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Sammanfattning 

Alkoholpåverkade förare är ett stort problem i Sverige, både inom privat- och 
yrkestrafik. För att få bukt med problemet väljer allt fler transportverksamheter att 
installera alkolås i sina fordon. Dalarnas forskningsråd har under år 2006 utfört en 
studie för att studera hur alkolås används inom transportsektorn för kvalitetssäkra 
transporter.  

Vi var intresserade dels av varför de valde att installera och dels hur de använder 
låsen i sin dagliga verksamhet. De verksamheter som vi studerade var främst: 
lastbilsåkerier, bussföretag, taxiföretag, entreprenadföretag, och offentlig 
verksamhet (kommuner och landsting). Undersökningen genomfördes med hjälp av 
enkätundersökningar. 

Den viktigaste anledningen till att verksamheterna hade installerat alkolås var att 
det var en del av deras kvalitetsarbete. En fjärdedel har gjort det efter krav vid 
upphandlingar. Endast en väldigt liten andel uppger att det har skett efter 
observerade alkoholproblem i verksamheten. Om svaren delas upp på de olika 
verksamheterna ser man att bussföretag oftare ser installation som goodwillåtgärd 
och för taxiföretagen är upphandlingskravet viktigt. 

Att installera alkolås kostar pengar, och kan uppfattas som ett stort hinder för 
att installera. I vår undersökning visade det sig att ett alkolås har kostat cirka 15000 
kronor att installera och kostar cirka 2000 per år i servicekostnader.  

De svarande verksamheterna har haft sina lås olika lång tid från fyra år eller mer 
till mindre än ett år. 

Vi frågade verksamheterna om andelen positiva blåsförsök, alltså andelen 
alkolåsblås med för hög alkoholhalt av alla blåsförsök. Av de som angav exakta 
siffror alltså exakt antal positiva blåsförsök och exakt antal totalt antal blåsförsök var 
resultatet att 0,048 promille av alla försök var alkoholhalten för hög. Dessa siffror 
var betydligt lägre än vad vi hade väntat oss, andra undersökningar, där en 
alkolåsleverantör själv hämtat informationen, har visat på betydligt större andel av 
positiva blås. Svarsfrekvensen var dålig, bara ca en tredjedel av verksamheterna 
svarade. Det finns en risk att bara de verksamheter med ”bra” siffror redovisar dem, 
med tanke på hur känslig en sådan uppgift är, men ytterliggare undersökningar 
måste visa detta.  

En stor andel av verksamheterna använder bara sina alkolås som en startspärr, 
ledningen av verksamheten följer inte upp med någon åtgärd. Majoriteten följer 
dock upp ett positivt blåsförsök enligt sin alkoholpolicy. En väldigt liten andel för 
statistik över alkolåsblåsförsöken. 

Efter ett positivt blås sker ett personligt samtal med den berörda föraren, men 
inget ytterligare händer, bara en verksamhet anger att de har erbjudit en förare en 
alkolholbehandlingskontakt. 



   

 

Över 70 procent anger att de har haft tekniska problem med sina lås. Ungefär 
hälften av dessa har angett att detta resulterat i deras fordon blivit stående. Detta 
beror på i hälften av gångerna på tekniska problem med låset, en sjättedel anger att 
det har berott på att föraren har haft en för hög alkoholkoncentration i 
utandningsluften. 

De tekniska problemen består av problem att starta i kyla och att det tar för lång 
tid att starta fordonet samt att det är för krångligt att blåsa. 

Om förarnas attityder till att använda alkolås i sin vardag ser vi att nästan 80 
procent av verksamheterna anger att de anställda har en positiv erfarenhet av 
alkolås. 70 procent anger att attityden har blir mer och mer positiv. I de 
verksamheter som använt alkolås en längre tid är förarna är mer positiva än förare i 
verksamheter som bara använt alkolås en kortare tid. 

För att ekonomiskt få tillbaka sin investering bör installation leda till att 
verksamheterna förbättrar sin konkurrensförmåga. 40 procent anger att 
installationen av alkolås har hjälpt dem att få transportkontrakt, ett fåtal har märkt 
att antalet olyckor har minskat samt att sjukskrivningarna har minskat. 

Nästan alla av de tillfrågade verksamheterna rekommenderar andra 
verksamheter att installera alkolås. 

I projektet studerade vi också transportverksamheter som inte har installerat 
alkolås än. Den viktigaste frågan var varför de inte hade installerat ännu. Sex av tio 
av verksamheterna som inte installerat tycker att det är för dyrt att installera alkolås. 
Den näst viktigaste anledningen är att verksamheterna inte har observerat 
alkoholproblem i sina verksamheter. En sjättedel svarar att det är för krångligt med 
alkolås och lika många är rädda för att fordon kan bli stående. 

Tre av fyra verksamheter av dem som inte installerat tror att det kommer vara 
mycket eller ganska viktigt i framtiden att ha alkolås. 

Eftersom en del våra frågor till verksamheterna med eller utan alkolås var 
gemensamma kunde en jämförelse göras mellan grupperna. Gruppen som har 
installerat har större erfarenheter av alkoholproblem än de som inte har installerat. 
På tre frågor som handlar om misstanke om alkoholproblem till upptäckta 
rattfylleribrott i verksamheten svarar de som installerat oftare att de har haft dessa 
problem. Detta kan vara en förklaring till att verksamheter som installerat oftare har 
en alkoholpolicy för sin verksamhet, särskilt efter installationen, men även innan. 

I denna studie har vi visat hur alkolås används som ett kvalitetssäkringsverktyg 
inom transportsektorn. Vi har även studerat de hinder, som finns för att installera 
alkolås, och attityderna till dessa, där svar från både de som har installerat och de 
som inte har installerat har kunnat jämföras. Ett viktigt hinder är att det upplevs 
som dyrt att installera. I denna rapport visar vi dock att det finns möjliga 
ekonomiska vinster att göra efter en installation t.ex. vid upphandlingar samt lägre 
frekvens av sjukskrivningar och olyckor. 
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Bakgrund 

Varje år dör det cirka 150 personer på grunda av förare är alkohol påverkade och 
cirka 15000 personer lagförs för brott där de haft för höga koncentrationer av 
alkohol i blodet, därtill kommer otaliga person- och materialskador1. På våra vägar 
samsas privattrafiken med yrkestrafiken. I Sverige finns det cirka 4,5 miljoner 
stycken bilar, bussar och lastbilar som är ute på våra vägar2. Av dessa är cirka 10000-
15000 utrustade med alkolås, alltså mindre än en halv procent3.  

Alkoholberoende är ett stort och allvarligt problem i Sverige idag, och inga 
arbetsplatser kan vara helt säkra på att vara förskonade. Med detta som bakgrund 
har många verksamheter både i privat som offentlig regi valt att kvalitetssäkra sina 
transporter genom att installera alkolås. Alkolåset tvingar föraren att begränsa sitt 
alkoholintag innan körning, då koncentrationen av alkohol i utandningsluften mäts4. 

Installation kan vara ett ganska stort steg att ta då alkolås kostar pengar samt att 
man misstänkliggör sin personal genom att övervaka deras arbetsvardag. Inköp och 
installationskostnad samt tekniska problem med tekniken som gör att fordon blir 
stående anges ofta som skäl till att så få verksamheter har installerat alkolås i Sverige. 
Ett annat problem är att installation av alkolås är en form av övervakning av de 
anställda förarna. Dessa ingrepp i den personliga integriteten måste kompenseras 
med nyttan av installationen. Installationen av ett alkolås kan också vara en hjälp för 
någon med alkoholproblem att återkomma till sin arbetsplats.  

Det är också viktigt att tänka på att vägarna är yrkesförarnas arbetsplats. Detta 
har två aspekter: dels är det viktigt ur en arbetsmiljö synpunkt att de fordon som 
trafikerar Sveriges vägar bör vara framförda av nyktra förare för att minska 
olycksrisken, dels bör minimera onödigt krångel för förarna eller att de blir 
misstänkligjorda av alkolås som inte fungerar som de ska. 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter och problem som 
alkolås kan innebära för verksamheter som transporterar människor eller varor. Det 
var en ganska stor bredd på de verksamheter som vi riktade oss till, de fanns både 
inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. 

Vi var också intresserade av om det finns några skillnader i attityder till alkohol 
och det alkoholförebyggande arbetet mellan verksamheter som använder alkolås och 
verksamheter som inte gör det.  

                                              
1 En uppskattning är cirka 1500 personskador per år. Källa SOU 2005:72 s.20 
2 Källa Statistiska centralbyrån 
3 Källa Ny-Teknik. http://www.nyteknik.se/art/47735 
4 Gränsen för alkolhalten i blodet får inte överstiga 0,2 promille, vilket motsvarar 0,1 mg/l i utandningsluften. 
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Frågeställning 

I detta kapitel beskriver vi de frågor som vi ville att projektet skulle besvara. Primärt 
var vi intresserade att undersöka gruppen av transportverksamheter som har 
installerat alkolås för att ta del av deras erfarenheter av alkolåsanvändning. En annan 
del i undersökningen var att studera om det finns några skillnader i attityden till 
alkoholproblematiken mellan gruppen som har installerat och gruppen som inte har 
installerat alkolås. Dessutom intresserade vi oss för vilka de viktigaste hindren för att 
installera alkolås både för de som har installerat samt de som inte installerat. 

Verksamheter som har installerat alkolås  

Vilken var den viktigaste anledningen till att installera alkolås? 
Den finns flera anledningar till att installera alkolås. Det kan vara ett 
upphandlingskrav från kunder, man kan ha haft problem med anställda som har 
alkoholproblem och genom att erbjuda ett alkolås ge föraren en möjlighet att 
fortsätta arbeta. Den kan också vara en del av proaktivt kvalitetsarbete. 

Hur stora var kostnaderna för installation och service? 
Kostnaden för att installera och utföra service är en faktor som ses som ett hinder 
att installera alkolås. Vi ville ta reda på den faktiska kostnaden för verksamheterna.  

Alkolås 
I flera undersökningar har det visat sig att attityden till att använda alkolås förändrar 
sig med erfarenheten5. Vi ville ta reda hur lång erfarenhet verksamheterna hade av 
alkolåsanvändning, för att se om det påverkar svaren på övriga frågor i enkäten.  

Vilken typ av alkolås använder sig verksamheterna sig av? Det finns flera typer 
av alkolås på marknaden idag. Det finns tre dominerande olika tekniker att detektera 
alkoholhalten i utandningsluften: en teknik bygger på en bränslecell som sensor, en 
annan bygger på halvledarteknik, en tredje använder infrarött ljus som detektor6.  

Hur registreras positiva blåsförsök? 
Verksamheterna kan registrera förarnas användade av alkolåset på olika sätt. De kan 
vara väldigt aktiva och själv ”tömma” – ladda ner informationen från alkolåset till en 
dator – regelbundet för att få tillgång till de loggar som data samlas på eller kan de 
göra det när något har hänt. Detta för att kunna använda underlaget vid fortsatt 

                                              
5 Källa: Demonstrationsprojekt Alkolås. Vägverket (2003), Ökad trafiksäkerhet i åkerier. Vägverket (2006) 
6 Källor: SOU 2005:72 och Motorförarnas helnykterhetsförbund http://www.mhf.se 
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behandling av ärendet. Vissa alkolåsleverantörer utför ibland själva uttagen av 
loggarna vid service. 

Andelen positiva blåsförsök 
Vi var intresserade hur stor andel av alla blåsförsök som förare utför är positiva, 
alltså innehåller för höga alkoholhalter i utandningsluften. 

Vilka åtgärder leder positiva blåsförsök till? 
Det finns flera olika sätt att utnyttja alkolås som ett instrument i sin verksamhet. Ett 
sätt är att använda alkolåset som en startspärr, som förhindrar förare med höga 
halter av alkohol i utandningsluften att starta fordonet, med inga ytterligare åtgärder. 
Det är också möjligt att se det positiva blåsförsöket som en markör på att 
begynnande eller pågående missbruk, som bör följas upp i enlighet med en 
alkoholpolicy.  

Vilka tekniska problem har förekommit? 
Alkolås är en relativ ung teknik. Som alla unga tekniker förekommer det så kallade 
barnsjukdomar. Det har funnits brister i tillförlitlighet och funktionalitet. Vi tyckte 
att det är viktigt att se hur verksamheterna som använder sig alkolås upplever 
problemet. 

Har personalens attityd till användning av alkolås förändrats med tiden? 
I en tidigare studie visade sig att personalens attityd förändrade sig med tiden, från 
att vara ganska negativ till mer positiv7, däremot beskriver en studie den motsatta 
effekten8. De tidigare studierna var relativt begränsade vilket gjorde att vi tyckte det 
var relevant i en större studie att undersöka frågan. 

Vilka fördelar upplever verksamheterna att de har haft genom att 
installera alkolås? 
Det finns flera olika fördelar som verksamheter kan tänkas få genom att installera 
alkolås: minskade kostnader på grund av färre olyckor, större konkurrenskraft i 
upphandlingar med mera. Vi tyckte det var intressant att se hur verksamheterna 
värderar olika fördelar. I vår undersökning vände vi oss till både privata och 
offentliga verksamheter vilka har olika regler att hålla sig till samt olika mål med 
verksamheten. 

Rekommenderar de alkolåsinstallation till andra verksamheter? 
Att rekommendera andra att göra något som man själv har valt att göra kan vara en 
bra markör på helhetsupplevelsen, där både det negativa och det positiva sidorna av 
erfarenheten har vägts in. I det här fallet frågar vi oss om valet att installera alkolås 
också kan rekommenderas åt andra verksamheter.  
                                              
7 Källa Demonstrationsprojekt Alkolås. Vägverket (2003) 
8 Källa. Ökad trafiksäkerhet i åkerier. Vägverket (2006) 
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De verksamheter som inte installerat 
Det stora flertalet av verksamheterna inom transportsektorn har idag inte installerat 
alkolås. Våra frågor till dem koncentrerar på vilka hinder det finns för att installera 
alkolås. Hur ser deras alkoholarbete ut och hur påverkar samhällets (deras kunder 
och uppdragsgivare) syn på alkolås, har de en nackdel av de inte har installerat? 

Viktigaste hindret till att installera alkolås 
Det är viktigt att synliggöra det viktigaste hindret som verksamheterna upplever.  

Allmän syn på olika typer av hinder 
Det finns ett flertal faktorer med alkolås som kan upplevas som negativa. 

• Ekonomiska: det kostar pengar att installera och underhålla 
• Tekniska problem 
• Arbetsrättsliga 
• Fackliga invändningar 

Det är viktigt att uppmärksamma hur de olika hindren upplevs specifikt. 

Påverkar det verksamheten negativt att de inte installerat 
Alkolåsanvändning har uppmärksammats mycket den senaste tiden i media. Man 
kan tänka sig att det har lett till ett ökat krav från olika transportuppköpare att ställa 
installation som ett krav i sina upphandlingar av transporter.  

Hur viktigt blir installation i framtiden? 
Även om verksamheterna inte har installerat idag kan de uppleva att det kommer att 
vara viktigt i framtiden. Om fler och fler verksamheter installerar alkolås kommer 
det bli ett ökat tryck på dem som inte installerat. 

Jämförelse mellan verksamheter med och utan alkolås 
Andelen av verksamheter inom transportsektorn som installerar alkolås ökar hela 
tiden, men ännu har bara en liten andel tagit steget. Hur skiljer sig verksamheterna 
som har installerat och de som inte har det med avseende på några viktiga punkter. 

Synen på hinder att införskaffa alkolås 
De verksamheter som har skaffat alkolås har överkommit de hinder som finns att 
installera alkolås i sina fordon. De verksamheter som ännu inte har installerat alkolås 
upplever också att det finns hinder att skaffa alkolås.  Vi tyckte det var intressant att 
studera om det finns en skillnad mellan dessa grupper i synen på vilka hinder som 
finns och hur överkomliga de är.  

Erfarit eller uppmärksammat alkoholproblem i verksamheten 
Det är intressant att studera om verksamheter som väljer att införskaffa alkolås 
antingen har större erfarenhet av alkoholproblem, med bevisade eller misstänkta fall 
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av alkoholproblem eller till och med rattonykterhet, jämfört med de verksamheter 
som inte installerar alkolås. En annan möjlighet är de har en större uppmärksamhet på 
alkoholproblemet av någon anledning och därigenom väljer att skaffa alkolås. 

Alkoholpolicy 
I linje med den ovanstående frågan är det också intressant se om det finns några 
skillnader mellan grupperna om verksamheterna har upprättat en alkoholpolicy.  

Fackets inställning 
Facket har en viktig roll att stå på sina medlemmar sida mot arbetsgivaren. Vid 
installation och vid användning av alkolås kan en del integritets och arbetsrättsliga 
frågor dyka upp. Alkolåset fungerar som en daglig drogkontroll, där arbetsgivaren 
har möjlighet att kontrollera sina förare. Detta kan uppfattas som ett brott mot den 
personliga integriteten.  

Ett av de arbetsrättsliga problemen som kan uppstå är när någon har blåst 
positivt ett flertal tillfällen om det kan ses som ”bevis” att någon försökt köra 
rattfull. Det finns en del praktiska problem med att vissa alkolås som ger utslag på 
grund av andra anledningar än att föraren druckit för mycket alkohol. 
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Metod 

Vår ambition med projektet var att nå ut till så många företag och verksamheter 
som möjligt som använder alkolås. Detta för att vi skulle få en så bred bild som 
möjligt av vilka som använder alkolås och hur alkolåsen används i olika 
verksamheter. Vi har valt att undersöka de personer i verksamheten som varit med 
och tagit beslutet att införskaffa alkolåsen och inte förarnas attityder.  

Enkät till verksamheter som har installerat alkolås 
Information vilka verksamheter som har installerat alkolås kom främst från 
Vägverkets olika regionkontor. Dessutom hade vi kontakt med två stycken 
alkolåstillverkare, Alkolås i Skandinavien och Dräger. Vi fick tillgång till delar av 
deras kundkontakter.  

Det första utskicket av enkäten skickades ut i början av juni9. En påminnelse 
skickades ut i början av juli och ytterligare en i början av augusti. Med 
påminnelserna kom ett erbjudande om fyra Trisslotter om respondenten svarade på 
enkäten.  

Totalt skickades 118 stycken enkäter ut. Tre stycken av företagen hade 
avvecklats, fem stycken låg under en annan organisation eller angav att de inte hade 
alkolås i sina fordon. 55 stycken svarade direkt, 20 stycken svarade efter en 
påminnelse och 13 efter två påminnelser. Totalt var det 88 som svarade på enkäten. 
Av de möjliga svaranden så var det alltså 80 procent som svarade på enkäten. 

Enkät till verksamheter som inte har installerat alkolås 
I enkäten till verksamheter som inte installerat alkolås försökte vi återanvända så 
många frågor som möjligt från den enkäten till alkolåsanvändarna. Alla frågor som 
inte direkt relaterade till den egna erfarenheten av alkolåsanvändandet behölls. 
Tanken var att kunna jämföra de två gruppernas svar.  
Några nya frågor har också tillkommit, som t.ex. den viktigaste anledningen till att 
man inte valt installera alkolås. Vi frågade också om hur viktigt de tror att ha alkolås 
installerat i deras fordon i framtiden. 

Det var ett slumpmässigt urval av verksamheter, men fördelningen från olika 
transportsektorer (buss, taxi etc.) var baserat på den fördelningen från dem som 
svarade på enkäten riktade till verksamheter med alkolås. Det första utskicket av 
enkäten skickade vi ut i början av oktober 2006, med en påminnelsevända i början 
av november och en i mitten av november. Med påminnelserna kom ett erbjudande 
om fyra Trisslotter om respondenten svarade på enkäten. 
                                              
9 Se Appendix D för utseendet på enkäten och de medföljande breven. 
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Totalt skickades 230 enkäter ut, fördelningen på olika typer verksamheter 
styrdes av svarsfördelningen på enkäten till verksamheterna med alkolås Eftersom vi 
befarade att svarsfrekvensen skulle vara lägre valde vi att skicka dubbelt så många 
enkäter. Vi fick 131 svar (svarsfrekvens på 57 procent). 9 verksamheter hade 
installerat alkolås vilket gjorde att vi inte tog med dem i analysen.  

Bortfallsanalys 
I enkäten till verksamheter som har installerat alkolås var svarsfrekvensen mycket 
bra (80 procent). För att undersöka om gruppen som svarade särskiljer sig från dem 
som inte svarade studerade vi svaren från de tre svarsomgångarna. Detta under 
antagandet att de som svarade först efter en eller två påminnelser skulle vara mer 
lika de som inte svarade alls. Vår metod var att se om grupperna särskilde sig, om de 
inte gör kan man anta att gruppen som inte svarat inte särskiljer sig från dem som 
svarat. 

Vi fann dock ingen statistisk signifikant skillnad (för någon av de frågor vi 
studerade eventuella trender i) mellan de tre svarsomgångarna vad det avser tre 
studerade nyckelfrågor: alkolåsanvändningstid, anledning till installation, eller hur 
man handskas med någon förare som blåst positivt. Därför finns ingen anledning att 
tro att gruppen som svarade särskiljer sig från dem som inte gjorde det, alltså ett 
stöd för att vårt material är representativt och att ytterliggare svar inte skulle 
förändra vårt resultat 

För enkäten till verksamheterna som ännu inte installerat alkolås var 
svarsfrekvensen sämre (57 procent). På liknande sätt som ovan studerade vi 
eventuella skillnader mellan de tre olika svarsomgångarna10. 

För denna grupp kunde här en trend skönjas med olika svar i de olika 
svarsomgångarna på frågan om varför man inte installerat: de som svarade direkt 
angav att det var för dyrt samt att det är för krångligt oftare än de övriga grupperna. 
De som svarat efter en eller två påminnelser hade i emellertid i mindre upplevt 
alkoholproblem bland sina anställda. Dessutom på frågan hur man hanterar fall av 
misstanke om alkoholproblem hos en förare så särskilde sig gruppen som svarade 
direkt, de hade i större grad tagit en personlig kontakt med föraren i fråga. Med 
dessa trendförskjutningar kan man inte vara säker på att materialet är representativt 
för alla som hade möjlighet att svara på enkäten.  

                                              
10 Se vidare under Resultat och diskussion samt Appendix för mer data för dessa frågor. 
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Resultat och diskussion 

I den första delen av detta kapitel presenterar vi resultatet av enkäten till 
verksamheterna som installerat alkolås. Alla frågor från enkäten kommer inte 
analyseras här men resultaten från alla frågorna finns i Appendix A.  

I den andra delen analyserade vi de viktigaste frågorna för de verksamheterna 
som inte installerat alkolås, återigen finns alla svar redovisade i Appendix B. 

I den tredje delen studerar vi hur de olika grupperna svarar på några utvalda 
frågor där vi tycker att intressanta jämförelser kan göras, i Appendix C presenteras 
jämförande tabeller och en del statistik. 

Enkät till verksamheter med alkolås 
De verksamheter som svarade på enkäten hade sex olika alternativ att benämna sin 
verksamhet, nämligen: 

• Lastbilsåkeri 
• Bussföretag 
• Taxiföretag 
• Entreprenadfordon 
• Offentlig verksamhet 
• Annat 

Flera av företagen hade kryssat i flera av dessa alternativ. När enkäten kom in såg vi 
att ett flertal av företagen kunde få en egen klassificering, nämligen en grupp 
”trafikskolor/trafikövningsplats” samt gruppen ”lastbilscentral”. 
 

Tabell 1: Fördelningen mellan olika verksamheter som svarat på enkäten. 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Lastbilsåkeri 20 22,5 23,0 23,0 
Bussföretag 7 7,9 8,0 31,0 
Taxiföretag 12 13,5 13,8 44,8 
Entreprenadfordon 4 4,5 4,6 49,4 
Offentlig verksamhet 16 18,0 18,4 67,8 
Annat 11 12,4 12,6 80,5 
Lastbilscentral 3 3,4 3,4 83,9 
Trafikskola/övningsplats 3 3,4 3,4 87,4 
Buss och taxiföretag 7 7,9 8,0 95,4 
Åkeri och 
entreprenadföretag 4 4,5 4,6 100,0 

Giltig 

Total 87 97,8 100,0   
Saknad System 2 2,2     
Total 89 100,0     
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Totalt hade verksamheterna 3689 stycken alkolås installerade i sina fordon. Antalet 
lås per verksamheter varierar kraftigt. Flertalet av verksamheterna har dock mindre 
än tjugo stycken lås, verksamheten med flest alkolås har över 500 stycken 
installerade. De flesta av låsen sitter i fordon i offentliga verksamheter (över 1400 
stycken). Det är jämnt fördelat mellan lastbilsåkerier, taxiföretag och 
entreprenadföretag.  

Tabell 2: Fördelningen av alkolås mellan 
olika typer av verksamheter. 

Verksamhetstyp Alkolås

Lastbilsåkeri 382 
Bussföretag 112 
Taxiföretag 387 

Entreprenadfordon 380 
Offentlig verksamhet 1471 

Annat 308 
Lastbilscentral 250 

Trafikskola/övningsplats 12 
Buss och taxiföretag 115 

Åkeri och entreprenadföretag 266 
Okänd 6 

Summa 3689 

 
Den största andelen av alkolåsen sitter i tjänstebilar (ägda av framförallt 
verksamheter i den offentliga sektorn samt lastbilsåkerier) följt av lastbilar, 1293 
stycken respektive 904 stycken. Ungefär lika många sitter i taxibilar (446 stycken) 
som entreprenadfordon (468 stycken). 236 stycken bussar har installerade alkolås. 
Verksamheterna som är med i denna undersökning har tillsammans drygt 9500 
förare anställda. Medelvärdet var 120 och medianen 30 stycken. Den största andelen 
förare var anställda inom lastbilsåkeribranschen. 

Viktigaste anledningen till installation 
Närmare 75 procent svarade att den viktigaste andledningen till att installera alkolås 
var att det var en del av deras kvalitetsarbete. Nära hälften (45 %) ser det som ett led 
i deras alkoholpolicy. Cirka en fjärdedel (23,8 %) har installerat på grund av att det 
är ett upphandlingskrav från deras kunder eller beställare. Noterbart är att bara fyra 
procent har installerat på grund av observerade alkoholproblem i verksamheten. 
Cirka en tiondel svarade att det var en goodwillåtgärd. 

Om man delar upp svaren på verksamhetstyp kan man konstatera att 
fördelningen (mellan de olika skälen) ser lite olika ut. Bussföretagen värderar 
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installationen av alkolås som en goodwillåtgärd högre än genomsnittet (närmare 30 
%). Vilket kan vara verka rimligt med tanke på den debatt som förts om till exempel 
skolskjutsar. Taxiföretag anger skälet upphandlingskrav cirka dubbelt så ofta än 
genomsnittet. Taxinäringen får många uppdrag från upphandlade resor, till exempel 
färdtjänst, där sådana krav kan ställas.  

Kostnad för installation och service 
Medelvärdet för att köpa in och installera ett alkolås var cirka 15000 kr 
(medianvärdet var 15000 kr). Några verksamheter hade installerat för under 10000 
kr och några för över 20000 kr. 

Den årliga kostnaden för service var drygt 2000 kronor. Servicen utförs i de flest 
fall mer än en gång om året. Cirka en fjärdedel av verksamheterna har en årlig 
service.  

Alkolås 
Vi frågade verksamheterna hur länge de hade använt sina alkolås. Fyra 
svarsalternativ fanns, de som använt alkolås mindre än ett år upp till dem som 
använt det mer än fyra år. 

De flesta verksamheterna använder lås Alkolås i Skandinavien AB eller från 
Dräger ett fåtal använder Foxguard. Ett flertal verksamheter har alkolås från flera 
leverantörer. Verksamheterna har valt sina alkolås främst genom kontakt med 
Vägverket (35 %) och genom egen direktkontakt med leverantören (32 %) 

Majoriteten av verksamheterna hade kontakt med Vägverket innan de 
införskaffade sina alkolås (58 %). Av dem så var det sju av tio som tyckte att den 
kontakten var mycket eller ganska viktig.  

Andelen positiva blåsförsök 
Denna fråga fick en väldigt dålig svarsfrekvens. De allra flesta verkar inte föra 
statistik över blåsförsök. De som inte gör det verkar har väldigt dåligt uppfattning 
hur vanligt det är med positiva blåsförsök.. Av de som angav exakta siffror alltså 
exakt antal positiva blåsförsök och exakt antal totalt antal blåsförsök var resultatet 
att 0,048 promille av alla försök var alkoholhalten för hög11.  

Detta resultat visar på betydligt lägre siffror på positiva blåsförsök än andra data 
som vi tagit del av. I en undersökning av 600 stycken alkolås där alla blås loggats 
under två år som har tagits fram av ett alkolåsleverantör egna tömningar av 
dataloggarna visar på ett resultat att 1,8 promille av alla blås var positiva12. Dessutom 
visade data från en rapport från Europeiska kommissionen att dessa data (från 
alkolåsleverantören själv) är mer i linje med resultat från Tyskland och Spanien13. 
Varför det var en så stor skillnad, mellan data från enkäten och dessa data, vet vi 

                                              
11 30 stycken företag svarade med siffror som kunde användas. 
12 Källa: Opublicerade data, som kommer att publiceras under 2007.  
13 Källa: 13 Alcolock implementation in the European Union (2006). Observera dock att datamaterialet var 
begränsat i dessa undersökningar. 
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inte men en anledning kan vara att andelen positiva blåsförsök är en mycket känslig 
information för verksamheterna och därför kanske de underskattar problematiken.   

I sammanhanget är det också viktigt att veta att alkolåset kan användas av förare 
som en alkometer, på dagar de är lediga, för att testa hur mycket de kan dricka innan 
halten av alkohol blir olaglig att köra med14. Detta kan leda till att andelen positiva 
blåsförsök blir högre. 

Registrering av positiva blåsförsök 
Med positiva blåsförsök menar vi blås där den uppmätta halten alkohol i 
utandningsluften motsvarar eller överstiger den lagliga gränsen 0,1 mg/l 
motsvarande 0,20 promille blodalkohol.  

En stor andel använder bara låsen som en startspärr, och följer inte upp med 
några åtgärder. Majoriteten av verksamheterna följer upp ett positivt blåsförsök 
enligt sin alkoholpolicy. En förvånade liten andel för statistik på blåsförsöken, med 
tanke på den investerings- och servicekostnad man lägger ned på alkolåsen. Nära en 
fjärdedel av verksamheterna observerar den förare som har blåst positivt. 

 På frågan om alkoholpositiva blåsförsök har lett fram till några åtgärder var 
svarsfrekvensen sämre än övriga frågor. För de verksamheter som svarade på frågan 
dominerar de som tar ett personligt samtal med föraren. Bara en verksamhet har 
svarat att de tar en behandlingskontakt till följd av upptäckt alkoholproblematik. En 
stor del har valt att välja svarsalternativet ”Annat”, där de beskriver att de inte haft 
något fall än. 

Tekniska problem 
Närmare 70 procent av verksamheterna har haft tekniska problem med sina lås. Av 
de som har haft problem anger knappt hälften att deras fordon har blivit stående. 
Av de som blivit stående anger de flesta att orsaken, till att fordonet blivit stående, 
är teknisk fel på låset. Bara en sjättedel anger att orsaken var en för hög 
alkoholkoncentration i utandningsluften hos föraren.  

De tekniska problem som verksamheterna har upplevt: det är ett problem att 
starta vid kyla (35 %), det tar för lång tid att starta fordonet (32 %) och att det är 
krångligt att blåsa (27 %). Dock svarar en dryg fjärdedel att det inte varit några 
problem. 

Anställdas attityd till alkolås 
Närmare 80 procent av verksamheterna upplever att de anställda har en 
övervägande positiv erfarenhet av alkolåsanvändning, och 70 procent tycker att 
attityden till alkolåsanvändning bland de anställda har blivit mer positiv. I bara ett 
fåtal fall har attityden försämrats. En dryg fjärdedel upplever ingen förändring av 
attityden. 

                                              
14 Källa: Alcolock implementation in the European Union (2006) 
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Om svaren om hur anställda har för attityd till alkolås uppdelas på hur länge 
verksamheterna har använt alkolås, kan vi se en klar trend, i verksamheterna som 
använt alkolås en längre tid har förarna en klart mer positiv inställning15.   

Upplevda fördelar med att installera alkolås 
Fyra av tio verksamheter anser att installationen av alkolås i sina fordon har varit en 
fördel i konkurrensen om transportkontrakt. Ett fåtal har sett att olyckorna har 
minskat eller att skadorna på transporterat gods har minskat. En av tjugo har sett att 
sjukfrånvaron har minskat. Men närmare hälften vet inte vilka fördelar som 
installationen har haft. 

De privata verksamheterna såg främst fördelar i upphandlingar av 
transportkontrakt (46 % mot 30 % för de offentliga verksamheterna). Däremot ser 
en större andel av de offentliga att de hade märkt att antalet sjukdagar hade minskat 
(10 % mot 5 %). 

Av de privata företagen såg främst bussföretagen fördelar (främst vid 
upphandlingar), ca 70 procent av lastbilsåkerierna visste ej vilka fördelar de haft och 
75 procent av entreprenadföretagen hade också svårt att se vilka fördelar de haft. 
Hälften av taxiföretagen visste vilka fördelar de haft (återigen var det vid 
upphandlingar).  

Rekommendation att installera alkolås till andra verksamheter 
Nästan alla verksamheter som svarat (98 %) rekommenderar andra verksamheter att 
installera alkolås. Det finns alltid en risk att man försöker att rättfärdiga sitt eget val, 
vilket gör att siffran kan vara lite i överkant.  

Enkät till verksamheter utan alkolås 

Tabell 3: Fördelning av verksamheter som besvarat enkäten. 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Lastbilsåkeri 22 17,9 18,2 18,2 
Bussföretag 11 8,9 9,1 27,3 
Taxiföretag 21 17,1 17,4 44,6 
Entreprenadfordon 12 9,8 9,9 54,5 
Offentlig verksamhet 23 18,7 19,0 73,6 
Annat 16 13,0 13,2 86,8 
Lastbilscentral 1 ,8 ,8 87,6 
Trafikskola/övningsplats 12 9,8 9,9 97,5 
Buss och taxiföretag 2 1,6 1,7 99,2 
Åkeri och entreprenad 1 ,8 ,8 100,0 

Giltig 

Total 121 98,4 100,0   
Saknad System 2 1,6     
Total 123 100,0     

                                              
15 Se Appendix A, under Del F, för siffror.  
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Viktigaste anledningen till att man inte installerat 
På frågan varför man inte installerat, så var den viktigaste faktorn att det är för dyrt 
att installera alkolås, se Tabell 4. En fjärdedel hade svarat att de inte hade observerat 
några alkoholproblem bland de anställda.  

Tabell 4: Viktigaste anledningen till att man inte installerat alkolås. 

Svar 

  N Procent 
Procent av 

fallen 
för dyrt 65 40,9 % 60,7%
för krångligt 17 10,7% 15,9%
fackligt motstånd 2 1,3% 1,9%
stående fordon 17 10,7% 15,9%
Integritetskränkande 10 6,3% 9,3%
inga observerade problem 
bland anställda 28 17,6% 26,2%

Anledning 

Annat 20 12,6% 18,7%
Total 159 100,0% 148,6%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ i kolumnen ”Procent” anges andelen 
som svarat på ett svarsalternativ av det totala antalet svar. ”Procent av fallen” anger 
andelen som svarat ett svarsalternativ av det totala antalet som svarat på frågan. 

Uppdelat på företag visar det sig att det är bara åkeriföretag som angett att det 
är facket som hindrat en installation, dessutom ligger de högt relativt sett, när de 
anger att det är integritetskränkande att installera. Taxiföretagen är rädda för att 
fordon ska bli stående (35 %).16 

Allmän syn på olika typer av hinder 
EKONOMISKA 
Över nittio procent tycker att ett alkolås ska kosta under 10000 kronor innan det 
blir för dyrt. Nästan tjugo procent tycker att servicen ska kosta under 1000 kronor 
per år innan det blir för dyrt. 
TEKNISKA PROBLEM 
Över fyrtio procent tycker att alkolås har en otillförlitlig teknik. Samma andel tror 
att det kan uppkomma problem att få det fungera vid kyla eller värme. En fjärdedel 
tror att det tar en lång tid att starta fordonet och femtedel tror att det är svårt att 
hantera tekniken. Det framgår inte om dessa åsikter är upplevda eller om de har läst 
eller pratat med någon som har erfarenhet. 
ARBETSRÄTTSLIGA 
Nästan ingen anser att det finns några arbetsrättsliga problem med att använda 
alkolås. 
FACKLIGA INVÄNDINGAR 
Cirka en tredjedel anser att facket har en positiv inställning till alkolås och drygt 
hälften anser att facket inte har några invändningar mot ett alkolås.  

                                              
16 Se Appendix B för siffror. 
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Påverkar det verksamheten negativt att de inte installerat alkolås 
Nästan ingen (knappt två procent) tror att de har haft någon affärsmässig nackdel av 
att de inte installerat alkolås  

Detta är intressant att jämföra med gruppen som har installerat där närmare 40 
procent anger att det har haft fördel i upphandlingar av transportkontrakt tack vare 
att de installerat alkolås. 

Hur viktig blir installation i framtiden? 

Tabell 5: Vikten av installation i framtiden. 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktig 41 33,3 37,3 37,3 
ganska viktig 43 35,0 39,1 76,4 
varken viktig el oviktig 16 13,0 14,5 90,9 
ganska oviktig 7 5,7 6,4 97,3 
mycket oviktigt 3 2,4 2,7 100,0 

Giltig 

Total 110 89,4 100,0   
Saknad System 13 10,6    
Total 123 100,0    

 
Nästan tre fjärdedelar av alla verksamheter som inte har installerat tror dock att 
installation kommer vara mycket eller ganska viktigt i framtiden. 

Jämförelse mellan verksamheter med och verksamheter 
utan alkolås 

Eftersom en stor del av frågorna var gemensamma för de både enkäterna så kunde 
jämförelser göras mellan grupperna. De delar som vi fokuserat på är hur 
verksamheterna arbetar med alkoholproblematiken (här kommer vi att ta upp 
erfarenheter och uppmärksamhet på alkoholproblem) och vilka hinder de upplever 
det finns att installera alkolås.  

Hinder att installera och attityder till alkolås 
ATTITYD TILL INSTALLATION I OLIKA TYPER AV FORDON 
På frågan hur viktigt det är att installera i olika typer av fordon (inte nödvändigtvis 
de typer av fordon verksamheterna själva har) anser verksamheterna med alkolås att 
det är något viktigare än de som saknar alkolås. Nästan alla i de både grupperna 
anser dock att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att alkolås installeras (bland 
de med alkolås ligger siffran på 97-98 % och de utan alkolås är siffran något lägre 
87-93 %). De som saknar alkolås anser att det inte är lika viktigt att transporter av 
gods framförs av fordon med alkolås installerat. 
FACKETS INSTÄLLNING 
På frågan om fackets inställning till installation av alkolås så svarar 47,6 % av 
verksamheterna med alkolås att inställningen var positiv, för dem som inte 
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installerat var siffran 33,0 %. Däremot har 55,7 % av verksamheterna utan alkolås 
inte märkt av några fackliga invändningar mot installation jämfört med 32,9 % för 
dem som har installerat.  

Sammanfattningsvis verkar det som att den fackliga inställningen inte är särskilt 
negativ till installation, och därför inte utgör ett hinder för installation. 
ARBETSRÄTTSLIGA PROBLEM 
Verksamheter utan alkolås ser mindre arbetsrättsliga problem med alkolås än 
gruppen som har installerat (4,2 jämfört med 14,9 %). Detta beror kanske på att 
verksamheterna med alkolås har större erfarenhet av problem som kan tillstöta.  

Erfarit eller uppmärksammat alkoholproblem i företaget 
För att ta reda på om det fanns någon skillnad i erfarenhet eller uppmärksamhet när 
det gäller alkoholproblem mellan de som installerat och de som inte har det, så 
ställde vi tre stycken frågor som tar upp tre grader av alkoholproblem i en 
transportverksamhet: 

1. Har ni någon gång haft misstanke eller fått vetskap om någon anställd har 
alkoholproblem? 

2. Har ni vid något tillfälle misstänkt någon förare för att kört onykter i 
tjänsten? 

3. Har ni vid något tillfälle haft problem med rattfylleribrott bland anställda 
förare antingen i eller utanför tjänsten? 

På den första frågan svarade drygt 64 procent ”Ja” av dem som installerat mot cirka 
45 procent av dem om inte installerat, vilken är en statistiskt signifikant skillnad17. 

På den andra frågan har antalet minskat till 34,5 respektive 23,3 procent, för 
dem som installerat och de som inte har det, vilken inte är statistiskt signifikant. 

När det gäller problem med rattfylleribrott har de drygt 27 procent av dem som 
installerat och drygt 19 procent haft problem med det (inte statistiskt signifikant).   

Alkoholpolicy 
Verksamheterna som installerat alkolås har i en större utsträckning en alkoholpolicy 
i verksamheten (90,8 jämfört med 72,7 %). Skillnaden var mindre på frågan om man 
hade en alkoholpolicy innan man installerade alkolås (79,8 % mot 72,7 %) det verkar 
som att verksamheterna skaffade en alkoholpolicy i med att de installerade 
alkolåsen. 

  

                                              
17 p<0.01. Se Appendix C, för exakta siffror. 
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Appendix A. Enkät till verksamheter med alkolås 

SVARSFREKVENS 

   Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Svar direkt 55 62,5 62,5 62,5 
Svar efter en påminnelse 20 22,7 22,7 85,2 
Svar efter två påminnelser 13 14,8 14,8 100,0 

Giltig 

Total 88 100,0 100,0   

FRÅGA 1: VILKEN TYP AV TRANSPORTFÖRETAG REPRESENTERAR NI? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Lastbilsåkeri 20 22,7 23,0 23,0 
Bussföretag 7 8,0 8,0 31,0 
Taxiföretag 12 13,6 13,8 44,8 
Entreprenadfordon 4 4,5 4,6 49,4 
Offentlig verksamhet 16 18,2 18,4 67,8 
Annat 11 12,5 12,6 80,5 
Lastbilscentral 3 3,4 3,4 83,9 
Trafikskola/övningsplats 3 3,4 3,4 87,4 
Buss och taxiföretag 7 8,0 8,0 95,4 
Åkeri och 
entreprenadföretag 4 4,5 4,6 100,0 

Giltig 

Total 87 98,9 100,0   
Saknad System 1 1,1     
Total 88 100,0     
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Fördelningen av alkolås mellan 
olika typer av verksamheter. 

Verksamhetstyp Alkolås

Lastbilsåkeri 382 
Bussföretag 112 
Taxiföretag 387 

Entreprenadfordon 380 
Offentlig verksamhet 1471 

Annat 308 
Lastbilscentral 250 

Trafikskola/övningsplats 12 
Buss och taxiföretag 115 

Åkeri och entreprenadföretag 266 
Okänd 6 

Summa 3689 

FRÅGA 2: HUR MÅNGA FORDON HAR NI TOTALT I ER VERKSAMHET? 
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FRÅGA3: VILKA TYPER AV FORDON HAR NI ER VERKSAMHET? I HUR MÅNGA AV DEM 
HAR NI INSTALLERAT ALKOLÅS? 

Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

Lastbilar 55 32,9% 62,5%

Bussar 27 16,2% 30,7%

Taxibilar 24 14,4% 27,3%

Entreprenadfordon 15 9,0% 17,0%

Tjänstebilar 31 18,6% 35,2%

Fordonstyp 

Annat 15 9,0% 17,0%

Total 167 100,0% 189,8%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 

Fordonstyp
Annat

Tjänstebilar
Entreprenadfordon

Taxibilar
Bussar

Lastbilar

A
nt

al
 A

lk
ol

ås

1 250

1 000
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500

250

0

342

1 293

468446

904

236

 
FRÅGA 4: HUR MÅNGA ANSTÄLLDA CHAUFFÖRER HAR NI? 

Giltig 80N 
Saknad 8

Medel 120,18
Median 30,00
Std. Avvikelse 236,991
Minimum 0
Maximum 1500
Summa 9614
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Del B: Er/företagets syn på alkolås i trafiksammanhang 
FRÅGA 1: HUR VIKTIGT ANSER NI DET VARA ATT INSTALLERA ALKOLÅS I OLIKA 
TYPER AV MOTORFORDON? 
 Taxibilar 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Mycket viktigt 61 68,5 74,4 74,4 
Ganska viktigt 18 20,2 22,0 96,3 
Ganska oviktigt 3 3,4 3,7 100,0 

Giltig 

Total 82 92,1 100,0   
Saknad System 7 7,9    
Total 89 100,0    

 
 Lokalbussar 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Mycket viktigt 62 69,7 80,5 80,5 
Ganska viktigt 14 15,7 18,2 98,7 
Ganska oviktigt 1 1,1 1,3 100,0 

Giltig 

Total 77 86,5 100,0   
Saknad System 12 13,5    
Total 89 100,0    

 
 Skolskjutsar 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Mycket viktigt 65 73,0 85,5 85,5 
Ganska viktigt 10 11,2 13,2 98,7 
Ganska oviktigt 1 1,1 1,3 100,0 

Giltig 

Total 76 85,4 100,0   
Saknad System 13 14,6    
Total 89 100,0    

 
 Lätta lastbilar 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Mycket viktigt 65 73,0 85,5 85,5 
Ganska viktigt 9 10,1 11,8 97,4 
Ganska oviktigt 2 2,2 2,6 100,0 

Giltig 

Total 76 85,4 100,0   
Saknad System 13 14,6    
Total 89 100,0    
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 Tunga lastbilar 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Mycket viktigt 52 58,4 67,5 67,5 
Ganska viktigt 22 24,7 28,6 96,1 
Ganska oviktigt 3 3,4 3,9 100,0 

Giltig 

Total 77 86,5 100,0   
Saknad System 12 13,5    
Total 89 100,0    

 
FRÅGA 2: VAD TYCKER NI OM ATT INSTALLATION AV ALKOLÅS KAN BLI 
OBLIGATORISK I NYA FORDON FÖR YRKESMÄSSIG TRAFIK ÅR 2010? 

Mycket bra förslagGanska bra förslagVarken bra eller dåligt 
förslag

Onödigt med 
obligatoriska krav

Obligatorisk Installation

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
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FRÅGA 3: HUR MYCKET FÅR ETT ALKOLÅS KOSTA I INKÖP, UTAN ATT DET BLIR FÖR 
DYRT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Under 1000 kr 6 6,8 7,0 7,0 

1000 - 5000 kr 36 40,9 41,9 48,8 

5000 - 10000 kr 32 36,4 37,2 86,0 

10000 - 20000 kr 8 9,1 9,3 95,3 

Annan kostnad 2 2,3 2,3 97,7 

Dubbelsvar 2 2,3 2,3 100,0 

Giltig 

Total 86 97,7 100,0   

Saknad System 2 2,3    

Total 88 100,0    
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FRÅGA 4. HUR MYCKET FÅR ETT ALKOLÅS KOSTA I SERVICE/KALIBRERING PER ÅR, 
UTAN ATT DET BLIR FÖR DYRT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Under 1000 kr 72 81,8 82,8 82,8 

1000 - 5000 kr 14 15,9 16,1 98,9 

Annan kostnad 1 1,1 1,1 100,0 

Giltig 

Total 87 98,9 100,0   

Saknad System 1 1,1    

Total 88 100,0    

FRÅGA 5. SKULLE ER SYN PÅ ATT INSTALLERA ALKOLÅS FÖRÄNDRAS OM DET BLEV 
EN SKATTESUBVENTION NÄR MAN INSTALLERAR ALKOLÅS, ISTÄLLET FÖR ATT SOM 
NU NÄR FÖRMÅNSBILAR FÖRMÅNSBESKATTAS? 

DubbelsvarInte relevantInte alls påverka 
beslutet

I viss mån 
underlätta beslutet

I hög grad 
underlätta beslutet 

att installera

Skattesubvention inställning

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
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oc

en
t
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FRÅGA 6. HUR BEDÖMER NI DEN FACKLIGA INSTÄLLNINGEN TILL INSTALLATION AV 
ALKOLÅS? 

DubbelsvarVet ejKänt fackligt 
motstånd

Förväntat 
fackligt 

motstånd

Inga fackliga 
invändningar

Positiv facklig 
inställning

Facklig inställning till installation

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
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FRÅGA 7: SER NI NÅGRA ARBETSRÄTTSLIGA/JURIDISKA PROBLEM VID ANVÄNDNING 
AV ALKOLÅS I ER VERKSAMHET? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Nej 74 84,1 85,1 85,1

Ja 13 14,8 14,9 100,0

Giltig 

Total 87 98,9 100,0  

Saknad System 1 1,1   

Total 88 100,0   

Kommentarer: 

Kräver tydliga och känd policy (lastbilscentral) 

Kräver mycket handpåläggning, vem som får och ska hantera utdata från alkolås. Det krävs även en 

förändring i policy och koppling till rehab. (åkeri och entreprenad) 

Om alkolåset inte ger rätt utslag utan släpper igenom påverkad förare (och den blir stoppad av polisen) 

(bussföretag) 

FRÅGA 8: VILKA PRAKTISKA PROBLEM ANSER NI KAN UPPSTÅ VID ANVÄNDNING AV 
ALKOLÅS? 

Fall 

Giltig Saknad Total 

  N Procent N Procent N Procent 

Problem 82 93,2% 6 6,8% 88 100,0% 
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Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

Svårighet att få alkolås att 

fungera vid kyla eller 

värme 

31 23,1% 37,8%

Alltför lång tid att starta 

fordonet 
24 17,9% 29,3%

Alltför lång tid innan man 

kan blåsa i alkolåset 
18 13,4% 22,0%

Otillförlitlig teknik 21 15,7% 25,6%

Svårigheter för förare att 

hantera teknik 
18 13,4% 22,0%

Problem 

Annat 22 16,4% 26,8%

Total 134 100,0% 163,4%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”:  
Inga problem, dagens moderna lås har snabb uppvärmning 
inga svårigheter 
inga stora problem 
mer tomgångskörning 
blåsfunktion 
vi förväntar oss inga svårigheter  
vi har inte haft några problem 
fungerar utan problem 
tillgänglighet med servicetekniker 
finns ej som är anpassade för arbetsfordon och skiftgång 
driftstörningar när alkolåset inte fungerar 
ett extra moment och ny teknik 
ser inga praktiska problem 
ser inget problem med ovanstående 
har dålig erfarenhet av alkolås 
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FRÅGA 9. HUR UPPLEVER NI ERA KUNDERS KRAV PÅ ATT NI SKA INSTALLERA 
ALKOLÅS? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Tvingande. Ska vara 

krav vid upphandling 
18 20,5 20,9 20,9 

Vägledande 49 55,7 57,0 77,9 

Oviktigt 15 17,0 17,4 95,3 

Annat 4 4,5 4,7 100,0 

Giltig 

Total 86 97,7 100,0   

Saknad System 2 2,3    

Total 88 100,0    

”Annat”: 
Bör vara krav i upphandling 
Kvalitetsökning 
vet ej 
har inte ställts några krav 
det är företagets beslut och en säkerhet 
Vi är inte kunden utan ska föregå med gott exempel för att kunna ställa krav och påverka andra 
och är dessutom trafiksäkerhetsansvariga inom staden 
Varierande. Vissa kunder kräver, för andra är det mer vägledande 
har inte haft ngt kundkrav, men de som informerar om detta ser det mkt positivt 
har inte sett några krav 
viktiga 
FRÅGA 10 HUR UPPLEVER NI ÖVRIGA SAMHÄLLETS (EJ KUNDERS) KRAV PÅ ATT NI 
SKA INSTALLERA? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Tvingande. Krav 

i upphandling 
19 21,6 21,8 21,8 

Vägledande 36 40,9 41,4 63,2 

Oviktiga 16 18,2 18,4 81,6 

Annat 12 13,6 13,8 95,4 

Dubbelsvar 4 4,5 4,6 100,0 

Giltig 

Total 87 98,9 100,0   

Saknad System 1 1,1    

Total 88 100,0    

”Annat”: 
Vi är inte kunden utan ska föregå med gott exempel för att kunna ställa krav och påverka andra 
och är dessutom trafiksäkerhetsansvariga inom staden 
Har inte sett några krav 
Vi har ej märkt övriga krav 



   

 26

FRÅGA 11 PÅ VILKET SÄTT HAR NI UPPMÄRKSAMMATS PÅ SAMHÄLLETS 
EFTERFRÅGAN PÅ ALKOLÅS I FORDON? (FLERA ALTERNATIV ÄR MÖJLIGA) 

Fall 

Giltig Saknad Total 

  N Procent N Procent N Procent 

Uppmärksamhet 88 100,0% 0 ,0% 88 100,0% 

 

Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

TV/radio 36 22,8% 40,9%

Annonskampanjer 19 12,0% 21,6%

Massmedia i övrigt 47 29,7% 53,4%

Människor som ni 

pratat med 
32 20,3% 36,4%

Uppmärksamhet 

Annat 24 15,2% 27,3%

Total 158 100,0% 179,5%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”:  
kommande upphandlingar 
när berusade orsakar olyckor 
VV 
deltagit i Vägverkets projekt Trafiksäkerhet 2004-05 
egen övertygelse 
provbil hos Vägverket 
på eget initiativ redan 2001 
arbetar med trafiksäkerhet sedan länge 
inom vårat förbund 
vi driver aktivt frågan om alkolås 
VV:s regionala samling för att halvera antal omkomna i trafiken till 2007 
inom branschen 
egen säkerhet i bolaget 
via GrönTrafik 
via arbete med kvalitetsarbete och via vägverket 
politiker 
samarbete m Vägverket 
egen undersökning gjord i slutet av 90-talet 
projekt med Vägverket 
i egen verksamhet 
kontakter med Vägverket och våra politiker 
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politiska motioner 
FRÅGA 12: VAD SER NI SOM DET VIKTIGASTE HINDRET FÖR ATT INSTALLERA 
ALKOLÅS? ”1” DET VIKTIGASTE HINDRET TILL ”5” DET MINST VIKTIGA HINDRET. 

Hinder 1 2 3 4 5
Ekonomiska 64 25 1 7 3
Arbetsrättsliga/ 
juridiska 

5 5 52 28 10

Fackliga 
invändningar 

3 12 30 47 8

Tekniska problem 26 55 11 6 2
Annat 17 3 3 7 69
”Annat”: (de som tyckte det var det viktigaste eller näst viktigaste hindret) 
ledningens engagemang 
långt till service 
Behövs en certifiering av alkolås. Vilken typ av lås som skall installeras. Det får inte bli så att 
bolag installerar alkolås som sedan visar sig inte certifieras 
tidsödande 1:a på morgonen 
förarnas välvilja 
svårigheter att hantera , fordrar personliga instruktioner 
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Del C: Alkoholpolicy arbetet 
FRÅGA 1: HAR NI NÅGON GÅNG HAFT MISSTANKE ELLER FÅTT VETSKAP OM ATT 
NÅGON ANSTÄLLD HAR ALKOHOLPROBLEM? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 56 63,6 64,4 64,4

Nej 31 35,2 35,6 100,0

Giltig 

Total 87 98,9 100,0  

Saknad System 1 1,1   

Total 88 100,0   

FRÅGA 2: HAR NI VID NÅGOT TILLFÄLLE MISSTÄNKT NÅGON FÖRARE FÖR ATT HA 
KÖRT ONYKTER I TJÄNSTEN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 30 34,1 34,5 34,5

Nej 57 64,8 65,5 100,0

Giltig 

Total 87 98,9 100,0  

Saknad System 1 1,1   

Total 88 100,0   

FRÅGA 3: HAR NI VID NÅGOT TILLFÄLLE HAFT PROBLEM MED RATTFYLLERIBROTT 
BLAND ANSTÄLLDA FÖRARE (ANTINGEN I ELLER UTANFÖR TJÄNSTEN)? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 24 27,3 27,6 27,6

Nej 63 71,6 72,4 100,0

Giltig 

Total 87 98,9 100,0  

Saknad System 1 1,1   

Total 88 100,0   

FRÅGA 4: HAR NI IDAG ETT FASTLAGT POLICYDOKUMENT DÄR FRÅGOR OM 
ALKOHOL ELLER DROGER INGÅR, ANTINGEN SOM ETT SEPARAT POLICYDOKUMENT 
ELLER SOM EN DEL AV ETT TRAFIKSÄKERHETS-/POLICYDOKUMENT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 79 89,8 90,8 90,8

Nej 8 9,1 9,2 100,0

Giltig 

Total 87 98,9 100,0  

Saknad System 1 1,1   

Total 88 100,0   
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FRÅGA 5: HADE NI REDAN VID INSTALLATION AV ALKOLÅS UTARBETAT EN 
ALKOHOL- OCH DROGPOLICY? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 67 76,1 79,8 79,8

Nej 17 19,3 20,2 100,0

Giltig 

Total 84 95,5 100,0  

Saknad System 4 4,5   

Total 88 100,0   
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Del D: Val av alkolås 
FRÅGA 1: HUR LÄNGE HAR NI ANVÄNT ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Under 1 år 17 19,3 20,5 20,5 

1 - 2 år 25 28,4 30,1 50,6 

2 - 4 år 23 26,1 27,7 78,3 

Mer än 4 år 18 20,5 21,7 100,0 

Giltig 

Total 83 94,3 100,0   

Saknad System 5 5,7    

Total 88 100,0    

FRÅGA 2: VILKEN VAR DE(N) VIKTIGASTE ANLEDNINGARNA TILL ATT NI 
INSTALLERADE ALKOLÅS? 

Fall 

Giltig Saknad Total 

 N Procent N Procent N Procent 

Anledning 80 90,9% 8 9,1% 88 100,0% 

 

Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

Upphandlingskrav 19 12,9% 23,8%

Del av kvalitetsarbete 59 40,1% 73,8%

Företagets alkoholpolicy 36 24,5% 45,0%

Förhoppning att 

fordonsskador ska minska 
4 2,7% 5,0%

Goodwillåtgärd 10 6,8% 12,5%

En följd av observerade 

alkoholproblem 
3 2,0% 3,8%

Anledning 

Annat 16 10,9% 20,0%

Total 147 100,0% 183,8%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”: 
Projekt med VV mitt 
 försökssamarbete med polis och vägverket 
 föregångare i branschen 
 som en del i ett starkare trafiksäkerhetsarbete 
ingick i vårt projekt med vägverket 
 projekt med VV 
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 ökad trafiksäkerhet o bättre arbetsmiljö??? för förare ( nr 91) 
Föregå med gott exempel, kunna ställa trovärdiga krav på andra, trafiksäkerhetsansvarig 
driver frågan om alkolås 
försök för att vinna erfarenheter inför ett ev. större införande 
 politiskt förslag 
lärande syfte. Samt goodwill mot passagerare 
samarbete med Vägverket 
försöksverksamhet Vägverket 
samband m vår trafiksäkerhetspolicy 
säkra resor med barn och vuxna inom den kommunala verksamheten 
bidrag från Vägverket 
FRÅGA 3: VILKEN (VILKA, OM FLERA) ALKOLÅSLEVERANTÖR HAR NI OCH VILKEN 
TYP AV ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Alkolås i Skandinavien 34 38,6 45,3 45,3 

Dräger 22 25,0 29,3 74,7 

Foxguard 3 3,4 4,0 78,7 

Annan 6 6,8 8,0 86,7 

Alkolås i Skandinavien 

och Dräger 
4 4,5 5,3 92,0 

Alkolås i Skandinavien 

och Foxguard 
2 2,3 2,7 94,7 

Dräger och Foxguard 1 1,1 1,3 96,0 

Alkolås i Skandinavien 

och Annan 
1 1,1 1,3 97,3 

Dräger och Annan 1 1,1 1,3 98,7 

Alkolås i Skandinavien, 

Dräger och Foxguard 
1 1,1 1,3 100,0 

Giltig 

Total 75 85,2 100,0   

Saknad System 13 14,8    

Total 88 100,0    

 

Fall 

Giltig Saknad Total 

  N Procent N Procent N Procent 

Alkolås i 

Skandinavien 
30 34,1% 58 65,9% 88 100,0% 
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Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

WR2 18 46,2% 60,0%Alkolås i 

Skandinavien V3 21 53,8% 70,0%

Total 39 100,0% 130,0%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
FRÅGA 4: VARFÖR VALDE NI DENNA ALKOLÅSLEVERANTÖR? 

Fall 

Giltig Saknad Total 

 N Procent N Procent N Procent 

Leverantörsval 83 94,3% 5 5,7% 88 100,0% 

 

Svar Procent av fallen   

  N Procent   

Val av 

leverantör 

Genom rekommendation från ett 

annat företag/branschorganisation 
16 15,8% 19,3% 

  Genom rekommendation från MHF 4 4,0% 4,8% 

  Egna kontakt med leverantörer 32 31,7% 38,6% 

  Efter kontakt med Vägverket 35 34,7% 42,2% 

  Annan anledning 14 13,9% 16,9% 

Total 101 100,0% 121,7% 

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
FRÅGA 5: HADE NI NÅGON KONTAKT MED VÄGVERKET INNAN NI SKAFFADE 
ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 51 58,0 63,0 63,0

Nej 30 34,1 37,0 100,0

Giltig 

Total 81 92,0 100,0  

Saknad System 7 8,0   

Total 88 100,0   
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FRÅGA 6: HUR VIKTIG VAR ER KONTAKT MED VÄGVERKET FÖR ATT NI SKULLE TA 
BESLUTET ATT INSTALLERA ALKOLÅS? 

Mycket oviktigGanska oviktigVarken viktig eller 
oviktig

Ganska viktigMycket viktig

Vägverkskontakten viktig

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
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Del E: Kostnader och service 
FRÅGA 1: HUR STOR VAR KOSTNADEN VID INKÖP/INSTALLATION (PER ALKOLÅS)? 
HUR STORA ÄR DE LÖPANDE KOSTNADERNA (PER ALKOLÅS)? 
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FRÅGA 2: VAD GÖR NI FÖR SERVICE? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Vet ej 15 17,0 21,1 21,1 

Olika sorters service 56 63,6 78,9 100,0 

Giltig 

Total 71 80,7 100,0   

Saknad System 17 19,3    

Total 88 100,0    

FRÅGA 3: HUR OFTA GÖR NI SERVICE? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

En gång eller fler 

per kvartal 
23 26,1 28,8 28,8 

En gång i halvåret 27 30,7 33,8 62,5 

En gång om året 20 22,7 25,0 87,5 

Mindre än en gång 

om året 
1 1,1 1,3 88,8 

Vid behov 3 3,4 3,8 92,5 

Dubbelsvar 6 6,8 7,5 100,0 

Giltig 

Total 80 90,9 100,0   

Saknad System 8 9,1    

Total 88 100,0    
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Del F: Erfarenheter av alkolås 
FRÅGA 1: DE SOM SVARADE MED EXAKTA SIFFROR:  
30 stycken verksamheter angav siffror som var nog exakta för kunnas användas. En 
verksamhetsvärden som var exakta men ansågs som helt orimliga togs inte med i 
beräkningen, de angav att en fjärdedel av alla blås var positiva) 
74 positiva startförsök 
1529650 startförsök 
0,048 promille av alla startförsök var positiva 
Om ett medel beräknas för värdet för varje verksamhet används blir medelvärdet 
0,49 promille 
FRÅGA 2: 
Ej relevant att redovisa. 
FRÅGA 3. HUR REGISTRERAR NI BLÅSFÖRSÖK OCH ”HÄNDELSER” VID ANVÄNDNING 
AV ALKOLÅS? 

Giltig 80 N 

Saknad 8 

DubbelsvarAnnatAnvänder ej 
dataloggar alls

Använder och 
tömmer datalogg 

endast då 
händelser uppstår

Tömmer och 
sparar 

rutinmässigt alla 
uttag av 

dataloggar

Händelseregistrering
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FRÅGA 4:  HUR HANDSKAS NI MED REGISTRERADE, ALKOHOLPOSITIVA 
STARTFÖRSÖK ELLER FÖRSÖK ATT KRINGGÅ ALKOLÅSET? (FLERA ALTERNATIV ÄR 
MÖJLIGA) 

Fall 

Giltig Saknad Total 

 N Procent N Procent N Procent 

Handskar 74 84,1% 14 15,9% 88 100,0% 
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Svar 

 N Procent 

Procent av 

fallen 

Ingen åtgärd, eftersom 

alkolåset uppfyllt sin 

funktion. (Vi använder 

alkolåset endast som en 

startspärr.) 

20 20,2% 27,0%

Följs alltid upp enligt vår 

alkoholpolicy 
48 48,5% 64,9%

För regelbunden statistik 3 3,0% 4,1%

Observerar aktuell förare 

vid alkoholpositivt 

startförsök 

18 18,2% 24,3%

Handskar 

Annan åtgärd 10 10,1% 13,5%

Total 99 100,0% 133,8%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”: 
ej hänt 
varning utfärdas 
Uppföljning om  samma förare skall återkomma, då vidtas åtgärd 
 avvisning från halkbanan, förbrukad avgift 
 detta diskuteras ännu hos oss 
 har ej haft några  
 händelsen rapporteras till närmste chef som vidtar åtgärder 
inte haft alkoholpositiva försök under perioden 
har hittills inte inträffat. Om så sker blir det nog ett samtal 
ta ställning om det uppdagas 
 har inte hamnat i den situationen 
uppföljning av ev. teknisk art ingår i policy 
omedelbart tar chaufför ur trafik 
miljö- och trafiksäkerhetsprogram 
som en avvikelse i vårt kvalitetssystem 
ändrar blåsfrekvens dvs. föraren måste blåsa oftare 
har ej inträffat 
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FRÅGA 5: HAR ALKOHOLPOSITIVA STARTFÖRSÖK LETT TILL NÅGON ÅTGÄRD? 

Dubbelsvar eller fler 
svar

AnnatInitierat 
behandlingskontakt till 

följd av upptäckt 
alkoholproblematik

Personligt samtal med 
aktuell förare

Åtgärd
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30,0%

20,0%

10,0%
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  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Personligt samtal med 

aktuell förare 
19 21,6 35,2 35,2 

Initierat 

behandlingskontakt till 

följd av upptäckt 

alkoholproblematik 

1 1,1 1,9 37,0 

Annat 28 31,8 51,9 88,9 

Dubbelsvar eller fler svar 6 6,8 11,1 100,0 

Giltig 

Total 54 61,4 100,0   

Saknad System 34 38,6     

Total 88 100,0     

 

Under Annat är nästan alla svar att de inte har haft några fall än, därför ingen åtgärd. 
FRÅGA 6: HAR NI HAFT NÅGRA TEKNISKA PROBLEM MED ERA ALKOLÅS? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 49 55,7 61,3 61,3

Nej 31 35,2 38,8 100,0

Giltig 

Total 80 90,9 100,0  

Saknad System 8 9,1   

Total 88 100,0   
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FRÅGA 7. HAR NÅGON BIL BLIVIT STÅENDE TILL FÖLJD AV ATT ALKOLÅS 
INSTALLERATS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Ja 42 47,7 68,9 68,9

Nej 19 21,6 31,1 100,0

Giltig 

Total 61 69,3 100,0  

Saknad System 27 30,7   

Total 88 100,0   

FRÅGA 8: AV VILKEN ANLEDNING HAR FORDON BLIVIT STÅENDE? (FLERA 
ALTERNATIVA ÄR MÖJLIGA) 

Fall 

Giltig Saknad Total 

 N Procent N Procent N Procent 

Anledning 47 53,4% 41 46,6% 88 100,0% 

 

Svar 

 N Procent 

Procent av 

fallen 

Alkohol i utandningsluften 

över 0.2 promille 
8 10,8% 17,0%

Osäkert om alkohol 

påvisats 
1 1,4% 2,1%

Felaktig blåsteknik 13 17,6% 27,7%

Sannolikt tekniskt fel 39 52,7% 83,0%

Helt oklar anledning 4 5,4% 8,5%

Anledning 

Annat 9 12,2% 19,1%

Total 74 100,0% 157,4%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”: 
felinstallering 
 inget driftstopp 
har inte hänt 
åverkan 
bristfälliga hållare för handenheter 
felaktigt installerat 
 kabelfel 
efter installering startade ej 
värme 
strömlös 
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FRÅGA 9: VILKA PROBLEM MED ALKOLÅSET HAR NI VARIT MED OM OCH/ELLER 
UPPLEVT  SOM STÖRANDE? 

Fall 

Giltig Saknad Total 

  N Procent N Procent N Procent 

Alkolåsproblem 79 89,8% 9 10,2% 88 100,0% 

  

Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

Problem att starta vid kyla 28 21,9% 35,4% 

Problem att starta vid hög 

temperatur 
4 3,1% 5,1% 

För lång tid att starta 

fordonet 
25 19,5% 31,6% 

Krångligt att blåsa 21 16,4% 26,6% 

Dyrt och krångligt med 

munstycken 
12 9,4% 15,2% 

Ohygieniskt 9 7,0% 11,4% 

Inga problem 20 15,6% 25,3% 

Alkolåsproblem 

Annat 9 7,0% 11,4% 

Total 128 100,0% 162,0% 

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”: 
” låsning” av alkolåset 
trasig handenhet 
tekniska- trasig databox 
tekniken 
bilen startar ej efter stopp 
tekniska fel, driftstörning 
onödig kort intervall mellan kalibreringarna 
teknik 
reagerar på kaffe 
problem vid kalibrering 
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FRÅGA 10 VILKEN INSTÄLLNING HAR ERA ANSTÄLLDA IDAG TILL ANVÄNDNING AV 
ALKOLÅS? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Övervägande negativ 3 3,4 3,6 3,6 

Övervägande positiv 68 77,3 81,9 85,5 

Delad/ingen uppfattning 12 13,6 14,5 100,0 

Giltig 

Total 83 94,3 100,0   

Saknad System 5 5,7    

Total 88 100,0    

Uppdelat på hur länge verksamheterna har använt alkolås. 
   Alkolåsanvändning 

    Under 1 år 1 - 2 år 2 - 4 år 
Mer än 

4 år 
Inställning 
anställda 

Övervägande 
negativ 

Antal 1 1 1 0

    % i 
Alkolåsanvändning 5,9% 4,0% 4,5% ,0%

  Övervägande 
positiv 

Antal 11 20 20 16

    % i 
Alkolåsanvändning 64,7% 80,0% 90,9% 88,9%

  Delad/ingen 
uppfattning 

Antal 5 4 1 2

    % i 
Alkolåsanvändning 29,4% 16,0% 4,5% 11,1%

Total Antal 17 25 22 18
  % i 

Alkolåsanvändning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

FRÅGA 11 HAR NI MÄRKT NÅGON FÖRÄNDRING AV ATTITYDEN INOM ERT FÖRETAG 
TILL ALKOLÅS MED TIDEN? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 

Ackumulerad 

Procent 

Inställningen har 

blivit mer negativ 
1 1,1 1,2 1,2 

Inställningen har 

blivit mer positiv 
58 65,9 69,9 71,1 

Ingen förändring 24 27,3 28,9 100,0 

Giltig 

Total 83 94,3 100,0   

Saknad System 5 5,7    

Total 88 100,0    
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FRÅGA 12 VILKA AFFÄRSMÄSSIGA FÖRDELAR HAR NI HAFT TILL FÖLJD AV ATT HA 
INSTALLERAT ALKOLÅS 

Fall 

Giltig Saknad Total 

 N Procent N Procent N Procent 

Fördelar 79 89,8% 9 10,2% 88 100,0% 

 

Svar 

  N Procent 

Procent av 

fallen 

Det har varit en fördel vid 

upphandling av 

transportkontrakt 

30 33,0% 38,0%

Medfört färre olyckor 1 1,1% 1,3%

Färre skador på 

transporterat gods 
1 1,1% 1,3%

Färre sjukdagar 4 4,4% 5,1%

Lägre försäkringskostnad 1 1,1% 1,3%

Vet ej 37 40,7% 46,8%

Fördelar 

Annat 17 18,7% 21,5%

Total 91 100,0% 115,2%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
”Annat”: 
inga 
kundvärde, trovärdighet 
positiv massmedial uppmärksamhet 
inga fördelar 
inga 
vi har haft förfrågningar från våra kunder som tycker det är positivt 
trovärdighet vid kravställande. Höjd kunskap (egen) erfarenhet om tekniken 
positivt från allmänheten 
uppmärksamhet i media och bland kunder 
oerhörd massmedial positiv uppmärksamhet. Positiv hos föräldrar och kunder 
inga! 
ökad medvetenhet om alkohol och trafik 
 a: fördelar: mediala, b: nackdelar: färre manliga elever inskrivna (Trafikskola) 
säkrare resor 
förarna känner stolthet 
trygghet med ej påverkade förare  
goodwill 
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kommunalt (ingen affärsverksamhet) 
Uppdelat på offentlig- respektive privat verksamhet: 
    Typ av verksamhet 

    Offentlig Privat 
Fördelar Det har varit en fördel vid 

upphandling av 
transportkontrakt 

Antal 
3 26 

    % i offentlig_privat 30,0% 46,4% 
  Medfört färre olyckor Antal 0 1 
    % i offentlig_privat ,0% 1,8% 
  Färre skador på 

transporterat gods 
Antal 0 1 

    % i offentlig_privat ,0% 1,8% 
  Färre sjukdagar Antal 1 3 
    % i offentlig_privat 10,0% 5,4% 
  Lägre försäkringskostnad Antal 0 1 
    % i offentlig_privat ,0% 1,8% 
  Vet ej Antal 7 30 
    % i offentlig_privat 70,0% 53,6% 
Total Antal 10 56 

 
FRÅGA 13: HUR VIKTIGT HAR DET VARIT FÖR ER VERKSAMHET? 

Ganska oviktigtVarken viktigt eller 
oviktigt

Ganska viktigtMycket viktigt

Viktigt för verksamhet

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Pr
oc

en
t

 



   

 44

FRÅGA 14: SKULLE NI VILJA REKOMMENDERA ANDRA TRANSPORTFÖRETAG ATT 
INSTALLERA ALKOLÅS 

NejJa

Rekommenderar alkolås
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2,38%

97,62%
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Appendix B. 
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Tabell 7: Viktigaste skälet till inte installera alkolås uppdelat på 
verksamhetstyp. 
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Del A: Allmänt om ert företag 
FRÅGA 1: VILKEN TYP AV TRANSPORTFÖRETAG REPRESENTERAR NI? 
 Företag 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
Lastbilsåkeri 22 17,9 18,2 18,2 
Bussföretag 11 8,9 9,1 27,3 
Taxiföretag 21 17,1 17,4 44,6 
Entreprenadfordon 12 9,8 9,9 54,5 
Offentlig verksamhet 23 18,7 19,0 73,6 
Annat 16 13,0 13,2 86,8 
Lastbilscentral 1 ,8 ,8 87,6 
Trafikskola/övningsplats 12 9,8 9,9 97,5 
Buss och taxiföretag 2 1,6 1,7 99,2 
Åkeri och entreprenad 1 ,8 ,8 100,0 

Giltig 

Total 121 98,4 100,0   
Saknad System 2 1,6     
Total 123 100,0     

FRÅGA 2: HUR MÅNGA FORDON HAR NI TOTALT I VERKSAMHETEN? 
Antal Fordon Medel 71,83
  Median 12,00
  Std. Avvikelse 269,128
  Minimum 0
  Maximum 2600

Antal Chaufförer 
Medel 

140,70
73,228

  Median 8,00
  Std. Avvikelse 798,820
  Minimum 0
  Maximum 8000

FRÅGA 3: HUR MÅNGA ANSTÄLLDA CHAUFFÖRER HAR NI? 
Se tabell fråga 2. 

Del B: Er/företagets syn på alkolås i trafiksammanhang 
FRÅGA 1: HUR VIKTIGT ANSER NI DET VARA ATT INSTALLERA ALKOLÅS I OLIKA 
TYPER AV MOTORFORDON? 
 Taxibilar 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 75 61,0 66,4 66,4 
Ganska viktigt 28 22,8 24,8 91,2 
Ganska oviktigt 6 4,9 5,3 96,5 
Helt oviktigt 4 3,3 3,5 100,0 

Giltig 

Total 113 91,9 100,0   
Saknad System 10 8,1    
Total 123 100,0    
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 Lokalbussar 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 73 59,3 69,5 69,5 
Ganska viktigt 25 20,3 23,8 93,3 
Ganska oviktigt 3 2,4 2,9 96,2 
Helt oviktigt 4 3,3 3,8 100,0 

Giltig 

Total 105 85,4 100,0   
Saknad System 18 14,6    
Total 123 100,0    

 
 Länstrafikbussar 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 76 61,8 72,4 72,4 
Ganska viktigt 22 17,9 21,0 93,3 
Ganska oviktigt 3 2,4 2,9 96,2 
Helt oviktigt 4 3,3 3,8 100,0 

Giltig 

Total 105 85,4 100,0   
Saknad System 18 14,6    
Total 123 100,0    

 
 Långfärdsbussar 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 78 63,4 72,9 72,9 
Ganska viktigt 21 17,1 19,6 92,5 
Ganska oviktigt 3 2,4 2,8 95,3 
Helt oviktigt 5 4,1 4,7 100,0 

Giltig 

Total 107 87,0 100,0   
Saknad System 16 13,0    
Total 123 100,0    

 
 Skolskjutsar 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 81 65,9 75,7 75,7 
Ganska viktigt 19 15,4 17,8 93,5 
Ganska oviktigt 3 2,4 2,8 96,3 
Helt oviktigt 4 3,3 3,7 100,0 

Giltig 

Total 107 87,0 100,0   
Saknad System 16 13,0    
Total 123 100,0    

 



   

 48

 Lätta Lastbilar 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 59 48,0 55,1 55,1 
Ganska viktigt 35 28,5 32,7 87,9 
Ganska oviktigt 8 6,5 7,5 95,3 
Helt oviktigt 5 4,1 4,7 100,0 

Giltig 

Total 107 87,0 100,0   
Saknad System 16 13,0    
Total 123 100,0    

 
 Tunga Lastbilar 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktigt 77 62,6 70,6 70,6 
Ganska viktigt 22 17,9 20,2 90,8 
Ganska oviktigt 5 4,1 4,6 95,4 
Helt oviktigt 5 4,1 4,6 100,0 

Giltig 

Total 109 88,6 100,0   
Saknad System 14 11,4    
Total 123 100,0    

FRÅGA 2: VAD TYCKER NI OM ATT INSTALLATION AV ALKOLÅS KAN BLI 
OBLIGATORISK I NYA FORDON FÖR YRKESMÄSSIG TRAFIK ÅR 2010? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
onödigt 9 7,3 7,4 7,4 
orealistiskt 3 2,4 2,5 9,9 
varken bra eller dåligt 11 8,9 9,1 19,0 
ganska bra 41 33,3 33,9 52,9 
mycket bra 57 46,3 47,1 100,0 

Giltig 

Total 121 98,4 100,0   
Saknad System 2 1,6    
Total 123 100,0    

FRÅGA 3: HUR MYCKET FÅR ETT ALKOLÅS KOSTA I INKÖP, UTAN ATT DET BLIR FÖR 
DYRT? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
under 1000 23 18,7 19,3 19,3 
1000-5000 65 52,8 54,6 73,9 
5000-10000 23 18,7 19,3 93,3 
10000-20000 4 3,3 3,4 96,6 
annan kostnad 4 3,3 3,4 100,0 

Giltig 

Total 119 96,7 100,0   
Saknad System 4 3,3    
Total 123 100,0    
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FRÅGA 4: HUR MYCKET FÅR ETT ALKOLÅS KOSTA I SERVICE/KALIBRERING PER ÅR, 
UTAN ATT DET BLIR FÖR DYRT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
under 1000 108 87,8 89,3 89,3 
1000-5000 8 6,5 6,6 95,9 
5000-10000 1 ,8 ,8 96,7 
annan kostnad 4 3,3 3,3 100,0 

Giltig 

Total 121 98,4 100,0   
Saknad System 2 1,6    
Total 123 100,0    

FRÅGA 5: SKULLE ER SYN PÅ ATT INSTALLERA ALKOLÅS FÖRÄNDRAS OM DET BLEV 
EN SKATTESUBVENTION NÄR MAN INSTALLERAR ALKOLÅS, ISTÄLLET FÖR ATT SOM 
NU NÄR FÖRMÅNSBILAR FÖRMÅNSBESKATTTAS? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
I hög grad 55 44,7 45,5 45,5 
I viss mån 34 27,6 28,1 73,6 
inte alls 21 17,1 17,4 90,9 
inte relevant 11 8,9 9,1 100,0 

Giltig 

Total 121 98,4 100,0   
Saknad System 2 1,6    
Total 123 100,0    

FRÅGA 6: HUR BEDÖMER NI DET FACKLIGA INSTÄLLNINGEN TILL INSTALLATION AV 
ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
positiv 35 28,5 32,7 32,7 
inga invändningar 60 48,8 56,1 88,8 
förväntat motstånd 6 4,9 5,6 94,4 
känt motstånd 6 4,9 5,6 100,0 

Giltig 

Total 107 87,0 100,0   
Saknad System 16 13,0    
Total 123 100,0    

FRÅGA 7: SER NI ARBETSRÄTTSLIGA/JURIDISKA PROBLEM VID ANVÄNDNING AV 
ALKOLÅS I ER VERKSAMHET? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
nej 113 91,9 95,8 95,8
ja 5 4,1 4,2 100,0

Giltig 

Total 118 95,9 100,0  
Saknad System 5 4,1   
Total 123 100,0   
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FRÅGA 8: VILKA PRAKTISKA PROBLEM ANSER NI KAN UPPSTÅ VI ANVÄDNINGA AV 
ALKOLÅS? 

Svar 
Procent av 

fallen 

  N Procent N 
svårt vid kyla el. värme 44 24,7% 40,4%
lång tid att starta 27 15,2% 24,8%
lång tid innan blåsa 17 9,6% 15,6%
otillförlitlig teknik 48 27,0% 44,0%
svårt hantera teknik 21 11,8% 19,3%

Problem 

annat 21 11,8% 19,3%
Total 178 100,0% 163,3%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
FRÅGA 9: HUR UPPLEVER NI ERA KUNDERS KRAV PÅ ATT NI SKA INSTALLERA 
ALKOLÅS? 

Svar 
Procent av 

fallen 

 N Procent N 
tvingande 32 26,0% 26,9%
vägledande 52 42,3% 43,7%
oviktiga 29 23,6% 24,4%

krav(a
) 

annat 10 8,1% 8,4%
Total 123 100,0% 103,4%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
FRÅGA 10: HUR UPPLEVER NI ÖVRIGA SAMHÄLLETS (EJ KUNDERS) KRAV PÅ ATT NI 
SKA INSTALLERA? 

Svar 
Procent av 

fallen 

 N Procent N 
tvingande 17 14,4% 14,5%
vägledande 71 60,2% 60,7%
oviktiga 26 22,0% 22,2%

Samhällets 
krav 

annat 4 3,4% 3,4%
Total 118 100,0% 100,9%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 



   

 51

FRÅGA 11: PÅ VILKET SÄTT HAR NI UPPMÄRKSAMMATS PÅ SAMHÄLLETS 
EFTERFRÅGA PÅ ALKOLÅS I FORDON? 

Svar 
Procent av 

fallen 

 N Procent N 
tv radio 61 30,8% 50,4%
annonskampanjer 17 8,6% 14,0%
övrig massmedia 65 32,8% 53,7%
människor pratat med 30 15,2% 24,8%

Efterfrågan 

annat sätt 25 12,6% 20,7%
Total 198 100,0% 163,6%

FRÅGA 12: VAD ANSER NI SOM VIKTIGASTE HINDRET FÖR ATT INSTALLERA 
ALKOLÅS? ”1” DET VIKTIGASTE HINDRET TILL ”5” DET MINST VIKTIGA HINDRET. 

Hinder 1 2 3 4 5
Ekonomiska 73 7 4 37 6
Arbetsrättsliga/ 
juridiska 

25 13 10 52 2

Fackliga 
invändningar 

7 42 29 11 8

Tekniska problem 7 30 45 6 4
Annat 4 6 10 2 40
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Del C: Alkoholpolicy arbete 
FRÅGA 1: HAR NI NÅGON GÅNG HAFT MISSTANKE ELLER FÅTT VETSKAP OM ATT 
NÅGON ANSTÄLLD HAR ALKOHOLPROBLEM? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 54 43,9 45,0 45,0 
nej 65 52,8 54,2 99,2 
dubbelsvar 1 ,8 ,8 100,0 

Giltig 

Total 120 97,6 100,0   
Saknad System 3 2,4    
Total 123 100,0    

FRÅGA 2: HAR NI VID NÅGOT TILLFÄLLE MISSTÄNKT NÅGON FÖRARE FÖR ATT HA 
KÖRT ONYKTER I TJÄNSTEN? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 28 22,8 23,3 23,3
nej 92 74,8 76,7 100,0

Giltig 

Total 120 97,6 100,0  
Saknad System 3 2,4   
Total 123 100,0   

FRÅGA 3: HAR NI VID NÅGOT TILLFÄLLE HAFT PROBLEM MED RATTFYLLERIBROTT 
BLAND ANSTÄLLDA FÖRARE (ANTINGEN I ELLER UTANFÖR TJÄNSTEN)? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 23 18,7 19,3 19,3
nej 96 78,0 80,7 100,0

Giltig 

Total 119 96,7 100,0  
Saknad System 4 3,3   
Total 123 100,0   

FRÅGA 4: HAR NI IDAG ETT FASTLAGT POLICYDOKUMENT DÄR FRÅGOR OM 
ALKOHOL ELLER DROGER INGÅR, ANTINGEN SOM ETT SEPARAT POLICYDOKUMENT 
ELLER SOM EN DEL AV ETT TRAFIKSÄKERHETS-/POLICYDOKUMENT? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 88 71,5 72,7 72,7
nej 33 26,8 27,3 100,0

Giltig 

Total 121 98,4 100,0  
Saknad System 2 1,6   
Total 123 100,0   
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Del D: Överväganden vid beslut angående alkolås 
FRÅGA 1: HAR NI ÖVERVÄGT ATT INSTALLERA ALKOLÅS I ERA FORDON? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 79 64,2 65,3 65,3
nej 42 34,1 34,7 100,0

Giltig 

Total 121 98,4 100,0  
Saknad System 2 1,6   
Total 123 100,0   

FRÅGA 2: HUR HAR NI STÄLLT ER TILL FRÅGA ATT INSTALLERA ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
fattat beslut att 
installera 33 26,8 40,7 40,7 

överväger 39 31,7 48,1 88,9 
avslagit tanken 9 7,3 11,1 100,0 

Giltig 

Total 81 65,9 100,0   
Saknad System 42 34,1    
Total 123 100,0    

FRÅGA 3: VILKA (EN) VAR DE (N) VIKTIGASTE ANLEDNINGARNA TILL ATT NI HITILLS 
INTE INSTALLERAT ALKOLÅS? 

Svar 
Procent av 

fallen 

 N Procent N 
för dyrt 65 40,9% 60,7%
för krångligt 17 10,7% 15,9%
fackligt motstånd 2 1,3% 1,9%
stående fordon 17 10,7% 15,9%
integritetskränkande 10 6,3% 9,3%
inga problem bl. anställda 28 17,6% 26,2%

Anledning 

annat 20 12,6% 18,7%
Total 159 100,0% 148,6%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
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FRÅGA 4: VILKEN (VILKA, OM FLERA) ALKOLÅSLEVERANTÖRER KÄNNER NI TILL? 

 Svar 
Procent av 

fallen 

  N Procent N 
Leverantör Alkolås i 

Skandinavien 22 12,9% 18,2%

  Dräger 49 28,7% 40,5%
  Foxguard 42 24,6% 34,7%
  annan 3 1,8% 2,5%
  ingen 55 32,2% 45,5%
Total 171 100,0% 141,3%

FRÅGA 5: HAR NI HAFT NÅGON KONTAKT MED VÄGVERKET ANGÅENDE ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 27 22,0 22,5 22,5
nej 93 75,6 77,5 100,0

Giltig 

Total 120 97,6 100,0  
Saknad System 3 2,4   
Total 123 100,0   

FRÅGA 6: HAR KONTAKTEN MED VÄGVERKET PÅVERKAT ERT BESLUT ATT INTE 
INSTALLERA ALKOLÅS? 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 6 4,9 15,0 15,0
nej 34 27,6 85,0 100,0

Giltig 

Total 40 32,5 100,0  
Saknad System 83 67,5   
Total 123 100,0   
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Del E: Erfarenheter kring alkoholproblem, synpunkter på 
alkolås 

FRÅGA 1: HUR HANTERAR NI FÖRARE SOM NI MISSTÄNKER HAR 
ALKOLHOLPROBLEM? 

Svar 
Procent av 

fallen 

 N Procent N 
personlig kontakt 67 32,2% 56,8%
involverar facket 16 7,7% 13,6%
varning 6 2,9% 5,1%
erbjuder läkarkontakt 41 19,7% 34,7%
fortsätter observera förare 22 10,6% 18,6%
annan åtgärd 4 1,9% 3,4%

hanterar 

har aldrig haft något fall 52 25,0% 44,1%
Total 208 100,0% 176,3%

På frågan kunde man ange flera svarsalternativ. I kolumnen ”Procent” anges 
andelen svar för svarsalternativen delat med det totala antalet svar. ”Procent av 
fallen” anger andelen för svarsalternativen delat med det totala antalet svarande på 
frågan. 
FRÅGA 2: TAR ERT ALKOHOLPOLICYDOKUMENT UPP HUR NI SKA HANTERA FÖRARE 
MED EVENTUELLA ALKOHOLPROBLEM? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 64 52,0 53,3 53,3 
nej 20 16,3 16,7 70,0 
har inget policydok 36 29,3 30,0 100,0 

Giltig 

Total 120 97,6 100,0   
Saknad System 3 2,4    
Total 123 100,0    

FRÅGA 3: VILKEN INSTÄLLNING HAR ERA ANSTÄLLDA IDAG TILL ANVÄNDNING AV 
ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
negativ 3 2,4 2,5 2,5 
positiv 53 43,1 44,9 47,5 
delad el ingen uppfattning 62 50,4 52,5 100,0 

Giltig 

Total 118 95,9 100,0  
Saknad System 5 4,1    
Total 123 100,0    
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FRÅGA 4: HAR NI INOM ERT FÖRETAG MÄRKT NÅGON FÖRÄNDRING AV ATTITYDEN 
TILL ALKOLÅS ÖVER TIDEN? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mer negativ 1 ,8 ,8 ,8 
mer positiv 57 46,3 48,3 49,2 
ingen förändring 60 48,8 50,8 100,0 

Giltig 

Total 118 95,9 100,0   
Saknad System 5 4,1    
Total 123 100,0    

FRÅGA 5: HAR NI HAFT AFFÄRSMÄSSIGA NACKDELAR TILL FÖLJD AV NI INTE 
INSTALLERAT ALKOLÅS? 

Svar 
Procent av 

fallen 

 N Procent N 
ja 2 1,6% 1,7%
nej 97 79,5% 80,8%

Nackdelar 

vet ej 23 18,9% 19,2%
Total 122 100,0% 101,7%

FRÅGA 6: HUR VIKTIGT TROR NI ATT INSTALLATION AV ALKOLÅS ÄR FÖR ER 
VERKSAMHET? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktig 13 10,6 10,9 10,9 
ganska viktig 35 28,5 29,4 40,3 
varken viktig el oviktig 40 32,5 33,6 73,9 
ganska oviktig 19 15,4 16,0 89,9 
helt oviktig 12 9,8 10,1 100,0 

Giltig 

Total 119 96,7 100,0   
Saknad System 4 3,3    
Total 123 100,0    

 
 Vikt av installation i framtiden 
 

  Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
mycket viktig 41 33,3 37,3 37,3 
ganska viktig 43 35,0 39,1 76,4 
varken viktig el oviktig 16 13,0 14,5 90,9 
ganska oviktig 7 5,7 6,4 97,3 
mycket oviktigt 3 2,4 2,7 100,0 

Giltig 

Total 110 89,4 100,0   
Saknad System 13 10,6    
Total 123 100,0    
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FRÅGA 7: SKULLE NI VILJA REKOMMENDERA ANDRA TRANSPORTFÖRETAG ATT 
INSTALLERA ALKOLÅS? 

 Frekvens Procent Giltig Procent 
Ackumulerad 

Procent 
ja 90 73,2 83,3 83,3
nej 18 14,6 16,7 100,0

Giltig 

Total 108 87,8 100,0  
Saknad System 15 12,2   
Total 123 100,0   
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Appendix C. Jämförelse mellan enkäterna 

Del B. Hinder till installation 
FACKLIG INSTÄLLNING TILL INSTALLATION 

  Installation Total 

  Alkolås Inte alkolås   
Facklig 
inställning till 
installation 

Positiv facklig 
inställning 

Antal 
39 35 74

    Förväntat Antal 32,3 41,7 74,0
    % i Installation 47,6% 33,0% 39,4%
  Inga fackliga 

invändningar 
Antal 27 59 86

    Förväntat Antal 37,5 48,5 86,0
    % i Installation 32,9% 55,7% 45,7%
  Förväntat fackligt 

motstånd 
Antal 12 6 18

    Förväntat Antal 7,9 10,1 18,0
    % i Installation 

14,6% 5,7% 9,6%

  Känt fackligt 
motstånd 

Antal 4 6 10

    Förväntat Antal 4,4 5,6 10,0
    % i Installation 4,9% 5,7% 5,3%
Total Antal 82 106 188
  Förväntat Antal 82,0 106,0 188,0
  % i Installation 100,0% 100,0% 100,0%

 
ARBETSRÄTTSLIGA PROBLEM 

Installation 
 Alkolås Inte alkolås Total 

Antal 74 113 187 
Förväntat Antal 79,4 107,6 187,0 

Nej 

% i Installation 85,1% 95,8% 91,2% 
Antal 13 5 18 
Förväntat Antal 7,6 10,4 18,0 

Arbetsrättsliga 

Ja 

% i Installation 14,9% 4,2% 8,8% 
Antal 87 118 205 
Förväntat Antal 87,0 118,0 205,0 

Total 

% i Installation 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ett Chi2-test gav p=0,007. Nollhypotesen var att det inte var någon skillnad mellan 
grupperna. Om vi använder en signifikansnivå på 5 % kan vi förkasta nollhypotesen.  
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Del C: Alkoholpolicy arbete 
MISSTANKE OM NÅGON ANSTÄLLD HAR ALKOHOLPROBLEM. 

Installation 

  Alkolås 
Har inte 
alkolås Total 

Antal 56 54 110
Förväntat Antal 46,5 63,5 110,0

ja 

% i Installation 64,4% 45,4% 53,4%
Antal 31 65 96
Förväntat Antal 40,5 55,5 96,0

Misstanke om 
alkoholproblem 

nej 

% i Installation 35,6% 54,6% 46,6%
Antal 87 119 206
Förväntat Antal 87,0 119,0 206,0

Total 

% i Installation 100,0% 100,0% 100,0%
 
Ett Chi2-test gav p=0,007. Nollhypotesen var att det inte var någon skillnad mellan 
grupperna. Om vi använder en signifikansnivå på 5 % kan vi förkasta nollhypotesen.  
 
MISSTÄNKT OM NÅGON FÖRARE KÖRT ONYKTER I TJÄNSTEN. 

Installation 

 Alkolås 
Har inte 
alkolås Total 

Antal 30 28 58
Förväntat Antal 24,4 33,6 58,0

ja 

% i Installation 34,5% 23,3% 28,0%
Antal 57 92 149
Förväntat Antal 62,6 86,4 149,0

Onykter 

nej 

% i Installation 65,5% 76,7% 72,0%
Antal 87 120 207
Förväntat Antal 87,0 120,0 207,0

Total 

% i Installation 100,0% 100,0% 100,0%
 
Ett Chi2-test gav p=0,078. Nollhypotesen var att det inte var någon skillnad mellan 
grupperna. Om vi använder en signifikansnivå på 5 % kan vi inte förkasta 
nollhypotesen.  
 
PROBLEM MED RATTFYLLERIBROTT BLAND ANSTÄLLDA FÖRARE 

Installation 

 Alkolås 
Har inte 
alkolås Total 

Antal 24 23 47
Förväntat Antal 19,8 27,2 47,0

ja 

% i Installation 27,6% 19,3% 22,8%
Antal 63 96 159
Förväntat Antal 67,2 91,8 159,0

Rattfylla 

nej 

% i Installation 72,4% 80,7% 77,2%
Antal 87 119 206
Förväntat Antal 87,0 119,0 206,0

Total 

% i Installation 100,0% 100,0% 100,0%
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Ett Chi2-test gav p=0,163. Nollhypotesen var att det inte var någon skillnad mellan 
grupperna. Om vi använder en signifikansnivå på 5 % kan vi inte förkasta 
nollhypotesen.  
 
ALKOHOLPOLICY 
 Policy: nuvarande situation 
 

Installation 

  Alkolås 
Har inte 
alkolås Total 

Antal 79 88 167
Förväntat Antal 69,9 97,1 167,0

ja 

% i Installation 90,8% 72,7% 80,3%
Antal 8 33 41
Förväntat Antal 17,1 23,9 41,0

Policy 

nej 

% i Installation 9,2% 27,3% 19,7%
Antal 87 121 208
Förväntat Antal 87,0 121,0 208,0

Total 

% i Installation 100,0% 100,0% 100,0%
 
 Policy innan installation  
 

Installation 

  Alkolås 
Har inte 
alkolås Total 

Antal 67 88 155 
Förväntat Antal 63,5 91,5 155,0 

ja 

% i Installation 79,8% 72,7% 75,6% 
Antal 17 33 50 
Förväntat Antal 20,5 29,5 50,0 

Policy innan 

nej 

% i Installation 20,2% 27,3% 24,4% 
Antal 84 121 205 
Förväntat Antal 84,0 121,0 205,0 

Total 

% i Installation 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Ett Chi2-test gav p=0,249. Nollhypotesen var att det inte var någon skillnad mellan 
grupperna. Om vi använder en signifikansnivå på 5 % kan vi inte förkasta 
nollhypotesen.  
 



   

 61

Appendix D: Utskickade enkäter samt följebrev 

 



 
 
 
 
Alkolåsanvändning på frivillig väg 
 
 
Hej, 
 
Alkolås har de senaste åren blivit ett viktigt kvalitetsverktyg för att förhindra onyktra 
förare att transportera antingen människor eller gods. I en preliminär studie har det 
har visat sig att i de fordon som har installerat alkolås så förhindras ca fyra starter av 
tusen till följd av att föraren har haft en alkoholhalt överstigande 0.2 promille vid 
försöket till start.   
 
Dalarnas Forskningsråd med stöd av Vägverkets Skyltfond undersöker nu hur alkolås 
fungerar som ett kvalitetssäkringsverktyg inom transportsektorn. I det arbetet är det 
av avgörande betydelse att ta del av de erfarenheter som gjorts och den kunskap 
som finns ute i landet i de företag som redan installerat alkolås. Därför är det av stort 
värde om ni tar er tid att besvara enkäten. 
 
Alla svar kommer att behandlas anonymt och inga uppgifter om ert företag kommer 
att spridas till tredje part. Uppgiften att ni har alkolås kommer huvudsakligen ifrån 
Vägverkets regionkontor. 
 
Svar önskas senast den 30:e juni. 
 
Om ni har några frågor angående enkäten eller om studien, tveka inte och ring eller 
e-posta: 
 
 
 
 
 
Johan Kostela 
Projektledare 
Dalarnas Forskningsråd 
023-709125, 0731-52 59 64 
johan.kostela@dfr.se 
www.dfr.se 
 
 
 
 
 
 
Claes Tingvall             Bo Bjerre  Liza Jakobsson 
Trafiksäkerhetsdirektör             Överläkare   Projektledare 
Vägverket                                      Trafikmedicinska rådet Vägverket 
              Vägverket  
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A. Allmänt om ert företag 
 
1. Vilken typ av transportföretag representerar ni? 
 

Lastbilsåkeri 

Bussföretag 

Taxiföretag 

Entreprenadfordon 

Offentlig verksamhet 

Annat. Nämligen: 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
2. Hur många fordon har ni totalt i verksamheten? 
 

_________ st 
 
 
 
 
 
3. Vilka typer av fordon har ni inom er 
verksamhet? 

I hur många fordon av dem har ni 
installerat alkolås? 

 Lastbilar tunga/lätta _________ st 

 Bussar _________ st 

 Taxibilar _________ st 

 Entreprenadfordon _________ st 

 Tjänstebilar _________ st 

 Annat. Nämligen:  

  
_______________ _________

 
st 

 
 
 
 
 
4. Hur många anställda chaufförer har ni? 
 

_________ st 
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B. Er/företagets syn på alkolås i trafiksammanhang  
 
 
1.  Hur viktigt anser ni det vara att installera alkolås i olika typer av motorfordon? 
 
 
 
 

Mycket 
viktigt 
 

Ganska viktigt 
 

Ganska 
oviktigt 
 

Helt oviktigt 
 

Taxibilar     

Lokalbussar     

Länstrafik bussar     

Långfärdsbussar     

Skolskjutsar     

Lätta Lastbilar     

Tunga lastbilar     

Egna kommentarer:     

     

 
 
2. Vad tycker ni om att installation av alkolås kan bli obligatoriskt i nya fordon för 
yrkesmässig trafik år 2010? 
 

Onödigt med obligatoriska krav 

Orealistiskt förslag 

Varken bra eller dåligt förslag 

Ganska bra förslag 

Mycket bra förslag 
 
 
3. Hur mycket får ett alkolås kosta i inköp, utan att det blir för dyrt 
 

Under 1000 kr 

1000 – 5000 kr 

5000 – 10000 kr 

10000 – 20000 kr 

Annan kostnad. Nämligen: 
 
_______________ 
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4. Hur mycket får ett alkolås kosta i service/kalibrering per år, utan att det blir för dyrt?
 

Under 1000 kr 

1000 – 5000 kr 

5000 – 10000 kr 

Annan kostnad. Nämligen: 
 
_____________________ 

 
 
5. Skulle er syn på att installera alkolås förändras om det blev en skattesubvention när 
man installerar alkolås, istället för att som nu när förmånsbilar förmånsbeskattas? 
 

I hög grad underlätta beslutet att installera 

I viss mån underlätta beslutet 

Inte alls påverka beslutet 

Inte relevant 
 
 
6. Hur bedömer ni den fackliga inställningen till installation av alkolås? 
 

Positiv facklig inställning 

Inga fackliga invändningar 

Förväntat fackligt motstånd 

Känt fackligt motstånd 
 
 
7. Ser ni några arbetsrättsliga/juridiska problem vid användning av alkolås i er 
verksamhet? 
 

Nej 

Ja. Beskriv kortfattat: 
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8. Vilka praktiska problem anser ni kan uppstå vid användning av alkolås? 
 

Svårighet att få alkolås att fungera vid kyla eller 
värme 
Alltför lång tid att starta fordonet 

Alltför lång tid innan man kan blåsa i alkolåset 

Otillförlitlig teknik 

Svårigheter för förare att hantera teknik 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
 
 
9. Hur upplever ni era kunders krav på att ni ska installera alkolås? 
 

Tvingande. Krav i upphandling 

Vägledande 

Oviktiga 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
 
 
10. Hur upplever ni övriga samhällets (ej kunders) krav på att ni ska installera? 
 

Tvingande. Ska vara krav vid upphandling 

Vägledande 

Oviktigt 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 
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11. På vilket sätt har ni uppmärksammats på samhällets efterfrågan på alkolås i 
fordon? (flera alternativ är möjliga) 
 

Genom TV/radio 

Genom annonskampanjer 

Genom massmedia i övrigt 

Människor som ni pratat med 

På annat sätt. Nämligen: 
 
_________________________ 

 
 
 
 
12. Vad ser ni som viktigaste hindret för att installera alkolås? Rangordna svaren från 
1 till 5, där 1 är det viktigaste hindret. 
 

___ Ekonomiska 

___ Arbetsrättsliga/juridiska 

___ Fackliga invändningar 

___ Tekniska problem 

___ Andra hinder Nämligen: 
 
_______________________ 
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C. Alkoholpolicy arbete 
 
1. Har ni någon gång haft misstanke eller fått vetskap om att någon anställd har 
alkoholproblem? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
2. Har ni vid något tillfälle misstänkt någon förare för att ha kört onykter i tjänsten? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
3. Har ni vid något tillfälle haft problem med rattfylleribrott bland anställda förare 
(antingen i eller utanför tjänsten)? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
4. Har ni idag ett fastlagt policydokument där frågor om alkohol eller droger ingår, 
antingen som ett separat policydokument eller som en del av ett trafiksäkerhets-
/policydokument? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
5. Hade ni redan vid installation av alkolås utarbetat en alkohol- och drogpolicy? 
 

Ja 

Nej 
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D. Val av alkolås 
 
1. Hur länge har ni använt alkolås? 
 

Under 1 år 

1- 2 år  

2-4 år 

Mer än 4 år 
 
 
2. Vilken var de(n) viktigaste anledningarna till att ni installerade alkolås? 
 

Upphandlingskrav 

Som en del i vårt kvalitetssäkringsarbete  

Som ett led i företagets alkoholpolicy 

Förhoppning om att fordonsskador ska minska 
Som en goodwillåtgärd pga. av ökat samhälleligt 
tryck. 
En följd av observerade alkoholproblem bland 
anställda. 
Annat nämligen: 
 
______________________ 

 
 
3. Vilken (vilka, om flera) alkolåsleverantör har ni och vilken typ av alkolås? 
 

Alkolås i Skandinavien 

WR2 

V3 

I5 

Dräger 

Foxguard 

Annan. Nämligen: 
 
___________________________ 
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4. Varför valde ni denna alkolåsleverantör? 
 

Genom rekommendation från ett annat 
företag/branschorganisation 
Genom rekommendation från MHF 

Efter egna kontakter med olika leverantörer  

Efter kontakt med Vägverket 

Annan anledning. Nämligen: 
 
___________________________ 

 
 
5. Hade ni någon kontakt med Vägverket innan ni skaffade alkolås? 
 

Ja. Gå till nästa fråga  

Nej. Gå till nästa avdelning (E) 
 
 
6. Hur viktig var er kontakt med Vägverket för att ni skulle ta beslutet att installera 
alkolås? 
 

Mycket viktig 

Ganska viktig 

Varken viktig eller oviktig 

Ganska oviktig 

Mycket oviktig 
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E. Kostnader och service 
 
1. Hur stor var kostnaden vid inköp/installation (per alkolås)? Hur stora är de löpande 
kostnaderna (per alkolås)? 
 

Inköp/installation      ____________ kr 

Löpande kostnader     ____________ kr / år 
 
 
 
2. Vad gör ni för service? 

   Vet ej 
 
 
3. Hur ofta gör ni service? 
 

En gång eller fler per kvartal 

En gång i halvåret 

En gång om året 

Mindre än en gång om året 
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F. Erfarenheter av alkolås 
 
1. Hur många alkoholpositiva 
startförsök har ni uppskattningsvis 
registrerat? 

Hur många starter totalt har uppskattningsvis 
utförts? 

_________ st _________ st 
 
 
2. Kan ni tänka er att lämna ut närmare information som anger hur stor andel av alla 
startförsök som stoppats till följd av för hög alkoholkonsumtion? Självklart är allt 
material anonymt och inget loggningsmaterial eller statistiskt uppgift  kommer att 
knytas till ert företag. 
 

Ja. Om Ja, lämna namn, företagsnamn och 
telefonnummer, så kontaktar vi er: 

Namn:  

Företagsnamn:  

Telefonnummer:  

Nej 
 
 
3. Hur registrerar ni blåsförsök och ”händelser” vid användning av alkolås? 
 

Tömmer och sparar rutinmässigt alla uttag av 
dataloggar 
Använder och tömmer datalogg endast då händelser 
uppstår 
Använder ej dataloggar alls 

Annan sätt. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
4. Hur handskas ni med registrerade, alkoholpositiva startförsök eller försök att 
kringgå alkolåset? (flera alternativ är möjliga) 

Ingen åtgärd, eftersom alkolåset uppfyllt sin funktion. 
(Vi använder alkolåset endast som en startspärr.) 
Dessa händelser följs alltid upp enligt vår 
policy/handlingsplan 
För regelbunden statistik 
Observerar aktuell förare vid alkoholpositivt 
startförsök 
Annan åtgärd. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
 



Alkolåsanvändning på frivillig väg. Enkät 

 11

5. Har alkoholpositiva startförsök lett till någon åtgärd? 

Personligt samtal med aktuell förare 
Avstängning av förare/förare själv begärt uppsägning 
Initierat behandlingskontakt till följd av upptäckt 
alkoholproblematik 
Kontakt med facklig representant 
Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
 
6. Har ni haft några tekniska problem med era alkolås? 
 

Ja. Om Ja gå till nästa fråga 

Nej. Om Nej gå till fråga 9 
 
 
7. Har någon bil blivit stående till följd av att alkolås installerats? 
 

Ja. Om Ja gå till nästa fråga 

Nej. Om Nej gå till fråga 9 
 
 
8. Av vilken anledning har fordon blivit stående? (flera alternativa är möjliga) 
 

Alkohol i utandningsluften över 0.2 promille 

Osäkert om alkohol påvisats 

Felaktig blåsteknik 

Sannolikt tekniskt fel  

Helt oklar anledning 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 
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9. Vilka problem med alkolåset har ni varit med om och/eller upplevt  som störande? 
 

Problem att starta vid kyla 

Problem att starta vid hög temperatur 

För lång tid att starta fordonet 

Krångligt att blåsa 

Dyrt och krångligt med munstycken 

Ohygieniskt 

Inga problem 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 

  
 
10. Vilken inställning har era anställda idag till användning av alkolås?  
 

Övervägande negativ 

Övervägande positiv 

Delad/ingen uppfattning 
 
 
11. Har ni märkt någon förändring av attityden inom ert företag till alkolås med tiden? 
 

Inställningen har blivit mer negativ 

Inställningen har blivit mer positiv 

Ingen förändring 
 
 
12. Vilka affärsmässiga fördelar har ni haft till följd av att ha installerat alkolås? 

Det har varit en fördel vid upphandling av 
transportkontrakt 
Det har medfört färre olyckor 

Det har medfört färre skador på transporterat gods 

Tidsscheman hålls bättre 

Vi  har fått färre sjukdagar 

Vi har fått en lägre försäkringskostnad 

Vet ej 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 
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13. Hur viktigt har det varit för er verksamhet? 
 

Mycket viktigt 

Ganska viktigt 

Varken viktigt eller oviktigt 

Ganska oviktigt 

Helt oviktigt 
 
 
 
 
14. Skulle ni vilja rekommendera andra transportföretag att installera alkolås 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
Avslutande fråga 
 
 
Kan ni tänka er en personlig intervju med Dalarnas Forskningsråd?  
 

 Ja 
 

 Nej 
 

Om ja, lämna namn, företagsnamn och telefonnummer nedan: 
 
 

Namn……………………………………………. 
 
Företagsnamn……………………………………. 

 
Telefonnummer………………………………….. 

 
 

Nu är du klar! Tack för din hjälp. 
 
Kontrollera att du har svarat på alla frågor och lägg enkäten i 
svarskuvertet och posta det, helst idag. 
 
Inget frimärke behövs! 



 
 
 
 
Alkolåsanvändning på frivillig väg 
 
 
Hej, 
 
Alkolås har de senaste åren blivit ett viktigt kvalitetsverktyg för att förhindra onyktra 
förare att transportera antingen människor eller gods. I en preliminär studie har det 
har visat sig att i de fordon som har installerat alkolås så förhindras ca fyra starter av 
tusen till följd av att föraren har haft en alkoholhalt överstigande 0.2 promille vid 
försöket till start.   
 
Dalarnas Forskningsråd med stöd av Vägverkets Skyltfond undersöker nu hur alkolås 
fungerar som ett kvalitetssäkringsverktyg inom transportsektorn och vilka tänkbara 
hinder det finns till att installera alkolås. I det arbetet är det av avgörande betydelse 
att ta del av kunskap och attityder som finns ute i landet både från företag som har 
installerat alkolås och inte minst de som inte har installerat alkolås. Därför är det av 
stort värde om ni tar er tid att besvara enkäten.  
 
Alla svar kommer att behandlas anonymt och inga uppgifter om ert företag kommer 
att spridas till tredje part. Vad vi vet har inte ert företag installerat alkolås, om ni har 
gjort det nyligen behöver ni inte besvara enkäten, men skicka gärna tillbaka den med 
en markering att ni har installerat alkolås.  
 
Svar önskas senast den 30:e oktober 
 
Om ni har några frågor angående enkäten eller om studien, tveka inte och ring eller 
e-posta: 
 
 
 
 
 
Johan Kostela 
Projektledare 
Dalarnas Forskningsråd 
023-709125, 0731-52 59 64 
johan.kostela@dfr.se 
www.dfr.se 
 
 
 
 
 
 
Claes Tingvall             Bo Bjerre  Liza Jakobsson 
Trafiksäkerhetsdirektör             Överläkare   Projektledare 
Vägverket                                      Trafikmedicinska rådet Vägverket 
              Vägverket  
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A. Allmänt om ert företag 
 
1. Vilken typ av transportföretag representerar ni? 
 

Lastbilsåkeri 

Bussföretag 

Taxiföretag 

Entreprenadfordon 

Offentlig verksamhet 

Annat. Nämligen: 
 
_______________ 

 
 
 
 
 
2. Hur många fordon har ni totalt i verksamheten? 
 

_________ st 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hur många anställda chaufförer har ni? 
 

_________ st 
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B. Er/företagets syn på alkolås i trafiksammanhang  
 
 
1.  Hur viktigt anser ni det vara att installera alkolås i olika typer av motorfordon? 
 
 
 
 

Mycket 
viktigt 
 

Ganska viktigt 
 

Ganska 
oviktigt 
 

Helt oviktigt 
 

Taxibilar     

Lokalbussar     

Länstrafik bussar     

Långfärdsbussar     

Skolskjutsar     

Lätta Lastbilar     

Tunga lastbilar     

Egna kommentarer:     

     

 
 
2. Vad tycker ni om att installation av alkolås kan bli obligatoriskt i nya fordon för 
yrkesmässig trafik år 2010? 
 

Onödigt med obligatoriska krav 

Orealistiskt förslag 

Varken bra eller dåligt förslag 

Ganska bra förslag 

Mycket bra förslag 
 
 
3. Hur mycket får ett alkolås kosta i inköp, utan att det blir för dyrt 
 

Under 1000 kr 

1000 – 5000 kr 

5000 – 10000 kr 

10000 – 20000 kr 

Annan kostnad. Nämligen: 
 
_______________ 
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4. Hur mycket får ett alkolås kosta i service/kalibrering per år, utan att det blir för dyrt?
 

Under 1000 kr 

1000 – 5000 kr 

5000 – 10000 kr 

Annan kostnad. Nämligen: 
 
_____________________ 

 
 
5. Skulle er syn på att installera alkolås förändras om det blev en skattesubvention när 
man installerar alkolås, istället för att som nu när förmånsbilar förmånsbeskattas? 
 

I hög grad underlätta beslutet att installera 

I viss mån underlätta beslutet 

Inte alls påverka beslutet 

Inte relevant 
 
 
6. Hur bedömer ni den fackliga inställningen till installation av alkolås? 
 

Positiv facklig inställning 

Inga fackliga invändningar 

Förväntat fackligt motstånd 

Känt fackligt motstånd 
 
 
7. Ser ni några arbetsrättsliga/juridiska problem vid användning av alkolås i er 
verksamhet? 
 

Nej 

Ja. Beskriv kortfattat: 
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8. Vilka praktiska problem anser ni kan uppstå vid användning av alkolås? 
 

Svårighet att få alkolås att fungera vid kyla eller 
värme 
Alltför lång tid att starta fordonet 

Alltför lång tid innan man kan blåsa i alkolåset 

Otillförlitlig teknik 

Svårigheter för förare att hantera teknik 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
 
 
9. Hur upplever ni era kunders krav på att ni ska installera alkolås? 
 

Tvingande. Krav i upphandling 

Vägledande 

Oviktiga 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 

 
 
 
 
10. Hur upplever ni övriga samhällets (ej kunders) krav på att ni ska installera? 
 

Tvingande. Ska vara krav vid upphandling 

Vägledande 

Oviktigt 

Annat. Nämligen: 
 
_______________________ 
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11. På vilket sätt har ni uppmärksammats på samhällets efterfrågan på alkolås i 
fordon? (flera alternativ är möjliga) 
 

Genom TV/radio 

Genom annonskampanjer 

Genom massmedia i övrigt 

Människor som ni pratat med 

På annat sätt. Nämligen: 
 
_________________________ 

 
 
 
 
12. Vad ser ni som viktigaste hindret för att installera alkolås? Rangordna svaren från 
1 till 5, där 1 är det viktigaste hindret. 
 

___ Ekonomiska 

___ Arbetsrättsliga/juridiska 

___ Fackliga invändningar 

___ Tekniska problem 

___ Andra hinder Nämligen: 
 
_______________________ 
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C. Alkoholpolicy arbete 
 
1. Har ni någon gång haft misstanke eller fått vetskap om att någon anställd har 
alkoholproblem? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
2. Har ni vid något tillfälle misstänkt någon förare för att ha kört onykter i tjänsten? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
3. Har ni vid något tillfälle haft problem med rattfylleribrott bland anställda förare 
(antingen i eller utanför tjänsten)? 
 

Ja 

Nej 
 
 
 
 
4. Har ni idag ett fastlagt policydokument där frågor om alkohol eller droger ingår, 
antingen som ett separat policydokument eller som en del av ett trafiksäkerhets-
/policydokument? 
 

Ja 

Nej 
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D. Överväganden vid beslut angående alkolås 
 
1. Har ni övervägt att installera alkolås i era fordon? 
 

Ja. Gå till nästa fråga  

Nej. Gå till fråga 3 
 
 
2. Hur har ni ställt er till frågan att installera alkolås? 
 

Vi har fattat beslutet att installera 

 Vi överväger fortfarande 

Övervägde, men avslagit tanken på installation 
 
 
 
3. Vilka (en) var de(n) viktigaste anledningarna till att ni hittills inte installerat alkolås? 
 

För dyrt 

För krångligt 

Fackligt motstånd 

Rädsla för att fordon ska bli stående 

Integritetskränkande för förare 

Inga observerade alkoholproblem bland anställda. 

Annat nämligen: 
 
______________________ 

 
 
4. Vilken (vilka, om flera) alkolåsleverantör känner ni till? 
 

Alkolås i Skandinavien 

Dräger 

Foxguard 

Annan. Nämligen: 
 
___________________________ 
 
Ingen 
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4. Har ni haft någon kontakt med Vägverket angående alkolås? 
 

Ja. Gå till nästa fråga  

Nej. Gå till nästa avdelning (E) 
 
 
5. Har kontakten med Vägverket påverkat ert beslut att inte installera alkolås? 
 

Ja 

Nej 
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E. Erfarenheter kring alkoholproblem, synpunkter på alkolås 
 
 
1. Hur hanterar ni förare som ni misstänker har alkoholproblem 

Tar personlig kontakt 

Involverar facket 

Ger en varning 

Erbjuder kontakt med företagshälsovård/läkare 

Fortsätter att observera aktuell förare 

Annan åtgärd. Nämligen: 
 
_______________________ 
Har aldrig haft något fall 

 
 
 
2. Tar ert alkoholpolicydokument upp hur ni ska hantera förare med eventuella 
alkoholproblem?  
 

Ja 

Nej 

Vi har inget alkoholpolicydokument 

 
  
 
 
3. Vilken inställning har era anställda idag till användning av alkolås?  
 

Övervägande negativ 

Övervägande positiv 

Delad/ingen uppfattning 
 
 
 
 
 
 
4. Har ni inom ert företag märkt någon förändring av attityden till alkolås över tiden? 
 

Inställningen har blivit mer negativ 

Inställningen har blivit mer positiv 

Ingen förändring 
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5. Har ni haft affärsmässiga nackdelar till följd av att ha ni inte installerat alkolås? 

Ja. Nämligen: 

 

 

 

Nej 

Vet ej 
 
 
 
6. Hur viktigt tror ni att installation av alkolås är för er verksamhet? 
 

I dagsläget I framtiden 

 Mycket viktigt Mycket viktigt 

 Ganska viktigt Ganska viktigt 

 Varken viktigt 
eller oviktigt 

Varken viktigt eller 
oviktigt 

 Ganska oviktigt Ganska oviktigt 

 Helt oviktigt Mycket viktigt 
 
 
 
 
7. Skulle ni vilja rekommendera andra transportföretag att installera alkolås 
 

Ja 

Nej 
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Avslutande fråga 
 
 
Kan ni tänka er en personlig intervju med Dalarnas Forskningsråd?  
 

 Ja 
 

 Nej 
 

Om ja, lämna namn, företagsnamn och telefonnummer nedan: 
 
 

Namn……………………………………………. 
 
Företagsnamn……………………………………. 

 
Telefonnummer………………………………….. 

 
 

Nu är du klar! Tack för din hjälp. 
 
Kontrollera att du har svarat på alla frågor och lägg enkäten i 
svarskuvertet och posta det, helst idag. 
 
Inget frimärke behövs! 
 



Stiftelsen Dalarnas forskningsråd 
 
Dalarnas forskningsråd bildades 1981 som en stiftelse med Landstinget Dalarna som 
huvudman. Forskningsrådets huvuduppgift är att bidra till att öka kunskapen inom 
områden som är relevanta för utvecklingen i Dalarna. Detta ska ske genom att ta 
fram ny kunskap, göra befintlig kunskap tillgänglig och använd och därigenom höja 
kompetensnivån i länet. Rådet ska utgöra en länk mellan forskarvärlden och sam-
hället i övrigt samt hävda forskningens intressen i Dalarna. 

Dalarnas forskningsråd har även en inriktning mot utvecklingsarbete, främst 
inom temat IFO forum för kommunernas socialtjänst. De övriga teman som ryms 
inom forskningsrådet är för närvarande ÄldreForum och samhällstemat ”HUR” – 
Hållbar Utveckling i Regionen.  

Arbetet äger rum i en mångdisciplinär miljö med en tonvikt på samhällsveten-
skap. De flesta projekten berör problem och frågeställningar som är aktuella i 
Dalarna, och ofta växer projekten fram i samspel mellan forskare och praktiker. 
Detta innebär att arbetsinsatserna även kan utgöras av handledning och utbildning, 
administrativ hjälp och seminarieverksamhet. 

 
Forskningsrådets publikationer 
Dalarnas forskningsråd ger ut två typer av publikationer. I DFR-rapporter publice-
ras mer omfattande studier, medan mindre studier publiceras i form av arbetsrap-
porter. I båda serierna publiceras såväl utredningar och förstudier som resultat av 
forsknings- och utvecklingsarbete. På så vis speglar dessa serier forskningsrådets 
inriktning och utveckling. Åtskilligt publiceras dock utanför rapportserien, såsom 
artiklar i svensk och internationell fackpress eller doktors- och licentiatavhandlingar. 

Nedan förtecknas de DFR- och arbetsrapporter som utkommit från och med 
2003. En fullständig förteckning över forskningsrådets alla publikationer samt ytter-
ligare information om olika projekt kan erhållas från: 

 
Dalarnas forskningsråd 
Box 743 
791 29  Falun 
tel: 023–70 91 00 
e-post: info@dfr.se  

 
Allt från senare år (varav en hel del i pdf-format för fri nedladdning) hittar man 
också på vår webbplats: www.dfr.se. 



Publikationer från Dalarnas forskningsråd 

2003 
Abrahamsen, Kathrine, Claes Herlitz och Jan Messing: 3-3-systemet på Talludden i Mora Kom-

mun. Utvärdering av försöksverksamhet. Arbetsrapport 2003. 
Bergström, Eva, Anna Götlind & Kjell Haraldsson: Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap: 

Studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla. DFR-
rapport 2003:1.  

Hallberg, Hans: Alla vill vi bli sedda: Projektet hemrehabilitering efter stroke i Falun – en intervju-
studie. Arbetsrapport 2003. 

Herlitz, Claes: Ta ingen skit: Erfarenheter från ett arbete mot sexuella trakasserier bland elever på 
mellanstadiet i Falu kommun. Arbetsrapport 2003. 

Herlitz, Claes & Magnus Myrholm: En befolkning i förändring: Scenarier över befolkningsutveck-
lingen i Dalarna och dess kommuner 2000–2030. DFR-rapport 2003:2. 

Herlitz, Claes, Malin Björns: Kvinna i bioenergibranschen. En studie av kvinnors situation i en mans-
dominerad bransch. Arbetsrapport 2003. 

Isacson, Maths, Staffan Nilsson, Anna Götlind, och Leif Borgert: Expansion och omprövning: 
Fyrtio år med Landstinget Dalarna. DFR-rapport 2003:3. 

Johansson, Ylva: Frivilliga organisationers insatser för äldre: En studie av sociala insatser och 
intresseorganisering i Leksands kommun. Arbetsrapport 2003. . 

Johansson, Ylva: Äldre människor, yngre teknik. Arbetsrapport 2003. 
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lkolås har blivit allt vanligare inom transportsektorn. Det 
förekommer idag krav på att all tyngre yrkestrafik i framtiden ska 
installera alkolås i sina fordon, med en eventuell utveckling till 
att även inkludera privatfordon. På grund av detta är det viktigt 

att utvärdera de erfarenheter som idag finns inom olika 
transportverksamheter i Sverige, privata och offentliga.  
 
I rapporten fokuserar vi på användning och attityder till alkolås. Vi 
presenterar resultat både från verksamheter som redan idag använder 
alkolås och verksamheter som ännu inte installerat. Underlaget är 
omfattande med en stor del av de verksamheter som idag har installerat i 
sina fordon i Sverige samt en lika stor kontrollgrupp med verksamheter 
utan alkolås. Detta gör det möjligt att jämföra de olika grupperna 
beträffande synen på och attityden till hinder och användning i allmänhet.  
 
De frågeområden som vi har undersökt och som direkt berör själva det 
praktiska användandet av alkolås är: tekniska problem, arbetsrättsliga 
problem och ekonomiska frågor (vinster och förluster). För att sätta in 
alkolås i ett sammanhang och beröra varför verksamheterna har 
installerat tar vi upp frågor om erfarenheter av alkoholproblematik, vinster 
med installation, och mycket mer. 
 
Denna rapport ger en bild hur användandet av alkolås inom 
transportsektorn ser ut i Sverige idag.  
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