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Sammanfattning 

 

Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har alkohol i 

utandningsluften. Vissa alkolås som hittills använts är utrustade med en minnesfunktion 

som regelbundet töms och bearbetas i ett särskilt PC-bearbetat dataprogram. Syftet med 

undersökningen var att att kartlägga individens attityd till alkolås, samt att utreda om/när 

alkolåset blir integritetskränkande. Undersökningen är baserad på enkäter som besvarats av 

Luleå Lokaltrafik, Pitetaxi och Testplats Botnia. Dessa respondenter representerade erfarna 

yrkeschaufförer och personer utan erfarenhet av alkolås. Ett problem med alkolås är att 

individen inte har kunskap om alkolåsets funktioner, och de integritetsproblem som kan 

uppkomma. Den nya teknik som alkolåset tillför gör det möjligt att få tillgång till 

information om andra människors privatliv. Det resultat som framkom var att 

respondenterna var generellt positiva till alkolås, men det ansågs som viktigast i 

yrkestrafiken. De flesta respondenter ansåg inte att insamlandet av information via alkolåset 

var integritetskränkande, de erfarna var de som var mest positiva till lagringen, och minst 

oroliga över att informationen kunde föras vidare. Det fanns även stora skillnader när det 

gäller vem som ska få ta del av alkolåsets information.  

 

Nyckelord: Alkolås, Attityd, Beteende, Breath alcohol ignition interlock device,  

Integritet, Ny teknik, Personlig integritet, Privacy, Trafiksäkerhet.  

 



Abstract 

 

A breath alcohol ignition interlock device is a technology that prevents the vehicle to start 

if the driver has alcohol in his breath. Some of the breath alcohol ignition interlock 

devices that are used so far are equipped with a memory function that regularly saves the 

information in a computer program. The aim of this study was to evaluate the boundary 

between personal integrity and traffic security with the help of a breath alcohol ignition 

interlock device. Also to investigate the attitude towards a breath alcohol ignition 

interlock device. The investigation is based on questionnaires that have been answered by 

Luleå Lokaltrafik, Pitetaxi and Testplats Botnia. The respondents represented experienced 

professional drivers and persons without experience of breath alcohol ignition interlock 

device .One problem with the breath alcohol ignition interlock device is that the 

individual doesn’t have the knowledge about the technological function of the device and 

the integrity problems that can arise. The new technology of the breath alcohol ignition 

interlock device makes it possible to get access to other people’s personal information. The 

results showed that the respondents were generally positive to the breath alcohol ignition 

interlock device, but more so for professional drivers. Most of the respondents didn’t see 

the collecting of personal information as a violation of the integrity, the person with 

experience were those who were most positive to the collection of information, and least 

anxious about that the information could bee spread. There were also different opinions 

about who is going to have access to the information from the breath alcohol ignition 

interlock device. 

 

Keywords: Alkolås, Attityd, Beteende, Breath alcohol ignition interlock device,  

Integritet, Ny teknik, Personlig integritet, Privacy, Trafiksäkerhet.  
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1. Inledning 
 
Mikael Vestin körde berusad för tjugo år sedan, han minns olyckan än i dag. En tid efter olyckan 
åkte han taxi och chauffören frågade vad han råkat ut för, han sa att han var med om olyckan 
juldagen -83 vid Klitterhus, chaufföeren svarade ”Ja det minns jag, jag tänker på det ibland, vilka 
jävla idioter det finns i trafiken, rattfulla, man blir fan rädd”. ”Jag var den som druckit” sa han, det 
blev en pinsam tystnad, sen sa hon ”Men du verkar ju så normal”. Mikael menar att vi är ju bara 
människor, och i vanliga fall tror han på människan. Han vill inte ha ett storebrorsamhälle, han 
tror att vi ska ha frihet och ta ansvar för våra egna handlingar. Men ibland behöver vi hjälp, vi 
behöver få utraderat vissa idiotiska val, som att köra med alkohol i kroppen.1

 
Sverige är ett av världens trafiksäkraste länder. Ändå avlider eller invalidiseras mellan 4 % och 5 % 
av varje årskull av svenska befolkningen till följd av trafikolyckor. Infrastrukturminister Ulrika 
Messing säger att fokus måste riktas mot åtgärder som kan dämpa hastigheterna, minska alkoholen i 
trafiken och stimulera teknikutvecklingen.2  
 
Regeringen står idag inför att ta ett beslut om att lagstadga om alkolås i fordon. Den 28 maj 2004 
överlämnades propositionen ”Fortsatt arbete för en säker trafiksäkerhet” till riksdagen. Denna 
proposition har arbetats fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 
Regeringen föreslår att krav på alkolås i alla nya bilar ska införas från 2012.3  
 
Vårt samhälle är idag uppbyggt på ett sätt där bilen har en stor och viktig roll, 80 % av 
befolkningen i åldern 18 år och äldre har körkort, därför är det viktigt att ställa frågor rörande 
trafiksäkerhet, som i sin tur kan leda till en bättre och säkrare trafikmiljö.4

  
Den tidigare dominerande synen på trafikanten som ett offer för en komplicerad och krävande 
trafikmiljö, har ersatts med en uppfattning om att trafikantens vilja och motivation påverkar 
trafiksystemet. I detta ligger att synen på hur trafikens säkerhetsproblem bör lösas har ändrats. Det 
ändrade synsättet innebär att det viktigaste inte längre är vad en trafikant kan eller inte kan göra, 
utan till vad han eller hon vill göra. Därmed har trafikens attityder och värderingar i större 
utsträckning kommit att hamna i fokus, och betydelsen av att kunna påverka dessa egenskaper har 
blivit mer uppenbar.5

 
Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har alkohol i 
utandningsluften. Vissa alkolås tar också prov då och då under färden så att inte någon annan kan 
starta fordonet åt föraren så att denna sedan kan köra påverkad.6 Alkolåset är inte en 
färdigutvecklad teknik, utan under ständig utveckling. Idag har alkolåset en minnesfunktion, detta 
gör det möjligt att avläsa bland annat tidpunkten för eventuella startförsök under alkoholpåverkan. 
Ett problem med detta är att individen saknar kunskap om denna minnesfunktion, och den 
integritetsproblematik som kan uppkomma.  
 

                                                 
1 www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/utskrift/0,3258,353422,00.html 
2 www.regeringen.se/sb/d/1377/a/26250
3 www.regeringen.se/sb/d/3792/a/24233 
4 Englund, A. (1998). 
5 Ibid 
6 www.vv.se/templates/page3____437.aspx 
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Denna förnyade teknik kräver förändringar, som med nödvändighet påverkar arbetslivet, 
familjelivet, framtiden och integriteten. Tekniken skall anpassas till människan. Utvecklingen har 
gått till bekvämare säten i bilar, tryggare bromsar, samt att bilen har blivit krocksäkrare. Men det är 
en fråga om en tvåvägsanpassning – teknik till människa och människa till teknik. Integritet 
behöver alla, och samhället behöver en känsla av integritet.7

 

1.1 Introduktion till problemområdet 

Det som är av intresse i denna undersökning är människors attityder kring alkolås. Idag har 
alkolåset en lagringsfunktion, men tekniken är inte färdigutvecklad och därför är det intressant att 
utreda både attityden till alkolås, samt attityden till lagringen av alkolåsets information. Fokusering 
ligger på att kartlägga individens attityd till alkolås, samt att utreda om/när alkolåset blir 
integritetskränkande. Ett problem med alkolås är att individen inte har kunskap om alkolåsets 
funktioner och de integritetsproblem som kan uppkomma. Den nya teknik som alkolåset tillför 
gör det möjligt att få tillgång till information om andra människors privatliv. Men vem ska 
egentligen få tillgång till den informationen? Den enskilde individen, arbetsgivare, myndigheter, 
nära och kära eller andra som t.ex. försäkringsbolag.  Ny teknik som t.ex. alkolås är till för att 
skydda individen, inte kränka den personliga integriteten, men var går gränsen?  
 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen var att kartlägga individens attityd till alkolås, samt att utreda om/när 
alkolåset blir integritetskränkande. 
  

1.3 Frågeställningar 

o Vilka attityder finns rörande alkolås? 
 
o Vad kan individen tänka sig att betala för ett alkolås? 

 
o Vilka attityder finns rörande en lagstifning om alkolås? 
  
o Vad är attityden till att alkolåset lagrar information? 

 
o Under vilka omständigheter har någon rätt att göra intrång på någon annans personliga 

integritet, när det gäller alkolås? 
 

o Kan alkolås medföra en integritetskränkning? 
 
o Vilka aktörer ska få ta del av informationen från alkolåset?  
 

 
 

                                                 
7 Datainspektionen. (1983). 

 3



 
 

1.4 Definitioner 

Alkolås 
Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har alkohol i 
utandningsluften. Vissa alkolås tar också prov då och då under färden så att inte någon annan kan 
starta fordonet åt föraren och denne sedan kan köra påverkad. Alkolåsen som hittills använts är 
utrustade med en minnesfunktion som regelbundet töms och bearbetas i ett särskilt hanterat 
dataprogram. Detta ger möjlighet att avläsa bland annat tidpunkten för eventuella startförsök under 
alkoholpåverkan. 8

 
Attityd 
Attityder är vad en individ tycker om eller inte tycker om, sättet vi utvärderar vår relation till vår 
omvärld. Attityder är en inlärd tendens att tycka om ett objekt, en person eller ett ämne på ett 
speciellt sätt.9

 
En attityd anses bestå av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva delen 
innehåller vad en person tror eller vet om något. Om attitydobjektet är ”att dricka alkoholhaltiga 
drycker”, består det kognitiva innehållet av vad individen tror om alkoholförtäringens effekter på 
kroppen, även på sinnesstämningen och på beteendet, vad individen tror om konsekvenserna för 
samhället etc. 10

 
Förmågan att samtidigt beakta en stor mängd kunskap är mycket begränsad, och bara en del av vad 
individen känner till får en sådan betydelse att det påverkar attityden hos en individ. Den affektiva 
komponenten svarar för hur starkt individen tar ställning för eller emot attitydobjektets olika 
egenskaper: hur positivt eller negativt bedömer man dom olika effekterna av alkoholförtäring?11  
 
Den intentionella komponenten slutligen är beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet, 
t ex den avsikt man har att själv dricka eller inte dricka något alkoholhaltigt.12

 
Beteende 
1. Individens yttre rörelse, mimik, gester, skrik, skratt, verbala beteenden osv. som reaktioner på 
yttre och inre stimuli. 
2. Samma som enligt 1 men med tillägg för känslor, motiv och tankar som är reaktioner på yttre 
och inre stimuli.13  
 
Integritet  

”Helt, ej skadat tillstånd. Att respektera andras integritet innebär sålunda att 
man inte bryter igenom och ”skadar” den skyddsmur som människor normalt 

                                                 
8 www.vv.se/templates/page3____437.aspx 
9 Zimbardo, P & Leippe, M. (1991)  
10 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120327&i_word=attityd 
11 Ibid 
12 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120327&i_word=attityd
13 Egidius, H. (2002) 
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omger sig med för att försvara det intima och privata mot otillbehörig insyn 
och ingrepp av olika slag.”14  

 
 
 
Tvångsmedelskommitén gjorde en uppdelning av integritetsbegreppet i  

• Den rumsliga integriteten (hemfrid). 
• Den materiella integriteten (egendomsskydd). 
• Den kroppsliga integriteten i fysisk mening (skydd för personlig frihet och rörelsefrihet). 
• Den personliga integriteten i ideell mening (skydd för personlighet och privatliv, personlig 

ekonomi). 15 
Den sista punkten, personlig integritet i ideell mening, är mest relevant med avseende på syftet 
med denna undersökning. 
 
Personlig integritet  

1. Rätt att ha (visst) eget område som är skyddat mot intrång (mest beträffande abstrakta 
områden som önskas skyddade mot åtgärder eller insyn). 

2. Förmåga att handla helt efter eget samvete (och utan att vara bunden av ovidkommande 
hänsyn).16  

 
”Personlig integritet står för rätten att ha en i mental (abstrakt) bemärkelse 
individuellt avgränsad sfär som är (skall vara) skyddad från intrång och syn”17

 
Privacy 

”More specifically, privacy is defined as a state or condition in witch 
individual has the capacity to (a) control the release and possible subsequent 
dissemination of information about him or her self, (b) regulate both the 
amount and nature of social interaction, (c) exclude or isolate him or her self 
from unwanted (auditory, visual etc) stimuli in an environment, and, as a 
consequence, can (d) behave autonomously (i.e., free from control of 
others)“18

 
Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhet innebär att transporter kan ske utan olyckor och därmed åtföljande skador.19

 

                                                 
14 Ibid 
15 http://esplanaden.lysator.liu.se/files/9907/vr-02-17.pdf 
16 Allen, S. (1999) 
17 Nek, L. (1997) 
18 Stones, E. (1990b) 
19 Englund, A.(1998)  
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1.5 Tidigare undersökningar 

Sedan 1981 har först Trafiksäkerhetsverket och sedan Vägverket genomfört en årlig enkät i syfte 
att mäta allmänhetens attityder till olika trafiksäkerhetsfrågor. Enkäten bestod av frågor om 
kombinationen bilkörning och alkohol. I 2001 års undersökning har sju procent svarat ”ja” på 
frågan om de kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl de senaste tolv månaderna. Män 
kombinerar alkohol med bilkörning i större utsträckning än kvinnor, framförallt unga och 
medelålders män. Andelen som uppgivit att de kört bil efter alkoholintag har ökat under perioden 
1981 till 1989. Därefter har andelen minskat något och låg år 2001 på sju procent. Fem procent 
bland såväl män som kvinnor har svarat ”ja” på frågan om de någon gång åkt i en bil med en 
alkoholpåverkad förare. Det är främst yngre män och kvinnor som åkt med alkoholpåverkade 
förare. Bland kvinnor i åldern 18-19 år är det en av fyra. Över hälften av de tillfrågade instämde i 
påståendet att promillegränsen borde sänkas till noll.20  
 
En Sifo undersökning gjord juli 2003 av SalusAnsvar och Motorförarnas Helnykterhetsförbund 
visade att 80 % av svenska folket var beredda att betala 2 000 kronor mer för en fabriksny bil om 
den är utrustad med alkolås. Undersökningen inleddes med:  
 

”Varje år görs det 5,5 miljoner körningar av rattfyllerister i Sverige, det 
innebär cirka 15 000 rattfyllerikörningar per dag. Cirka 150 människor dör 
och 1 000 skadas svårt varje år på grund av alkohol i trafiken. Att använda så 
kallat ”alkolås” i bilen är ett sätt att komma till bukt med detta problem.” 21

 

1.6 Synen på trafikmiljön  

Den dominerande synen på trafikanten under 60- och 70-talet, såg trafikanten som ett offer för en 
komplicerad och krävande trafikmiljö. Det kom senare att ersättas med en uppfattning om att 
trafikanten är en del av trafiksystemet som styrs av individens vilja och motivation. I detta ligger att 
synen har ändrats på hur trafikens säkerhetsproblem bör lösas. Det ändrade synsättet innebär att 
man inte längre ser till vad en trafikant kan eller inte kan göra, utan till vad han eller hon vill göra. 
Därmed har attityder och värderingar till trafiken i större utsträckning kommit att hamna i fokus, 
och betydelsen av att kunna påverka dessa egenskaper har blivit mer uppenbar.22

 
Intresset för attitydstudier är stort eftersom det bland annat är möjligt att förutsäga framtida 
handlingar utifrån resultat av attitydstudier och attityd mätningar. Attitydens påverkan på 
trafikanters beteende har studerats framförallt utifrån två olika teoretiska modeller, ”Theory of 
reasoned action” och ”Theory of planned behaviour”, som tas upp i den teoretiska 
referensramen23

 

1.7 De dystra siffrorna bakom trafiken

Den största delen, 90 procent, av allt resande i landet sker på vägarna. År 2002 fanns mer än 4 
miljoner personbilar. Dessutom fanns cirka 400 000 lastbilar, 14 000 bussar, 200 000 motorcyklar 
                                                 
20 www.vv.se/filer/836/ADT2004.pdf 
21 www.opinion.sifo.se/html/publicerade/2003/pdf/1510985.pdf 
22 Englund, A. (1998) 
23 Ibid 
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och 330 000 traktorer på vägarna. Årligen omkommer det cirka 150 personer och cirka 1000 
personer skadas svårt på grund av alkohol i trafiken. Dessutom sker det cirka 16 000 
”fyllekörningar” varje dag. Det är vanligast att personer i åldrarna 15-24 år, och därnäst åldrarna 
25-34 år varit påverkade av alkohol eller droger i trafiken.24  
 

1.8 Lite om alkohol 

Den totala konsumtionen av alkohol beräknades vid utgången av 2002 att uppgå till drygt 10 liter 
ren alkohol per person i åldern 15 år eller äldre. Det har skett en kraftig konsumtionsökning de 
senaste åren och är nu det högsta värdet sedan mitten av 1970. Dessutom finns en oregistrerad 
alkoholkonsumtion som beräknas uppgå till drygt 2 liter per person eller till 25 procent av all 
alkoholkonsumtion. Cirka 70 procent av alkoholen konsumeras under veckosluten och i samband 
med större helger.25 En av effekterna med alkohol är att den dämpar hämningarna och sätter ned 
omdömet, minskar självkritiken och förmågan att göra realistiska bedömningar. Detta kan bland 
annat leda till att en person som är väl medveten om att alkohol och trafik inte hör ihop, ändå 
bestämmer sig för att köra fast hon eller han har druckit. Alkoholen har också direkta effekter på 
prestationsförmågan.26

 

1.9 Synen på integritet 

I det gamla byasamhället visste nästan alla allt om alla. Någon absolut integritet har nog aldrig 
funnits i ett samhälle. Trots det är det svårt att definiera en sådan integritet. Nek skriver i boken 
Personlig integritet - den privata sfären, att man skulle kunna slå fast att ingen människa, grupp eller 
samhälle får samla in, lagra, bearbeta eller använda information om någon utan dennes samtycke i 
varje särskilt fall, oavsett om sådan informations behandling är till fördel, nackdel eller saknar 
betydelse för individen. Detta skulle ge kontroll över individens egen information, men samhället 
skulle inte fungera, och individen skulle inte få den service individen begär.27

 
Senare, på 1800-talet, utvecklades så småningom en mer individualistisk syn. Integritet blev mer 
liktydigt med den enskildes rätt att få vara ifred. Liksom allt annat är integritetsbegreppet 
föränderligt. Med tiden kom det att omfatta en rätt till ensamhet, till förtrolig samvaro inom en 
familj, en vänkrets eller ett arbetslag samt till anonymitet och distans i samband med andra 
kontakter.28

 
Sverige har giltighetsförklarat flera internationella överenskommelser som behandlar skyddet för 
den personliga integriteten. Personlig integritet anses vara en mänsklig rättighet. År 1948 antogs 
den universella förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Universal Declaration of Human 
Rights, av FN: s generalförsamling. Förklaringen innehåller en rättighetskatalog där det av artikel 
12 framgår att ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller 
korrespondens och inte heller för angrepp på heder och anseende. Där sägs också att var och en 
har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.29

                                                 
24 www.vv.se/filer/836/ADT2004.pdf 
25 Ibid 
26 www.vv.se/filer/836/ADT2004.pdf 
27 Nek, L. (1997) 
28 Ibid 
29 http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/66/0c3edfbb.pdf 
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Att personlig integritet är en grundläggande fri- och rättighet kommer också till uttryck i 
Europeiska konventionen (4 nov 1950) om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna vilken gäller som svensk lag sedan 1995.30

 
I Regeringsformen finns flera regler som avser att skydda den personliga integriteten. Bland annat 
skrivs i 3 § andra stycket att det i den utsträckning som närmare anges i lag skall finnas ett skydd 
mot kränkning av den personliga integriteten genom att personuppgifter registreras med hjälp av 
automatisk databehandling.31

 
I lagstiftningen har det konstaterats att det inte finns någon samlad reglering till skydd för den 
personliga integriteten i arbetslivet. En utredning har i enlighet med sina direktiv inriktat arbetat 
på frågor om risker för kränkning av arbetstagares personliga integritet i samband med dels 
användningen av informationsteknik i arbetslivet, dels arbetsgivarens kontroll av arbetstagarnas 
hälsa eller droganvändning. Ett förslag om en lag om skydd för personlig integritet i arbetslivet togs 
därför fram.32

 
Personuppgifter om hälsa eller droganvändning är känsliga uppgifter och det krävs därför att sådana 
uppgifter behandlas med stor restriktivitet. Med hänsyn till uppgifternas känsliga natur föreslår 
utredningen som huvudregel ett förbud för arbetsgivaren att behandla personuppgifter om 
arbetstagares hälsa eller droganvändning. Undantag föreslås dock om det är nödvändigt att 
arbetsgivaren får behandla personuppgifter om en arbetstagares hälsa eller droganvändning för att 
bedöma om arbetstagaren är lämpad för att utföra arbetsuppgifter i arbetsgivarens verksamhet. 
Personuppgiftslagen, som gäller all behandling som sker automatiserat eller i registerform, är den 
lag som för närvarande ger det bästa integritetsskyddet vid behandling av personuppgifter.33

                                                 
30 http://www.regeringen.se/content/1/c4/21/66/0c3edfbb.pdf 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
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1.10 Teoretisk referensram 

 
Socialpsykologiskt perspektiv 
Inom socialpsykologin används termen attityd idag vanligen för en varaktig inställning som 
har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att individen är för eller 
emot något (ett attitydobjekt). I stort sett blir de flesta företeelser i samhällslivet föremål för 
attityder. Det kan vara abstrakta objekt som jämställdhet, idrott, religion. Det kan också 
vara specifika beteenden som att använda alkolås. Föremålet för en attityd kan vara en 
person, även den egna personen och då ofta i en socialroll, t.ex. som mor, lärare eller 
riksdagsman. 34  
 
I vissa fall ändras våra attityder gentemot ett objekt genom direkt erfarenhet.  Även 
personer i vår omgivning lär oss våra attityder genom direkta eller indirekta instruktioner. 
Direkt erfarenhet mot ett objekt bygger grunden för flera av våra attitydprocesser. Direkt 
erfarenhet gör att objektet känns mer familjärt. Desto mer familjärt desto mer positiv blir 
vi till objektet. Individen formar en positiv attityd genom upprepad exponering av 
objektet. Exempelvis en person som använder sig av alkolås i sitt yrke kan vara mer 
positivt inställd till alkolåset, i jämförelse med en person som inte har någon erfarenhet av 
alkolås.35

 
Attityd 
Attityder är en kategorisering av stimulusobjekt genom en utvärderande dimension baserad 
på tre generella klasser av information: (1) kognitiv information, (2) affektiv information, 
och/eller (3) information angående tidigare beteende eller beteendeintentioner. 36  
 
Vore ett liv utan attityder möjligt? Mest troligt inte. Enligt Allport (1935) så har attityder 
en funktion. Utan vägledande attityder blir individen förvirrad. Viss förberedelse är viktig 
före vi kan göra en tillfredställande observation, och bedömning. Attityder bestämmer för 
varje individ vad denne vill se och höra, vad denne tänker och vad denne vill göra. Men 
relationen mellan attityder och beteende är inte så enkel eller tydlig som Allport föreslår.37  
 
Flera variabler påverkar styrkan av kopplingen mellan attityder och beteende.  Först, 
attityder mot ett objekt som har formats genom direkt erfarenhet av det objektet verkar 
vara starkare kopplat till beteende i jämförelse med attityder som inte formats genom 
erfarenhet. Kopplingen mellan attityder och beteende som formats genom direkt 
erfarenhet är starkare eftersom dessa attityder är tydligare och säkrare. För det andra så har 
det föreslagits att attityder som är mer stabila visar en starkare koppling mellan attityd och 
beteende än attityder som är mer ostabila (exempelvis, Ajzen och Fishbein, 1980). 
Slutligen så har det hittats flera personliga skillnader som påverkar kopplingen mellan 
attityder och beteende. 38    
 

                                                 
34 www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120327&i_word=attityd 
35 Forsyth, D.R. (1995) 
36 Augoustinos, M. & Walker, I. (1995) 
37 Forsyth, D.R. (1995) 
38 Ibid 
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Ajzen & Fishbeins; Theory of planned behaviour   
“Theory of planned behaviour” (TPB) är en utveckling av “Theory of reasoned action” 
(TRA). Båda teorierna förutsätter att människan uppträder förnuftigt, tar hänsyn till 
tillgänglig information och till följderna av sina handlingar. TRA inkluderar förutom 
attityd, två andra komponenter, nämligen subjektiv norm och intention. Teorin förutsätter 
att individen aktivt försöker förstå och tolka sin omgivning, och att ett beslut är produkten 
av ett övervägande mellan positiva och negativa konsekvenser. TRA avser de beteenden 
som utförs medvetet och med fri vilja. Problemet är att våra handlingar oftast styrs av 
faktorer utanför vår kontroll. För att kunna förutsäga beteenden där individen inte har full 
kontroll presenterades “Theory of planned behaviour” (TPB). I TPB sägs det att 
utförandet av en handling beror på faktorer som inte inkluderas i TRA. TPB inkluderade 
faktorn upplevd beteende kontroll. En handling kan bara bli utförd om man upplever att 
man kan klara av situationen, eller händelsen.39  
 
En central faktor i denna teori är individens intention att utföra ett givet beteende. 
Fishbein och Ajzen anser att intentioner fångar in motivationsfaktorerna som i sin tur 
påverkar beteendet. Intentioner är indikatorer på hur villiga människor är att försöka och 
hur stor ansträngning de planerar att lägga ner i syfte att utföra ett beteende. En starkare 
intention att engagera sig i beteendet leder till större sannolikhet att beteendet 
genomförs.40

 
En individ kan ha flera olika föreställningar om vad en speciell handling kan leda till, men 
det är endast ett fåtal som kan vara av betydelse för det aktuella beteendet och dessa kallas 
”framträdande föreställningar”.  
 

1) Föreställning om beteendet - Hur man tror att utfallet kommer att bli utifrån ett visst 
beteende och utvärderingen av det utfallet, vilket i sin tur värderas på en skala från 
positivt till negativt.                                                                                                                      

2) Föreställning om normen - Tron på normativa förväntningar från andra och 
motivationen att följa dessa förväntningar.  

3) Föreställning av kontroll – Summan av tidigare erfarenheter, antingen ens egna eller 
andras, och upplevda resurser d.v.s. tillgångar, men också vilka möjligheter som 
står till buds.41 

 
Som figur 1.1 beskriver producerar ”Föreställning om beteendet” en positiv eller en 
negativ attityd mot ett beteende. ”Föreställning om normen” resulterar i uppfattad social 
press eller subjektiv norm. ”Föreställning av kontroll” leder till uppfattad 
beteendekontroll. I kombination så leder alla dessa tre till beteendets intention. Som en 
generell regel, ju mer positiv en attityd och subjektiv norm är, samt desto starkare upplevd 
kontroll, ju starkare borde personens intention att utföra ett beteende vara. Om man 
lägger till faktorn verklig kontroll över beteendet, så kommer personen utföra sina 
intentioner när tillfälle ges. Den streckade linjen mellan upplevd beteendekontroll och 

                                                 
39 Ajzen, I. (1998) 
40 Ibid 
41 Ibid 
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beteende visar att sambandet kan vara både direkt och indirekt beroende på graden av 
kontroll.42

 
Korrelationen mellan intention och beteende är vanligtvis hög, vilket innebär att de som 
har en stark intention normalt också utför beteendet.43

 
Enligt Ajzen och Fishbein (1998) ska man mäta attityden till beteendet mot objektet, inte 
attityden till objektet för att få en så hög överensstämmelse som möjlig mellan attityd och 
beteende.44

 
 

Föreställning om 
beteendet 

Attityd mot ett 
beteende

  

 
 
Figur 1.1 ”Theory of planned behavior” (Ajzen, Fishbein 1998)  
 
Attityd mot ett beteende: Handlar om den grad en person har en gillande eller ogillande 
bedömning av ett visst beteende. Individens föreställning om vilken effekt en handling 
kommer att få påverkar i sin tur attityden, antingen positivt eller negativt. Ex: Fördelarna 
som alkolåset medför i form av mindre alkohol i trafiken, överväger de möjliga negativa 
aspekterna. 
 
Subjektiva normen: Andra personers inflytande på individens handlande; där subjektiv norm 
är summan av tidigare erfarenheter av vad individen anser att personer i omgivningen, som 
är viktiga för honom/henne, förväntar sig hur personen ska bete sig; med andra ord, 
vilken norm som råder och individens egen vilja att foga sig till detta. Ex: Samhällets norm 
är att man inte ska köra bil alkoholpåverkad. 
 
Upplevd beteende kontroll: Den upplevda känslan av kontroll är en viktig faktor, och om 
graden av handlingsfrihet är låg, kan den ha en direkt effekt på beteendet. Om en person 
tror på sin egen förmåga att klara av en uppgift, kommer han/hon troligtvis att klara av 
den uppgiften, även om det trasslar till sig emellanåt. En person som däremot betvivlar sin 
förmåga kommer att avbryta sitt försök, så fort problem uppstår. Det är den subjektiva 
upplevelsen av den egna förmågan att klara av situationen, och inte den förmåga man 

                                                 
42 Ajzen, I. (1998) 
43 Englund, A. (1998) 
44 Ajzen, I. (1998) 

Intention Beteende Föreställning om 
normen 

Subjektiv norm 

Föreställning av 
kontroll  

Upplevd beteende 
kontroll Verklig 

kontroll 
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egentligen har som påverkar ens beteende. Ex: Jag vet vem som kommer ha tillgång till 
alkolåsets information, så jag drar mig inte för att använda alkolåset. 
  
Intention: De tre föregående begreppen påverkar en persons intention. Denna intention 
beskriver en individs avsikter, och utgör en sammanfattning av olika motiverande faktorer.  
Intentionen spelar en central roll eftersom den anses ha ett direkt samband med 
handlingen. Fastän attityder bidrar till en avsikt att bete sig på ett speciellt sätt, så är det 
inte säkert att personen genomför sina tänkta intentioner. Ex: Jag har en positiv attityd till 
alkolåset, och kan tänka mig att använda ett. 
 
Verklig kontroll: Vilka resurser och färdigheter man verkligen besitter för att utföra 
beteendet. 
 
Beteende:  Den utförda handlingen. Ex: Jag använder alkolås.45

 
 
Zimbardo & Leippe´s “Attityd system” 
Zimbardo och Leippe menar att en attityd är en utvärderad disposition mot ett objekt. Det 
är en utvärdering av något eller någon på ett kontinuum av gillar eller ogillar, föredrar eller 
inte. Attityder är vad vi gillar och inte gillar, sättet vi utvärderar vår relation till vår 
omvärld. Attityder är en inlärd tendens att tycka om ett objekt, en person eller ett ämne på 
ett speciellt sätt.46

 
Kopplingen mellan attityder, kognition, känslor, intentioner och beteenden är 
organiserade system som har en viktig innebörd (figur 1.2). Förändring i någon av 
komponenterna kan leda till förändring i en annan. En förändring i attityd kan leda till 
nytt beteende.47

 
Teorin tar upp fem komponenter av människans reaktioner till sociala objekt:  
 

1. Beteende intention: Förväntningar eller planer att handla på ett speciellt sätt. Ex: Jag 
planerar att införskaffa ett alkolås och jag är beredd att betala för det. 

 
2. Beteende: Människans handlande, exempelvis köper en bil, donerar blod eller 

använder alkolås. 
 

3. Kognition: Kunskap om objektet och hur man ”bör” förhålla sig till det. Det 
innefattar även de idéer som formar vårt handlande och vår övertygelse. Ex: Jag är 
positiv till alkolås eftersom det har ett gott syfte. 

 
4. Affektiv respons: Känslor eller ”magkänsla” som reflekterar vår attityd på en psysisk 

nivå (sorg eller glädje). Ex: jag är starkt emot alkohol i trafiken på grund av att en 
vän blev påkörd av en rattfyllerist, allt som kan stoppa framtida olyckor är jag 
positiv till. 

                                                 
45 Ajzen, I .(1998) 
46 Zimbardo, P. (1991) 
47 Ibid 
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5. Attityd: Summan av utvärderingen som inkluderar de andra komponenterna. Ex: 

Jag är väldigt positiv till alkolås. 
 
Komponenterna är inte oberoende eller isolerade från varandra, dessa kan i stället vara 
starkt kopplade med varandra. 48

 
   

Beteende 
intention 

Beteende 

Attityd 

 

Affektiv 
respons 

Kognition 

 
      

   Figur 1.2 ”Attityd system” (Zimbardo & Leippé 1991) 
 
Attityder är den viktigaste komponenten när det gäller påverkan i ovanstående teori. 
Tendensen att utvärdera, att forma attityder, är grunden till mänskligheten. Vi utvärderar 
allt vi stöter på. Om man ber en människa beskriva någon eller något så har man nästan 
alltid med någon form av omdöme. Attityder är vanliga och genomgripande reaktioner. Vi 
kan ha en attityd om någon/något, positiv eller negativ, trots att resten av vår mentala 
representation inte har någon kunskap eller uppfattning om objektet. Detta är sant om 
många av våra fördomar, de negativa attityder vi har om människor som vi egentligen vet 
lite om.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Zimbardo, P. (1991) 
49 Ibid 
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Undersökningens kausala modell 
Utifrån Fishbein och Ajzens ”Theory of planned behaviour”, Zimbardo & Leippés 
”Attityd system” samt ur ett socialpsykologiskt perspektiv har en kausal modell skapats 
(figur 1.3). Modellen ska belysa vilka faktorer som kan påverka människans intentioner att 
använda alkolås. Den kausala modellen ska förklara människans koppling mellan orsak och 
verkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integritetskränkande 
- kontroll 

 

Norm 
- subjektiv 
- objektiv 

Beteende Intention 

Mental 
representation 

- attityd 
- kognition 
- emotion 

Kunskap & erfarenhet 

 
 
Figur 1.3 Undersökningens kausala modell  
 
 
Förklaring av begreppen i den kausala modellen: 
 
Kunskap & Erfarenhet:  
Människan ses som ett system som handlar rationellt på grundval av sin kunskap och sin 
erfarenhet, han/hon påverkas av vilken kunskap individen har om att alkolåset kan lagra 
information, vem som ska ha den registrerade informationen samt vilken kunskap 
individen har om funktionen hos alkolåset. 
 
Norm: 
Den subjektiva normen är summan av tidigare erfarenheter av vad individen anser att 
personer i omgivningen, som är viktiga för honom/henne, förväntar sig hur personen ska 
bete sig; med andra ord, vilken norm som råder och individens egen vilja att foga sig till 
detta. Ex: Jag är positiv till alkolås eftersom det anses ha ett gott syfte. Den objektiva 
normen är en individuell uppfattning av vad som är tillåtet och otillåtet, vad individen är 
skyldig att göra och vad denne ska låta bli, vad som är gott och ont. Ex: Alkohol hör inte 
hemma i trafiken och därför ska man stödja allt som kan stoppa alkoholen. 
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Integritetstänkande:  
Upplevd kontroll över tillvaron är ett centralt begrepp för de flesta människor. Om 
individen själv kan påverka vem som ska ha tillgång till informationen om dem från 
alkolåset så ökar känslan av kontroll. Personer som ofta upplever att de saknar kontroll 
över skeenden i sitt liv kan antas ta mindre ansvar för händelser som inträffar. Kanske ser 
individen alkolåsets information som ett hot emot den egna personliga integriteten. 
 
Mental representation: 

• Attityd är individens ställningstagande som bildas efterhand som vi drar slutsatser 
om olika företeelsers beskaffenhet och deras betydelse för anpassningen till vår 
omvärld. 

• Kognition är tankefunktioner och reaktioner, medvetna eller ej, som består av 
uppfattning, erfarenhet, minne, tänkande och inlärning. 

• Emotion är känslor, sinnesrörelser och affekt. 
 
Intention:  
Beskriver en individs avsikter, och utgör en sammanfattning av olika motiverande faktorer. 
Spelar en central roll eftersom den anses ha ett direkt samband med handlingen. Detta kan 
leda till ett beteende och personen går från tanken till att utföra detta till en verklig 
handling. Individen planerar att använda sig av alkolås. 
 
Beteende: 
Indivden är positiv till alkolås och använder sig av alkolåset. 
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2. Metod 
 
I denna undersökning har ett kvantitativt angreppssätt tillämpats. Enkäter användes som 
mätinstrument, genom detta tillvägagångsätt så nåddes ett stort antal respondenter under 
kort tid. På detta sätt kunde samma typ av fråga ställas till flera olika typer av respondenter. 
Informationen som samlades in bearbetades i ett statisktiskt program (SPSS), genom detta 
program presenteras materialet i form av tabeller och stapeldiagram.   
 

2.1 Mätinstrument  

För att ta reda på individers attityder rörande alkolås och integritet, konstruerades fyra 
enkäter. I början av alla enkäterna fanns det en objektiv beskrivning av de tekniska 
funktionerna hos alkolåset, samt om alkolåsets förmåga att lagra information. Detta för att 
försökspersonen skulle skapa sig en egen uppfattning om alkolåsets funktion. Enkäten 
bestod av scenarios och frågeställningar.  
 
Scenarierna samt frågorna hade en skala mellan -3 till +3, där endast ändpunkterna var 
definierade med ett värde. Denna skala användes när svarsalternativen gick från en negativ 
till en positiv inställning. Även en skala från 1 till 5 användes, denna skala användes för att 
undersöka i vilken grad respondenten håller med i frågans påstående. Vissa frågor hade 
svarsalternativen Ja /Nej. I vissa scenarior fick respondeterna ta ställning mellan två 
alternativ, respondenten hade här även ett neutralt svarsalternativ. När Testplats Botnia 
skulle lägga in svarsskalan till fråga 9 och 10 i enkäten till Testplats Botnia 2, blev 
svarsskalan 3 steg i stället för 7 steg. Tanken var att respondenterna skulle gradera sitt svar 
efter vilket resonemang som stod dem ”närmast om hjärtat”, men istället fick 
respondenterna endast tre svarsalternativ.  Även öppna frågor förekom, för att vidare 
utveckla respondenternas svar. 
 

2.2 Urval  

För att få ett bra representativt urval, gjordes undersökningen av tre olika grupper. De 
olika grupperna representerade erfarna yrkeschaufförer och personer utan erfarenhet av 
alkolås.  
 
Syftet med enkäten till Luleå lokaltrafik (LLT) var att undersöka attityden till alkolås av 
yrkeschafförer med teoretisk erfarenhet av alkolås. LLT står inför en installation av alkolås i 
sina fordon och är därför utbildade i alkolåsets funktioner. Respondenterna från Pitetaxi 
representerar yrkeschafförer med praktisk erfarenhet av alkolås. Respondenterna från 
Pitetaxi använder sig av alkolås i sina yrkesfordon. Respondenterna i Botnia 1 och Botnia 
2 definieras som oerfarna eftersom merparten antas representera ett urval utan erfarenhet 
av alkolås. Syftet med undersökningen på testplats Botnia var att respondenterna skulle 
representera allmänheten och dess attityd till alkolås och integritet. Den första enkäten var 
likvärdig med enkäterna som gjordes på företagen, medan den andra skulle ge en mer 
fördjupning i respondenternas attityder till problemområdena.  
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Den första undersökningen gjordes på LLT. LLT är ett bussbolag med 86 stycken fast 
anställda chaufförer. Enkäterna delades ut till de chaufförer som arbetade mellan klockan 
8.00 till 16.00, 34 stycken chaufförer svarade på enkäten. Varav 25 stycken var män och 8 
stycken var kvinnor, 18 stycken var mellan 45-77 år, 12 stycken var mellan 30-44 år och 2 
stycken var mellan 16-29 år, 2 stycken respondenter har valt att inte svara på frågan om 
deras ålder. 
 
Den andra undersökningen genomfördes på Pitetaxi. Pitetaxi är ett företag med cirka 25 
taxibilar, dessa i sin tur körs av minst två personer per bil.  Enkäterna delades ut till de 
chaufförer som arbetade mellan klockan 9.00 till 17.00, 37 stycken chaufförer svarade på 
enkäten. Varav 31 stycken var män och 5 stycken var kvinnor. 16 stycken var mellan 45-
77 år, 10 stycken var mellan 30-44 år och 9 stycken var mellan 16-29 år, 2 stycken 
respondenter har valt att inte svara på frågan om deras ålder. 
 
De två sista undersökningarna genomfördes på testplats Botnia. Testplats Botnia drivs och 
utvecklas av Luleå Tekniska Universitet, av centrum för Distansöverbryggande Teknik 
(CDT). Testplatsen är en webbaserad plattform där personer på frivillig basis kan anmäla 
sitt intresse att vara testpiloter, alla testpiloter är anonyma. Testplats Botnia är ett 
samarbetsprojekt mellan högskolan och industrin i regionen, deltagare är Luleå Tekniska 
Universitet, Umeå Universitet, Telia, Teracom, Frontec, Hewlett-Packard, Skeria 
utveckling samt interaktiva institutet i Umeå.50

 
Genom att besvara enkäter får piloterna bonuspoäng vilket i sin tur ger dem olika 
rabatterbjudanden på olika företag. Alla som bor i Sverige kan vara testpilot, men det är i 
huvudsak personer som bor i Norrbotten och Västerbotten som är testpiloter. 
Medlemmarna på testplatsen måste vara myndiga. Det som krävs för att en individ ska bli 
medlem är att de har en mobiltelefon samt tillgång till Internet. Testpiloterna är idag redan 
över 6 000 stycken och målet är att de ska vara 10 000 i slutet av 2004.51  
 
Antalet respondenter vid det första tillfället på Testplatst Botnia var 147 stycken, varav 88 
(~ 60%) stycken män och 59 (~ 40%) stycken kvinnor, 13 stycken var mellan 45-77 år, 47 
stycken var mellan 30-44 år samt 86 stycken var mellan 16-29 år, 1 respondent har valt att 
ej besvara frågan om dennes ålder. 
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Figur 2.1 Åldersindelning av respondenterna på Testplats Botnia 1 
 

                                                 
50 www.nyteknik.se/skrivUt.asp?art_id=25599 
51 www.testplats.com/doc/partners/se
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Antalet respondenter vid det andra tillfället på Testplats Botnia var 304 stycken, varav 170 
(~ 56%) stycken var män och 99 (~ 33%) stycken var kvinnor. Resterande 35 
respondenter valde att inte svara på frågan om kön. 116 stycken var mellan 45-77 år, 126 
var mellan 30-44 år samt 24 stycken var mellan 16-29 år. 38 stycken har valt att ej besvara 
frågan om deras ålder. 
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Figur 2.2 Åldersindelning av respondenterna på Testplats Botnia 2 

 

2.3 Procedur  
Försökspersonerna på LLT och Pitetaxi blev introducerade till undersökningen genom att 
företagets ledning förberedde personalen på att en undersökning genom enkäter skulle 
genomföras om alkolås ur integritetssynpunkt. Innan enkätundersökningarna genomfördes 
granskades dessa av studenter på utbildningsprogrammet för psykologi, för att få eventuella 
synpunkter samt feedback av enkäterna. En mindre pilotstudie utfördes där sex personer 
fick besvara enkäten och utifrån denna studie kunde enkäterna få dess slutliga utformning. 
Utifrån Fishbein och Ajzens ”Theory of planned behaviour”, Zimbardo och Leippe ”An 
Attitude system” samt ur ett socialpsykologiskt perspektiv skapades en egen kausal modell.   
 
Vid undersökningens genomförande vid LLT och Pitetaxi presenterade även författarna sig 
kort och sedan fick respondenterna läsa enkätens försättsblad som tar upp undersökningens 
syfte. Undersökningarna ägde rum i chaufförernas lunchrum, och enkäterna fylldes i under 
chaufförernas rast. Försökspersonerna på testplats Botnia blev introducerade genom att de 
fick läsa enkätens försättsblad på Internet. 
 
Den första enkätundersökningen genomfördes på LLT den 15 april 2004. Den andra 
enkätundersökningen genomfördes på Pitetaxi den 19 april 2004. Första enkäten på 
testplats Botnia lades ut under två veckor i maj 2004, den andra enkäten på testplats Botnia 
lades ut under två veckor i september 2004.  
 

2.4 Bearbetning av data 
Efter genomförda enkätundersökningar på LLT och Pitetaxi samlades enkäterna in. Efter 
detta inmatades svaren in i det statistiska programmet SPSS, version 11,5, där svaren senare 
bearbetades. De enkätfrågor som hade en svarsskala mellan -3 och 3 kodades om till en 
svarsskala mellan 1 och 7. Ja och Nej frågorna fick värderna 1 och 2. Respondenterna 
delades in i åldersgrupperna, äldre, medel och yngre.  I gruppen äldre placerades 
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respondenter mellan 45-77 år, i gruppen medel placerades respondenter mellan 30-44 år 
och i gruppen yngre placerades respondenter mellan 16-29 år. Respondenterna delades 
även in i erfarna och oerfarna, LLT och Pitetaxi representerade de erfarna medan Botnia 1 
och Botnia 2 representerade de oerfarna, i vissa frågor har enbart Botnia 1 representerat de 
oerfarna. 
 
De jämförelsevariabler som använts var variablen grupp som inkluderade respondeternas 
tillhörighet till antingen LLT, Pitetaxi, Botnia 1 samt Botnia 2, variabeln ålder samt  
variabeln kön. Utifrån det insamlade materialet skapades sedan frekvenstabeller samt 
stapeldiagram. De öppna svaren bearbetades i en separat datafil.  
 

2.5 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats genom att den bara berörde attityder kring alkolås och inte 
allmänt rörande alkohol i trafiken. Integriteten handlade om den kränkning som kan 
uppstå när någon annan tar del av den personliga informationen som alkolåset lagrar, 
annan form av integritetskränkning tas inte upp i undersökningen.  
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3. Resultat 
 
Vilka attityder finns rörande alkolås? 
 
I samtliga enkäter har respondenterna blivit tillfrågade hur de tycker att alkolås i fordon är 
som trafiksäkerhets åtgärd? 
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Figur 3.1 Hur respondenterna tycker att alkolås i fordon är som trafiksäkerhetsåtgärd 
 
Svarsalternativen till frågorna ovan, om hur respondenterna tycker att alkolås i fordon är 
som trafiksäkerhetsåtgärd, gick från 1 (mycket dåligt) till 7 (mycket bra). Resultatet i figur 
3.1 visar att de flesta respondenter tycker att alkolås är en mycket bra trafiksäkerhets åtgärd. 
Det fanns ingen signifikant skillnad att utläsa mellan de olika grupperna i förhållande till 
frågan. 
 
Respondenterna fick motivera sina svar, det fanns två typer av responser. Alkolås ses som 
något positivt och lättsamt, kontra problematiskt och ifrågasättande, några av svaren var: 
 

Alla försök att stoppa rattfylla är bra. 
Objektiv bedömare – ofta vet man inte om sina egna begränsningar, särskilt när man är 
berusad… 
Det kommer alltid finnas sätt att manipulera alkolåset. 
Ett bra komplement, men det löser nog inte alla problem. 
Bra för allas säkerhet. 
Det är omöjligt att kontrollera att det är föraren som blåst. 
Trist att det ska behövas, men bra att det finns! 
Dåligt att det är dyrt 
Vad händer om man blåser in luft från en cykelpump? 
Dyrt och det finns annat än alkohol som tar fler liv i trafiken 
Vem betalar för detta? Kränkning på den personliga integriteten -> storebrorsamhälle.  
Hur ska man köra i nödfall. 
De som dricker och kör gör det ändå… 
Jag anser att det är att kränka på integriteten. Det är att anta att människor inte har goda 
intentioner. 
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På frågan om hur pålitlig respondenterna trodde den tekniska funktionen var hos alkolåset 
idag, visade det sig att 75,1 % ansåg att den tekniska funktionen var pålitlig, medan 24,9 % 
ansåg att den inte var pålitlig. Det övervägande förtroendet för alkolåsets funktion kan ha 
påverkat respondenterna i en positiv riktning när det gäller attityden till alkolås.  
För att ytterligare belysa attityden till alkolås som trafiksäkerhetsåtgärd fick respondeterna 
frågan om hur viktigt de tycker det är att använda sig av alkolås i yrkestrafiken, samt hur 
viktigt det är att använda sig av alkolås för privata bilförare. 
 
 
Tabell 3.1 Hur viktigt tycker respondenterna det   Tabell 3.2 Hur viktigt tycker respondenterna  
är att använda sig av alkolås i yrkestrafiken  det är att använda sig av alkolås för privata 

bilförare 

Grupp Medelvärde SD n 
LLT 4,3 0,9 34 
Pitetaxi 4,5 0,9 37 
Botnia.1 4,1 1,1 147 
Botnia.2 4,2 1,1 279 
Total 4,2 1,1 497 

Grupp Medelvärde SD n 
LLT 4,2 1,0 34 
Pitetaxi 4,7 0,7 37 
Botnia.1 4,6 0,8 147 
Botnia.2 4,6 0,9 284 
Total 4,6 0,9 502 
 
Svarsalternativen till frågorna ovan, om hur viktigt det är att använda sig av alkolås i 
yrkestrafiken samt för privata bilförare går från 1 (inte viktigt) till 5 (mycket viktigt). Alla 
grupper har i båda frågorna ett högt medelvärde, man tycker generellt att det är viktigt 
med alkolås i både privatafordon och yrkesfordon.  
 
Om respondenterna svarat olika på de två ovanstående frågorna fick de motivera varför, 
några av svaren var: 
 

Privata förare tar ansvar först och främst för sig själv, yrkesförare tar ansvar även för de som 
åker med. 
Större krav på yrkesförare. 
Tunga fordon särskillt de med passagerare utgör större fara på våra vägar. 
Privatbilister accepterar inte denna pryl som standard, integritet ni vet… 
De ska ställas lika höga krav på alla i trafiken. 
Ingen skillnad båda dödar. 
 

Tabell 3.3 Hur viktigt anses det med alkolås i yrkestrafiken 
Kön medelvärde SD n 
man 4,5 1,0 312 
kvinna 4,7 0,7 171 
Total 4,6 0,9 483 

 
Tabell 3.3 visar en jämförelse mellan män och kvinnor, när det gäller deras åsikter om hur 
viktigt de tycker det är med alkolås i yrkesfordon. En signifikant skillnad förelåg, där 
kvinnorna var mer positiva till alkolås i yrkesfordon än männen t(481)=-3,190 p<.001. 
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Scenario 1.1:
 
Följande scenario besvarades av Botnia 2. 
 
Anna är gravid, vattnet går. Hennes sambo har precis tagit två öl i bastun. Komplikationer 
uppkommer. Ambulansen är en och en halvtimme bort. De sätter sig genast i bilen. Bilen 
startar inte på grund av att Pelles utandningsluft innehåller alkolhol. Pelle kopplar ur alkolåset 
eftersom han anser detta vara en nödsituation. Han kör sedan raka vägen till sjukhuset. 
 
 
 
Tabell 3.4 Attityden till att Pelle kopplar ur alkolåset 
Ålder Medelvärde SD n 
16-29 4,3 1,8 23 
30-44 3,7 2,0 126 
45-77 3,3 2,0 116 
Total 3,7 2,0 265 

 
Svarsalternativen till frågan ovan, gick från 1 (negativ inställning) till 7 (positiv inställning) 
där endast ändpunkterna var definierade.  Det totala medelvärdet är 3,7 vilket är neutralt. 
Vilket visar att de flesta respondenterna varken är positiva eller negativa till att Pelle 
kopplar ur alkolåset. Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 16-29 år är mer 
positiva än de övriga åldersgrupperna, samt att de äldre (45-77) är mer negativa. Det 
förelåg en signifikant skillnad mellan den yngre och den äldre åldersgruppen när det gäller 
attityden till att Pelle kopplar ur alkolåset t(137)=2,191 p<.05. 
 
Scenario 1.2: 
 
Följande scenario besvarades av Botnia 2. 
 
 
 Anna är gravid, vattnet går. Hennes sambo har precis tagit två öl i bastun. Komplikationer 
uppkommer. Abulansen är en och en halvtimme bort. De sätter sig genast i bilen. Bilen 
startar inte på grund av att Pelles utandningsluft innehåller alkohol. Pelle ber Anna blåsa i 
alkolåset eftersom han anser detta vara en nödsituation. Han kör sedan raka vägen till 
sjukhuset. 
 
 
Tabell 3.5 Attityden till att Anna blåser i alkolåset åt Pelle 
Ålder Medelvärde SD n 
16-29 3,7 1,7 24 
30-44 3,7 2,0 125 
45-77 3,2 2,0 112 
Total 3,5 2,0 261 

 
 
Svarsalternativen till scenariet ovan, går från 1 (negativ inställning) till 7 (positiv 
inställning) där endast ändpunkterna var definierade. Tabell 1.5 visar att det totala 
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medelvärdet är 3,5 vilket är neutralt. Detta visar att de flesta respondenter varken är 
positiva eller negativa till att Anna blåser åt Pelle i alkolåset. Den äldre åldersgruppen (45-
77 år) är den grupp som är mest negativt inställda till att låta någon annan blåsa åt sig i 
alkolåset.  
 
I en jämförelse mellan tabellerna 3.1 och 3.2 så framkom det en signifikant skillnad mellan 
den yngre åldersgruppen i de båda tabellerna t(22)=3,425 p<.05. Respondenterna mellan 
16-29 år anser att det är värre att koppla ur alkolåset i jämförelse med att låta någon annan 
blåsa. 
 
Följande fråga besvarades av Botnia 1 och Botnia 2. 
 Tabell 3.6 Om körkort och tillgång till bil i procent         

Om körkort och bil i procent 

16-29 
år 

n=110 

30-44 
år 

n=173 

45-77 
år 

n=129 
Total 

N=412 
Jag är yrkeschaufför eller beroende av bil i mitt yrke 4,4 44,4 51,1 100 
Jag är privatbilist 20,2 42 38 100 
Jag har körkort men inte tillgång till fordon 44,8 43,1 12,1 100 
Jag har inget körkort 57,4 37 5,6 100 
     
     

I tabell 3.6 kan man se att 57,4 % av den yngre åldersgruppen saknar körkort, detta kan 
leda till att de saknar kunskaper om bilar och vilket ansvar en förare har. 
 
Scenario 1.3 : 
 
Följande scenario besvarades av Botnia 2. 
 
Pelle och Kalle har en diskussion kring alkolås. Kalle tycker att alkolås är bra eftersom det 
är till hjälp så att han ska veta när han kan köra dagen efter. Pelle däremot tycker att sådant 
kan man kontrollera på annat sätt. Pelles farhågor är att det ska bli ett samhälle där 
individen inte behöver tänka själv, utan bara förlita sig på tekniken.  
 
Efter scenariot fick respondenterna ta ställning till vilket av de bådas resonemang som stod 
dem ”varmast om hjärtat?”  
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Figur 3.2 Åsikter kring Pelle och Kalles resonemang 
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Svarsalternativen till frågan var, 1 (Pelle), 2 (Varken eller) och 3 (Kalle). Av alla 
respondenter har 21,6 % svarat Pelle, 41 % varken eller och 37,4 % svarade Kalle. Av 
männen har 25,9 % svarat Pelle, 41,8 % varken eller och 32,4 % svarade Kalle. Av 
kvinnorna har 14,3 % svarat Peller, 38,8 % varken eller och 46,9 % svarade Kalle. 
 
Man kan se en tendens till att de flesta respondenter tagit avstånd ifrån Pelles resonemang 
om att alkolås kan leda till ett allt för kontrollerat samhälle. Det är ungefär lika många 
respondenter som svarat, Varken eller, eller svarat Kalle. Kvinnorna är den grupp som 
starkast tagit avstånd från att alkolås kan leda till att man förlitar sig för mycket på 
tekniken. 
 
Scenario 1.4: 
 
Följande scenario besvarades av Botnia 2. 
 
 
Sven och Pär har ett åkeriföretag tillsammans, en diskussion uppkommer om de ska 
tillsätta alkolås i företagets fordon. Sven tycker alkolås kan leda till en allt för kontrollerad 
tillvaro, han vill lita på sina medmänniskor. Pär tycker däremot att alkolåset kontrollerar 
deras anställda på ett enkelt och effektivt sätt. 
 
Efter scenariot fick respondenterna ta ställning till vilket av de bådas resonemang som stod 
dem varmast om hjärtat?  
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Figur 3.3 Åsikter kring Sven och Pärs resonemang 
 
Svarsalternativen till frågan, var 1 (Sven), 2 (Varken eller) och 3 (Pär).  Av alla 
respondenter har 9,1 % svarat Sven, 18,5 % varken eller och 72,5 % svarade Pär. Av 
männen har 9,4 % svarat Sven, 19,4 % varken eller och 71,2 % svarade Pär. Av kvinnorna 
har 7,1 % svarat Sven, 16,2 % varken eller och 76,8 % svarade Pär. 
 
En tydlig tendens till att de flesta respondenter tagit Pärs parti går att utläsa, om att 
alkolåset kontrollerar deras anställda på ett enkelt och effektivt sätt. Det finns ingen skillnad 
mellan män och kvinnors åsikter. 
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Respondenterna på Botnia 1 & 2 fick frågan om de skulla uppleva det besvärande 
(generande) att blåsa i ett alkolås? 
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Figur 3.4 Hur besvärande anses det vara att blåsa i alkolås 
 
Svarsskalan till frågan ovan gick från 1 (inte alls) till 5 (mycket besvärande). Denna fråga 
ställdes för att ta reda på om respondenterna skulle uppleva det besvärande att blåsa i 
alkolåset, och detta i sin tur skulle kunna påverka attityden till alkolås. Eftersom svaret 
visade att de flesta respondenter inte upplevde det besvärande att blåsa i alkolåset, kan detta 
resultat ha påverat den positiva attityden till alkolås.  
 
 
Vad kan individen tänka sig betala för ett alkolås? 
För att belysa vad individen kan tänka sig betala för ett alkolås tillfrågades respondenterna 
vad de kan tänka sig betala för ett alkolås i en fabriksny bil, samt vad de kan tänka sig 
betala för ett alkolås i sin nuvarande bil 
                     
Tabell 3.7  Fabriksny bil                                Tabell 3.8 Nuvarande bil 

 

 

Grupp Medel SD n 
LLT 2,4 1,5 34 
Pitetaxi 4,5 1,6 35 
Botnia.1 2,4 1,5 147 
Botnia.2 2,8 1,6 267 
Total 2,8 1,6 483 

Grupp: Medel SD n 
LLT 2,2 1,7 33 
Pitetaxi 4.0 1,8 35 
Botnia.1 2,5 1,4 147 
Botnia.2 2,6 1,5 267 
Total 2,7 1,6 482 

Tabell 3.7 och tabell 3.8 visar medelvärderna för grupperna. 
 
Svarsalternativen på denna fråga var:  
1= 0 kr 5 = 2000 kr 
2= 200 kr 6 = 5000 kr 
3 = 500 kr 7 = 8000 kr eller mer 
4 = 1000 kr 
 
Medelvärderna för samtliga grupper är relativt låga, vilket visar att respondenterna inte är 
beredda att betala särskilt mycket för ett alkolås varken i en fabriksny bil eller i sin 
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nuvarande bil. Avikande i båda tabellerna är Pitetaxi med ett högre medelvärde än de 
andra grupperna. Vilket visar att Pitetaxi är den grupp som är villig att betala mest för ett 
alkolås. Pitetaxi är signifikant skild från de andra grupperna när det gäller betala för alkolås 
till sin nuvarande bil, Pitetaxi i jämförelse med LLT t(66)=-4,163 p<.001, Pitetaxi i 
jämförelse med Botnia 1 t(180)=5,049 p<.001, Pitetaxi i jämförelse med Botnia 2 
t(300)=4,542 p<.001. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor eller 
mellan de olika åldersgrupperna. Av tabellerna 3.7 och 3.8 kan det utläsas att 
respondenterna kan tänka sig att betala mer för ett alkolås i en fabriksny bil än än i sin 
nuvarande bil. 
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Figur 3.5 Vad är respondenterna beredda att betala för ett alkolås 
 
Figur 3.5  visar att cirka 35 % av respondenterna inte kan tänka sig betala något för ett 
alkolås, varken i en fabriksny bil eller i sin nuvarande bil. En tendens kan utläsas att de 
flesta som är villiga att betala för ett alkolås, kan tänka sig att betala 500 kronor eller 1000 
kronor. Endast 0,8 % (4 st) av respondenterna kan tänka sig att betala 8000 kronor eller 
mer för ett alkolås i sin nuvarande bil. 1 % (5 st) av respondenterna kan tänka sig betala 
8000 kronor eller mer för ett alkolås i en fabriksny bil.  
 
 
Vilka attityder finns rörande lagstiftning och alkolås? 
 
Respondenterna på LLT, Pitetaxi och Botnia 1 fick frågan om de tycker att man ska 
lagstifta om alkolås i alla fordon. 
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Figur 3.6 Lagstiftning om alkolås i alla fordon 
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Här fick respondenterna välja mellan svarsalternativen Ja och Nej. Av alla respondenter har 
41,28 % svarat Nej och 58,71 % svarat Ja. 46,5 % av männen har svarat Nej och 53,5 % av 
männen har svarat Ja. Av kvinnorna har 29,2 % svarat Nej och 70,8 % har svarat Ja.    
 
I allmänhet är respondenterna övervägande positiva till en lagstiftning om alkolås. Om 
man tittar på gruppen män så är männen lite mer negativa i jämförelse med den totala 
responsgruppen. Av kvinnorna däremot är mer än två tredjedelar positiva till en 
lagstiftning. 
 
Respondenterna på Botnia 2 blev tillfrågade om de tycker att man ska lagstifta om alkolås i 
yrkesfordon. 
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Figur 3.7 Lagstiftning om alkolås i yrkesfordon 
 
Här fick respondenterna välja mellan svarsalternativen Ja och Nej. Av alla respondenter har 
25,6 % svarat Nej och 74,4 % svarat Ja. 31% av männen har svarat Nej och 69 % av 
männen har svarat Ja. Av kvinnorna har och 18,2 % svarat Nej och 81,8 % kvinnorna har 
svarat Ja.    
 
Respondenterna på Botnia 2 fick även förfrågan om de tycker att man ska lagstifta om 
alkolås i privata fordon. 
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Figur 3.8 lagstiftning om alkolås i privata fordon 
 
Här fick respondenterna välja mellan svarsalternativen Ja och Nej. Av alla respondenter har 
44,8 svarat Nej och 55,2 % svarat Ja. 51,2% av männen har svarat Nej och 48,8 % av 
männen har svarat Ja. Av kvinnorna har och 33,7 % svarat Nej och 66,3 % kvinnorna har 
svarat Ja.    
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I frågan om att lagstifta i privata fordon så är kvinnorna även här mer positiva än männen. 
I en jämförelse mellan dessa två frågor så är det fler kvinnor som är positiva till att lagstifta i 
yrkesfordon i jämförelse med att lagstifta i privata fordon. Av alla respondenter kan man se 
att generellt är de flesta mer positiva till att lagstifta i yrkesfordon i jämförelse med att 
lagstifta i privata fordon. 
 
Vad är attityden till att alkolåset lagrar information? 
 
Respondenterna på LLT, Pitetaxi och Botnia 1 blev tillfrågade om de  
hade kunskap om att alkolåset kan lagra information. 
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Figur 3.9 kunskap om att alkolåset kan lagra information 
 
Här fick respondenterna välja mellan svarsalternativen Ja och Nej. Av alla respondenter har 
74,3 svarat Nej och 25,7 % svarat Ja. Av männen har 69,4 % svarat Nej och 30,6 % svarat 
Ja. 84,7 % av kvinnorna har svarat Nej och 15,3 % har svarat Ja.   
 
Samma respondenter fick följdfrågan om deras inställning till att information från alkolåset 
lagras. Respondenterna blev uppdelade i två grupper, erfarna och oerfarna. Pitetaxi och 
LLT i gruppen erfarna och Botnia 1 och Botnia 2 i gruppen oerfarna. 
 
Tabell 3.9 Inställning till lagring av information från alkolåset 
Grupp Medelvärde SD n 
Erfarna 5,9 1,6 72 
Oerfarna 2,2 1,7 419 
Total 2,6 2,1 491 

 
Svarsalternativen till frågan ovan, gick från 1 (negativ inställning) till 7 (positiv inställning) 
där endast ändpunkterna var definierade.  I en jämförelse  mellan dessa grupper blev det 
totala medelvärdet 2,6. Det finns en signifikant skillnad mellan erfarna och oerfarna 
t(489)=18,612 p<.001. Man kan se att erfarna (5,9) är betydligt mer positiva till att 
alkolåset lagrar information, i jämförelse med de oerfarna (2,2). 
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Respondenterna fick även frågan om hur oroliga de är över att informationen som 
alkolåset lagrar kan komma att föras vidare? 
 
Tabell 3.10 Oroliga över att informationen förs vidare 
Grupp Medelvärde SD n 
Erfarna 1,8 1,2 71 
Oerfarna 3,6 2,2 419 
Total 3,4 2,2 490 

 
Svarsalternativen till frågan ovan gick från 1 (inte orolig) till 5 (mycket orolig) där endast 
ändpunkterna var definierade. I en jämförelse av dessa grupper blev det totala medelvärdet 
3,4. Det finns en signifikant skillnad mellan erfarna och oerfarna. Man kan se att oerfarna 
(3,6) är mer oroliga än de erfarna (1,8).  
 
 
Under vilka omständigheter har någon rätt att ta del av informationen från 
någons alkolås? 
 
Scenarier följdes av frågan: Under vilka omständigheter har någon rätt att göra intrång på 
någon annans personliga integritet och svarsalternativen gick från  
1 (negativ inställning) till 7 (positiv inställning) där endast ändpunkterna var definierade. 
 
Scenario A: 
 
Scenario A besvarades av LLT, Pitetaxi och Botnia 1. 
 
En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar därför av minnet 
i alkolåset i den anställdes yrkesfordon. 
 
Tabell 3.11 Arbetsgivaren avläser minnet från alkolåset 
  Medelvärde SD n 
LLT 5,7 1,6 34 
Pitetaxi 6,4 1,3 36 
Botnia.1 4,1 2,3 147 
Total 4,7 2,3 217 

 
Det totala medelvärdet är 4,7, vilket visar att samtliga respondenter varken är positiva eller 
negativa till att arbetsgivaren kollar den anställdes yrkesfordon när arbetsgivaren misstänker 
att den anställde har alkoholproblem.  
 
Tabell 3.12 jämförelse mellan grupperna i scenario A 

Grupp J.Grupp 
Medel 
skillnad df Sig. 

Botnia.1 LLT -1,7 179 *** 
  Pitetaxi -2,3 181 *** 

*p<.05   **p<.01   ***p<.001   ns= not significant 
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Tabell 3.12 visar medelskillnaden mellan de olika grupperna. Botnia 1 särskiljer sig 
signifikant från de båda andra grupperna. Man kan se att Botnia 1 är mer negativt inställda 
med 1,7 enheter i jämförelse med LLT, och med 2,3 enheter i jämförelse med Pitetaxi.  
 
Scenario B: 
 
Scenario B besvarades av LLT, Pitetaxi, Botnia 1 och Botnia 2 
 
 
En arbetsgivare avläser alkolåset i en anställds yrkesfordon, dennes intention är att i tid 
kunna hjälpa den anställde genom eventuell rehabilitering. 
 
 
Tabell 3.13 Arbetsgivaren avläser alkolåset med intention att hjälpa 
Grupp Medelvärde SD n 
Erfarna 6,5 1,0 71 
Oerfarna 4,6 2,2 414 
Total 4,9 2,1 485 

 
Tabell 3.13 visar att de erfarna (6,5) är mest positiva, i jämförelse med de oerfarna (4,6) till 
att arbetsgivaren avläser informationen från alkolåset i syfte att hjälpa med eventuell 
rehabilitering.  Respondenterna delades in i två grupper, erfarna och oerfarna. Pitetaxi och 
LLT hamnade i gruppen erfarna och Botnia 1 och Botnia 2 hamnade i gruppen oerfarna. 
En signifikant skillnad förelåg mellan de erfarna och de oerfarna t(483)=6,944 p<.001, när 
det gäller att arbetsgivaren avläser alkolåset i syfte att hjälpa den anställde genom eventuell 
rehabilitering.  
   
Scenario C: 
 
Scenario C besvarades av LLT, Pitetaxi, Botnia 1 och Botnia 2 
 

 
Varje månad skickar alkolåset sin lagrade information vidare till myndigheterna 
 
 
Tabell 3.14 Den lagrade informationen skickas till myndigheterna 
Grupp Medelvärde SD n 
LLT 3,3 2,5 34 
Pitetaxi 4,8 2,2 36 
Botnia.1 3,0 2,2 147 
Botnia.2 2,7 2,1 266 
Total 3,0 2,2 483 

 
Tabell 3.14 visar att det totala medelvärdet på alla grupper är 3,0, ett relativt neutralt 
medelvärde som visar att samtliga respondenter varken är positiva eller negativa till att 
alkolåsets information skickas till myndigheterna. 
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Tabell 3.15 jämförelse mellan grupperna i scenario C 

Grupp J.Grupp 
Medel 
skillnad df Sig. 

Pitetaxi LLT 1,6 68 ** 
  Botnia.1 1,8 181 *** 
  Botnia.2 2,1 300 *** 

*p<.05   **p<.01   ***p<.001   ns= not significant 
 
Tabell 3.15 visar en jämförelse mellan de olika grupperna i scenario C. Pitetaxi skiljer sig 
signifikant från de övriga grupperna. Pitetaxi är mer positiva med 2,1 enheter än Botnia 2, 
med 1,8 enheter än Botnia 1 samt med 1,6 enheter mer än LLT. 
 
Scenario D: 
 
Scenario D besvarades av LLT, Pitetaxi, Botnia 1 och Botnia 2 
 

 
Någon söker ett arbete inom yrkestrafiken, dennes kommande arbetsgivare kan då gå in 
och kolla alkolåsets tidigare registreringar hos myndigheterna.  

 
 
Tabell 3.16 Kommande arbetsgivare kollar alkolåset 
Grupp Medelvärde SD n 
LLT 4,7 2,3 33 
Pitetaxi 5,1 2,2 36 
Botnia.1 4,0 2,4 147 
Botnia.2 3,3 2,1 268 
Total 3,7 2,3 484 

 
Tabell 3.16 visar att det totala medelvärdet (3,7) är neutralt. Vilket visar att samtliga 
respondenter varken är positiva eller negativa till att kommande arbetsgivare kan kolla 
alkolåsets tidigare registreringar hos myndigheterna. Signifikans föreligger mellan der 
erfarna (LLT och Pitetaxi) och de oerfarna (Botnia 1 och 2) t(482)=4,813 p<.001.  
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Scenario E: 
 
Scenario E besvarades av LLT, Pitetaxi, Botnia 1 och Botnia 2 
 

 
En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar därför av minnet 
i alkolåset i den anställdes privata fordon.  
 
 
 
Tabell 3.17 Arbetsgivaren avläser minnet i det privata fordonet 
Grupp Medelvärde SD n 
LLT 3,1 2,2 33 
Pitetaxi 4,7 2,3 36 
Botnia.1 2,5 2,1 147 
Botnia.2 2,4 2 269 
Total 2,6 2,1 485 

 
Tabell 3.17 visar att det totala medelvärdet för samtliga grupper (2,6) är relativt lågt.  De 
flesta respondeter är negativa till att arbetsgivaren kontrollerar alkolåset den anställdes 
privata fordon vid misstanke av alkoholproblem.   
 
 
Tabell 3.18 jämförelse mellan grupperna i scenario E 

Grupp J.Grupp 
Medel 
skillnad df Sig. 

Pitetaxi LLT 1,6 68 * 
 Botnia.1 2,2 181 *** 
 Botnia.2 2,3 300 *** 

*p<.05   **p<.01   ***p<.001   ns= not significant 
 
Tabell 3.18 visar att Pitetaxi skiljer sig signifikant från de övriga grupperna. Pitetaxi är mer 
positiva till att arbetsgivaren kollar alkolåsets information i den anställdes privata fordon 
med 1,6 enheter i jämförelse med LLT, med 2,2 enheter i jämförelse med Botnia 1, samt 
2,3 enheter i jämförelse med Botnia 2. 
 
Tabell 3.19 Arbetsgivaren avläser alkolåset i det privata fordonet eller yrkesfordonet 
Scenario Medelvärde SD n 

A 4,7 2,3 216 
E 3,0 2,3 216 

 
I en jämförelse mellan scenario A och E, i tabell 3.19, som handlar om att arbetsgivaren 
avläser alkolåsets information i antingen den privata bilen eller i yrkesfordonet, framgår att 
respondenterna är mer positiva till att arbetsgivaren avläser alkolåsets information i 
yrkesfordonet i jämförelse med den anställdes privata fordon. En signifikant skillnad 
föreligger mellan de olika scenarierna t(215)=7,6813 p<.001. 
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Scenario F: 
 
Scenario F besvarades av Botnia 2 
 
En sambo är orolig att dennes partner har fallit tillbaka till sina problem med alkohol, och 
kollar därför av alkolåset i sambons bil.  
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Figur 3.10 kontroll av alkolåset i sambons bil 
 
Figur 3.13 visar att majoriteten i vardera grupp var negativt inställda till att sambon avläser 
alkolåsets information.  
 
 
Scenario G: 
 
Svenario G besvarades av Botnia 2 
 
Nykterhetsföreningen IOGT-NTO har fått tillgång till adresserna till de personer vars 
alkolås registrerat ett startförsök med alkohol i kroppen. IOGT-NTO passar på att skicka 
ut information om alkohol och dess problem till dessa personer.  
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Figur 3.11 IOGT-NTO skickar information om alkohol 
 
Figur 3.14 visar att majoriteten i vardera grupp var negativt inställda till att IOGT-NTO 
tar del av informationen från deras alkolås. 
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Kan alkolås medföra en integritetskränkning? 
 
Alla respondenter fick frågan i vilken grad de tycker att insamlandet av information via 
alkolåset kränker den personliga integriteten. 
 
Tabell 3.20 I vilken grad kränker insamlandet av information från alkolåset den personliga integriteten 
Grupp Medelvärde SD n 
LLT 2,5 1,5 34 
Pitetaxi 1,5 1,0 35 
Botnia.1 2,6 1,3 147 
Botnia.2 2,0 1,3 268 
Total 2,2 1,3 484 
 
Svarsalternativen på denna fråga gick från 1 (inte alls) till 5 (i mycket hög grad). Tabell 
3.20 visar att generellt har alla respondenter ett lågt medelvärde, vilket visar att de flesta 
anser att insamlandet av information via alkolåset inte kränker den personliga integriteten. 
I tabell 3.21 nedan kan man se att LLT:s attityder skiljer sig signifikant från pitetaxi. Även 
Botnia 1 skiljer sig signifikant från pitetaxi och Botnia 2.  
 
Tabell 3.21 jämförelse mellan grupperna i frågan om vilken grad insamlandet av information från alkolåset 
kränker den personliga integriteten 

 
 
 
 
 
 
 

Grupp J.Grupp 
Medel 
skillnad df Sig. 

LLT Pitetaxi 1,0 68 * 
      
Botnia.1 Pitetaxi 1,1 181 *** 
  Botnia.2 0,6 411 *** 

*p<.05   **p<.01   ***p<.001   ns= not significant 
 
Tabell 3.21  visar en jämförelse mellan de olika grupperna i frågan om vilken grad 
insamlandet av information från alkolåset kränker den personliga integriteten. Skillnaden 
visar att LLT tycker att insamlandet av information via alkolåset är mer 
integritetskränkande med en enhet i jämförelse med Pitetaxi. Tabellen visar även att 
Botnia 1 anser att insamlandet av information via alkolåset är integritetskränkande med 1,1 
enhet i jämförelse med Pitetaxi och 0,6 enheter i jämförelse med Botnia 2.   
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Alla respondenter fick frågan om de tror att informationen som alkolåset lagrar kan 
missbrukas. 
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Figur 3.12 kan informationen från alkolåset missbrukas 
 
Här fick respondenterna välja mellan svarsalternativen Ja och nej. Figur 3.12 visar att 
Pitetaxi är den grupp där flest respondenter tror att informationen från alkolåset kan 
missbrukas. Det fanns en signifikant skillnad att utläsa mellan  
Pitetaxi och Botnia 2 t(304)=5,383 p<.001, LLT och Pitetaxi t(67)=2,325 p<0,05 samt 
Pitetaxi och Botnia 1 t(181)=2,212 p<0,05. 
 
 
Respondenterna fick motivera sina svar om de svarat Ja, några av kommentarerna var: 

Av t.ex försäkringsbolag. 
Som all annan information finns det risk för missbruk av någon form. 
Det kan exempelvis spridas ut rykten om folk. 
Det kan vara kränkande om andra får se, det är ett problem. 
Det kan bli höga premier av försäkringsbolagen. 
Man kan bi stämplad som ett fyllo. 
Det är till visst mått privat information som inte rör andra. 
Andra kan få reda på information om mitt beteende.  
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Vem ska få ta del av informationen från alkolåset?  
 
I enkäterna till LLT, Pitetaxi och Botnia 2 har respondenterna fått frågan, vem ska få ta del 
av informationen från alkolåset i deras yrkesfordon? Respondenterna delades in i två 
grupper, erfarna och oerfarna. Pitetaxi och LLT hamnade i gruppen erfarna och Botnia 2 
hamnade i gruppen oerfarna. Svarsalternativen till frågan, går från 1 (inte alls) till 5 (i 
mycket hög grad) där endast ändpunkterna var definierade.   
 
Tabell 3.22 Vem ska få ta del av informationen från alkolåset i yrkesfordonet 
Yrkesfordon Grupp Medel SD n T-test 

Du Själv erfarna 4,3 1,3 71 
Erfarna > oerfarna  

 ns 
  oerfarna 4,0 1,5 268 t(337)=1,377  

Arbetsgivaren erfarna 4,4 1,1 71 
Erfarna > oerfarna  

*** 
  oerfarna 3,6 1,5 265 t(334)=4,275  

Myndigheter erfarna 3,5 1,6 70 
Erfarna > oerfarna  

 * 
  oerfarna 3,1 1,6 266 t( 334)=1,959 

Nära och kära erfarna 2,4 1,7 69 
Erfarna > oerfarna  

** 
  oerfarna 2,0 1,3 270 t(337)=2,597  

Andra erfarna 2,9 1,7 69 
Erfarna > oerfarna  

*** 
t.ex. 
försäkringsbolag  oerfarna 2,0 1,3 268 t( 335)=4,559 

*p<.05   **p<.01   ***p<.001   ns= not significant 
 
Tabell 3.22 visar att nära och kära samt andra är de som i minst utsträckning ska få ta del 
av informationen från alkolåset i respondenternas yrkesfordon. Erfarna anser i högre 
utsträckning än de oerfarna att nära och kära samt andra ska få ta del av alkolåsets 
information. I överlag är de erfarna mer positiva till att andra ska få ta del av informationen 
från alkolåset i deras yrkesfordon. 
 
I enkäterna till LLT, Pitetaxi och Botnia 2 har respondenterna blivit frågade om vem ska 
få ta del av informationen från alkolåset i deras privatafordon? Respondenterna delades in i 
två grupper, erfarna och oerfarna. Pitetaxi och LLT hamnade i gruppen erfarna och Botnia 
2 hamnade i gruppen oerfarna. Svarsalternativen till frågan, går från 1 (inte alls) till 5 (i 
mycket hög grad) där endast ändpunkterna var definierade.   
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Tabell 3.23 Vem ska få ta del av informationen från alkolåset i det privata fordonet 
Privatfordon Grupp Medel SD n T-test 

Du Själv erfarna 4,3 1,3 71 
Erfarna > oerfarna  

ns 
  oerfarna 4,2 1,3 416 t(485)=0,476 

Arbetsgivaren erfarna 2,7 1,8 70 
Erfarna > oerfarna  

*** 
  oerfarna 1,6 1,2 416 t(484)=6,199 

Myndigheter erfarna 3,0 1,7 70 
Erfarna > oerfarna  

ns 
  oerfarna 2,9 1,6 415 t(483)=0,297 

Nära och kära erfarna 2,2 1,6 69 
Erfarna > oerfarna  

ns 
  oerfarna 2,2 1,4 267 t(334)=0,077 

Andra erfarna 2,7 1,7 70 
Erfarna > oerfarna  

*** 
 t.ex. 
försäkringsbolag oerfarna 2,1 1,4 415  t(483)=3,529 

*p<.05   **p<.01   ***p<.001   ns= not significant 
 
Tabell 3.23  visar att respondenterna i överlag tycker att ingen annan än de själva ska ha 
tillgång till informationen från alkolåset i det privata fordonet. Endast i frågan om 
Arbetsgivaren eller Andra ska få ta del av informationen syns en signifikant skillnad mellan 
erfarna och oerfarna. Erfarna tycker i högre grad att Arbetsgivaren eller Andra ska ta del av 
informationen från alkolåset i deras privata fordon i jämförelse med de oerfarna. I övrigt 
föreligger ingen signifikant skillnad mellan erfarna och oerfarna. 
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4. Diskussion 
Framtiden är enklast att beskriva som ett frågetecken. Det enda man med säkerhet kan säga 
är att den innehåller förändring, och kanske snabbare än vi är vana vid. Den 
explosionsartade tekniska utvecklingen, kommer att föra med sig mycket gott – men också 
mindre gott. Är alkolås bara något gott eller finns det även negativa sidor?  
 
Om det skulle göras en attitydundersökning om alkolås om 30 år så skulle attityden till 
alkolås troligtvis se annorlunda ut. Genom den troliga tekniska tvecklingen kommer de 
grundläggande värderingarna kring alkolås och teknik förändras. Troligtvis har vi en högre 
acceptans till ny teknik. 
 
Alkolås kan skapa en trygghet i samhället, man skyddar sig från alkoholpåverkade förare, 
men samtidigt kan en del av individens integritet kränkas på vägen. Vissa kan vara rädd för 
att det skapas ett storebror samhälle där ens handlingar är mer eller mindre kontrollerade. 
Kan människor i vissa situationer vara beredda på att utelämna lite av sig själv för att erhålla 
den säkerhet som ett alkolås kan ge. En viktig faktor är även individens eget ansvar. Denna 
undersökning har påvisat ett antal faktorer som kan vara avgörande för att utreda 
människors attityder till alkolås.  
 

Alkolås, bra eller dåligt? 
I överlag har respondenterna en positiv attityd till alkolås som trafiksäkerhets åtgärd. Men 
vissa respondenter ser bara den uppenbara funktionen hos alkolåset ”Alla försök att stoppa 
rattfylla är bra” och ”Bra för allas säkerhet”, medan andra ser komplexiteten bakom 
intentionen hos alkolåset. En av respondenterna skrev ”Vem betalar för detta? Kränkning 
på den personliga integriteten -> storebrorsamhälle. Hur ska man köra i nödfall” en annan 
respondent skrev ” Jag anser att det är att kränka på integriteten. Det är att anta att 
människor inte har goda intentioner”. Trots att vissa respondenter har tagit upp negativa 
aspekter med alkolås som trafiksäkerhetsåtgärd, så är respondenterna generellt positiva, 
men det finns frågetecken angående funktionen och intentionen hos alkolåset. 
Respondenterna hade redan i början av undersökningen funderingar och åsikter om 
integritetsaspekten bakom alkolåset, dessa åsikter framkom redan innan frågorna om detta 
hade tagits upp.  
 
Respondenterna tycker generellt att det är viktigt med alkolås både i privata fordon och 
yrkesfordon. Men de anser det är viktigare för yrkes förare att använda sig av alkolås. Detta 
kan bero på att man där inte bara ansvarar för sig själv och sitt eget liv, utan även för 
andra. Här spelar det ingen större roll om man har erfarenhet av alkolås eller inte, den 
positiva attityden är densamma. ”Tunga fordon särskilt de med passagerare utgör större 
fara på våra vägar” och ”Privata förare tar ansvar först och främst för sig själv, yrkesförare 
tar ansvar även för de som åker med” är några av kommentarerna. Man anser kanske att de 
fordon som kan skada mest ska kontrolleras mest. I en jämförelse mellan män och kvinnor 
kan man se att kvinnor är mer positiva till alkolås i yrkesfordon än männen. Kvinnor 
kanske prioriterar trygghet och säkerhet mer än vad männen gör. Kvinnor kan även vara 
de respondenter som i större utsträckning tänker på skolbussar och deras barns säkerhet. 
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Vid en kontroll av attityden till att kringå alkolåset, var de yngre respondenterna minst 
negativa till att kringgå alkolåset.  I tabell 3.6 kan man se att 57,4 % av den yngre 
åldersgruppen saknar körkort, detta kan leda till att de saknar kunskaper om bilar och 
vilket ansvar en förare har. Vilket i sin tur kan leda till att de inte ser på saken lika hårt i 
jämförelse med övriga respondenter. Men de yngre ser hårdare på att låta någon annan 
blåsa i alkolåset åt dem, i jämförelse med att koppla ur alkolåset. Kan det vara så att yngre 
lättare kringgår system eftersom de är vana att kringgå system, t.ex. när man kopierar 
dataprogram eller laddar hem musik från Internet. Men att låta någon annan vara delaktig i 
handlingarna är inte lika lättsamt. De äldre var den grupp som var mest negativ till att 
kringgå alkolåset. En orsak till detta kan vara att äldre har en starkare syn på fusk. Man 
tycker i högre grad att man ska ansvara för sina egna handlingar.  
 
Kvinnorna är den grupp som var mest positiv till Kalles resonemang om att alkolåset är till 
bra hjälp så att han ska veta om han kan köra dagen efter alkoholintag. Respondenterna 
tror inte att individen kommer att sluta ta eget ansvar bara för att alkolåset finns till hjälp, 
och de anser nog att alkolåsets intention väger över eventuella nackdelar. 
 
Att installera alkolås i yrkesfordon kan uppfattas som att arbetsgivaren inte litar på sina 
anställda och att syftet med alkolåset är att kontrollera sina anställda. Men att installera 
alkolås i företagets fordon anses inte som allt för kontrollerande för respondenterna, 
alkolåsets postiva effekter, intentionen hos alkolåset, överväger. Många anser nog att man 
har en skyldighet mot sin arbetsgivare och därmed anses detta som något legitimt. 
 
Den positiva attityden till alkolås kan ha påverkats av normen i samhället kring alkohol i 
trafiken. Den kausala modellen tar upp att individens attityd påverkas av den norm som 
råder. Idag utsätts individen av mycket propaganda mot alkohol i trafiken, genom detta 
har en samhällig norm skapats om att alkohol och trafik inte hör ihop. Detta kan göra att 
individen känner att den ska stödja allt som kan stoppa alkohol i trafiken. 

Alkolåsets kostnad 
De flesta resondenter kunde inte tänka sig betala någonting för ett alkolås, varken i en 
fabriksny bil eller i sin nuvarande bil. En orsak till det kan vara det egna ansvaret. 
Respondenterna kunde inte tänka sig betala för alkolåset eftersom de ansåg att de själva 
inte har några alkoholproblem och skulle själva aldrig köra onykter, det medför att de inte 
vill betala för ett problem som de själva inte har. De respondenterna som över huvud taget 
kunde tänka sig betala för alkolåset, kunde tänka sig betala 500 kronor eller 1 000 kronor. 
I Sifo undersökningen som gjordes juli 2003 av salusAnsvar och motorförarnas 
helnykterhetsförbund framkom det att 80 % av svenska folket är beredda att betala 2 000 
kronor mer för en fabriksny bil med alkolås. I en jämförelse mellan Sifos undersökning 
och denna undersökning så är man i Sifos undersökning beredd att betala mycket mer för 
alkolåset. En anledning till Sifos höga siffror kan vara deras känslomässiga introduktion till 
frågan. Sifos introduktion kan göra att alkolåset värderas högre än i denna undersökning 
där introduktionen förhåller sig neutral.  
 
Pitetaxi var den grupp som skulle kunna tänka sig att betala mest för ett alkolås, både i sin 
nuvarande bil och i en fabriksny bil, orsaken till detta kan bero på att de har erfarenhet av, 
och vetskap om fördelarna med alkolåset. Det medför att alkolåset värderas högre av dem, 
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än de övriga respondentgrupperna. En orsak till det kan enligt det  socialpsykologiska 
perspektivet  vara att våra attityder  ändras gentemot ett objekt genom direkt erfarenhet. 
Direkt erfarenhet gör att objektet känns mer familjärt, och destomer familjärt objektet blir, 
destomer positiv blir vi till objektet. Jumer positiv man är till alklolåset destomer kan man 
tänka sig att betala för alkolåset.  
 

Nödvändigt med lagstiftning? 
Det var 58,7% som svarade Ja och 41,3 % som svarade Nej på frågan om alkolås ska 
lagstiftas i alla fordon. När man tittar på skillnaden mellan att lagstifta i yrkesfordon 
gemtemot privata fordon så anser respondenterna att det är viktigare med en lagstiftning i 
yrkesfordon. Många anser kanske att yrkeschaufförer är mer ute på vägarna och att deras 
fordon är både större och tyngre, därför är alkolås viktigare här i jämförelse med privata 
fordon. Många kanske förknippar yrkeschaufförer med något ansvarsfullt där man inte bara 
ansvarar för sitt eget liv och genom det ser en lagstiftning som något viktigare. Även här 
kan man se att den normen i den kausala modellen påverkar respondenterna. Inte bara 
normen om alkohol i trafiken utan även normen som säger att man ska vara nykter på 
arbetet.  
 

Alkolåsets lagrade information 
På frågan om vad individen tycker om att alkolåset lagrar information, kunde man se en 
tydlig skillnad mellan erfarna och oerfarna. De erfarna var de som var mest positiva till 
lagringen av information, och minst oroliga över att informationen kunde föras vidare. De 
har genom att använda sig av alkolås kommit att göra det mer familjärt, de vet hur det 
fungerar, och genom detta har de fått en mer positiv attityd till alkolås. Den kausala 
modellen visar att graden av upplevd kontroll påverkar, de erfarna ser inte alkolåsets 
information och kontroll som något integritetskränkande. De erfarna känner både en 
skyldighet mot arbetsgivaren samt en inställning att arbetsgivaren har goda intentioner med 
installationen av alkolåset. Arbetsplatsens norm om att alkolås är viktigt kan även ha 
påverkat de erfarna respondenterna till deras positiva inställning till alkolås. Även deras 
erfarenhet av hur alkolåset fungerar och hur informationen har hanterats har påverkat deras 
attityd positivt. Alla dessa faktorer har påverkat deras mentala representation av alkolås i 
positiv riktning. 
 
Vem vinner på informationen som alkolåset lagrar? Är det individen som får en ökad 
trygghet, samt ett säkrare samhälle. Eller är det försäkringsbolagen som vinner med hjälp 
av ökade intäkter. Kanske är det staten som tjänar in på kostnader för trafikpoliser och 
alkoholrellaterade skador.  Eftersom alkolåset skulle kunna medföra stora 
kostnadsbesparingar för staten, så är det kanske staten som ska stå för kostnaderna vid 
introduceringen av alkolås. Detta skulle kunna hjälpa till när det gäller att få individen att 
se på alkolåset som en del av vardagen. Det är kanske även lättare att få individen att 
acceptera alkolåset om beslut och finansiering kommer från staten.  
 
När det gällde under vilka omständigheter någon ska få ta del av informationen från 
alkolåset, var respondenterna mest positiva till att arbetsgivaren avläser alkolåset i den 
anställdes yrkesfordon för att hjälpa till vid en eventuell rehabilitering. Det respondenterna 
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var mest negativa till var att arbetsgivaren avläste minnet i alkolåset i den anställdes privata 
bil, utan intention att hjälpa till vid rehabilitering. En orsak till det negativa utfallet kan 
vara att man här bara ser arbetsgivarens beteende som en kontrollerande handling, de goda 
intentionerna saknas. Arbetsgivarens handling kanske förstärker individens känsla av ett 
storebrorsamhälle. Att man är positiv till att arbetsgivaren avläser alkolåset i yrkesfordonet 
kan även bero på att som arbetstagare känner man en skyldighet gentemot arbetsgivaren, i 
detta fall man har en högre tolerans mot arbetsgivarens beteende. Här har Pitetaxi (tabell 
3.11) ett betydligt högre medelvärde (6,4) i jämförelse med den totala gruppen(4,7). Detta 
visar att Pitetaxi är mer positiv till att arbetsgivaren kontrollerar minnet hos alkolåset i 
yrkesfordonet, än de övriga grupperna. Respondenterna från Pitetaxi har praktisk 
erfarenhet av alkolås i sina yrkesfordon. De vet att alkolåset kan lagra information och att 
informationen kan kontrolleras, respondenterna är helt enkelt vana vid att den personliga 
information från alkolåset hanteras av andra än de själva, och på grund av detta ser de inte 
arbetsgivarens beteende som något negativt. Botnia 1 däremot har ett lägre medelvärde 
(4,1) i jämförelse med den totala gruppen. Detta kan bero på att respondenterna saknar 
erfarenhet av alkolås och vetskap om att andra kan ta del av informationen. 
 
Den kausala modellen tar upp att kunskap och erfarenhet är viktiga faktorer för att forma 
vår mentala representation, den mentala representationen innefattar den attityd vi har till 
ett objekt. När det gäller att informationen från alkolåset skickas vidare till myndigheterna 
så har Pitetaxi ett tydligt avvikande medelvärde i jämförelse med de övriga grupperna. De 
är betydligt mer positiva till att myndigheter tar del av informationen. I det här fallet har 
Pitetaxi mycket erfarenhet som leder till en possitiv attityd till alkolås.  
 
Eftersom många anser att yrkeschaufförer har ett större ansvar i trafiken anser man det som 
relativt legitimt att en arbetsgivare kontrollerar informationen från en blivande anställds 
alkolås. Det kan anses som nödvändigt att arbetsgivaren får dessa personliga uppgifter för 
att bedöma om arbetstagaren är lämpad att utföra arbetsuppgifterna. Detta kan göra att 
respondenterna har svarat positivt på ett scenario som handlar om att ge någon 
utomstående personlig information. Även här har Pitetaxis erfarenhet lett till en mer postiv 
attityd. Anledningen till att respondenterna ser olika på att arbetsgivaren kollar alkolåset i 
yrkesfordonet och det privata fordonet kan vara att man har en högre tolerans till det som 
rör arbetet, ett yrkesfordon är inte arbetstagarens privata egendom vilket däremot den egna 
bilen är. Kan det vara så att man anser att det man betalat för själv har ingen annan rätt att 
inkräkta på? Man kan som anställd se ett syfte med att arbetsgivaren kontrollerar 
yrkesfordonet men inte med att denne kontrollerar det privata fordonet.  
 
Merparten av respondenterna är negativa till att ens sambo avläser alkolåset, i syfte att 
kontrollera om denne fallit tillbaka till sina problem med alkohol. Anledningen kan vara 
att man inte ser att detta har ett skyddande syfte, gör sambon detta för att vara 
beskyddande eller bara kontrollerande? Respondenterna kanske anser att man ska lita på 
varandra i ett förhållande. De är mer negativa till att IOGT-NTO fått tillgång till 
informationen från alkolåset i jämförelse med att sambon fått tillgång till informationen. 
Här ser man inte heller att någon nytta föreligger, man ser det mer som ett intrång i den 
personliga integriteten. Får man ett personligt brev från IOGT-NTO kan man känna sig 
stämplad som ett ”fyllo”. I jämförelse med att myndigheterna får ta del av informationen 
ser man detta som något värre. Att få brev från IOGT-NTO kan kännas mer personligt. 

 41



 
I både frågan om yrkesfordon och när det gäller privata fordon sågs det som en självklarhet 
att man själv skulle få ta del av informationen från alkolåset. Det här kunde ses som något 
banalt eftersom man märker utfallet när man blåser i sitt alkolås. En anledning till att alla 
inte svarat fullt på denna fråga kan vara att man inte brydde sig om informationen, man var 
så säker på att ”mitt” alkolås aldrig kommer att ge utslag.  
 
När det gäller yrkesfordon kan man se att det är legitimt att man själv, arbetsgivaren samt 
myndigheter tar del av informationen, men man är mer negativ till att nära och kära samt 
andra tar del av informationen. Detta resultat sammanfaller med övriga resultat. Att man 
själv får ta del av informationen ses som något självklart för alla. De erfarna anser i högre 
grad än de oerfarna att övriga ska få ta del av informationen från deras alkolås. 
 
När det gäller det privata fordonet anser respondenterna det som mest legitimt att de själva 
tar del av informationen. Nära och kära är de som i minst grad ska ta del av informationen. 
Även detta resultat samanfaller med tidigare resultat. De erfarna är mer positiva till att 
andra och att arbetsgivaren tar del av informationen från alkolåset i det privata fordonet. 
En anledning till det kan vara att de har erfarenhet av att deras personliga information 
delges andra, och att de inte upplevt några problem med det. 
 

Integriteten 
De flesta respondenter ansåg inte att insamlandet av information via alkolåset var 
integritetskränkande, även här kunde man se att de erfarna var mer positiva, de såg 
insamlandet som något mindre negativt än de oerfarna. Många av respondenterna trodde 
att alkolåsets information kunde missbrukas. Det intressanta var att de erfarna var de som i 
störst utsträckning trodde att informationen kunde missbrukas. Eftersom de erfarna har 
kunskap om att alkolåset lagrar information och att deras överordnade har tillgång till den 
informationen så insåg de att informationen kan hamna i orätta händer. Trots detta var de 
den grupp som minst ansåg att deras integritet kränktes. Alkolåsets goda syfte övervägde de 
möjliga negativa följderna.  
 
Pitetaxi är den respondentgrupp som i minst utsträckning anser att alkolås är 
integritetskränkande. Enligt den kausala modellen så påverkar kunskap och erfarenhet 
individens mentala representation, alltså deras attityder gentemot alkolås. Anledningen till 
att Pitetaxi var den grupp där flest respondenter trodde att informationen från alkolåset 
kunde missbrukas, kan vara att Pitetaxi hade kunskap om att alkolåset lagrar information, 
och att deras överordnade fick ta del av denna personliga information. Respondenterna 
från Pitetaxi kan även tycka att som yrkeschafför har man ett ansvar och skyldighet till sin 
arbetsgivare och därgenom ser insynen på alkolåsets information som legitim.     
 

Det egna ansvaret 
Individens eget ansvar är en viktig faktor, man kan tänka sig att om individen tar eget 
ansvar så skulle kanske inte alkolås vara nödvändigt, förnuftet skulle hindra individen från 
att köra onykter. En lagstiftning skulle inte vara nödvändig eftersom det egna ansvaret styr. 
Men som människa lever man kanske inte som man lär. Man kan tycka att eget ansvar är 
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det viktigaste, men man inser att det i praktiken inte fungerar. Samhället kan behöva viss 
hjälp, något som ett alkolås kan vara. Som Mikael Vestin sa i inledningen ”… vi behöver 
få utraderat vissa idiotiska val, som att köra med alkohol i kroppen”.  
 
Det råder en komplexitet när det gäller tankegångarna bakom alkolås och alkohol i 
trafiken. Reflektioner som kommit fram är “Hur ska man köra i nödfall?” Vilka 
tankegångar finns egentligen hos individen? Har man svårt att tänka sig att ens handlingar 
är helt kontrollerade, vill individen ha det slutgiltiga ansvaret själv? 
 
Alkolåset kanske inte är den slutgiltiga lösningen på problemet med alkohol i trafiken, 
men det kan mycket väl i vissa fall vara ett bra verktyg för att minska problemet och 
därmed öka trafiksäkerheten. Alkolåset tvingar föraren att hålla sig nykter, när han eller 
hon vill köra sin bil. I dagens samhälle, där människan i stor utsträckning är hänvisad till 
bilen som kommunikationsmedel, uppfattas det i allmänhet som en betydligt svårare 
konsekvens att bli av med körkortet än med hög böter. Alkolåset kan kanske bli ett starkt 
incitament för ett nyktert levnadssätt. Att detta kan medföra stora vinster från 
trafiksäkerhetssynpunkt och stora kostnads besparingar för samhället är uppenbart. 
Med alkolås i alla bilar minskar antalet rattonyktra i trafiken, vilket leder till färre olyckor 
och det betyder att människoliv räddas. Men man kan kanske tycka att man istället ska öka 
informationen om alkohol i trafiken redan i skolålder, och på detta sätt implementera en 
sund syn på trafiksäkerhet utan alkohol. 
 
 

4.1 Reliabilitet och valididtet  

Reliabilitet 
Reliabilitet anger hur exakt och hur stabilt ett mätinstrument mäter det som det faktiskt 
mäter, alltså ett uttryck för i vilken grad mätmetoden påverkas av tillfälligheter.52  
 
För att säkra en god reliabilitet kan man upprepa en mätning flera gånger, ju mer 
likvärdiga svar man får desto mer reliabel är mätningen. I undersökningen har 
respondenterna blivit tillfrågade vissa frågor två gånger i olika former, så som vem som ska 
få ta del av informationen från alkolåset, i dessa frågor kan man avläsa att respondenternas 
svar sammanfaller. En del av frågorna var utformade i korta scenarier, där intervjupersonen 
skulle ta hänsyn till hur en annan person skulle ha reagerat i en given situation. Detta för 
att människan har lättare att projicera sina egna åsikter till en tredje person utan att ta 
hänsyn till normer och förväntningar. Enkäten testades på en kontrollgrupp för att göra 
den så mätsäker som möjligt. 
 
Slumpmässiga och systematiska fel kan uppstå vid inmatning, sammanställning av 
datamaterialet. För att minimera dessa kan man jämföra enkät svar och registerdata. 
Respondenterna kan även ha påverkats av deras motivation att svara. Vissa kan ha upplevt 
frågorna som känsliga. Därför utformades en del av frågorna i korta scenarier, där 
intervjupersonen skulle ta hänsyn till hur en annan person skulle ha reagerat i en given 

                                                 
52 Englund, A. (1998) 
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situation. Frågorna får inte vara ledande i någon rikning, dvs. de ska inte styra 
respondenterna för mycket.  Men en viss risk finns att frågor inte varit helt neutrala.  
 
Validitet 
Validitet handlar om tillförlitlighet, hur bra enkäten mäter det den har för avsikt att mäta.53 
Det är viktigt att de resultat som enkäten ger svarar för de begrepp och teorier som 
undersökningen tagit upp. Risk finns att ingen begreppsvaliditet föreligger, att begreppen 
inte har bärighet. Begreppen i undersökningen har därför definierats med hjälp av 
välkända källor så att definitionerna sammanstämmer med de flesta människors syn. 
Människor kan ha olika definition av t.ex. integritet och attityd, och det man ska sträva 
efter är att försöka få samma syn på definitionerna av alla. Alkolås kommer även att bli 
alltmer vanligt och tron är att det i och med detta kommer att leda till en mer positiv syn 
på alkolås. Alkolås är ännu en sak som är ganska främmande för de flesta.  
I utformningen av enkäten har en kort introduktion till alkolås och dess funktion getts till 
alla respondenter, detta för att introduktionen skulle vara lika för alla respondenter.  
 
Vid undersökningen användes scenariefrågor, och dessa måste vara lätta att förstå. Ålder, 
utbildning m.m. kan påverka respondentens sätt att tänka och förstå. Det är lätt att det 
uppstår misstolkningar. Dessa kan motverkas genom upprepade kontroller och 
kvalitetstester. Varje del av enkäterna började med en förklaring av vad t.ex. ett alkolås är 
för något och att det kan lagra information. 
 
Attityder och värderingar är svåra att mäta erftersom det är något som förändras. Alkolås är 
ett relativt outforskat område och det är svårt att hitta adekvata teorier, som förklarar 
individers attityder mot alkolås.  
 
Vid den interna validiteten står undersökningsgruppen i fokus, det finns inte något syfte att 
generalisera utanför gruppen. Inter validitet handlar även om att undersökningen är giltig i 
utförandefasen. Vid enkäter finns det liten kontroll över vem som faktiskt svarar på 
frågorna. Speciellt vid frågor om attityder och värderingar finns även risk att det inte är 
den egna åsikten som kommer till uttryck i svaren utan att mera allmänna och normens 
åsikter redovisas. Detta är dock ett generellt problem vid denna typ av frågor. För att 
minimera dessa problem när det gällde enkäterna till Pitetaxi och LLT var författarna 
närvarande vid undersökningen, så respondenterna hade en chans att fråga om oklarheter. 
På detta sätt kontrollerades även vem som svarade på frågorna.  Men inget kan garantera 
att svaren från Botnia var ärligt besvarade. Dessa respondenter kanske hade blivit 
påverkade precis innan, eller kanske bara gjorde det för pengarna. De kanske inte 
funderade särskilt mycket på frågorna utan svarade snabbt. Kanske svarade de som de 
trodde var förväntat av dem. 
 
Vid externvaliditet är det viktigt hur man valt ut sina undersökningspersoner. Man måste 
försöka åstadkomma ett representativt urval av personer som man studerar. Kan svaren 
generaliseras över hela befolkningen? Har åsikter från gamla, icke studenter m.m. kommit 
fram? Har svaren från testplats Botnia kommit från väl insatta personer i ny teknik? 

                                                 
53 Egidius, H. (2002) 
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Internet används kanske inte lika flitigt av de mindre tekniskt intresserade. På detta sätt kan 
det vara svårt att få åsikter från dem som kanske är kritiska mot denna nya teknik.  
 
Övriga funderingar 
Alkolås är en relativt ny produkt på marknaden vilket gör att det är svårt att hitta 
oberoende information och relevanta teorier. Därför valdes erkända attitydteorier för att 
utforma en kausal modell, vilken ska försöka förklara de faktorer som påverkar individens 
mentala representation. 
 
Alkolås är idag ett ämne som ofta diskuteras i media, något som kan ha påverkat till de 
positiva resultaten som framkom. Exempelvis reklam på Tv om syskon som förlorat 
varandra på grund av alkohol i trafiken. Om undersökningen gjorts för tio år sedan kanske 
resultaten sett anorlunda ut.  
 
Det blev ett bortfall i och med att vissa respondenter på testplats Botnia valde att inte 
slutföra enkäten, bortfallet resulterade i 17 ej slutförda enkäter. Orsakerna till bortfallen 
kan vara många, exempelvis distraktion som att barnen kräver uppmärksamhet eller att 
man tappade motivationen för att enkäten upplevdes för lång. På LLT och Pitetaxi 
slutfördes alla enkäter, en anledning till detta kan vara att författarna var närvarande, något 
som kan öka motivationen hos respondenten. 
 
De olika grupperna som deltog i undersökningen har haft olika antal respondenter, 
enkäten hos LLT besvarades av 34 stycken, Pitetaxi av 37 stycken, Botnia 1 av 147 
stycken och enkäten på Botnia 2 av 304 stycken. Resultaten presenterades i procent och i 
medelvärden för att visa så lättförståeliga och jämförbara resultat som möjligt  
 

4.2 Förslag på fortsatt forskning 

 
Udersökningen kan ses som en grund för forsatt forskning inom alkolås och integritet. 
Exempel på fortsatt forskning kan vara: 
 

• Att göra en liknnde undersökning på en bredare population, som inte är ”early 
adopters”. 

• Att göra en liknande undersökning på en specifik population, som exempelvis 
nyblivna mammor, där trygghet och säkerhet kanske värderas högre. Kan det vara 
så att integritetsproblematiken helt glöms bort? 

• Att göra samma undersökning om några år, när alkolåset är en del av vardagen. 
Hur har attityden till alkolåset och integritetsaspekten förändrats? 
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Bilaga 1. Enkät Luleå Lokaltrafik (LLT) 
 
 

  
 
 

 
 

Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har 
alkohol i utandningsluften. Alkolåset tar också prov då och då under färden så 
att man inte kan låta någon annan starta fordonet åt sig och sedan köra 
påverkad. 

Markera ditt svarsalternativ 
 

1. Hur tycker Du att alkolås i fordon är som trafiksäkerhets åtgärd? 
 

Mycket dåligt       Mycket bra 
   -3              -2             -1              0               1              2             3        
 

Motivera varför Du tycker så   _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
2. Hur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås i yrkestrafiken (buss, 

taxi, långtradare etc.)? 
 

Inte viktigt        Mycket viktigt 
 1  2  3  4  5 

 
 
3. Hur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås för privata bilförare? 

 
Inte viktigt       Mycket viktigt 

 1  2  3  4  5 
 

 
4. Om Du svarat olika i fråga 2 och 3, vad beror denna skillnad på? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 
5. Kan det vara möjligt att någon av dina arbetskamrater vid något tillfälle kört 

alkoholpåverkad i tjänsten? 
 
Inte alls      Mycket möjligt    
1  2  3  4  5 



 
 
6. Hur pålitlig tror Du den tekniska funktionen är hos alkolås idag? 

 

Inte pålitlig      Pålitlig  
 
 

7. Påverkas din attityd till alkolås av din syn på pålitligheten hos alkolåset? 
 

Nej                   Ja  
 
 

8. Tycker Du att man ska lagstifta om alkolås i alla fordon? 
  

Nej                  Ja  
 
 
 
 

 
 

Alkolåsen som hittills använts är utrustade med en minnesfunktion som 
regelbundet töms och bearbetas i ett särskilt PC-hanterat dataprogram. Detta 
ger möjlighet att avläsa bland annat tidpunkten för eventuella startförsök 
under alkoholpåverkan. 

 
9. Hade Du kunskap om att alkolåset kan lagra information? 

 

Nej       Ja   
 
 
10. Hur är din inställning till att information från alkolåset lagras? 

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        
 
 

11. Hur orolig är Du över att informationen som alkolåset lagrar kommer att föras 
vidare? 

 
Inte orolig       Mycket orolig    
1  2  3  4  5 

 



 
 
12. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i ditt yrkes-fordon?  
 
Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter:    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
13. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i din privata bil?  
 

Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter:    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    



1  2  3  4  5 
 
14. Tror Du informationen som alkolåset lagrar kan missbrukas? 

 

Nej     Ja  
 
 
15. Om Ja, på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

16. I vilken grad tycker Du att insamlandet av information via alkolåset kränker 
den personliga integriteten? 
 
Inte alls       I mycket hög grad    

1  2  3  4  5 
 
 
17. Under vilka omständigheter har någon rätt att göra intrång på någon annans 

personliga integritet (privata sfär)? Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva 
scenarier. 

 
a) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar 
därför av minnet i alkolåset i den anställdes yrkesfordon. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
b) En arbetsgivare avläser alkolåset i en anställds yrkesfordon, dennes intentioner 
är att i tid kunna hjälpa den anställde genom eventuell rehabilitering. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
c) Varje månad skickar alkolåset sin lagrade information vidare till 
myndigheterna 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 



 
 
d) Någon söker ett arbete inom yrkestrafiken, dennes kommande arbetsgivare kan 
då gå in och kolla alkolåsets tidigare registreringar hos myndigheterna.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
e) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar därför 
av minnet i alkolåset i den anställdes privata fordon.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
18. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i din nuvarande bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 
 

19. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 
installera ett alkolås i en fabriks ny bil? 

 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 
 

20. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 
 

  Universitet eller Högskola (minst 20poäng) 

  Komvux 

  Gymnasium 

  Grundskola  

  Annat: ……………………………………………………………….. 
 
 
    
 



      Man     Kvinna   
 
 
      Ålder:  ________ 

 
 

21. Var det någon fråga som var mindre tydlig?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

22. Här nedan finns det plats för funderingar och kommentarer. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Tack för Er medverkan 
  
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Enkät Pitetaxi 
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Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har 
alkohol i utandningsluften. Alkolåset tar också prov då och då under färden så
att man inte kan låta någon annan starta fordonet åt sig och sedan köra 
påverkad. 
arkera Ditt svarsalternativ 

ur tycker Du att alkolås i fordon är som trafiksäkerhets åtgärd? 
 

ycket dåligt          Mycket bra 
   -3              -2             -1              0               1              2             3        
 

otivera varför Du tycker så   _____________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

ur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås i yrkestrafiken (buss, 
axi, långtradare etc.)? 

 
nte viktigt        Mycket viktigt 

 1  2  3  4  5 

ur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås för privata bilförare? 
 

nte viktigt       Mycket viktigt 
 1  2  3  4  5 

m Du svarat olika i fråga 2 och 3, vad beror denna skillnad på? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

an det vara möjligt att någon av dina arbetskamrater vid något tillfälle kört 
lkoholpåverkad i tjänsten innan alkolåset  installerades? 

 
nte alls       Mycket möjligt  

1  2  3  4  5 



 
 
 

 
6. Har du upplevt det besvärande (generande) att blåsa i alkolåset? 

 
Inte alls       Mycket besvärande 
 1  2  3  4  5 

 
  
7. Hur pålitlig tror Du den tekniska funktionen är hos alkolås idag? 

 

Inte pålitlig      Pålitlig  
 

8. Påverkas din attityd till alkolås av din syn på pålitligheten hos alkolåset? 
 

Nej                   Ja  
 

9. Hur fungerar det att använda alkolåset utifrån hur det nu är utformat? 
 

Mycket dåligt        Mycket bra 
   -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
   
10. Tycker Du att man ska lagstifta om alkolås i alla fordon? 
  

Nej                  Ja  
 

 
 

Alkolåsen som hittills använts är utrustade med en minnesfunktion som 
regelbundet töms och bearbetas i ett särskilt PC-hanterat dataprogram. Detta 
ger möjlighet att avläsa bland annat tidpunkten för eventuella startförsök 
under alkoholpåverkan. 

11. Hade Du kunskap om att alkolåset kan lagra information? 
 

Nej       Ja   
 
12. Hur är din inställning till att information från alkolåset lagras? 

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        
 



13. Hur orolig är Du över att informationen som alkolåset lagrar kommer att föras 
vidare? 

 
Inte orolig       Mycket orolig    
1  2  3  4  5 

 
 
 
14. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i ditt yrkes-fordon?  
 
Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter:    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
 
15. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i din privata bil?  
 

Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter:    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 



 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
 
16. Tror Du informationen som alkolåset lagrar kan missbrukas? 

 

Nej     Ja  
 
 
17. I vilken grad tycker Du att insamlandet av information via alkolåset kränker 

den personliga integriteten? 
 
Inte alls       I mycket hög grad    

1  2  3  4  5 
 
 
18. Under vilka omständigheter har någon rätt att göra intrång på någon annans 

personliga integritet (privata sfär)? Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva 
scenarier. 

 
a) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar 
därför minnet i alkolåset i den anställdes yrkesfordon. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
b) En arbetsgivare avläser alkolåset i en anställds yrkesfordon, dennes intention är 
att i tid kunna hjälpa den anställde genom eventuell rehabilitering. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
c) Varje månad skickar alkolåset sin lagrade information vidare till 
myndigheterna 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        



 
d) Någon söker ett arbete inom yrkestrafiken, dennes kommande arbetsgivare kan 
då gå in och kolla alkolåsets tidigare registreringar hos myndigheterna.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
 
e) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar därför 
av minnet i alkolåset i den anställdes privata fordon.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
 
 
19. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i din nuvarande bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 

 
 
20. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i en fabriks ny bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 
       
 
       
 
 
 
 

 
 

 
 



 
21. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 
 

  Universitet eller Högskola (minst 20poäng) 

  Komvux 

  Gymnasium 

  Grundskola  

  Annat: ……………………………………………………………….. 
 

Man     Kvinna   
 
 
Ålder:  ________ 
 
 
 
22. Var det någon fråga/frågor som var mindre tydlig?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
23. Här nedan finns det plats för funderingar och kommentarer. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________ 

Tack för Er medverkan 



Bilaga 3. Enkät Botnia 1 
 
 

  
 
 

Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har 
alkohol i utandningsluften. Alkolåset tar också prov då och då under färden så 
att man inte kan låta någon annan starta fordonet åt sig och sedan köra 
påverkad.  

 
Markera Ditt svarsalternativ 
 

1. Hur tycker Du att alkolås i fordon är som trafiksäkerhets åtgärd? 
 

Mycket dåligt          Mycket bra 
   -3              -2             -1              0               1              2             3        
 

Motivera varför Du tycker så   _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
2. Hur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås i yrkestrafiken (buss, 

taxi, långtradare etc.)? 
 

Inte viktigt        Mycket viktigt 
 1  2  3  4  5 

 
 
3. Hur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås för privata bilförare? 

 
Inte viktigt       Mycket viktigt 

 1  2  3  4  5 
 

 
4. Om Du svarat olika i fråga 2 och 3, vad beror denna skillnad på? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

 
5. Skulle Du uppleva det besvärande (generande) att blåsa i ett alkolås? 

 
Inte alls       Mycket besvärande 
 1  2  3  4  5 

 



 
  
6. Hur pålitlig tror Du den tekniska funktionen är hos alkolås idag? 

 

Inte pålitlig      Pålitlig  
 
 

7. Påverkas din attityd till alkolås av din syn på pålitligheten hos alkolåset? 
 

Nej                   Ja  
 

   
8. Tycker Du att man ska lagstifta om alkolås i alla fordon? 
  

Nej                  Ja  
 
 
 
 

 
 

Alkolåsen som hittills använts är utrustade med en minnesfunktion som 
regelbundet töms och bearbetas i ett särskilt PC-hanterat dataprogram. Detta 
ger möjlighet att avläsa bland annat tidpunkten för eventuella startförsök 
under alkoholpåverkan. 

 
9. Hade Du kunskap om att alkolåset kan lagra information? 

 

Nej       Ja   
 
 
10. Hur är din inställning till att information från alkolåset lagras? 

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        
 
 

11. Hur orolig är Du över att informationen som alkolåset lagrar kommer att föras 
vidare? 

 
Inte orolig       Mycket orolig    
1  2  3  4  5 

 



 
 
12. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i ditt yrkes-fordon?  
 
Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter (t.ex.  polis):    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
 
13. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i din privata bil?  
 

Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter (t.ex. polis):    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  



Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

14. Tror Du informationen som alkolåset lagrar kan missbrukas? 
 

Nej     Ja  
 
 
15. Om Ja, på vilket sätt? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

16. I vilken grad tycker Du att insamlandet av information via alkolåset kränker 
den personliga integriteten? 
 
Inte alls       I mycket hög grad    

1  2  3  4  5 
 
 
17. Under vilka omständigheter har någon rätt att göra intrång på någon annans 

personliga integritet (privata sfär)? Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva 
scenarier. 

 
a) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar 
därför minnet i alkolåset i den anställdes yrkesfordon. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
b) En arbetsgivare avläser alkolåset i en anställds yrkesfordon, dennes intention är 
att i tid kunna hjälpa den anställde genom eventuell rehabilitering. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
c) Varje månad skickar alkolåset sin lagrade information vidare till 
myndigheterna 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 



 
d) Någon söker ett arbete inom yrkestrafiken, dennes kommande arbetsgivare kan 
då gå in och kolla alkolåsets tidigare registreringar hos myndigheterna.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
e) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar därför 
av minnet i alkolåset i den anställdes privata fordon.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
18. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i din nuvarande bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 

 
19. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i en fabriks ny bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 
         
20. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 
 

  Universitet eller Högskola (minst 20poäng) 

  Komvux 

  Gymnasium 

  Grundskola  

  Annat: ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



 

Man     Kvinna   
 
 
Ålder:  ________ 
 
 
 
21. Var det någon fråga/frågor som var mindre tydlig?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
22. Här nedan finns det plats för funderingar och kommentarer. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________ 

Tack för Er medverkan 



Bilaga 4. Botnia 2 
 
 

  
 
 

 
 

Alkolås är en teknik som gör att fordonet inte går att starta om föraren har 
alkohol i utandningsluften. Alkolåset tar också prov då och då under färden så 
att man inte kan låta någon annan starta fordonet åt sig och sedan köra 
påverkad. 

 
 

1. Hur tycker Du att alkolås i fordon är som trafiksäkerhets åtgärd? 
 

Mycket dåligt          Mycket bra 
   -3              -2             -1              0               1              2             3        
 

 
 
Motivera varför Du tycker så   _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
 
Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva scenarier: 
 
 
2. Anna är gravid, vattnet går. Hennes sambo har precis tagit två öl i bastun. 

Komplikationer uppkommer. Ambulansen är en och en halv timme bort. De 
sätter sig genast i bilen. Bilen startar inte pga. att Pelles utandningsluft 
innehåller alkohol. Pelle kopplar ur alkolåset eftersom han anser detta vara en 
nödsituation. Han kör sedan raka vägen till sjukhuset.  

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
Motivera varför Du tycker så   _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
 
3. Anna är gravid, vattnet går. Hennes sambo har precis tagit två öl i bastun. 

Komplikationer uppkommer. Ambulansen är en och en halv timme bort. De 
sätter sig genast i bilen. Bilen startar inte pga. att Pelles utandningsluft 
innehåller alkohol. Pelle ber Anna att blåsa i alkolåset eftersom han anser detta 
vara en nödsituation. Han kör sedan raka vägen till sjukhuset.  

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
Motivera varför Du tycker så   _____________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
4. Hur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås i yrkestrafiken (buss, 

taxi, långtradare etc.)? 
 

Inte viktigt        Mycket viktigt 
 1  2  3  4  5 

 
 
5. Hur viktigt tycker Du att det är att använda sig av alkolås i privata bilar? 

 
Inte viktigt       Mycket viktigt 

 1  2  3  4  5 
 

 
Om Du svarat olika i fråga 4 och 5 vad beror denna skillnad på? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

6. Skulle Du uppleva det besvärande (generande) att blåsa i ett alkolås? 
 

Inte alls       Mycket besvärande 
 1  2  3  4  5 

 
 
7. Hur pålitlig tror Du den tekniska funktionen är hos alkolås idag? 

 



Inte pålitlig      Pålitlig  
 
 

8. Påverkas din attityd till alkolås av din syn på pålitligheten hos alkolåset? 
 

Nej                   Ja  
 
 

  Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva scenarier: 
 
9. Pelle och Kalle har en diskussion kring alkolås. Kalle tycker att alkolås är bra 

eftersom det är till hjälp så att han ska veta när han kan köra dagen efter. Pelle 
däremot tycker att sådant kan man kontrollera på annat sätt. Pelles farhågor är 
att det ska bli ett samhälle där individen inte behöver tänka själv, utan bara 
förlita sig på tekniken. 
Vilken av de bådas resonemang står dig varmast om hjärtat? 
 

       Varken 
Pelle            eller           Kalle    
    .              .             .             .              .            .            . 

 
 
 
10. Sven och Pär har ett åkeriföretag tillsammans, en diskussion uppkommer om de 

ska tillsätta alkolås i alla sina fordon. Sven tycker alkolås kan leda till en allt för 
kontrollerad tillvaro, han vill lita på sina medmänniskor. Pär tycker däremot att 
alkolåset kontrollerar deras anställda på ett enkelt och effektivt sätt. 
Vilken av de bådas resonemang står dig varmast om hjärtat? 
 

       Varken 
Sven            eller           Pär  
    .              .             .             .              .            .            . 
 

 
 
11. Tycker Du att man ska lagstifta om alkolås i yrkes fordon? 
  

Nej                  Ja  
 

Motivera varför Du tycker så ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 



 
 
 

12. Tycker Du att man ska lagstifta om alkolås i privata fordon? 
  

Nej                  Ja  
 

Motivera varför Du tycker så ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

13. Hade Du kunskap om att alkolåset kan lagra information? 
 

Nej       Ja   
 
 
14. Hur är din inställning till att information från alkolåset lagras? 

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        
 
 

15. Hur orolig är Du över att informationen som alkolåset lagrar kommer att föras 
vidare? 

 
Inte orolig       Mycket orolig    
1  2  3  4  5 

 
 

Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva scenarier: 
 

16. En arbetsgivare bestämmer att det är viktigt att även kolla alkolåsen i de 
anställdas privata bilar. Detta eftersom han tycker att det är viktigt att de 
anställda ska sköta sig både på arbetet och på sin fritid. 

 

Alkolåsen som hittills använts är utrustade med en minnesfunktion som 
regelbundet töms och bearbetas i ett särskilt PC-hanterat dataprogram. Detta 
ger möjlighet att avläsa bland annat tidpunkten för eventuella startförsök 
under alkoholpåverkan. 



Negativ       Positiv  
  inställning        inställning 

 -3              -2             -1              0               1              2             3        
17. En sambo är orolig att dennes partner har fallit tillbaka till sina problem med 

alkohol, och kollar därför av alkomätaren i sambons bil.  
 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 

 
18. Nykterhetsföreningen IOGT-NTO har fått tillgång till adresserna till de 

personer vars alkolås registrerat ett startförsök med alkohol i kroppen. IOGT-
NTO passar på att skicka ut information om alkohol och dess problem till dessa 
personer.  

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
 

19. Ett företag har specialiserat sig på att ta fram information från personers 
alkolås och sälja den vidare till olika intressenter 

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
 
20. Information från Kalles alkolås har registrerats hos myndigheterna. Kalle är 

ung och nyfiken på livet och tycker om att umgås med sina kamrater. Grannen 
på andra sidan tycker att Kalle har fest för ofta och denne ringer myndigheterna 
för att få information från Kalles alkolås. Denne vill ha bevis på eventuella 
alkoholproblem så att en vräkning ska kunna ske. 

 
Negativ       Positiv  

  inställning        inställning 
 -3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
 
 
 



 
 
 
21. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 

information i ditt yrkes-fordon?  
 
Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter (t.ex.  polis):    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
 

22. I vilken grad tycker Du att följande aktörer ska ha tillgång till alkolåsets 
information i din privata bil?  

 
Du själv: 
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Arbetsgivaren:       
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

 
Myndigheter (t.ex. polis):    
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 
Nära och kära:      
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 
 



Andra (t.ex. försäkringsbolag):  
Inte alls      I mycket hög grad    
1  2  3  4  5 

23. Tror Du informationen som alkolåset lagrar kan missbrukas? 
 

Nej     Ja  
 
 
Om Ja, på vilket sätt? ____________________________________________________        
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

24. I vilken grad tycker Du att insamlandet av information via alkolåset kränker 
den personliga integriteten? 
 
Inte alls       I mycket hög grad    

1  2  3  4  5 
 

 
Bedöm din inställning till nedanstående fiktiva scenarier: 

 
25. Under vilka omständigheter har någon rätt att göra intrång på någon annans 

personliga integritet (privata sfär)?  
 

a) En arbetsgivare avläser alkolåset i en anställds yrkesfordon, dennes intention är 
att i tid kunna hjälpa den anställde genom eventuell rehabilitering. 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
b) Varje månad skickar alkolåset sin lagrade information vidare till 
myndigheterna 
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        
 
c) Någon söker ett arbete inom yrkestrafiken, dennes kommande arbetsgivare kan 
då gå in och kolla alkolåsets tidigare registreringar hos myndigheterna.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        



 
 
d) En arbetsgivare misstänker att en anställd har alkoholproblem, och kollar 
därför av minnet i alkolåset i den anställdes privata fordon.  
 
Negativ        Positiv 

  inställning       inställning 
-3              -2             -1              0               1              2             3        

 
 
26. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i din nuvarande bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 

 
27. Vad är det maximala beloppet Du skulle kunna tänka dig betala för att 

installera ett alkolås i en fabriks ny bil? 
 

0kr         200kr       500kr     

1000kr      2000kr              5000kr    8000kr el mer   
 

 
28. Markera din högsta utbildningsnivå? 
 

  Universitet eller Högskola (minst 20poäng) 

  Komvux 

  Gymnasium 

  Grundskola  

  Annat: ………………………………………………………………..  
 

29. Något om körkort och bil. 
 

  Jag är yrkeschaufför eller beroende av bil i mitt yrke 

   Jag är privatbilist 

   Jag har körkort men inte tillgång till fordon 

   Jag har inget körkort  
 



 
 

Man     Kvinna   
 
 
Ålder:  ________ 
 
 
Var det någon fråga/frågor som var mindre tydlig?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Här nedan finns det plats för funderingar och kommentarer. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________ 

Tack för Er medverkan 



Bilaga 5. Resultat 
 
Här presenteras de resultat som inte fick plats i resultatdelen i rapporten. 
 
Scenario: 
 
En arbetsgivare bestämmer att det är viktigt att även kolla alkolåsen i de anställdas privata 
bilar. Detta eftersom han tycker att det är viktigt att de anställda ska sköta sig både på 
arbetet och på sin fritid. 
 
Tabell 1.1 
Kön Medel SD n 
man 4,2 2,1 169 
kvinna 5,0 1,8 98 
Total 4,5 2,0 267 

 
Tabell 1.1 visar att det totala medelvärdet för alla respondenter är relativt neutralt (4,5). 
Respondenterna har en stor spridning i svaren, vilket figur 1.1 visar.    
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Figur 1.1 
 
Av kvinnorna var 29,6 % positiva  och 8,2 % negativa till att arbetsgivaren kontrollerar 
alkolåset i den anställdes privata bil. 23,5 % av kvinnorna förhöll sig neutrala till scenariot. 
Av männen var 19,5 % positiva och 17,2 % negativa till att arbetsgivaren kontrollerar 
alkolåset i den anställdes privata bil. 20,1 % av männen förhöll sig neutrala till scenariot. 
Av alla respondenter var 23,2 % positiva och 13,7 % negativa till att arbetsgivaren 
kontrollerar alkolåset i den anställdes privata bil. 21,4 % förhöll sig neutrala till scentariot.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scenario : 
 
Ett företag har specialiserat sig på att ta fram information från personers alkolås och sälja 
den vidare till olika intressenter 
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Figur 1.2 
 
Figur 1.2 visar att majoriteten i vardera grupp var negativt inställda till ett företag säljer 
vidare information från alkolåset.  
 
Scenario : 
 
Information från Kalles alkolås har registrerats hos myndigheterna. Kalle är ung och 
nyfiken på livet och tycker om att umgås med sina kamrater. Grannen på andra sidan 
tycker att Kalle har fest för ofta och denne ringer myndigheterna för att få information från 
Kalles alkolås. Denne vill ha bevis på eventuella alkoholproblem så att en vräkning ska 
kunna ske. 
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Figur 1.3 
 
Figur 1.3 visar att majoriteten i vardera grupp var negativt inställda till att Kalles granne får 
information från alkolåset. 



Bilaga 6. Försättsblad till alla enkäter 
 
 

 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort Tack till dig för att Du hjälper oss med denna 
undersökning.  
 
Denna enkät är en del av en större undersökning som genomförs av två 
psykologistudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Undersökningen är en C/D-uppsats 
på 20 poäng. Syftet med denna undersökning är att ta reda på var gränsen går till att 
kränka den personliga integriteten för att öka trafiksäkerheten.  
 
Vi är intresserade av människors attityder till alkolås. Vi vill även i denna undersökning 
titta lite närmare på om synen på alkolås skiljer sig mellan yrkestrafikanter och 
privatförare. 
 
Vi garanterar dig anonymitet, och att endast undertecknande tar del av svaren. 
 
Vår handledare är Lennart Sandberg, universitetsadjunkt på institutionen för 
arbetsvetenskap, avdelning teknisk psykologi. 
 
Med vänlig hälsning Sofie Sundqvist och Veronica Åström. 
 
 
 
 
…………………………………….                       ……………………………………. 
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