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En teknik som i USA visat sig
vara effektiv i förebyggandet av
alkoholrelaterade trafikskador
är det s k alkolåset, en kon-
struktion där motorn startas
med hjälp av ett andningsprov
som visar att föraren inte har al-
kohol i blodet. I Sverige förvän-
tas riksdagen nu ställa sig posi-
tiv till en proposition där alkolå-
set finns med som medel till pre-
vention och rehabilitering.

Rattfylleri svarade för en dryg fem-
tedel av dödsfallen bland de bilförare
som omkom i Sverige under 1990-talets
första år. Andelen var dubbelt så stor i
s k singelolyckor [H Laurell, Borlänge,
pers medd, 1997]. Recidiv i rattfylleri är
synnerligen vanliga bland dem som för-
orsakar alkoholrelaterade trafikskador,
deras andel är ca 30 procent av de påver-
kade förarna. 

I Norden är det emellertid inte van-
ligt att köra bil alkoholpåverkad – mel-
lan 0,1 och 0,4 procent av bilförare, un-
dersökta vid rutinkontroller, är alkohol-
påverkade i otillåten omfattning. Kon-
troller företagna under nätterna ger lite
större andel än kontroller på dagtid. I
USA och Kanada, som exempel på and-
ra högt industrialiserade och starkt tra-
fikerade länder, är förhållandet väsent-
ligt värre. Där är andelen alkoholpåver-
kade förare i trafiken cirka tio gånger
större. 

Motorn startas med ett 
andningsprov
För att effektivisera åtgärder syftan-

de till att reducera alkoholrelaterade
trafikskador med särskild tanke på dem
som får recidiv, vilka till betydande del
får bedömas som speciellt svåröverty-
gade om önskvärdheten i en förändrad

livsstil, präglad av mer hänsyn och
självbevarelse, bör alternativa åtgärder
till information m m prövas. 

En sådan möjlighet erbjuds genom
det s k alkolåset, en konstruktion som
förhindrar att bilen startar om föraren
har alkohol i blodet. Ett andningsprov
avges för att startmotorn skall kunna
fungera och starta bilmotorn. Är det al-
kohol i otillåten mängd i andningspro-
vet kommer inte bilen att kunna startas.
Om fordonet startas av en person i nyk-
tert tillstånd och denne sedan förtär al-
kohol under färd skall alkolåset medfö-
ra en starkt förkortad resa. Med slump-
visa intervall skall föraren ställas inför
kravet att lämna nya andningsprov. 

Färre recidiv
Erfarenheter från USA talar till för-

mån för alkolås i jämförelse med åtgär-
der av kriminalrättslig och annan trafik-
säkerhetsmässig natur. Framför allt har
man jämfört alkolås med indragning av
körkort, dvs förbud att över huvud taget
föra motorfordon. En studie, grundad
på 30 månaders uppföljning av personer
i Ohio som har alkolås respektive som
fått sitt körkort indraget, visade att åter-
arrestering för trafikonykterhet var be-
tydligt vanligare bland dem som förlo-

rat körkorten, ca 10 procent, än bland
dem som hade alkolås i bilarna, drygt 3
procent [1]. 

God tillförlitlighet
Alkolås finns i två olika huvudkon-

struktioner. En grundas på halvledare,
den andra på bränsleceller. Båda kon-
struktionerna har utvecklats till god till-
förlitlighet med avseende på trafiksä-
kerhetseffekterna. Försvårade starter
genom ångor från annat än etylalkohol
kan under vissa omständigheter bli pro-
blem vad gäller alkolås. (Figur 1) 

Normer för att upprätthålla tillförlit-
lighet och säkerhet hos alkolåskon-
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Figur 1 A. .Användning av alkolås i
praktiken. 

Figur 1 B. Ett andningsprov avges i
alkolåsets inblåsningsdon.



struktioner har publicerats i USA, Ka-
nada och Australien. 

Beteendeförändringen
består hos de flesta
Som regel varar ett alkolåsprogram

24 månader. Utrustningen hyrs ut till en
kostnad om ca 28 kronor per dag. När
alkolåsutrustningen avlägsnas från bi-
len börjar en intressant period: Har per-
sonen ifråga ändrat sitt beteende varak-
tigt? Kommer han sluta att köra bil
onykter? Samma frågor är tillämpliga
för den som mist körkortet men återfått
det efter sanktionsperioden. 

I Ohio-projektet har även denna 
aspekt uppmärksammats. När fyra år
förflutit efter det att alkolåset avlägs-
nats respektive körkortet återlämnats,
hade totalt 17 procent från alkolåsgrup-
pen och 30 procent från körkortsgrup-
pen arresterats på grund av trafiknykter-
hetsbrott. Trenderna avseende återar-
restering var påfallande lika för de två
grupperna (Figur 2). Detta är rimligt om
materialen var urval från samma popu-
lation, valda utan bias. Urvalsfrågan var
emellertid problematisk; kontrollperso-
ner valdes genom individuell jämförel-
se med försökspersonerna, sk match-
ning.

Kommer att användas
i Sverige
I slutet av 1980-talet importerades

några enheter av de alkolås, som vid den
tiden verkade mest tillförlitlig a. Genom
Hedemora Bilteknik AB, som arbetade
knutet till skadeforskningen vid Umeå

universitet och Kungliga Tekniska hög-
skolan, gjordes tekniska kontroller av
funktionen, och alkolåsidén fördes fram
vid seminarier och demonstrationer, 
bl a för riksdagsledamöter. Bland dessa
fanns Karin Israelsson och Mats Odell,
vilka bidrog till att riksdagen nu kan
förväntas ställa sig positiv till en propo-
sition där alkolåset finns med som me-
del till prevention och rehabilitering
[2]. 

De svenska initiativen under 1990-
talet resulterade i ett par rapporter – en
nordisk och en internationell [3, 4]. Al-
kolås som medel för suicidprevention,
genom begränsning av bilavgaser, har
också uppmärksammats [5, 6].
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Figur 2. Recidiv i rattfylleri
(polisingripanden) i Ohio-projektet.
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När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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