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Alla företag arbetar på olika sätt för att möta kundernas krav. Detta sker bland annat genom att öka
leveransprecisionen, kvalité, service och korta ledtider. Företag investerar i olika hjälpmedel för att
kunna konkurrera med korta ledtider, leveransprecision, service och kvalité.
Denna rapport utges inom ramen för pilotprojekt Mobil kommunikation, som utförs på uppdrag av
Alltransport i Östergötland AB. Målet har varit att analysera de synergieffekter som kan uppstå under
användningen av tekniska stödsystem. 
I huvudrapporten presenteras det generella resultatet från analysen av systemen vilket är grundad på
främst intervjuer och diskussion mellan inblandade parter. Analysen visade att den största potentialen av
användningen av tekniska stödsystem ligger i den ekonomiska besparingen, ökad kundnytta och
minskad miljöbelastning. Det finns även trafiksäkerhetsfaktorer som påverkas positivt av tillämpningen
av tekniska stödsystem i fordon, men dessa är svåra att mäta ur ett monetärt perspektiv. 
Delrapporten �alkolås� utfördes i samarbete med TRB Sverige AB och Vägverket Region Sydväst för att
ta fram rekommendationer av tillgängliga alkolås på den svenska marknaden. Resultaten av
utvärderingen diskuteras i termer av alkolåsets funktionalitet, pålitlighet, kvalitetssäkring och
användarvänlighet.
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Sammanfattning 
Alla företag arbetar på olika sätt för att möta kundernas krav. Detta sker bland annat 
genom att öka leveransprecisionen, kvalité, service och korta ledtider. Företag 
investerar i olika hjälpmedel för att kunna konkurrera med korta ledtider, 
leveransprecision, service och kvalité. 

Denna rapport utges inom ramen för pilotprojekt Mobil kommunikation, som utförs på 
uppdrag av Alltransport i Östergötland AB. Målet har varit att analysera de 
synergieffekter som kan uppstå under användningen av tekniska stödsystem.  

I huvudrapporten presenteras det generella resultatet från analysen av systemen vilket är 
grundad på främst intervjuer och diskussion mellan inblandade parter. Analysen visade 
att den största potentialen av användningen av tekniska stödsystem ligger i den 
ekonomiska besparingen, ökad kundnytta och minskad miljöbelastning. Det finns även 
trafiksäkerhetsfaktorer som påverkas positivt av tillämpningen av tekniska stödsystem i 
fordon, men dessa är svåra att mäta ur ett monetärt perspektiv.  

Delrapporten ”alkolås” utfördes i samarbete med TRB Sverige AB och Vägverket 
Region Sydväst för att ta fram rekommendationer av tillgängliga alkolås på den svenska 
marknaden. Resultaten av utvärderingen diskuteras i termer av alkolåsets funktionalitet, 
pålitlighet, kvalitetssäkring och användarvänlighet. 

 





  

Abstract 
All companies work in various ways in order to meet the customers' requirements. 
Companies invest in different support systems in order to achieve short lead time, 
delivery precision, service and quality, at the same time increase their market shares. 

This Master Thesis is requested by the Alltransport in Östergötland Ltd, for a project 
Mobile communication. The objective has been to analyze those synergism effects that 
can arise when technical support systems are applied. 

In the mean report, the general result is presented from the analysis of the systems 
which are based on in front interviews and discussion average involved parties. The 
analysis showed that the biggest potential of the use of technical support systems lies in 
the economic reserve, increased number satisfied customers and reduced environment 
charge. There are also traffic security factor which have positive effect of the 
application of technical support systems, but it is difficult to measure in economic 
perspective.  

The part report ”Alcolock” was carried out in collaboration with TRB Sweden Ltd and 
National Road Administration region southwester. This report recommends available 
Alcolock on the Swedish market. The results of the evaluation are discussed in terms of 
the Alcolock’s functionality, reliability, quality assurance and usefulness. 
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 Inledning 

1 Inledning 

Utvecklingen inom IT-området påverkar transportföretagens interna och externa 
strukturer. Utformningen av distributionsstrukturer och försörjningsstrukturer har en 
strategisk och taktisk betydelse för en verksamhet. Dessa strukturer sätter gränser och 
påverkar hur rationellt processer genomförs. 

Distributionsstrukturen har en stor betydelse för hur effektivt informations-, material-, 
resurs- och ekonomiskt flöde strömmar. Styrning och kontroll av resurserna påverkas av 
utvecklingen inom IT-området. I den operativa transportverksamheten används 
informationssystem för transportplanering och transportledning.  

Vid de flesta upphandlingar av transportarbete ställs höga krav på operativt flöde. För 
att möta alla krav måste distributörer investera i nya modifierade kommunikations- och 
informationssystem. Vid upphandlingar av transportarbete ställs även krav på 
företagens miljöpåverkan, där även trafiksäkerheten och arbetsmiljön måste beaktas. 

Pilotprojektet går ut på att testa och utvärdera tekniska stödsystem i form av alkolås, 
fordonsdatorer med Global Positioning System (GPS) och mobila applikation (XMO 
system) i den dagliga verksamheten. Stödsystem med mobila applikationer installerades 
i testgruppens fordon och kopplades till operativa systemet IBS Cockpit via GPS/GPRS 
över internet. Mobila applikationer ger möjlighet till fordonsspårning, orderhantering, 
navigation, information om bränsleförbrukning, hastighetsuppföljning och 
emissionsrapporter m.m. 

Insatser i tekniska stödsystem innebär kostnader som bör vägas emot tillfredställelsen 
av att uppfylla kundkrav och därmed krav på överlevnad och expandering. Därför utförs 
Pilotprojektet för att minimera risker vid implementering av kommunikationssystem i 
full skala och för att utvärdera potentiella effekter. Pilotprojektet ska undersöka hur 
stödsystem kan påverka verksamhetens fyra aspekter: ekonomi, trafiksäkerhet, miljö 
och kundperspektiv. Dessa fyra aspekter utgör basen för projektanalysen. Avsikten är 
att ta reda på hur stödsystemen kan förbättra distributionen och höja kvalitén i 
aktiviteter och på detta sätt höja konkurrenskraften. 
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Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen består av två huvuddelar. Den första är att beskriva vilka 
synergieffekter generellt som kan uppnås med det nya tekniska stödsystemet. Den andra 
delen består av att analysera och redovisa dessa effekter med avseende på: 

• Trafiksäkerhet 

• Ekonomisk effektivitet 

• Kundnytta 

• Miljöaspekter 

Utredningen ska även fungera som ett beslutsunderlag och hjälpmedel vid fullständig 
realisering. 

1.2 Frågeställning 

Vilka möjliga synergieffekter kan uppnås med tekniska stödsystem inom bl.a. 
distributionen? 

Hur påverkar stödsystemen trafiksäkerheten, miljön samt det ekonomiska och 
affärsmässiga resultatet. 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie riktar sig främst till Alltransport och företag som vill delta i IT-
utvecklingen inom transportbranschen.  

Denna undersökning fokuserar på att analysera och utvärdera tekniska stödsystem. 
Därmed berörs inte i detta arbete uppbyggnad av systemen, utan fokus ligger på vilka 
möjligheter som kan uppnås. I analysen tas hänsyn till trafiksäkerheten, ekonomiska 
aspekter, kundperspektivet och miljöhänsyn. 

Projektet kommer att begränsas till intervjuer av åkarna, av ett antal stora kunder och 
involverade parter i administrationen och orderhanteringen. 

I startskedet ska en undersökning och en analys av systemen och användbarheten 
utföras. I slutskedet analyseras stödsystemen och dess påverkan på verksamheten. 

Examensarbetet ska utföras under en tidsperiod på ca.20 veckor. Detta innebär att 
projektens omfattning ska motsvara 20 poäng på D-nivå för en civilingenjörsutbildning.  

 2



 Inledning 

1.4 Rapportens disposition 

Studien innehåller åtta kapitel:  

I kapitel 1 har behandlat inledning, bakgrund, syfte och problemställning, avgränsning 
och slutligen studiens förväntade resultat.  

I kapitel 2 beskrivs olika forskningsansatser, undersökningsansatser, litteraturstudier 
och datainsamlingsmetoder. Slutligen redovisas vilka metoder som har valts samt de 
metodproblem som kan uppkomma under denna studie. 

Kapitel 3 inleds med en kort beskrivning av företaget. Därefter beskrivs företagets fyra 
affärsområden. Redovisningen bygger på material från företagets interna dokument och 
intervjuer. 

I kapitel 4 presenteras det teoretiska ramverk som jag använder mig av i projektet. Ett 
antal teorier inom områdena transportsystem, processer och effektivitetsdimensioner 
kommer att presenteras. Som utgångspunkt för analysen används 
effektivitetsdimensioner, miljö och trafiksäkerhet av generella vägtransporter. Kapitlet 
avslutas med de tekniker som används i tekniska stödsystem. 

I kapitel 5 återger det empiriska materialet som skapats under pilotprojektet. 
Inledningsvis presenteras kortfattat de övergripande mål som skall uppnås med tekniska 
stödsystem. Genom granskning av tillgängliga data skapades en grundläggande 
förståelse för de system som ska användas i projektet. Den dominerande delen av detta 
kapitel redovisar resultatet av kartläggningen av orderhanteringsprocessen. I slutet ges 
en komprimerad men ändå sammanfattande bild över kundens önskemål och syn på 
tekniska stödsystem och det empiriska resultatet presenteras. 

I kapitel 6 granskas de tekniska stödsystem mot de viktigaste aspekterna; ekonomi, 
miljö, trafiksäkerhet och kundnytta. Analysen och resultat följer den struktur som 
empirikapitlet, med en uppdelning i de olika stödsystemen. Syftet med analysen är att 
utifrån insamlad data från respektive område ställa denna mot den teori och de mål som 
vill uppnås av företaget.

I kapitel 7 presenteras slutsatsen som dragits utifrån resonemanget i analyskapitlet.  

I kapitel 8 presenteras referenslistan till studien som gjorts.  
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 Metod 

2 Metod 

I detta kapitel beskrivs olika forskningsansatser, undersökningsansatser, 
litteraturstudier och datainsamlingsmetoder. Slutligen redovisas vilka metoder som har 
valts samt de metodproblem som kan uppkomma under denna studie. 

Denna studie började med problemdefinitionen som var intressant att studera. Därefter 
formulerades ett syfte som bryts ner i flera konkreta frågeställningar. Först därefter 
valdes metod och teknik för att undersöka och behandla valt studieämne. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ angreppssätt 

Forskningsansatsen är baserad på vetenskapligt metodiskt angreppssätt: – kvalitativ och 
kvantitativ.1

Kvalitativa angreppssätt används vid undersökningar där resultatet inte är förutspått från 
början och undersökningsuppgifterna oftast handlar om kvalitet och inte om exakta 
mätvärden. Förmånen med kvalitativ metod är att den tar hänsyn till helheten. 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg, och deras användning är omväxlande 
och beroende av forskningsområdet 2

En studie med kvantitativ metod har på förhand bestämda eller tänkbara slutsatser. En 
utvärdering av en sådan studie innebär jämförelse mellan ett erhållet resultat och ett 
förutbestämt. Kvantitativa angreppssätt ger ett objektivt mått på sannolikheten att de 
slutsatserna är korrekta, vilka inte kan uppnås med kvalitativ metod.3

Kvalitativa bearbetningsmetoder ger en annan kunskap i ämnet eftersom analyserad data 
oftast är i form av intervjuer med specifikt mänskligt inslag. Metoden baserar sig på 
upplevda erfarenheter. Kvalitativa metoder tillämpar löpande verbal analys under 
arbetets gång. Fördelen med kvalitativ metod är att den på att ”levande” sätt tar hänsyn 
till helheten. Dock ger kvantitativa metoder mera objektiva, korrekta och neutrala 
resultat.4

Pilotprojektet är fokuserad på Alltransports investering i tekniska stödsystem och på att 
effektivisera processerna. För att kunna bemöta problemformuleringen och de specifika 
förutsättningarna har ett kvalitativt angreppssätt valts. 

2.2 Datainsamlingstekniker 

Att samla in data är ett omfattande arbete. Därför gäller det att innan projektet sätts 
igång indikera utvalda parametrar för insamlingen av data. Det finns olika tekniker att 
samla in information. Det vanligaste är att använda existerande dokument, tester, prover 

                                                 
1 Kvale S (1999) Den kvalitativa forskningsintervjun 
2 Forskningsansats - kvalitativt eller kvantitativt perspektiv? http://infovoice.se/fou/bok/10000002.htm 
3 Ibid. 
4 Kvale S (1999) Den kvalitativa forskningsintervjun 
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Metod 

och rapporter. Vilka datainsamlingsmetoder som ska användas beror oftast på den data 
som söks.5

Indata, i detta projekt, har samlats in dels genom den empiriska studien och dels genom 
befintliga teorier och relevanta studier. Det finns väldigt lite användbar sammanställd 
information därför ligger en stor del av insamlad information till grund för projektets 
analys. 

2.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier gjordes för att utforska tidigare publicerade och dokumenterade 
informationskällor inom studieområde. Genom att skaffa kunskaper i facklitteratur, 
publicerade artiklar, företags- och produktinformation, avhandlingar, tidigare utförda 
examensarbeten och deras referenslistor skapades underlag för en mer heltäckande 
referensram under de inledande veckorna av examensarbetet. Utöver de inledande 
veckorna utfördes även litteraturstudier under arbetes gång. Fördelen med 
litteraturstudier är att den ger en snabb överblick över ett specifik studieområde.6

2.2.2 Intervju 
För att redogöra för åsikter, omdöme och tolkningar hos intressenter används intervjuer 
i datainsamlingstekniken. Intervjuerna genomförs på olika sätt. Besöks- och 
telefonintervju ger möjligheter till följdfrågor. 7

Indata beror mycket på intervjuteknikens utformning och innehåll. Intervju eller 
frågeformulär uppdelad efter graden av standardisering och strukturering visar 
utsträckningen av friheten hos intervjupersonen. Intervju med hög grad av 
standardisering innehåller förberedda frågor och fasta svarsalternativ medan låg grad av 
standardisering ger möjlighet att generera och formulera frågor som ställs under 
intervjun.8

Valet av strukturerings- eller standardiseringsgrad ska väljas beroende på problemets art 
och intervjuobjektet. Om resultatet ska analyseras kvantitativt föredras att använda hög 
grad av standardisering och strukturering. Om resultatet däremot ska analyseras 
kvalitativt ger låg grad av standardisering och strukturering den största möjligheten att 
forma och anpassa frågorna efterhand. 9

I Pilotprojektet ingår test av tekniska stödsystem. För detta ändamål valdes en testgrupp 
av förare/åkare som representerade den bakomliggande större gruppen av åkarna i 
Alltransport i Östergötland AB. Projektet användes av Icke slumpmässig rent 
bekvämlighets- och Ja-sägarurval, som ledde till att testgruppen inkluderade bara 
frivilliga deltagare.10 För att kunna ge en så rättvisande bild som möjligt av de 
bakomliggande aktörernas syn på tekniska stödsystem har kunder, trafikplanerare, 
administratörer och förare/åkare valts som intervjuobjekt.

                                                 
5 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2003) Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera 
6 Ibid. 
7 Ejvegård, Rolf (2002) Vetenskaplig metod för projektarbete 
8 Patel, R Davidson B (2003) Forskningsmetodikens grunder 
9 Ibid. 
10 Forskningsansats-kvalitativt eller kvantitativt perspektiv? http://infovoice.se  
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 Metod 

För att få tillgång till primärdata användes en semistrukturerad intervju, en 
datainsamlingsmetod där ämnesområden och frågor var bestämda och formulerade på 
förhand. Intervjus struktureringsgrad berodde på personens respons och öppenhet. 
Följdfrågor till varje fråga ställdes till personer som var villiga att dela med sig av sina 
synpunkter. Vid intervjuns genomförande noterades svar, för att i efterhand analyseras. 

2.3 Reliabilitet och Validitet 

Vid kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder används olika datainsamlings- och 
bearbetningstekniker för att få fram resultat. Svenning beskriver reliabilitet och validitet 
som ett kvalitetsbegrepp vid empiriska studier. Validitet och reliabilitet i samband med 
datainsamlingstekniken beskriver datas pålitlighet. Det finns skillnader mellan validitet 
och reliabilitet inom olika forskningsansatser. I en studie med kvantitativ metod har 
datainsamlingsmetoden valts med känd och acceptabel validitet och reliabilitet. I en 
studie med kvalitativ metod är validiteten och reliabiliteten fortlöpande under hela 
projektet. 11

Reliabilitet beskriver i vilken mån ett experiment eller ett test är noggrann och säker. 
Reliabiliteten beskriver även entydighet och tillförlitlighet hos datainsamlingsmetoden. 
Däremot anger validiteten hur väl man mäter det som man avser mäta. En god validitet 
och reliabilitet är en förutsättning för att resultat skall kunna generaliseras. 12

Antalet deltagare i Pilotprojektet har varit en begränsande faktor för reliabiliteten. 
Eftersom informationen samlats in med intervjuer som insamlingsmetod finns det alltid 
en risk för en osäkerhet i resultaten på grund av den mänskliga faktorn. En intervjuande 
person kan ovetande påverka testgruppen. Till och med frågorna kan tolkas på olika sätt 
av de olika personerna. Eftersom denna utvärdering är baserad på intervjuer är det 
relativt svårt att bedöma validitetens grad. Det finns till och med risk för att insamlad 
data har låg validitet. 

 

                                                 
11 Svenning, Conny (1997) Metodboken: en bok om samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling 
12 Ibid. 
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 Företagspresentation 

3 Företagspresentation  

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av företaget. Därefter beskrivs företagets fyra 
affärsområden. Redovisningen bygger på material från företagets interna dokument och 
intervjuer. 

Alltransport i Östergötland AB är ett av Sveriges större transport- och 
godshanteringsföretag. Alltransport erbjuder ett omfattande urval av tjänster för 
juridiska personer och privatpersoner. 

Bolagets började sin verksamhet i Norrköping 1937 med 13 medlemmar med var sitt 
fordon. Idag, 69 år senare, är det 141 åkerier som gemensamt äger Alltransport i 
Östergötland AB. Verksamhetens fokus ligger på den regionala marknaden, dvs. 
Östergötland med närliggande län. Genom ägarbolagen sysselsätter Alltransport mer än 
500 personer och disponerar över 400 fordons- och maskinenheter, som klarar att frakta 
och hantera allt från ett kuvert till 300 tons lyft. Alltransport erbjuder inte bara själva 
transporttjänsten, utan även för- och efterarbete.13  

Alltransport i Östergötland AB omsätter i dagsläget ca 500 miljoner kronor. Under 
Alltransport ligger de helägda dotterbolagen som;14

• Allyft i Östergötland AB 

• Alltransport Fastighets AB 

• Krantjänst i Linköping AB 

• Återanvändning i Östergötland AB 

• Allbudet i Norrköping AB 

• Allkranar Ronny Jonsson AB 

Alltransport i Östergötland är delägare till TRB Sverige AB, Fraktalliansen i Stockholm 
AB och ÖMT AB (Östgötaåkarnas Maskin- och transportsamordning). Alltransports 
juridiska organisation är avbildad i Figur 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Välkommen till Alltransport i Östergötland AB www.alltransport.se 20 maj 2005 
14 Svensson, Hanna ekonom. Alltransport i Östergötland AB, Norrköping. Intervju. 30 maj 2005 
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Företagspresentation 

Figur 1. Alltransport i Östergötland AB - Juridisk Organisation 

  
Källa: Koncernpresentation underag-05. Alltransport i Östergötland AB. Juli 2005 

 

3.1 Organisation 

Alltransport i Östergötland AB har sitt huvudkontor vid Gustav Adolfsgatan i Kvarteret 
Stohagen, Norrköping. Alltransport erbjuder kostnadseffektiva tjänster inom fyra 
affärsområden;15

• Tank & Miljö 

• Fjärr & Distribution 

• Bygg & Anläggning 

• Lyft & Tunghantering 

Som framgår av Figur 2 består Alltransports organisation av styrelsen samt 
koncernstaber för Administration & Förvaltning, Affärsutveckling och Marknad, 
Kvalitet & Miljö ligger under Administration & Förvaltning. 

 

 

 

                                                 
15 Nilsson, Peter. VD. Alltransport i Östergötland AB, Norrköping. Intervju. 11 april 2005  
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 Företagspresentation 

Figur 2. Alltransports organisationsstruktur 

 

Källa: Alltransport i Östergötland AB Årsredovisning 2004 

 

Administration & Förvaltning 
Denna stabsfunktion ansvarar för koncernens administration och förvaltningsarbete. 
Administration & Förvaltning har även ansvarar för koncernens fastighetsbestånd, både 
när det gäller förvaltning, kontakter, nyinköp och försäljningar av fastigheter men även 
ansvar för alla informationstekniska frågor.16

Marknad 
Inom stabsfunktionen Marknad ansvar ligger den totala marknadsföringen mot 
kunderna.17

Affärsutveckling 
Inom funktionen affärsutveckling ligger ansvar för den löpande affärsutvecklingen med 
fokus på affärsidé, visioner, strategi och långsiktiga mål. 

Kvalitet & Miljö18

Under många år har Alltransport arbetat med att skapa en effektivare, säkrare och 
miljövänligare organisation för att bemöta den ökade konkurrensen och kundkraven. 
Idag arbetar Alltransport aktivt med miljö-, trafiksäkerhets- och kvalitetsfrågor.  

                                                 
16 Lindgren, Ola Ekonomi chef. Alltransport i Östergötland AB, Norrköping. Intervju 20 maj 2005  
17 Kånge, Olof. Marknadsförings chef. Alltransport i Östergötland AB. Norrköping. Intervju maj 2005 
18 Sigvald, Bengt Kvalitet&Miljö Chef. Alltransport i Östergötland AB. Norrköping. Intervju. 30 maj 
2005 
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Företagspresentation 

För Alltransport är kvalitetsarbete viktigt. För att förstärka detta arbete certifierades 
Alltransport enligt ISO 9 001:2 000 den 4 mars 1998 och miljöcertifierade enligt ISO 
14 001:1996 den 28 december 2001. Alltransport har ett utarbetat kvalitets- och 
miljöledningssystem som bygger på noggrann dokumentation och analys av alla 
funktioner och affärsområden. Verksamhetssystemet innehåller rutiner, instruktioner 
och beskrivningar som bidrar till ökad effektivitet. Affärsinformationssystemet och 
transporterna är ett led i verksamhetsutvecklingen och ett sätt att stärka varumärket. En 
stor fördel är också att många av dessa åtgärder räddar liv, sparar miljö och pengar på 
en och samma gång. 

Alltransport eftersträvar att förarna inte ska överskrida hastighetsgränserna, vara nyktra 
och drogfria och använda bilbälte, att transporterna sker med trafiksäkra fordonsenheter 
och att utsläpp av miljö- och hälsoskadliga förbränningsgaser och emissioner i luften 
minskar. 

Alltransport vill skapa ett distributionssystem som innebär lönsamma, miljö- och 
trafiksäkra transporter. Alltransport har i samarbete med TRB Sverige AB tagit fram 
miljöprogram och en miljödatabas. I miljödatabasen är alla resurser registrerade         
och dess miljöpåverkan kartlagd. Alltransports kvalitéts och miljöpolicy redovisas i 
Bilaga 1.

3.2 Affärsidé vision och strategi19 

Alltransports affärsidé innebär att: 

• Alltransport erbjuder sina kunder kostnadseffektiva tjänster inom alla 
affärsområdena. 

• Affärerna präglas av långsiktighet, modern teknik och hög kundnytta. 

• Alltransport skall fokusera på den regionala marknaden men även erbjuda 
rikstäckande och gränsöverskridande avtal. 

Denna affärsidé innebär även flexibilitet för företagets avseende kundanpassningar, 
tjänsteinnehåll och resursutnyttjande och strävan efter ett samarbete via nätverk och 
partnerskap med kunder, leverantörer och kollegor i branschen. 

3.3 Affärssystem 

Alltransport i Östergötland AB har år 2003 investerats i ett informationssystem CockPit 
från IBS.20

CockPit är ett heltäckande informationssystem inriktat på distribution och logistik. 
Systemet är utvecklat i Windowsmiljö och omfattar transportledning, Internet, webb-
bokning, webb-funktioner, statistik, GPS, kartor, ruttoptimering, mobilkommunikation, 
sälj- och offertprogram, larm, miljö- och kvalitetsdokument. Det ger full kontroll över 
var varje bil befinner sig, lasten ombord, kostnader och intäkter.21

                                                 
19 Verksamhetshandbok Alltransports Affärsidé dok 1.2.1 
20 Hans Nyrén, Affärsutvecklare. Alltransport i Östergötland AB. Norrköping, Intervju. 5 aug. 2005 
21 http://www.ibs.se/ 
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 Företagspresentation 

CockPit är en transaktionsmotor, som är till för att överföra informationen tillbaka 
mellan säljare och köpare. CockPit är uppbyggt av följande huvuddelar: personal, lön, 
tidsregistrering, kalkyl, kundreskontra, huvudbok, leverantörreskontra, anläggning och 
leverantörsregisterhantering. De delar som inte används än av Alltransport än är 
Electronic Invoising (EI), som används för att skicka elektroniska fakturor och Business 
Intelligent System (BI), vilket är ett hjälpmedel för att beräkna ekonomiska nyckeltal 
och annan ekonomisk data.22

 

                                                 
22 Fransson, Vidar. IT förvaltare. Alltransport i Östergötland AB. Norrköping. Intervju 5 aug. 2005 
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 Teoretisk referensram 

4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som jag använder mig av i projektet. 
Ett antal teorier inom områdena transportsystem, processer och 
effektivitetsdimensioner kommer att presenteras. Som utgångspunkt för analysen 
används effektivitetsdimensioner, miljö och trafiksäkerhet av generella vägtransporter. 
Kapitlet avslutas med de tekniker som används i tekniska stödsystem. 

Transporter har en avgörande roll i dagens samhälle och näringsliv. Volymen av dagens 
transporter ökar samtidigt som kraven på att transportarbete utförs på ett ekonomisk, 
miljöanpassat och trafiksäkert sätt ökar.23 Arbetet med att kvalitetssäkra transporter 
handlar till stor del om att ifrågasätta inlärda gamla strukturer och börja tänka i nya 
banor. För att lyckas med nya satsningar måste det nya synsättet förankras och skapa 
delaktighet och engagemang hos alla. Kvalitetssäkra transporter medför många positiva 
synergieffekter för verksamheten. Utöver minskat utsläpp och ökad trafiksäkerhet hör 
goodwill, kundnytta, lägre drivmedels- och sjukskrivningskostnader och förbättrad 
arbetsmiljö till vinsterna.24

Det övergripande transport- och kommunikationspolitiska målen är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Sex transportpolitiska delmål täcker 
områdena: transportkvalitet, tillgänglighet, regional utveckling, jämställdhet, 
trafiksäkerhet och miljö.25

4.1 Transportsystem 

Paulsson beskriver, i boken Flödesekonomi: supply chain management en 
försörjningskedja som en enda samlad administrativ enhet. För att kunna utföra och 
administrera utbyte av rätt produkt, vid rätt tidpunkt, i rätt skick och till rätt kostnad på 
ett optimalt sätt behövs olika flöden som är sammankopplade eller länkade till 
varandra.26

Materialflöde: Förflyttning av gods skapar ett materialflöde som alltid går från 
leverantör till kund. Materialflödet består företrädesvis av produkter inräknat 
förpackning och lastbärare.27

Resursflöde: För att kunna förflytta gods behövs någon form av resurs som utför 
flyttarbete.28

Informationsflöde: För att kunna utföra utbyte på ett korrekt sätt behövs information. 
Informationsflödet utgör ett stödjande och parallellt flöde till materialflödet. 
Information om specifikationer, funktioner, processer och tid är dubbelriktad horisontell 

                                                 
23 Mattsson, Stig-Arne (2002) Logistik i försörjningskedjor. 
24 Regeringskansliet. Tal: "Intelligenta lösningar för trafiksäkerheten". www.regeringen.se  
25 Europeiska gemenskapernas kommission (2001) Den gemensamma transportpolitiken. 
26 Paulsson, Ulf (2000) Flödesekonomi: supply chain management. 
27 Lumsden, Kenth (1998) Logistikens grunder: teknisk logistik 
28 Ibid. 
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information. Därmed är information grunden till planering och styrning av godset. Det 
kallas för vertikal information.29

Betalningsflöde: Betalnings- eller monetärt flöde är dubbelriktad och styrs av 
information från ovannämnda flödena.30

Transportsystemet enligt Sjöstedt består av tre huvudelement: material, infrastruktur, 
transporter.31

Material – objekten av fysiskt eller abstrakt material t.ex. person eller gods som 
efterfrågar transportarbete. 

Transporter, fraktförare – resurs i form av bärare, fordon eller en annan transportenhet 
som utför förflyttning eller transportarbete. 

Infrastruktur – vägnät och informationsnät som fungerar som underlag till 
transportarbete. Infrastruktur används av fraktförare för att utföra transportarbete. 

Kanflo däremot ser infrastruktur som en fast resurs och fraktförare som en flyttbar 
resurs. Parvis interaction av tre huvudelement skapar tre subsystem eller basprocesser;32

Verksamhetssystem omfattar alla humana aktiviteter som kräver förflyttning av 
människor eller varor mellan positionen i rum och tid relaterade till infrastrukturen. 
Verksamhetssystem kan även uppfattas och betraktas som marknadsplats för 
transportarbete. 

Personer och gods i transportsystemet presenteras i form av transportobjekt vilka 
behöver transport i tid och rum. Kanflo däremot beskriver interaktionen mellan material 
och fraktförare som konsoliderings- och diconsolideringsprocesser, vilka är avgörande 
för transportsystemet effektivitet, prestationsförmåga och miljöpåverka. 

Trafiksystem är en fysisk förflyttning av resurser med transportobjekt i tid och rum. 
Trafikprocessen genomförs synkroniserat med den fysiska förflyttningen av 
transportobjekt. Sjöstedts informationssystem utgör en komponent som underlättar 
styrning av transportarbete. Genom att koordinera de tre ovannämnda huvudelementen 
med hjälp av ett informationssystem skapas ett logistiksystem som är skissad i Figur 3. 

                                                 
29 Lumsden, Kenth (1998) Logistikens grunder: teknisk logistik 
30 Kanflo, Thomas (1994) Informationsflödet i transportkedjan 
31 Sjöstedt (1994) Sustainable mobility 
32 Kanflo, Thomas (1999) Information in transportation chains 
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 Teoretisk referensram 

 

Figur 3. Transportsystem 

 

Källa: Kanflo, Thomas (1999) Information in transportation chains 

 

4.2 Process33 

Inom varje verksamhet finns det en rad aktiviteter som upprepas med tiden som 
benämns till processer där inköp och orderhantering är en av de vanligaste processerna. 
En process uppstår genom identifiering av behovet och slutar med tillfredsställande av 
detta behov. Affärsprocess är ett centralt begrepp i försörjningskedjan och består av 
aktiviteter med ett systematiserat förhållande till varandra. 

Enligt Mattsson finns det tre olika typer av affärsprocesser som klassificeras efter 
kundvärde; 

kärnprocesser ger direkt bidrag till kundvärde 

stödprocesser stödjer kärnprocesser och ledningsprocesser 

indirekta processer som bidrar till kundvärde och styr verksamheten 

Affärsprocesser skapar och upprätthåller informations-, material- och betalningsflöden. 
Därför handlar effektivisering i stort om informations-, material- och betalningsflödenas 
effektiviseringsprocesser. För att åstadkomma en effektivisering av processer i 
försörjningskedjor verkställs olika angreppssätt utifrån olika handlingssätt; 

Förenkling och rationalisering
Det finns ofta aktiviteter som tillför ett begränsat värde i förhållande till insatser eller 
tillför inte något värde alls. Det första steget i en effektiviseringsprocess är eliminering 
av alla onödiga aktiviteter, utförande av nödvändiga aktiviteter på det mest rationella 
sättet och reducering av komplexitet. 

                                                 
33 Mattsson, Stig-Arne (2002) Logistik i försörjningskedjor 
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Informationsutbyte
För att kunna bedriva verksamheten på en effektiv sätt behövs tillgång till 
informationen. Informationsutbyte innebär överföring av informationen mellan olika 
intressenter. Effektivisering genom snabbare, säkrare och adekvatare utbyte ger största 
sannolikheten till en lyckad generalisering. 

Automatisering
Teknologi som via tillämpningen av mekaniska, elektroniska och datoriserade system 
skapar värdeförädling kallas för automatisering. Det innebär att aktiviteter som tidigare 
utfördes av människor helt eller till viss del tas över av en automatiseringsteknik. 

Omkonfigurering är effektivisering genom sammanslagning och omfördelning av 
stödprocesser och aktiviteter. 

Samverkan är effektivisering genom samarbete och synkronisering. 

Det första steget till effektiviseringsprocessen är kartläggning, analys och rationalisering 
av affärsprocesser. Processer som ska effektiviseras måste fastställas för att senare 
kartläggas och beskrivas ur dagsläget. Kartläggningen av affärsprocesser ger möjlighet 
till översyn och beskrivning av möjliga förändringar och förenklingar. Aktiviteter som 
inte är nödvändiga ska elimineras, kvarstående aktiviteter rationaliseras och i ett 
sammanhang automatiseras. Alla dessa handlingssätt riktar sig mot reduktion av den 
direkta ledtiden. 

4.3 Informationssystem 

För att behålla konkurrenskraft och överleva i ett nätverk av leverantörer, konkurrenter 
och kunder erfordras av företaget ett informationssystem. Ett bra informationssystem är 
en av den mest betydelsefulla resursen på ett företag. IT är inte längre ett stöd, idag är 
IT en del av verksamheten.34

Effekterna som medför tillämpningar av informationsteknik är intressanta ur 
företagsekonomisk och samhällsekonomisk synvinkel. Transporttelematik och dess 
användning har en betydelse som inverkar på företagets relationer med kunder, 
konkurrenter och inom företaget. Med nya teknologin kan kvalité, intern styrning och 
resursutnyttjande förbättras. Med transporttelematik menas integration av 
telekommunikation och informationsteknik inom transportområdet.35

Utvecklingen inom teknik och IT sker snabbt och därför är det viktigt att ha en 
genomtänkt strategi för IT-investeringar. Konkurrenterna och marknaden ställer höga 
krav på processer som kräver bland annat effektiva IT–hjälpmedel.36 
Informationsteknologi realiserar möjligheter att hantera informationen i realtid på ett 
systematiskt sätt. Omedelbar överföring av aktuell information om aktivitetens status 
som Proff Of Service (POS), Proof Of Delivery (POF) längs materialflödet är betydande 
faktorer för transportföretag.37

                                                 
34 Tarkowski, Jerzy  (1995) Transportlogistik 
35 Storhagen, Nils G (1999) Godstransporter och logistik: kunskapsläge och forskningsbehov 
36 Bergstrand, Bert-Olov (1996) Den nya affärsinformatiken: IT för värdeskapande processer 
37 Storhagen, Nils G (1999) Godstransporter och logistik: kunskapsläge och forskningsbehov 
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4.4 Effektivitetsdimensioner 

Effektivitet som påverkar företagets lönsamhet och materialflödeseffektivitet uttrycks i 
olika mätbara effektivitetsvariabler. Dessa effektivitetsvariabler påverkar företagets 
intäkter, kostnader, tillgångar och miljö. Tid och flexibilitet är indirekt mätbara men har 
förmågan att uppfylla företagets effektivitetsmål.38

Lumsden menar att effektiviteten kan beskrivas i termer service, kostnader och kapital. 
Varje term delas ytterligare upp i ett antal delkomponenter som tillsammans bygger upp 
den logistiska målmixen i Figur 4.39

 
Figur 4. Grundläggande avvägning 

 
Källa: Lumsden, Kenth (1998) Logistikens grunder: teknisk logistik 

 

4.4.1 Leveransservice 
Leveransservice hör till en intäktsskapande del och handlar om företagets prestation mot 
kund. Leveransservice är ett övergripande begrepp och kan betyda allt från ledtid till 
leveranssäkerhet. Leveransservicen delas in i ett antal leveransserviceelement som 
beskrivs nedan:40

Leveranstid 
Persson och Virum beskriver ledtid som tiden från att ett behov har uppstått tills 
behovet är tillfredställt. Lumsden däremot tycker att ledtiden definieras som tiden från 
beställning till leverans. Tidsbegreppet är dock olika i olika sammanhang och har 
därmed olika innebörd.41  Därför delas den totala ledtiden upp och aktiviteter in i 
värdeadderande respektive icke värdeadderande genom att särskilja aktivitetsvärdet;42

                                                 
38 Jonsson, Patrik (2005) Logistik: läran om effektiva materialflöden 
39 Lumsden, Kenth (1998) Logistikens grunder : teknisk logistik 
40 Ibid. 
41 Persson, Göran (1998) Logistik för konkurrenskraft. 
42 Christopher, Martin (1998) Logistics and supply chain management 
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Värdeadderande: Tid som tillför ett värde som kunden är beredd att betala för eller 
önskar. 

Icke värdeadderande: Aktiviteter som måste utföras på grund av olika omständigheter 
men som inte tillför något värde. 

Leveranssäkerhet & leveranspålitlighet 
Leveranssäkerhet avser tillförlitlighet att leverera rätt föremål i rätt kvantitet och kvalité. 
Krav på leveranssäkerheten eller leveranspålitlighet har ökat markant med införandet av 
Just In Time (JIT) tillämpningar i produktionen.43

Kundservice & Servicenivå 
Kundservice innefattar alla aktiviteter som innebär direktkontakt med kunden inom och 
utanför material- och informationsflödet. Kundservice med anknytning till materialflöde 
kallas för materialadministrativ kundservice och kan betraktas som en separat 
kundserviceprocess.44

Leveransflexibilitet 
Leveransflexibilitet hör till de värdeadderande processerna i kundservice men har 
indirekt påverkan på effektivitetsvariablerna. Leveransflexibilitet är en benämning på en 
förmåga att vid kundens förändrade behov uträtta förändringar.45 Flexibilitet innebär 
även skicklighet att anpassa sig till svängningar, oplanerade situationer och kunders 
önskemål. För mätnings- och uppföljningsändamål bryts begreppet ned till 
produktflexibilitet, produktmixflexibilitet, volymflexibilitet och leveransflexibilitet.46

4.4.2 Materialomsättning/kapitalbindning 47 
Varukapital är en gemensam benämning på företagets alla materialtillgångar. 
Materialtillgångar uppdelas i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

4.4.3 Resursutnyttjande48 
Effektivitetsvariabel som har ett stort inflytande på företagets kostnader är 
resursutnyttjande. För att kunna mäta resursutnyttjande måste det finnas personella, 
reala eller finansiella resurser. Resursutnyttjandet enligt Lumsden definieras som 
förhållande mellan företagets tillgängliga resurser och resursutnyttjande vilket visar 
användningsgrad. Resursutnyttjandet varierar beroende på mättdimension, fysiska eller 
den ekonomiska. 

 

                                                 
43 Lumsden, Kenth (1998) Logistikens grunder: teknisk logistik 
44 Mattsson, Stig-Arne (2002) Logistik i försörjningskedjor 
45 Jonsson, Patrik (2005) Logistik: läran om effektiva materialflöden  
46 Mattsson, Stig-Arne (2002) Logistik i försörjningskedjor 
47 Lumsden, Kenth (1998) Logistikens grunder: teknisk logistik 
48 Ibid. 

Resursutnyttjande = 
Tillgängliga resurser 
Utnyttjade resurser 
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4.5 Miljö49 

Transportbranschen står inför stora utmaningar från olika sidor av samhället. På samma 
gång som transportbehovet ökar, ökar även krav på att transporterna utförs på ett 
ekonomisk, miljöanpassat och trafiksäkert sätt. De krav som samhälle, näringsliv, 
kunder och offentlig förvaltning ställer kräver nya synsätt och kraftfulla åtgärder50. 

Riksdagen har fastställt 15 miljökvalitetsmål som ska leda till en ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling och effektiva transportsystem. Dessa miljökvalitetsmål har blivit ett 
riktmärke för svenskt miljöarbete. 

Nedan visas en översikt över miljökvalitetsmål som riksdagen har tagit beslut om. 
Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ska för perioden 2008-2012 uppgå till högst 96 % 
av 1990 års nivå. Halter av koldioxid, svaveldioxid, sot och partiklar ska ligga under 
bestämda gränsvärden. Utsläppen till år 2010 ska uppnå nivå för kväveoxider på 20 
mikrogram/m3 som årsvärde, för svaveldioxid 5 mikrogram/m3, för flyktiga organiska 
ämnen (VOC) ska utsläppen ha minskat till 241 000 ton och halten av marknära ozon 
skall inte överskrida 120 mikrogram/m3. Utsläpp av cancerframkallande ämne ska 
halveras fram tills år 2005, jämfört med år 1998. Inga människor ska utsättas för 
trafikbullerstörningar överstigande 65 dBA ekvivalentnivåer utomhus. I bostäder skall 
bullerstörningar minskas med 5 % till år 2010 jämfört med år 1998. Beträffande 
motordrivna fordon i terräng skall minst 60 % av terrängskotrar i trafik uppfylla krav på 
högst 73 dBA senast år 2015. 

Miljöfarligt material ska inte införas i infrastrukturen. Användning av icke 
förnyelsebara material ska minimeras och material ska återanvändas. Nya 
transportanläggningar ska lokaliseras så att de fungerar i samklang med sin omgivning 
och utformas med hänsyn till lokala natur- och kulturvärden. 

4.5.1 Miljöklassystemet 
Miljöklassindelning av motorfordon ger ett mått på fordonens utsläpp av koloxid, 
kväveoxider, kolväten och partiklar. Svensk miljöklassning av motorfordon infördes 
från och med 1993 års modell. Utgångspunkten för miljöklassningen av personbilar och 
lätta lastfordon var för miljöklass tre årsmodeller 1989 respektive 1992. Efter 
medlemskapet i EU omformades kraven i miljöklass tre och två för personbilar så att 
klassningen kan grundas på EU:s avgaskrav. Idag följer svenska miljöklassystemet EU:s 
kravgränser och förändras kontinuerligt. Utsläppen av koldioxidgasen ingår dock inte i 
miljöklasskriterierna.51

Miljöklassning av tunga motordrivna bilar baseras på obligatoriska krav för 
dieselmotordrivna tunga bilar, från 1993 års modell, samt på EU:s avgaskrav. Idag 
gäller obligatoriskt miljöklass 2000 och frivilligt miljöklasserna 2005 och 2008. 
Dessutom finns miljöklass EEV för särskilt rena avgaser. De obligatoriska grundkraven 
för tunga fordon och miljöklasserna är representerade i Tabell 1.52

                                                 
49 Sveriges Miljömål. Översikt mål och delmål. www.miljomal.nu 
50 Svenska Naturskyddsföreningen. Trafikens miljöpåverkan, www.snf.se 
51 Naturvårdsverket. Miljöklassning av bilar. www.naturvardsverket.se 
52 Vägledning upphandlingskrav, Miljöklasser fordon, www.vv.se 
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Tabell 1. Miljö klasser för tunga fordon 

Miljöklasser Tunga fordon 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Euroklasser lagkrav EU
Euro 0
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
EEV

Visar vilka miljöklasser som haft
likvärdiga krav

Ram runt ruta visar när miljöklassen 
var lagkrav för fordon

Källa: Vägledning upphandlingskrav Miljö och trafiksäkerhet (2003-10-06). Miljöklasser fordon, 
www.vv.se/mondosoft/search.aspx?id=8607&quicksearchquery=milj%c3%b6klasser sida 3 

 

EU:s lagstiftade utsläppskrav skärps gradvis med några års mellanrum. De utsläpp som 
regleras är kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Lagstadgade 
utsläppsnivåer ger endast en uppskattad indikation på vad fordonet släpper ut. För 
lastbilar är det vanligaste måttet vid rapportering av emissioner g/kWh. De lagstadgade 
gränserna som redovisas i Tabell 2 måste ses som ett slags maxgränser. Det verkliga 
utsläppet är beroende på förarens körbeteende, trafikförhållanden och fordonen 
underhåll. Den frivillig EEV klass är framtagen för fordon som drivs helt eller delvis på 
andra bränslen än diesel eller bensin.53

 

Tabell 2 Emissions krav 

EURO Svensk författning CO g/kWh HC g/kWh NOx g/kWh PM g/kWh Röktäthet
Euro 0 1990 11,2 2,45 14,4 --
Euro 1 MK3 1993 4,9 1,2 9 0,4

MK1 1993 ink buller
MK2 1993
MK2 1996 ink buller
MK3 1998

Euro 3 Miljöklass 2000 2,1 0,66 5 0,01 0,8
Euro 4 Miljöklass 2005 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5
Euro 5 Miljöklass 2008 1,5 0,46 2 0,02 0,5
EEV Miljöklass EEV 1,5 0,25 2 0,02 0,15

0,15

Euro 2

4 1,1 7

Källa: Kombination av Table 1. EU Emission Standards for HD Diesel Engines, g/kWh (smoke in m-1 ) 
www.dieselnet.com  tabell 1 lagkrav , Åkerihandboken. 

4.5.2 Emissioner54 
Vid förbränning av bränsle bildas emissioner som koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), 
kolväten (HC), kväveoxider (NOX), partiklar (PM) och svaveloxider (SOX). Dessa 
emissioner har en direkt koppling till miljöhot och miljömål.55

                                                 
53 Naturvårdsverket. Miljöklassade bränslen och alkylatbensin. www.naturvardsverket.se  
54 Vägverket. Vägtrafikens miljöeffekter. www.vv.se 
55 Naturvårdsverket. Föroreningar. www.naturvardsverket.se 
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Koldioxid (CO2) 
Alldeles för stora mängder av koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränsle 
absorberas inte av växter utan stannar kvar i atmosfären. Koldioxid förhindrar 
värmestrålningen att lämna jorden och förorsakar växthuseffekten som i sin tur leder till 
en höjd medeltemperatur. Koldioxid står för 77 % av bidraget till växthuseffekten i 
Sverige idag. Vägtransporter svarar för 29 % av bidraget.56

Kolmonoxid (CO) 
Kolmonoxid är en lukt- och färglös gas, som försämrar blodets förmåga att transportera 
syre. Denna gas oxideras lätt till koldioxid och verkar som ett reduktionsmedel och 
påverkar hjärt- och kärlsystemet och är skadlig för personer med hjärt- och 
kärlsjukdomar. Vägtransporter bidrar med mer än 50 % av de totalt utsläppet, i 
tätortsmiljö står trafiken för 95 %. 

Kolväten (HC) och övriga flyktiga organiska ämnen (NMVOC) 
Bensin och dieselmotorernas ofullständiga förbränning för med sig en mängd flyktiga 
organiska ämnen (polyaromatiska kolväten, PAH) vilken med hjälp av solljuset bildar 
marknära ozon (O3). Ozonet är skadligt för såväl människor som växter, speciellt odlade 
skördar. Flyktiga organiska ämnen hör till de gaser som medverkar till växthuseffekten 
och kan även vara cancerframkallande för människor och djur. 

Kväveoxider (NOX) 
Vid förbränning av fossila bränslen utförs olika typer av kväveoxider som ge besvär i 
luftvägarna, bildar marknära ozon som skadar växter och påverkar jordens 
växthuseffekt. Kväveoxider bidrar även till övergödning och till att markens och 
vattnets pH-värde sjunker. Försurningen förmår giftiga tungmetaller att urlakas och 
åstadkommer skador på det biologiska livet i sjöar och vattendrag. Kväveoxider 
omvandlas i atmosfären till salpetersyra som har en försurande effekt. Transportsektorn, 
huvudsakligen vägtrafiken, står för 80 % av kväveoxidutsläppen i Sverige. 

Partiklar 

Partiklar påverkar luftvägarna och kan förorsaka cancer. 

Svaveldioxid (SO2) 
Svavel finns i olika typer av fossila bränslen och har vid förbränningen försurande 
verkan på mark och vatten och ger samtidigt upphov till luftburna partiklar som 
motverkar växthuseffekten. Höga halter av svaveldioxid kan ge upphov till astma och 
bronkit. Utsläppen av svaveldioxid har minskat och idag står vägtransporterna för 
knappt 2 % av det totala utsläppet. 

                                                 
56 Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation (2004) 
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4.6 Trafiksäkerhet 

Dödsfall och personskador via vägtrafikolyckor utgör ett stort problem i världen. Varje 
dag dör i genomsnitt 112 personer på Europas vägar, vilket motsvarar ca 40 000 
personer årligen. EU:s kommission har utarbetat en nationell handlingsplan 
”Nollvisionen” som sätter trafiksäkerhetsproblemen i centrum. Målet med Nollvisionen 
är att den långsiktiga ambitionen innebär att ingen ska dö eller skadas i trafiken. 
Etappmålet för transportpolitiken är att antalet trafikdödade personer inom unionen ska 
halveras fram till 2010.57  

Nollvisionens mål ska uppnås genom harmonisering av påföljder för fortkörning och 
rattfylleri, genom skyltning och skärpning av trafiksäkerhetsbestämmelser. Nollvisionen 
och andra trafiksäkerhetssatsningar strävar mot en ökad välfärd, ett fungerande och 
effektivt transportsystem. Idag är Nollvisionen grunden för det svenska 
trafiksäkerhetsarbetet som fick en officiell prägel år 1997. Nollvisionens koncentration 
riktar sig mot de områden som är nödvändiga för att nå etappmålet, högst 270 dödade år 
2007. För att etappmålet ska nås fastslogs följande tre områden och mål;58

1. Hastigheten: Målet är att minska medelhastigheten på landsbygden med cirka 10 
km/tim och i tätorter med cirka 5 km/tim. Detta beräknas ge ett minskat antal dödade 
med ca 200 personer per år. 

2. Rattfylleri: Målet är att öka trafiknykterhet. 

3. Användning av skyddssystem: Målet är att öka användningen av bilbälte, 
bilbarnstolar med 5 % och cykelhjälm med 50 %. 

Att befinna sig i trafiken innebär risker för både människor, fordon, last och miljön. I 
trafiken är deltagarna vanligtvis anonyma, interaktionerna är korta och möjligheterna till 
kommunikation är begränsade. På grund av de begränsade möjligheterna sker ofta 
missförstånd, vilka kan leda till olyckor. I Diagram 1 redovisas antal personer 
inblandade i vägtrafikolyckor i Sverige uppdelade enligt skadebelägenheten.  
Diagram 1. Statistik över personer inblandade i vägtrafikolyckor år 1960-2004 
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Källa: egen utveckling av Vägtrafikskador 2000-2009, SIKA 

                                                 
57 Europeiska gemenskapernas kommission (2001) Den gemensamma transportpolitiken 
58 EU kommissionen Behovet av hållbara transporter http://europa.eu.int 
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År 2004 omkom 480 personer i vägtrafikolyckor, den lägsta siffran sedan SIKA började 
föra statistik. Antalet dödade och svårt skadade personer i vägtrafikolyckor fortsätter 
generellt att minska trots ökande trafik. Förskjutningen av de svåraste skadeföljderna till 
lindrigare är inte så svår att förklara. En anledning kan vara det att trafikenheter har fått 
bättre och säkrare olycksskydd, dvs. att allt fler använder cykelhjälm, bilbälte, 
säkerhetsutrustning i bil, krockkuddar mm. Alla registrerade uppgifter är begränsade 
och bristfälliga eftersom det finns ett stort mörkertal som uppskattas av BRÅ till 40 %.59

4.6.1 Hastighet  
Bilarna har blivit en viktig grund för det moderna samhället, för medborgarnas mobilitet 
och livskvalitet. Korrekt anpassade hastighetsgränser och hänsynen till dessa är därför 
helt avgörande för Nollvisionen. Det ska finnas en balans mellan förare, fordon, 
vägmiljö, skyddsutrustning och hastighet för att konsekvenser av ett transportarbete inte 
ska leda till olycka. En hög hastighet är den mest betydelsefulla faktor för konsekvenser 
av en vägtrafikolycka. En hastighetsskillnad på 5-10 km/tim kan vara avgörande för 
personens överlevnadsmöjligheter. Man kan påstå att trafiksäkerheten inriktat sig mot 
hastigheten. Omfattande studier tyder på att risk att skadas och dö ökar proportionellt 
mot den relativa hastighetsförändringen, se Diagram 2.60

 
Diagram 2 Samband mellan förändring i hastighet och förändring av antalet skadade. 

 
Källa: VTI trafiksäkerhetsåtgärder och efterlevnad s. 13  Figur.1 Illustration av potensmodellens samband 
mellan hastigheten och antal skadade 

På uppdrag av Vägverkets Trafikantavdelning genomförde Konsult Trafik en 
uppföljning av fordonshastigheter på det statliga vägnätet. Konsult Trafik mätte och 
analyserade medelhastigheter, andel trafik över hastighetsgränser och genomsnittligt 
hastighetsöverskridande för motorfordon. Det genomsnittliga hastighetsöverskridandet 
för all trafikarbete i riket år 2002 var med 95-procentig säkerhet 5,3 ± 0,3 km/tim på de 
statliga vägarna och 3,1 ± 0,4 km/tim på vägarna i tätort.61

                                                 
59 Sonefors, Mats. Projektledare, Statens institut för kommunikationsanalys, Intervju 9 juni 2005 
60 Nilsson, Göran (2004) Trafiksäkerhetsåtgärder och efterlevnad.  
61 Vägverket konsult, 2003. Hastighet och tidsluckor 2002  
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Drygt över hälften av alla trafikanter överskrider hastighetsgränser och ca. 10 % 
överskrider med minst 15 km/tim. Den största andelen hastighetsöverskridande 
förekommer vid hastighetsgränserna på 30 och 50 km/tim (se Tabell 3).62

 
Tabell 3. Genomsnittliga hastigheter och hastighetsöverskridanden 

Hastighetsgränser Andel trafikanter över tillåten hastighet

30 statliga 76 %

50 statliga 69 %

Tätort ej huvudled 44 %

50 tätort huvudled 53 %

70 statliga 60 %

70 tätort huvudled 34 %

90 statliga 50 %

110 statliga 60 %

110 motorväg statliga 64 %

Källa: Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna, Rapport augusti 2005 Tabell 4 
Genomsnittliga hastigheter och hastighetsöverskridanden sida 17 

4.6.2 Skyddssystem 
Säkerhet i ett motorfordon delas upp i krocksäkerhet och körsäkerhet. Krocksäkerhet 
omfattar alla de skyddande egenskaper hos ett fordon när olyckan inträffar. Körsäkerhet 
omfattar skydd hos fordon som minskar risker för vägtrafikolyckor. Utifrån 
trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att motorfordon har god krock- och körsäkerhet.63

Bilbälte är den absolut viktigaste krocksäkerhetsdetaljen i motorfordonen och betecknas 
som århundradets säkerhetsåtgärd. Arbetsmiljöverket hävdar att ca 70 liv skulle räddas 
varje år om trafikanter skulle använda bilbälte.64

Vägverkets djupstudie visade att i omkring 40 % av dödsfall i motorfordonen har 
trafikanter varit obältade vid olyckan, vilket betyder att en obältad svensk 
motorfordonsförare löper sex gånger högre dödsrisk i jämförelse med en bältad förare. 
Japanska och finska forskare har kommit fram till att en obältad framsätespassagerare 
löper fyra gånger, en obältad baksätespassagerare tre gånger högre dödsrisk än en 
bältad.65

I Sverige är det lag på att bilbältesanvändning men ändå utnyttjas de inte av en hel del 
bilister. Den genomsnittliga användningen av bälten och bilbarnstolar ligger på          
85-90 %. Yrkestrafikanter är sämre på att följa reglerna. Om den kunde höjas med fem 
procentenheter skulle ca 40 människoliv räddas årligen. Fullständig illustration av 
bilbältesanvändningen visualiseras i Diagram 3.66

 

                                                 
62 Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna, Rapport augusti 2005  
63 Säkra fordon, Arne Alfredsson. www.av.se  
64 Bilbälte, NTF Konsument. www.ntf.se  
65 Nilsson, Göran (2004) Trafiksäkerhetsåtgärder och efterlevnad. 
66 Pressmeddelande www.vv.se  
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Diagram 3. Bältesanvändning i olika trafikgrupper 
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Källa: Sammanställd av data insamlat från Vägverket, Polisen och Arbetsmiljöverket 

4.6.3 Nykterhet och drogfrihet 
Alkoholens roll vid trafikolyckor är relativt väl känd. Flera studier har belyst sambandet 
mellan förare under alkoholpåverkan och trafikolycka. Även små doser av alkohol 
påverkar människans centrala nervsystem som i sin tur påverkar förmågan att bedöma 
avstånd, ökar bländningskänsligheten, sänker uppmärksamheten och hjärnans förmåga 
att ta in och bearbeta information. Alkoholen har även en dämpande effekt på kroppen 
som leder till trötthet och förlängt reaktionstid och försämrad prestationsförmåga med 
20 % dagen efter konsumtion.67

Risken att råka ut för en personskada eller dö vid en vägtrafikolycka med alkohol 
inblandning är upp till 1 600 beroende på alkoholhalt och andra aspekter som personens 
kön, vikt, ålder, alkoholvana samt påverkan av mediciner och individens fysiska 
tillstånd. Generellt samband mellan promillehalten och risken att skadas i 
vägtrafikolyckan illustreras i Diagram 4.68

 
Diagram 4. Sambandet mellan alkoholhalten och olycksrisken hos en förare 

 
Källa: Andréasson, Rune & Jones, Wayne (1999) Alkohol och trafikbrott: en uppgift för rättskemin. s.23 

                                                 
67 Så påverkas vi av alkohol. www.vv.se  
68 Andréasson, Rune (1999) Alkohol och trafikbrott : en uppgift för rättskemin 
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I Sverige betraktas innehav av alkohol, droger eller ett specificerat läkemedel med 
narkotiskt innehåll i kroppen i samband med trafikarbete som rattfylleri eller grovt 
rattfylleri. Gränsen för rattfylleri ligger på 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 Mg/l 
utandningsluft och för grovt rattfylleri gränsen ligger på 1,0 promille i blodet, 
respektive 0,5 Mg/l utandningsluft och uppåt.69

Enligt Polisens och Vägverkets uppgifter utförs ca 14 000 körningar dagligen av 
berusade förare. Den största delen av ökningen beror på en oroväckande progression 
inom alkoholkonsumtionen som har en direkt koppling till rattfylleri, se Diagram 5. För 
varje procent som alkoholkonsumtionen stiger, stiger rattfylleri med 0,7 %. 
Alkoholkonsumtionen har ökat med ca tre liter per person under de senaste tio åren 
(1994-2004).70

 
Diagram 5. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och trafikolyckor, år 1994-2004 index 1994=100 
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Källa: Eget skapad med data från Konsumentverket och Vägverket 

4.7 Tekniska stödsystem 

Att effektivisera transporter och minska verksamhetskostnader med hjälp av nya 
tekniska stödsystem har blivit allt vanligare bland transportföretag. Den största 
drivkraften till införskaffandet av tekniska stödsystem, är möjlighet att sänka kostnader 
samt öka intäkter och konkurrenskraft. Den andra drivkraften är ständiga 
kvalitetsförbättringar, möjlighet att öka trafiksäkerheten och förbättra arbetsmiljön.71

Enligt Schenker Consultingutredning utförd på uppdrag av Vägverket finns det fyra 
kategorier av tekniska stödsystem, se Figur 5. 

 

                                                 
69 Rattfylleri vad är det? www.mhf.se  
70 Hur många kör rattfulla i Sverige? www.mhf.se  
71 Swahn, Magnus (1996) IT för resurssnål logistik 
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Figur 5. Fyra kategorier av tekniska tjänstestödsystem 

Källa: Kartläggning av tekniska stödsystem version 2.0 Schenker Consulting 20 okt. 2004 

 

Fordonskommunikation går ut på att fordon och transportledning har en snabb 
kommunikation mellan varandra. I fordonskommunikationens tillämpningar ingår 
dirigering av fordon, GPS och positionsdata, status- och lägesrapportering, övervakning 
och larm samt dataöverföring.72

Fordons- och föraruppföljning går ut på att både förare och ledningscentral får 
information om fordonen. I denna information kan ingå: 

• Genomsnittshastighet (km/h) 

• Totalt bränsle (l) 

• Bränsleförbrukning (l/100 km) 

• Högsta hastighet (km/h) 

• Antal inbromsningar 

• Högsta motorvarvtal (rpm) 

• Antal kraftiga inbromsningar 

• Bränsleekonomi (km/l) 

Idag råder en betydande samstämmig uppfattning bland forskarna att det finns potential 
att minska miljöpåverkan med informations- och kommunikationstekniken som bidrar 
till miljömålens uppfyllelse uppsatta av riksdagen. IT-baserade lösningar skulle då 
effektivisera transporter, närmare bestämt minska energiåtgång och utsläpp av 
emissioner.73

                                                 
72 Henfridsson, Ola (2003) Framtidens fordon 
73 Miljöteknikdelegationen, Rapport 2000:1 
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Verksamhetssystem går ut på att effektivare koordinera och planera trafikledningens 
arbete. De övergripande målen med verksamhetssystemet är att öka resursutnyttjandet, 
effektivisera verksamheten, förbättra och datorisera informationsutbytet. 
Verksamhetssystemet samlar och hanterar trafikdata, övervakar, styr och samverkar 
trafiken med andra system för bättre informationsutbyte.74

Ruttplaneringssystem hjälper förare eller transportledare att välja eller bygga upp rutter. 
Systemet är baserat på vägnätens databas och en beräkningsalgoritm. Med hjälp av 
denna teknik ska en trafikledare kunna minska transportkostnader och öka 
fyllnadsgraden. Systemet för dynamisk ruttplanering i kombination med 
trafikinformation och GPS positioneringsteknik i realtid förbättrats framkomligheten i 
trafiken.75

Miljöpåverkan och trafikskador är de primära problemområdena för samhället. 
Utvecklingen går i en rasade takt där nya trafiksäkerhetstekniska produkter lanseras på 
marknaden. Därför är det viktigt att få produkter att samverka med förare på ett sådant 
sätt att det minskar olycksriskerna.76

4.7.1 GSM77 
Global System for Mobile Communications, GSM, är dagens mest utbredda standard 
för mobiltelefonsystem som introducerades i Europa 1991. GSM är ett digitalt, 
kretskopplat nät för mobil telefoni där signalerna omvandlas och sänds via elektriska 
pulser. GSM-systemet grundas på ett luftgränssnitt av typen Time Division Multiple 
Access (TDMA), en tidsmultiplex med åtta tidsluckor. Detta gör att fler användare, upp 
till åtta, kan utnyttja samma frekvensområde och på så sätt ökar kapaciteten avsevärt. 

Idag existerar tre olika frekvensband för GSM; 900, 1 800 och 1 900 MHz. Det 
frekvensspektrum som används är uppdelat i ”downlink” (nedlänk)”, d.v.s till 
mobiltelefonen och ”uplink” i syftet att minimera störningar mellan mottagar- och 
sändarenheter. 

GSM i Europa används på frekvenserna 900 MHz och 1800 MHz. TDMA delar upp 
kanaler i flera ”tidsluckor” i frekvensband med 200kHz. Frekvenserna som GSM 
använder för ”upplink”, signalöverföring från en mobiltelefon, är 890-915 MHz och 
frekvenserna 935-960 MHz för ”downlink” från mobiltelefonen. Överföringshastigheten 
i GSM nätet är på 300 till 19 200 bps.  

4.7.2 GPRS 
GPRS - General Packet Radio Services, används för dataöverföring över det mobila 
kretskopplade telenätet. GPRS använder sig till stora delar av GSM infrastrukturen med 
bara några anpassningar. För att GPRS ska fungera i full utsträckning krävs det en 
mindre anpassning av GSM infrastrukturen. Eftersom GPRS ses som ett steg mot 3G, 
mobiltelestandarden som heter UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System).78

                                                 
74 Swahn, Magnus (1996) IT för resurssnål logistik 
75 Miljöteknikdelegationen, Rapport 2000:1  
76 Josephsson, Anders (2004) Låt oss inte vänta – för länge! 
77 Schiller, Jochen H. (2003) Mobile communications 
78 Vad är detta? GPS. http://www.gsm.aland.fi/ordlista.htm  
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GPRS använder sig av en möjlighet att använda flera dynamiska tidsluckor i TDMA-
ram. Denna egenskap används för att åstadkomma högre överföringshastighet och 
bredare bandbredd än med GSM-modem. Förutom ökad bandbredd genom tilldelning 
av flera tidsluckor inom en TDMA-ram för en enskild användare, finns det även en 
möjlighet till ökad bandbredd genom användning av färre felskyddsbitar i 
luftgränssnittet.79

Till följd av att informationen skickas uppdelad i paket över Internet behövs det inte en 
konstant öppen kanal. Befintlig information sänds bara om det finns ledig kapacitet och 
utrymme, så att ingen användare har ensamrätt till nätverksresurser med teoretisk 
överföringshastighet på upp till 115 kbit/s. GPRS är en potential för många användare, 
eftersom den tillåter paketdatatrafik över trådlösa nätverk och som möjliggör billigare 
och snabbare dataöverföring.80

4.7.3 NAVSTAR GPS 
Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System (GPS) är ett 
satellitbaserat positionerings- och navigeringssystem. Ursprungligen var GPS ett 
amerikanskt militärt system som numera finns tillgängligt för civilt och kommersiellt 
bruk. Systemet bygger på 24 satelliter som ligger i en omloppsbana runt jorden på 
22 000 meters höjd. Satelliterna har en omloppstid runt jorden på 712 minuter och 
sänder ut exakt tids- och positionsinformation, som kontrolleras och korrigeras av fem 
markstationer.81

Hur fungerar GPS? 
GPS positionering baseras på trilateration mätning med hänsyn till realtid. GPS-
mottagare beräknar avståndet mellan satelliter och sig själv genom att mäta satellitens 
radiosignals tidsintervall. För en tredimensionell position krävs det minst tre satelliter 
för att kunna beräkna positionen. Varje satellit sänder kontinuerligt ut två unika 
radiosignaler som kallas L1 och L2.82 Radiosignalerna innehåller information om tid 
och datum, Satellit ID och Status samt "Almanac" -data som anger var satelliten är vid 
varje given tidpunkt.83

L1-signalen eller Standard Positioning Service signal (SPS-signal), med en 
bärvågsfrekvens på 1 575,42 MHz, är tillgänglig för alla civila användare. 
Noggrannheten i positioneringen varierar beroende på atmosfäriska förhållanden och 
mottagarens kvalité. 

L2-signalen som har en bärvågsfrekvens på 1 227,60 MHz, tillsammans med             
L1-signalen används för att sända en kodad Precise Positioning Service signal (PPS). 
PPS signal har bättre precision än SPS-signalen men kräver en krypteringsutrustning. 

Positioneringen med en ”Pseudorangeing” kodmätnings metod är grundad på          
GPS-signalens utbredningshastighet. Grundprincipen är att GPS-mottagare mäter 
tidsintervall för radiosignaler. En satellit genererar en PRN (Pseudo Range Noice)-kod 
som gör att mottagaren kan starta koden samtidigt som satelliten. Efter att satellitens 

                                                 
79 Baker, Stiven (2001) GPRS ställer nya krav på konstruktören 
80 Ewert, Magnus (2002) GPRS   
81 In Simple Terms, How Does GPS Work? Richard B. Langley. http://gge.unb.ca/HomePage.php3  
82 Navigering med hjälp av satelliter. www.snsb.se  
83 All about GPS. www.trimble.com  
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kod har nått GPS mottagaren jämförs och beräknas tidsdifferensen (t) mellan koderna 
för därefter översättas till ett pseudoavstånd (s), se Figur 6.84

tcs ⋅=  

s: Pseudoavståndet  

c: Signalens utbredningshastighet ljusets hastighet  

t: Tidsskillnaden  

 
Figur 6. ”Pseudorangeing” kodmätnings metod 

 
Källa: www.lantmateriet.se Principen för kodmätning 

 

Vid en bärvågsmätningsmetod skapas en bärvåg, som mottagits från satelliter, i 
mottagaren. Den genererade mottagarens signal, med samma frekvens som godtagna, är 
fasförskjutna beroende på tidsavståndet. Bärvågens fasförskjutning beräknas med hjälp 
av fasmätning. Avståndet mellan satellit och mottagare uttrycks i antal bärvågsperioder, 
s.k. periodobekant. Bärvågsmätningen utförs på L1, L2, eller L1 kombinerat med L2. 
Noggrannheten vid bärvågsfasmätning uppskattas till ett par millimeter. 85

Navigering med hjälp av GPS kan användas av flygplan, bilar, tåg och båtar och har på 
senaste tiden blivit en allmän nyttighet för allmänheten. Satellitnavigering kommer att 
få en ännu bredare användning i framtiden när systemen utvecklas och blir mer 
tillgängliga. Motorfordonstrafiken har mycket att vinna på förbättrad 
positionsbestämning i form av, bl.a. planerings- och övervakningssystem inom t ex 
skogstransporter, taxibolag och åkerier. Till och med utryckningsfordon från polis, 
brandkår och ambulans kan nyttja noggrannare koordinater på utryckningsobjekten.86

4.7.4 Alkolås 
Motorförarnas helnykterhetsförbund MHF har med stöd av Vägverket och i samarbete 
med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås framställt ett underlag för 
svensk kvalitetsprofil på alkolås, som främst riktar sig mot villkorlig 
körkortsåterkallelse. Under året 2005 ska en standard för kvalitetssäkring av alkolås 
arbetas fram för hela EU. Under andra halvåret 2006 kommer standarden att 
offentliggöras i Sverige.87

                                                 
84 Global Positioning System Overview, Peter H. Dana www.colorado.edu  
85 GPS och annan mätningsteknik - Mätmetoder, GPS. www.lantmateriet.se  
86 Navigering med hjälp av satelliter. www.snsb.se  
87 Tomas Jonsson, MHF projektledare. MHF. telefonintervju maj 2005 
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Alkolås är ett kontrollinstrument som hindrar en förare att starta motorn vid registrerad 
alkohol i förarens utandningsluft. Grundregeln ligger på att förare blåser i ett 
munstycke, som kontrollerar eventuell förekomst av alkohol i utandningsluften. 
Överstiger halten mera än 0,2 promille registreras detta av alkolåset och åtkomst till 
startmotorn, bränslepumpen eller tändningen blockeras så att motorn inte kan startas.88

Dagens alkolås används huvudsakligen i två syften: dels för kvalitetssäkring av 
transporter och dels som en alternativ lösning till körkortsåterkallelse för dömda 
rattfyllerister. I dag finns det framförallt tre typer av alkolås på marknaden: 
Rehabiliterings Program (PR), Transport Kvalité (TQ) och Privat Fordon (PV).89

Årligen dras ca 17 000 körkort in. Året 2003 återkallades 6 542 körkort på grund av 
rattfylleri.90 Alkolås Typ RP har mycket höga krav på mätsäkerhet och 
manipuleringsmöjligheter. Alla alkolås av denna typ har en loggbok som lagrar alla data 
på utandningsprov och försök till start. Detta alkolås är avsett för personer som går 
igenom ett rehabiliteringsprogram. Därför finns möjlighet till upprepat utandningsprov 
under färd.91

Alkolås Typ TQ är ett kvalitetsinstrument främst avsett för företagens yrkesförare. 
Låset fungerar på ett liknande sätt som typ RP utifrån blockeringssätt vid 0,2 promille. 
Däremot kan detta alkolås vara både med och utan loggbok och med ett varningssystem 
vid 0,1 promille. Om företaget har alkolås som är kopplat till alkohol- och drogpolicy 
då ställs det krav på både loggbok, mätteknik och möjlighet till lagring av information 
för vidare uppföljning. Alkolås Typ PV används av privatpersoner efter frivillig 
installation. Denna typ av alkolås hindrar föraren att starta fordonet vid en alkoholhalt 
över 0,2 promille.92

Det finns fyra olika sätt att en mäta alkoholhalt, däremot bara tre sätt att mäta en 
alkoholkoncentration i utandningsluften.  

• Infraröd analys  

• Bränslecell analys 

• Halvledarsensor analys 

                                                 
88 Seminarie: Trafiksäkerheten. Eskilstuna okt 2005 
89 Vad är ett alkolås? www.mhf.se  
90 Allt flera körkort återkallas. Catarina Gisby. www.str.se  
91 Alkolåsnytt. (2003) Alkolås istället för körkortsåterkallelse. 
92 Ibid. 
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Infraröd analys 93

Det mest exakta sättet att mäta alkoholkoncentrationen i utandningsproven är infraröd 
analys som är baserat på spektroskopi. 
Figur 7. Infraröd analys 

 

Källa: http://science.howstuffworks.com/breathalyzer4.htm 

Figur 7 ger en överskådlig illustration av en grundläggande design på en infraröd 
analysator. Utformningen baseras på den karakteristiska egenskapen av infraröd energi 
som absorberar alkoholmolekyler. En detektor mäter förändringen i mängden av en 
specifik våglängd av infraröd energi som passerar från en källa av IR-ljus genom en 
provkammare och ett filterhjul till detektorn. Filterhjulet med olika filter används för att 
reglera en ljusstråle och sanktionera olika våglängder av infraröd energi vidare mot 
detektorn för analys. Processorn övervakar och analyserar differensen mellan mängden 
av infraröd energi som har nått detektorn när provkammaren är fri från kemiska 
förening. Processorn absorberar den infraröda energin och den mängden av infraröd 
energi som når detektorn när provkammaren är full av luftutandningsprov. Denna 
differens ger en indikator på koncentrationen av den absorberande substansen i proven. 
Om etanol var en av de molekyler i luftgenvägsproven som absorberade energi vid 
våglängden, då används den beräknade differensen i infraröd energi används för 
fastställande av alkoholkoncentrationen. 

Med tanke på differensens noggrannhet är det viktigt att den primära våglängden av 
infraröd energi är vald med omtanken på dess korssensitivitet till andra substanser. Den 
sekundära våglängden är vald utifrån den kemiska blandningen som inträffar i den 
mänskliga andedräkten. Eftersom en viss koncentration av kemiska ämnen i den 
mänskliga andedräkten kan motverka analysen av etanol. 

Bränslecellsteknik94

Den enklaste alkoholbränslecellen består av ett elektrolyt, ett poröst lager som är fyllt 
med en kemiskt trög elektrolytlösning. Detta lager är täckt av två elektroder, fint 
fördelad platinaoxid, som är elektrisk laddade. Den kemiska reaktionen som sker i en 
bränslecell konverterar alkohol till ättiksyra. Vid en konverteringsprocess frigörs ett 
antal elektroner från en alkoholmolekyl. En elektron reagerar med en partikel i 
lösningen vid elektroden. Vid katoden reduceras partiklar i lösningen, vid anoden sker 
en oxidation av partiklarna. I samband med försörjningen av elektricitet till dessa två 

                                                 
93 How Breathalyzers Work? www.science.howstuffworks.com 
94 Ibid.
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elektroder skapas ett elektriskt flöde som är en direkt indikator på koncentrationen av 
alkohol som tillförs bränslecellen. Ett förenklat exempel på bränslecellen illustreras i 
Figur 8. 

 
Figur 8. Bränslecell 

 
Källa: http://science.howstuffworks.com/breathalyzer5.htm 

 

Halvledarcell eller semiconduktorcell gassensor används inom många olika områden 
vilket gör att den reagerar på ett flertal olika kemiska ämnen. Denna typ av cell mäter 
halten av syre i luften men även halten av isobutan, nikotin, rök mm. Den typen av 
alkolås kan även reagera på t ex tobaksrök och bensinångor. Alkolås med bränslecell är 
betydligt dyrare i inköp än de med halvledarsensor. 
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5 Empiri 

Detta kapitel återger det empiriska materialet som skapats under pilotprojektet. 
Inledningsvis presenteras kortfattat de övergripande mål som skall uppnås med tekniska 
stödsystem. Genom granskning av tillgängliga data skapades en grundläggande 
förståelse för de system som ska användas i projektet. Den dominerande delen av detta 
kapitel redovisar resultatet av kartläggningen av orderhanteringsprocessen. I slutet ges 
en komprimerad men ändå sammanfattande bild över kundens önskemål och syn på 
tekniska stödsystem. 

Under den senaste perioden har investeringar i IT lösningar ökat stadigt på Alltransport 
i Östergötland AB. Under året 2003 anskaffades affärssystemet IBS Cockpit. Redan då 
undersöktes möjligheter att underlätta informationsflödet mellan affärssystemet, 
miljödatabasen och resursenheter. Under året 2004 togs beslut om investering i mobila 
orderhanteringssystem till/från resursenheterna. Projektet med mobil kommunikation 
kom så långt att en kravspecifikation togs fram samt att utrustningen 
förhandsbeställdes.95

Avsikten med stödsystemet var att öka kvaliteten på de tjänster som utförs, öka 
effektiviteten, vilket innebär att företagets samtliga resurser skulle användas på bästa 
möjliga sätt. Med Alltransports resurser menas både personal, IT-system och 
resursenheter. Övergripande mål som Alltransport i Östergötland AB vill uppnå med 
tekniska stödsystem kan formuleras enligt nedan. 

• Underlätta och stödja kommunikation mellan transportledare och chaufför 

• Möjliggöra besparingar av driftkostnader för fordon 

• Möjliggöra besparingar genom minskad administration 

• Tillfredställa kundens krav och önskemål 

• Frigöra tid till transportledare för att söka nya kunder 

• Underlätta arbetsplanering för transportledare 

• Vara förberedda för ny lagstiftning på t.ex. alkolås 

• Att förbättra informationssäkerheten 

• Förbättra framkomligheten och förarens vägval 

• Uppnå företagets mål 

• Förbättra trafiksäkerheten och miljöledningen 

• Minska mobiltelefonanvändningen för förare 

• Att stödja verksamheten och göra den flexiblare 

• Att minska kostnader (ex. bränsle, mobilkostnader) 

• Att öka kvaliteten på tjänsterna (rätt tjänst, rätt tid och rätt adress) 

                                                 
95 Hans Nyrén, Affärsutvecklare. Alltransport i Östergötland AB. Intervju juli 2005  
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• Förbättra arbetsmiljön för förare 

• Öka Alltransports anseende på marknaden 

• Minska stöldrisker av fordon 

• Minska tid för säkerställning att policyn uppnås 

Tyngdpunkten i Alltransports effektiviseringsbehov ligger på förenkling, 
rationalisering, automatisering och informationsutbyte av kärnprocessen - 
orderhantering. För att nå de ovanstående målen och effektivisera kärnprocessen fordras 
relativt stora förändringar i verksamheten och investeringar i nya tekniska lösningar. 

5.1 Effektiviseringsprocess 

Som nämndes under syftet handlar Pilotprojektet om studier av synergieffekter som 
uppstår med tekniska stödsystem samt om förslag för framtida investeringar. Fokus med 
examensarbetet är att titta på effekter med avseende på ekonomi, kundnytta, miljö och 
trafiksäkerhet. 

Olika effektiviseringsmöjligheter diskuterades under ingångsfasen: 

• Effektivisering av materialflödet i försörjningskedjor med avseende på kundnytta 
via effektivitets delkomponenter; leveranstid, leveranspålitlighet, servicenivå och 
leveransflexibilitet 

• Effektivisering av betalningsflödet i försörjningskedjor med avseende på 
ekonomin via ett automatiserat angreppssätt, informationsutbyte och via 
effektivisering av leveranstiden 

• Effektivisering av informationsflödet i försörjningskedjor med avseende på 
ekonomi och miljö och trafiksäkerhet via informationsutbyte och samverkan  

• Effektivisering av resursflödet i försörjningskedjor med avseende på ekonomi via 
informationsutbyte och förenkling 

För att öka fokus på verksamhetens effektiviseringsprocess uppmärksammades 
huvudprocessen. En helhetssyn användes för att granska arbetsflödet som finns inom 
orderhanteringsprocessen. Vid granskningen kartlades alla aktiviteter i ett 
flödesdiagram för att komma till insikt om olika förbättringsalternativ och processens 
funktionalitet, med särskilt fokus på informationsflödet. 

Tidigare i rapporten redovisades lämpliga96 handlingssätt för förbättringsarbete: 
rationalisering och automatisering. Rationaliseringsprocessen avspeglas i 
kartläggningen av inköpsprocessen och automatiseringsprocessen avspeglas i de 
tekniska stödsystemen, som orderhantering, transportplanering och navigering. 
Bränslebesparingsmodul och alkolås ingår i informationsutbytesprocessen för 
effektivisering av utbyte av informationen mellan fordon och förare samt kunden och 
Alltransport. 

De nya tekniska stödsystemen möjliggör integration mellan fordonen och 
transportplaneringssystemet som kan betecknas som ett automatiserat angreppssätt av 
informationsutbyte. Det är genom integration mellan företagets olika system och 

                                                 
96 Mattsson, Stig-Arne (2002) Logistik i försörjningskedjor 
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resursenheter som företagets önskade mål uppnås. Denna integration gör utvecklingen 
av kärnprocesser genomförbar samt underlättar uppföljning och kontroll av viktiga data. 

5.2 Kartläggning av orderhanteringsprocesser 

Syftet med kartläggningen av orderhanteringsprocessen var att få en bild över hur och 
vilka processer som utförs på Alltransport. Effektiviseringsprocessen inleddes med en 
kartläggning och analys av orderhanteringsprocessen. Under kartläggningen 
undersöktes vardagsarbetet hos transportledarna och andra involverade personer på 
Alltransport i Norrköping och Linköping. Meningen med undersökningen var att få en 
djup kunskap om hur transportledarna hanterar informationen. Genom samtal, 
iakttagande och arbete med inköpsprocessen, registrerades olika arbetsmoment i 
inköpsprocessen.  

Inom Alltransport i Östergötland AB finns det flera typer av inköpsprocesser så som 
investeringar, inköp av leverantörstjänster, inköp av kontorsmaterial, inköp av bränsle 
och reservdelar samt diverseinköp. Detta examensarbete koncentrerar sig på 
inköpsprocessen av leverantörstjänster. Till leverantörstjänster räknas tjänster av 
transporter, maskiner, kranar som utförs av transportörer, åkare eller lejdåkare. De flesta 
beställningar på leverantörstjänster kommer via telefon till transportledare eller i viss 
mån direkt till leverantör/förare/chaufför. 97

Arbetsmetoder vid inköpsprocessen av leverantörstjänster delas upp i beställning, 
ordergivning, orderkvittens och fakturering/avräkning. En sådan inköpsprocess 
benämns på Alltransport för orderhanteringsprocessen. På Alltransport finns det två 
typer av orderhanteringsprocesser som är uppdelade enligt olika orderbilder i 
affärssystemet CockPit;98

Distributionsorderhantering som används främst av affärsområden Fjärr- och 
distribution. Denna orderhanteringsprocess använder distributionsorderbild som 
kräver informationen om avsändare, mottagare och betalare, eftersom avsändare eller 
mottagare inte behöver vara betalare av transporttjänsten. 

Anläggningsorderhantering använder anläggningsorderbild och används av resterande 
affärsområden. Denna process riktar sig främst mot tjänster som utförs av 
entreprenadmaskiner. 

Alltransports bokningscentraler (BC) ligger i Norrköping, Linköping och Nyköping. 
Arbetet som utförs på bokningscentralerna kan beskrivas som ett speditionsarbete. 
Totalt på BC arbetar 22 personer och de har i regel flera arbetsmoment: bokning, 
planering och kontakt med förare, uppföljning av transporttjänster, kvittering samt 
avräkning. 

En inköpsprocess på Alltransport startar oftast med ett leverantörsavtal som ger 
Alltransport tillgång till resursenheten och ett kundavtal som ger preliminär tillgång till 
transportarbete och intäkter. Därefter sker processtyrning av transport- och 
maskintjänster som indelas i två kategorier:99

                                                 
97 Verksamhetshandbok av a ”Inköpsrutiner” 4.2.2 
98 Carl Gustafsson, Prissättare, Alltransport i Östergötland. Intervju 30 juni 2005 
99 Verksamhetshandboken Kundprocessen - allmän beskrivning 6.2.1 
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• Styrning av verksamheten för egna resurser och fordon exempelvis hjullastare, 
grävmaskiner och mobilkranar. 

• Styrning av verksamheten för transport- maskin- och hanteringsuppdrag utförda 
av underleverantör sker genom leverantörsavtal. 

I Figur 9 visas en grafisk beskrivning och förklaring över Alltransports aktiviteter vid 
processtyrning av transport- och maskintjänster. Orderhanteringsprocessen, figuren med 
markerad i fyrkant, inleds alltid med ett kunduppdrag. Offerten/avtal ligger till grund 
för prissättning av en transporttjänst och val av resurs. Därefter påbörjas 
orderhanteringsprocessen som redovisas i Figur 10. Denna process valdes att redovisas 
detaljerat, varje steg i processen är numrerad och beskriven. 
Figur 9. Beskrivning av processtyrning av transport- och maskintjänster 

Kundkontakt som initierar åtgärder.  
Exempel vis registrering av kund och dennes 
behov. 

Kundkontakt som leder till offert/anbud. 
Specificering och registrering av anbud. 

Offert/Anbud som leder till avtal. Registrering, 
arkivering och distribution av färdiga avtal till 
berörda. 

Avtal som leder till beställning från kund. 
Registrering av beställning. Val av förare. 
Information om gällande uppdrag till förare. 

Transportsedel efterbehandlas med bl.a. 
kodifiering och prissättning. 

Datakörning av faktureringsuppgifter från 
transportsedel. Arkivering av transportsedel. 

 

Uppföljning av utförda tjänster enligt avtal eller 
kontrakt. 

Källa: Utveckling av Alltransport i Östergötland AB dok: 3.1.1  Allmän beskrivning anbud till 
avtal/uppföljning 

 40



 Empiri 

Figur 10. Flödesdiagram av kundorderprocessen 
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Beställning  

1 Mottagning av transportarbete börjar vanligen med att kunden tar kontakt 
med en av transportledarna för beställning av en tjänst, t.ex. distribution, 
lyft, slamsugning eller högtrycksspolning. De flesta beställningar sker via 
telefon, fax eller e-mail från kund. I detta sammanhang delas kunderna upp i 
två grupper med eller utan skriftligt avtal. Cirka 30 % av alla tjänster i 
affärsområdet Bygg & Anläggning, 10 % av tjänster i Tung & Lyfthantering 
och 20 % av tjänster i Fjärr & Distribution körs kontinuerligt utan 
mottagning av transportarbetet. 

2 Till kund utan avtal görs en eventuell prissättning av transportarbetet 
som slutförs med insamling av nödvändig information vid kundens 
godkännande av priset. 

3 Kund med skriftligt avtal har reglerade priser och därför utesluts aktivitet 
två och endast insamling av nödvändig information sker vid bokning. 

• Beställarens namn och adress samt betalarens namn om den är inte 
beställare 

• Telefonnummer, referens och organisationsnummer 
• Datum för transportuppdraget 
• Godsslag  
• Adress för på- och avlastning eller arbetsplats  
• Om kunden har önskemål som en specifik resurs beträffande antal 

axlar, släp, kranstorlek eller miljöbil  
• Extra utrustning som t.ex. skopor, extra personal etc.  
• Övriga noteringar 
• Uppgifter om kunder med registrerat avtal hämtas automatisk från 

kunddatabasen i Cockpit. 

4 Därefter sker registrering av order i CockPit. Transportledare fyller all 
information i CockPit. I detta skede får ordern ett ordernummer och 
orderstatus Otilldelad. 

Ordergivning

5,6 Eftersom många kunder bokar order i förväg tilldelas resurs i ett senare 
stadium. Transportplanerare försöker hitta en resurs från lediglista. Vid 
denna tidpunkt ändas orderstatus till preliminärt tilldelat. Så fort en lämplig 
resurs hittas kontaktas en förare. Transportorder tilldelas via ett 
telefonsamtal eller med färdig utskriven transportsedel som hämtas av 
föraren. Färdig utskriven transportsedel har all nödvändig information, 
däremot måste en order som tilldelas via telefon antecknas av föraren.  

7 Föraren som godtar en order lämnar acceptans till transportledaren under 
telefonsamtalet vid tilldelningen av transportordern. Transportorder som 
lämnas till föraren med utskriven transportsedel godtas vara accepterad. 

8 Föraren registrerar manuellt transportsedeln enligt dokument () 
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9 Efter avslutat samtal med föraren bekräftas acceptansen av order i 
CockPit med orderstatus Definitivt tilldelad, resurs tas bort från lediglista. 

Orderkvittens

10 Så fort transportarbetet är fullföljt kontaktar föraren transportledaren för att 
bekräfta utfört arbete och lämna eventuella förändringar. 

11 Transportledaren verifierar och registrerar genomförd order med 
orderstatus Definitivt tilldelad och avslutad, resurs sätts åter upp på 
lediglista. 

12, 13,14  Föraren lämnar fraktsedeln med fakturaspecifikationen till en av de 
bestämda återlämningsplatserna. Därpå följer sortering av fraktsedlar efter 
kund/resursnumret som utförs av personalen, som senare överlämnas till 
respektive transportledare för granskning och kvittering. 

Fakturering/avräkning

15 Transportledaren granskar och skapar faktureringsunderlag av order i 
CockPit, och utför kvittering. 

16 När kvitteringen är utförd lämnas fraktsedlar med fraktspecifikationen igen 
till sorteringen. 

17, 18 Efter den andra sorteringen av fraktsedlar efter resursnummer lämnas 
fraktspecifikationen till faktureringsavdelningen som faktureringsunderlag. 

19 På faktureringsavdelningen skapas fakturor i CockPit. Efter att fakturan 
skapats registreras ena delen av transportsedeln. 

20 Faktura tillsammans med fakturaspecifikationen skickas enligt 
överenskommelse till kunden och två gånger i månader sker avräkning till 
föraren enligt överlämnade fraktsedlar. 

21 Arkiveringsexemplar av fraktsedeln arkiveras  

 

Det finns inte idag något stöd på Alltransport som genererar statistik över den totala 
ledtiden för en order. Den enda tiden som är redovisad gäller tiden från leverans till 
fakturering. Den genomsnittliga tiden ligger på omkring 17 dagar. Den totala ledtiden 
från order till fakturering är aldrig undersökt, på grund av att många kunder har ett avtal 
och order lämnas i förväg. Den andra orsaken är att förarna/åkerierna lämnar 
frakt/transportsedlar några gånger per månad och inte direkt efter utfört 
transporttjänst.100

Däremot finns det statistik över felfakturerade fakturor till kund. Statistiken gäller totala 
Alltransportskoncernen och är uppdelat enligt orsak och affärsområde. Det 

                                                 
100 Alltransports kvalitets mål 2004 
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genomsnittliga felet ligger på omkring 32 felfakturor per månad. Den dominerande 
felorsaken ligger på faktureringen till fel kund, 24 felfakturor per månad, jämt fördelat 
mellan affärsområdena Tank & Miljö, Bygg & Anläggning, Tung & Lufthantering. Den 
andra orsaken är att förarna/åkerierna lämnar frakt/transportsedlar några gånger per 
månad och inte direkt efter utfört transporttjänst.101

5.3 XMO-systems 

Alltransports största intresse för det tekniska stödsystemet är att uppnå ekonomisk 
besparing och att effektivare planering och kommunicering. I slutet av år 2004 valdes 
Mobistics XMO-systems som skulle effektivisera Alltransport orderhanteringsprocess. 
XMO-systems är ett innovativt system för optimering av logistikprocesser och för 
integration med mobil kommunikation, orderhantering och positionering. Systemet har 
fem huvudfunktioner Order, Position, Navigation, Larm och Drivec Manager. Av dessa 
fem delar är Position, Navigation och Drivec Manager externt inköpta moduler.102

5.3.1 Position 
Position är en Followit enhet som är baserad på en kombination av GPS, GSM/GPRS. 
Followit är ett öppet system som kan integreras med andra kommunikationsenheter. 
Huvudkomponenter är GPS modulen för positionering, GSM/GPRS modulen för 
kommunikation och dataöverföring via GPRS. Followit är utrustad med en 
mikroprocessor som bearbetar och lagrar data och kommunicerar med externa enheter. 
GPS modulen använder satelliterna för kontinuerlig registrering och beräkning av 
enhetens absoluta position. Enhetens position (koordinater) lagras i minnet enligt FIFO 
principen oberoende av operating mode.103

5.3.2 XMO-Order 
Ett orderhanteringssystem har till ändamål att reducera den arbetstid som orderhantering 
skulle kräva vid manuellt arbete. Ett väl fungerande orderhanteringssystem kan 
åstadkomma direkt överföring av informationen, reducering av tid och automatisering 
av manuellt arbete. Valet av Alltransports effektiviseringsarbete blev, som beskrivits 
tidigare, XMO-order med en rad funktionssteg.  

XMO-Order är en meddelandemodul som ger möjlighet att skicka och ta emot order och 
status mellan resursenheter och ledningscentral. I kapitel 5.2 klargjordes att 
beställningar är av olika karaktär, en del order innefattar tjänster som 
tömning/avhämtning av container, medan andra order kan gälla krantjänster beställa till 
på en plats. Detta gör att det för en del order behövs annorlunda information och 
särskild orderbild. Därför skapades tre separata orderbilder som ska täcka 
informationsbehovet för alla tjänster hos Alltransport i Östergötland AB. Orderbilderna 
är specifika och unika och anpassade för alla tjänster. 

Distributionsorderbild är riktad mot affärsområde Fjärr & distribution och innehåller 
information om avsändare, mottagare, betalare och gods. 

                                                 
101 Kundreklamation 2000-2003 Alltransport i Östergötland AB 
102 Wingård, Ander. VD Mobistics AB, Intervju sep 2005 
103 XMO – systems. Mobistics reklambroschyr 
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Anläggningsorderbild är riktad mot återstående affärsområden och innehåller 
informationen om avsändare, mottagare och tjänsten som ska utföras. 

Resursorderbild på samma sätt som anläggningsorderbild är riktad mot en specifik 
entreprenadmaskin (resurs). Orderbilden innehåller informationen om tjänsten och 
arbetsplatsen. De största skillnaderna mellan orderbilderna finns i Adress-fliken i 
handdator (se Figur 11). 

 

Figur 11. Tre orderbilder: Distribution, Anläggning och Resurs 

 
 

I Figur 14 visas en grafisk beskrivning över de nya rutiner och aktiviteter som förordas 
att användas när en kund gör en beställning av en transportjänst. Varje steg i den nya 
teoretiska orderhanteringsprocessens flöden på Alltransport är numrerat och kort 
beskrivet. 

Som tidigare ska majoriteten av alla beställningar av transporttjänster komma via 
telefon till transportledaren och i viss mån direkt till leverantören/föraren. 
Arbetsmetoden vid orderhanteringsprocessen ska fortfarande innehålla beställning, 
ordergivning, orderkvittens och fakturering. Transportledaren ska i fortsättningen 
använda två orderbilder i CockPit däremot ska föraren/leverantören använda en av tre 
orderbilder beroende på beställd tjänst. 

1.  Likalydande som tidigare börjar inköpsprocessen med ett uppstått behov av 
transporttjänst hos en kund. Kunden tar kontakt med transportledaren via telefon, fax 
eller e-mail och beställer tjänsten. 

2.   Kunden utan skriftligt avtal får en eventuell prisuppgift av transporttjänsten. 

3.  Kunden med reglerat avtal eller bekräftat pris lämnar nödvändig information till 
transportledaren för en komplett bokning. 

4.   Transportledare registrerar order i CockPit och försöker hitta en lämplig resurs från 
lediglista. Transportorder med all nödvändig information skickas via GPRS till 
resursenhetens PDA, se Figur 12. 
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Figur 12. Aktivitet 4 

I detta skede godtar föraren (status A, DB) eller avböjer (status 
N) en order via PDA. Om föraren avböjer en order genomförs 
processen tills en lämplig resurs har hittats till beställningen, se 
Figur 13 a. 

6.    Så fort tjänsten är utförd bekräftas ordern i ursprungligt 
skikt (status RO) eller med eventuella förändringar (status RA) 
av föraren med PDA (se Figur 13 b, c, d). Transportledaren får 
även en bekräftelse i CockPit om att tjänsten är utförd och 
avslutad (status DA) och det finns ett underlag till fakturering. 

 

 

 
Figur 13.a,b,c,d Nya orderhanteringen steg 5 och 6 

 

7.   Transportledaren verifierar och registrerar genomförd order för att därefter skapa 
faktureringsunderlag av ordern i CockPit och kvitterar. 

8.     På faktureringsavdelningen skapas fakturor i CockPit. 

9.   Fakturan tillsammans med fakturaspecifikationen skickas enligt överenskommelse 
till kunden samt avräkningen till föraren. 

Orderutskicket som skickas till förarens PDA kommer att motsvara dagens transport- 
eller fraktsedel. Ordermottagning, acceptans av ordermottagning och ordernekande är 
till för att en förare ska kunna kommunicera med centralen. Föraren ska skicka en 
orderkvittering och en rapportering på utfört arbete med eventuella avvikelser till 
transportledaren. Orderkvittensmottagningen ska ske på ledningscentralen hos för 
verifiering och registrering av utförd tjänst i CockPit. CockPit ska utföra fakturering 
och avräkning med stöd av kund- och leverantörsregister efter utförd tjänst. Detta 
skulle automatisera orderprocessen och frigöra Alltransport från frakt- och 
transportsedlar. 

 46



 Empiri 

Figur 14. Nya rutiner för orderhantering 

 

KUND TRANSPORT- 
LEDARE COCKPIT ÅKARE 

FÖRARE   ARKIV 

  1         

                 2        

 3         

         4     

         

                        5     

           

          6     

       

          

      7           

          

    8        

      

              9     

         

5.3.3 XMO navigering 
XMO-Navigation är den andra av externa modulerna och är införskaffad från 
TOMTOM. Själva navigeringsverktyget är TomTom Navigator 3.00. I TomTom 
navigationspaket ingår kartor över hela Norden på en CD som installeras i handdatorn. 
TomTom Navigator hjälper förare att navigera fordon, hitta rätt gatu-, post- och 
adressnummer. TomTom kan även enkelt söka upp intressentpunkter, som 
bensinstationer, bankomater eller golfbanor. TomTom Navigator 3 erbjuder enkel 
adressinmatning och möjlighet till navigering genom att markera en destination fritt på 
en medföljande karta. Nedan beskrivs vilka TomToms funktioner som är tillgängliga för 
en användare; (se Figur 15) 

• Dörr till Dörr planering över hela Europa 
• Ruttplanering 
• Adress Navigation 
• Navigera direkt från adressboken 
• Dag- och nattfärger 
• Flera språk: Klara och precisa talade instruktioner på 34 språk 
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• Automatiskt larm när du når destinationen 
• Intressentpunkter 
 

Figur 15. TomTom Navigator 3.00 

 
 

5.3.4 Drivec Manager 
Drivec Manager är den tredje externa 
komponenten som ingår i XMO konceptet. 
Under examensarbetets gång har Drivec 
Manager gått i konkurs och uppstått på nytt som 
VDI-Innovation. VDI-Innovation erbjuder fyra 
fristående applikationer såsom 
BränsleBarometer, Optimeter, Trafiksäkerhet 
och Miljö. Dessa applikationer fungerar som ett 
hjälpmedel och stödsystem till förare och 
företag. I projektet användes fristående 
applikation BränsleBarometer.  
BränsleBarometern är en mätutrustning som 
installeras på enheten. BränsleBarometern 
mäter bränsleförbrukning och eventuellt 
överförbrukning. Till överförbrukningen 
beräknas bränsleåtgången vid aktiviteter som 
inbromsningar, körningen i hög hastighet, 
växlingar eller gång på tomgång, se Figur 16. 
Mätningar av fordonsdata genomförs medan 
enheten används. 

Figur 16. Överförbrukning 

 

Dator som mäter fordonsdata med hjälp av en särskild seriell, oberoende CAN-bus-
anslutning, som förenklar anslutning till fordonets eget system, som sitter under 
instrumentpanelen. VDIs dator har inbyggd GPS, accelerometer och en mätare för 
direktinsprutning av fossila bränslen in i motorn. Dator samlar in löpande information 
såsom hastighet, bränsleförbrukning och varvtal och beräknar därefter hur pass väl 
förare utnyttjar bränsle och motor. Denna information sänds till förarens handdator och 
via GPRS till en extern server. PDA visar fortlöpande informationen om enhetens 
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parametrar och förslag till mera effektivt körsätt. Samma information registreras och 
lagras på en extern server och kan laddas ner av fordonsansvariga via Webben. 
Bearbetad data laddas ner i rapportform. Rapporten innehåller information om 
grunddata såsom körd sträcka, total bränsleförbrukning, total motortid, kötid, 
medelförbrukning, medelhastighet och förbrukning vid stillastående arbete, se Figur 17. 
I rapporten presenteras även ”sträcka körd på luft”, antal korta stopp (under tre 
sekunder) och tiden på tomgång. Mätningarna för emissionsdata presenteras i gram per 
kilowattimme eller gram per mil.104

 
Figur 17. Bränslebarometern, motordata 

 

5.4 Alkolås 

Alkolås är det sista tekniska stödsystemet som ingår i detta projekt. I början av detta 
examensarbete var inte alkolås införskaffat som andra system. Beslut togs att även testa 
funktionalitet av olika alkolås i samband med pågående trafiksäkerhetsprojekt. 
Trafiksäkerhetsprojektet drivs i samarbete med TRB Sverige AB och Vägverket för att 
skapa mer miljöanpassade och säkra transporter. 

För att kunna göra en utredning som ska resultera i en rekommendation av alkolås 
valdes fyra fabrikat. Valet av alkolås grundades på en publicerad artikel i Svensk Åkeri 
tidning nr 4, 2005105. Samtliga införskaffade alkolås är representerade nedan i Tabell 4 
och är uppdelade enligt mätteknik och typ. 

 
Tabell 4. Alkolås 

 teknik typ affärsområde 

ACS Alkolock V3 bränslecellsteknik TQ L&T, B&A 

Foxguard Alkolås bränslecellsteknik TQ T&M  

Dräger Interlock XT bränslecellsteknik PR TQ B&A, F&D 

AlcoBlock halvledarcellsteknik TQ PV F&D, T&M 

                                                 
104 Göthe, Klas.  Säljare VDI- Innovation AB, Intervju 8 sep 2005 
105 Josephsson, Anders (2005) MHF varnar för billiga alkolås: bättre mätnoggrannheti en 

juiceförpackning! 
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Arbete med alkolås har skilt sig från resterande delen av examensarbete eftersom 
avsikten med alkolåsprojektet var att testa alkolås i skarp drift i det dagliga arbetet och 
att redovisa för- och nackdelar med givna alkolås. Arbetet med alkolås har varit en 
löpande analys avseende funktionalitet, användbarhet och reliabilitet. För att inte 
försvåra och röra ihop dessa olika delprojekt valdes projekt alkolås att redovisas separat 
i Bilaga 5. Den generella beskrivningen och analys av alkolås som ett system redovisas 
dock i huvudrapporten. 

5.5 Kunder och deras krav  

Alltransport och alla andra transportföretag tar hänsyn till kundernas krav, önskemål 
och behov eftersom i leverantörens uppgifter ingår att underlätta det dagliga 
transportarbetet från/till kunden. En av de fyra aspekter som ska närmare undersökas 
vid analysen av synergieffekter är kundnytta. För att garantera, konstatera och uppfatta 
kundnyttan valdes en kundgrupp som skulle ingå i pilotprojektet som referensgrupp för 
kundnyttan. Kundgruppen skulle intervjuas för att få fram en allsidig information i 
pilotprojektet och för att generera allmängiltiga krav och önskemål. 

Alltransport i Östergötland AB har en uttalad princip att inte prioritera kunderna 
inbördes. Skälet till detta är att alla kunder är lika viktiga och ska behandlas lika. I vissa 
situationer görs det dock egna prioriteringar inom koncernen. Prioriteringarna kan vara 
varierande beroende på transportledaren eller affärsområdet. De vanligaste motiven till 
prioriteringar är uppfattningen om kundens värde för Alltransport. Den viktigaste 
prioriteringsfaktorn är kundens omsättning. 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer av Alltransports kunder. Frågeformulären 
efterlyste information om vilka krav på tekniska stödsystem som ställs idag, och vilka 
som planeras under närmaste framtiden. Frågeformulär har tagits fram i samråd med 
Alltransport och berör informationen och tjänster som kunden vill ha i samband med 
transporttjänsten av olika slag. För att få svar från så många kundgrupper som möjligt, 
har jag och respektive AO-chef valt kunder som är kravställare. Omkring 10 av 
företagen hämtades ur Alltransports kundregister och de representerar större 
transportköpande företag med krav i upphandlingsplan. Slutligen i undersökningen 
deltog fyra kundföretag. 

5.5.1 Kundundersökning 
Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuer som utfördes för att undersöka 
hur Alltransports kunder värderar miljö, trafiksäkerhet och e-handel vid upphandlingar. 
Denna intervju sätter kundens krav, förväntningar och önskemål i centrum. Därför är 
intervjun en viktig del av pilotprojektet, för att den ger vägledning för Alltransports 
framtida investeringsarbete. Intervjuer med kunder kommer att återspegla kundens 
önskan om framtidens krav och förbättringsmöjligheter med tekniska stödsystem. 
Intervjun ska även tangera kundens reflektioner och analys, för att kundens krav och 
kundens behov avspeglar sig direkt i Alltransports verksamhet. 

Jag har valt att redovisa resultatet av intervjuerna i en övergripande sammanfattning för 
att inte redovisa svaren från något enskilt företag. 
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Miljö – Samtliga intervjuade kundföretag är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:1996 
och arbetar ständigt med miljöförbättringar enligt en fastställd plan, varav 75 % av 
dessa har vid inköp av transporttjänster som en väsentlig miljöaspekt. 

Miljöpåverkan som sker genom transporttjänster som tillhandahåller fossila bränslen är 
en av kundföretagens miljöaspekter. Utsläpp av bland annat koldioxid, kolväten och 
partiklar från inköpta transporttjänster tas upp som mål i företagets miljöpolicy. 
Uppenbarligen är intresset för miljöarbete hos företagen högt. 

Det har blivit vanligare att kunderna ställer allt högre krav vid upphandlingar av 
transporttjänster. Av intervjuade företag fordrar samtliga att leverantörer ska minst vara 
certifierade enligt godkända miljö- och kvalitetsledningssystem. Prestanda på 
fordonsflottan (Euroklass), lagefterlevnad och miljörapporter är det viktigaste kravet vid 
upphandlingar hos samtliga intervjuade kunder. Kör- och vilotider, laglig hastighet, 
bilbältesanvändning och krav på nödvändig utrustning och utbildning utgör lagkrav som 
måste följas. Olika kunder ställer olika krav beroende på deras verksamhetsområde och 
förhållande till miljöarbete, där uttalade krav oftast finns framtagna i stora företag. 

Skärpta utsläppskrav, dokumenterad bränsleförbrukning, miljörapportering på kundens 
beställda transporter, utbildning i ADR och lastsäkring, detaljerad prestanda på 
resursenheten (däck mönster, bromstester, osv.) ingår i de efterfrågade kraven från 
kundsidan. Många krav, som ställs på leverantörer, har direkt koppling till kundens egna 
miljömål. Uppföljning och utvärdering av efterfrågade egenskaper följs oftast upp på 
olika sätt. De flesta begär in specifikationer på resursenheter som används, endast ett 
fåtal av de intervjuade uppgav att de genomför besök med genomgång av 
leverantörernas ledningssystem. 

Successivt kommer alla krav att skärpas. Kraven på högre Euroklass, utbildning i 
HeavyEcoDriving eller motsvarande aktiviteter, larmfunktion, bränsleuppföljning, 
emissionsrapporter är de mest dagsaktuella kraven, som kan uppkomma vid nästa 
förhandling av kundavtal. 

Trafiksäkerhet – Det dominerande antalet av intervjuade företag arbetar aktivt för att 
skapa en trygg trafikmiljö, varav hälften av utfrågade kunder har en 
trafiksäkerhetspolicy. De trafiksäkerhetskrav som ställs avser främst lastsäkring, 
förarnas nykterhet, att rätt hastighet ska hållas samt att bilbälte ska användas. Ytterligare 
några intervjuade kunder ställer även krav på resursenhetens trafiksäkerhetsprestanda 
(däck, bromsar) hos fordonen, samt efterlevnad av kör- och vilotider. 

Kraven som har blivit aktuella inför nästa upphandling är säkra hastigheter, digital 
färdskrivare, alkolås och utbildning i ADR. Kunderna har börjat ställa önskemål om 
information om kör- och vilotider, nykterhet, uppföljning av hastighet, 
bilbältesanvändning samt transportresursens krocksäkerhet och körsäkerhet beträffande 
utrustning. 

Orderhantering - Alltransport arbetar mycket med att utveckla sina IT-verktyg och 
ville därför undersöka om det finns intresse hos kunder för detta. Intervjun visade att ca 
40 % av de tillfrågade kunderna har avsikt att i framtiden undersöka möjligheter för 
automatiserad orderhantering. Några intervjuade kunder har redan idag så pass 
utvecklade IT-system att de har möjlighet att gå över till EDI hantering av dokument.  

En dominerande del av de intervjuade kunderna tycker att de i framtiden skulle kunna 
implementera en integrerad lösning med Alltransport för en gemensam datoriserad 
orderhantering. I dagsläge är det däremot aktuellt att tala om enstaka hjälpmedel som: 
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• Kvittens på leverans och order, oberoende i vilken form 
• Elektronisk överföring av strukturerade dokument mellan två system (EDI), 

enligt kundens standard 
• Digital signatur om kunden kan avstå från frakt/transportsedlar i papper för att 

säkerställa dokumentens innehåll och avsändarens identitet 
• Avvikelserapportering av order 
• Möjlighet till självbokningen via ett integrerat Interface till ”ordersystemet” 

Hälften av kunderna vill inte gå över till det papperslösa kontoret, eftersom de ser en 
underskrift som en säkerhet vid faktureringen eller för eventuella reklamationer. 
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6 Analys och resultat 

I kapitlet analys och resultat kommer jag att granska de tekniska stödsystemen mot de 
viktigaste aspekterna; ekonomi, miljö, trafiksäkerhet och kundnytta. Analysen och 
resultat följer den struktur som empirikapitlet, med en uppdelning i de olika 
stödsystemen. Syftet med analysen är att utifrån insamlad data från respektive område 
ställa denna mot den teori och de mål som vill uppnås av företaget. 

 

Uppgiften med examensarbetet var att testa och utvärdera hur givna tekniska stödsystem 
fungerar skarpt samt att finna vilka synergieffekter som kan påträffas och uppnås med 
systemen. Redan i startskedet av pilotprojektet började jag undersöka möjliga 
förbättringsförslag och effekter med utgångspunkt från Stig-Arne Matssons 
klassifikation. 

Tyvärr har under projektets gång leveransproblem uppstått av valda stödsystem med 
mobila applikationer. Orderhanterigsmodulen var inte utvecklad enligt våra 
rekommendationer och under utvecklingsarbetet upptäcktes kontinuerligt nya fel. 
Problemet med förseningar låg inte bara hos leverantörerna utan även hos beställaren. I 
början av projektet bestämdes att den första versionen av orderhanteringen skulle 
innehålla acceptans och avslag på en transportorder. Emellertid utvecklades under 
sommaren, på förarnas och Alltransports begäran en fullständig version av orderbilden. 
I den nya versionen kunde förare även förändra varukod, volym, interntext, arbetsplats 
och annan information som behövs för en komplett orderbild i CockPit. 

Förutom utvecklingen av den nya ordbilden upptäckts fortfarande kontinuerligt nya fel. 
Slutligen under vecka 40 levererades den sista (senaste) versionen av 
orderhanteringsbilden. Tyvärr kunde inte orderhanteringen testas skarpt i 
resursenheterna på grund av att installationen i samtliga enheter ägde rum under vecka 
42-46. På grund av alla dessa förseningar togs utvärderingen av orderhanteringen bort 
från detta examensarbete. 

Som en följd av att alla mobila applikationer, så som navigering, positionering och 
bränsleuppföljning, är direkt beroende av orderhanteringen och Followit 
signalöverföringsmodul fanns det inte möjlighet att testa dessa heller. Däremot testades 
under utvecklingsarbetet enstaka applikationer i Office-miljö. 

Det enda tekniska stödsystemet som utvärderades skarpt i pilotprojektet var alkolås. 
Utvärderingen av alkolås var uppdelad i två delar. Första delen omfattade åsikter och 
reflektioner om hur testgruppen upplever alkolås och den andra delen omfattade 
alkolåsets funktionalitet. Tester av alkolås pågick under tre månader och har varit ett 
löpande test på funktionalitet, användbarhet och reliabilitet. Testerna med alkolås skall 
redogöra för för- och nackdelar med alkolåsen samt och vilken data och vilka effekter 
som kunde uppnås inom koncernen. Eftersom alkolåsdelen tillhör ett annat 
trafiksäkerhetsprojekt lyftes den ur det huvudrapporten till Bilaga 5-Projekt alkolås. 

I resterande del av rapporten redovisas resultaten av bedömningen, som grundas på 
insamlad data och litteraturstudier. I detta avsnitt ligger tonvikten på de generella 
effekter som kan erhållas av tekniska stödsystem i Alltransports verksamhet. För att få 
en heltäckande bild nämns även effekter som inte har anknytning till Alltransport 
verksamhet. Förutsättningar för bedömningen ligger i att alla berörda aktörer har en 
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systematisk användning av systemet och att all information om aktuella order överförs 
via orderhanteringssystemet. 

6.1 XMO-Order 

Ekonomi: Ledtid är central i logistiksystemet och karakteriseras enligt Lumsden som 
tiden från beställningen till fakturering, därför är det viktigt att effektivisera de 
värdeadderande aktiviteter och eliminera de icke värdeadderande aktiviteterna. 
Reduceringen av den totala ledtiden, genom att informationsflöde i trafiksystemet ska 
skickas över i realtid, uppnås via eliminering av icke värdeadderande aktiviteter och 
automatisering av orderhanteringsprocessen. Ledtiden för orderhanteringsprocessen 
ligger idag i medeltal på 43 dagar, vilket skulle kunna förkortas. Eftersom reduktionen 
av Alltransports aktiviteter beräknas uppgå till nio aktiviteter, i jämförelse med f.n. 
tjugoen aktiviteter. 

Till följd av att informationsflödet går igenom CockPit kommer det vara lätt att följa 
upp händelser om utfört transportarbetet av transportledarna och administrationen. Med 
möjlighet till uppföljning ökar Alltransports kundservice och möjlighet till intern 
spårning av order i verksamhetssystemet.  

Enligt Paulsson styrs betalningsflöden av informationsflöden och i följd av att varje 
enskild order kan faktureras direkt efter att en förare har bekräftat transportarbetet, 
istället för att vänta på inlämnat transport/fraktsedel. I framtiden är det tänkt att all 
kommunikation med förare skall ska ske i realtid direkt utan några fördröjningar och 
därmed medföra bättrar monetär-, informations- och resursflöde. 

Mattsons resursutnyttjande är en effektivitetsvariabel som har ett stort inflytande på 
företagets kostnader. Det fysiska och ekonomiska resursutnyttjandet kan förbättras och 
effektiviseras i relation till intäkter och kostnader. En ökning av ett systematiskt 
nyttjande av orderhanteringen är en nyckelfaktor för lönsamheten. 

Ett automatiserat orderhanteringssystem höjer inte bara kvalitén på in- och utdata utan 
den minskar även tiden för personal. Automatisering av manuellt arbete effektiviserar 
inte bara tidsanvändning utan reducerar även risk för fel eller misstolkningar av 
information. Korrigeringsfel kostar verksamheten tid och pengar. De ekonomiska 
effekterna ökar efter hand som tjänster och kvaliteten förbättras. 

Kund: Orderhanteringen påverkar mer eller mindre även kundnyttan för kunder. 
Integrerad orderhantering med kundens informations- eller affärssystem öppnar helt nya 
möjligheter för informations-, material- och monetärflöden. Effektivt informationsflöde 
är nyckeln till framgång i den totala försörjningskedjan. 

Integrerat orderhanterings system möjliggör automatisk generering och digital 
överföring av orderstatus, avvikelserapporter, orderbekräftelse och annan information 
mellan kunden och leverantörens system. Orderhanteringen möjliggör också att kunden 
övertar vissa orderbehandlingsaktiviteter eller som t.ex. direktbokning. 

Med realtidsinformation ökar leveranssäkerhet och kvalitet på informationen. 
Orderhanteringen kan till och med öka företagets förmåga att hantera komplexa 
transporttjänster med skräddarsydda lösningar. 

Trafiksäkerhet och Miljö: Orderhanteringssystemet har en indirekt påverkan på 
trafiksäkerheten eller miljöbelastningen i form av att förare utsätts för mindre 
störningsmoment än vid kommunikation via mobiltelefon. 
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Övriga: De samhällsekonomiska effekterna förväntas bli övervägande positiva genom 
att transportledarna belastas mindre. Ökad användning av orderhanteringen frigör 
utrymme för andra aktiviteter så som marknadsföring och kontakt med kunder. 
Orderhanteringen kan även förändra arbetsmiljön genom färre telefonsamtal under färd. 

Totalomdöme: XMO-Order system av denna typ har inte varit i drift på marknaden 
någon längre tid och kan därmed betraktas som relativt prövad. Funktionaliteten kan 
förbättras samt en öppen standard kan åstadkommas. Marknaden för systemet begränsas 
i vissa områden på grund av dålig GPRS täckning. 

Systemets främsta funktion ligger i att det kan bidra till att reducera den totala ledtiden. 
Men potentialen är oklar i automatiseringen som är aktuell för hela försörjningskedjan. 
Parallellt med en försiktig implementering i verksamheten är det viktigt att klara ut i 
vilken mån informationen kan behövas för att få bättre effekt. 

Borttagning av frakt/transportsedlar vid faktureringen är dock en alldeles för drastisk 
åtgärd. Det skulle emellertid behövas ett mera effektivt sätt att hantera fakturorna och 
fraktsedlar. Det kommer att ta tid att övertala kunder och förare att frångå fraktsedlar 
med fakturaspecifikationen och åkarens exemplar vid faktureringen. Men eftersom 
tekniken finns bör man sträva efter detta arbetssätt för att kunna minska ledtider och 
kostnader. 

6.2 XMO-Position 

Ekonomi: Positioneringsverktyg ger möjlighet till ofördröjlig uppsikt för aktuella 
uppdrag och de tillgängliga resursenheternas geografiska position i realtid via GPS. 

Positioneringsverktyg ökar chansen att hitta den mest lämpliga resursenhet som kan 
utföra en ny transporttjänst på kort varsel. Positioneringen används för att kunna 
effektivt organisera och effektivisera en fordonsflotta. Många leveransflexibilitets- 
lösningar medför fördelning av nya uppdrag till den resursenheten som är närmast att 
lokalisera en tjänsteadress eller resursenhet. 

Positioneringsverktyg tillåter och medverkar till optimering inom verksamhets- och 
trafiksystemet. Med hjälp av en kombination av positionerings- och 
orderhanteringsverktyg kan gränser mellan distribution och linjetrafik minimeras. Med 
denna kombination ökar fyllnadsgraden och antalet minskade fordonskilometer. 

Positioneringsverktyg kan även användas av företagen som larm- och spåringssystem. 
Dessa aspekter kan öka konkurrensfördelarna med hänsyn till säkerhet och övervakning 
av värde- eller farligt gods. 

Kund: Denna applikation administrerar resursenhetsdata i form av longitud och latitud, 
tid och hastighet och används för att positionera fordon, containrar, gods etc. Denna 
egenskap ger möjlighet för kunder att positionera och följa beställd transporttjänst eller 
gods på ett överskådligt och smidigt sätt. 

Trafiksäkerhet: Positioneringssystemet bedöms ha en positiv säkerhetspotential och 
kan även ge andra trafiksäkerhetsfördelar. Övervakning av hastigheten är en av dem. 
Hastigheten är ett av områdena i nollvisionen som uppmärksammas på ett extra speciellt 
sätt. Möjligheten till övervakning och uppföljning av hastigheter ökar 
uppmärksamheten på hastigheter. Positioneringsverktygen underlättar uppföljning av 
trafiksäkerhetspolicy och bidrar med funktionen av nödlarm. 
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Miljö: Tjänsten positionering är mer samhällsekonomiskt än företagsekonomiskt. 
Positionering är ett värdefullt verktyg vid övervakning av transporter av farligt gods på 
vägarna. Olyckor med transporter med farligt gods kan få katastrofala följder. Det är 
viktigt att utveckla en rutin för att förebygga konsekvenser av olyckor och snabbt kunna 
utföra korrekta åtgärder vid olyckor, även om risken är relativt låg för en allvarlig 
olycka. Positioneringen kan hjälpa till att lokalisera olycksplatsen och till och med 
minska lidande och kanske även undvika dödsfall till följd av att olyckan upptäckts 
tidigare. 

Funktionen ger miljövinster främst genom snabbare räddningsinsatser p.g.a. 
positioneringsinformationen. Positioneringssystemet har dessutom fördelar i glesbygd 
där räddningstjänstens arbete kan underlättas genom tillförlitliga koordinater av en 
olycksplats. För att minimera följder av olyckor med miljöpåverkan skall den 
dominerande delen av alla transporter av farligt gods utrustas med system för 
automatisk identifiering och positionering. 

Trafikarbetet kan minska vid optimeringen av transporter vilket ger marginellt positiva 
miljö- och framkomlighetseffekter. 

Övriga: Positioneringsverktyg kan orsaka integritetsproblem genom att resursenhetens 
positioner kan ses av företagets personal. Denna information kan uppfattas av förare 
som kränkande och oetisk. 

Positionering kan även fungera som en extra säkerhet vid en inträffad brottslig händelse, 
så som inbrott och stöld. 

6.3 XMO-Navigering 

Ekonomi: Den största ekonomiska vinsten som kan uppnås med navigeringsverktyget 
är leveransservice, eftersom den hör till den intäktsskapande delen och handlar om 
företagets prestation mot kund. 

Navigeringsverktyget förbättrar kvalité och tillförlitlighet på transporttjänster. 
Felkörningar eller förseningar på grund av okunskap om området minskas med 
navigeringsverktyget med hjälp av positioneringen. Det är särskilt viktigt med 
införandet av JIT (Just In Time) tillämpningar i kundverksamheten. Flexibilitet är en 
annan synergieffekt som kan uppnås med verktyget, men bara om verksamheten har 
leveransflexibilitet som möjlighet under avtalsperioden. 

Navigeringssystemet ihop med ruttplanering kan leda till reduktion av körtiden och 
ökad utnyttjande av resursenheten. Mindre antal körda kilometer eller kortare tid 
betyder däremot inte alltid minskad miljöpåverkan. 

Trafiksäkerhet och miljö: 

Navigeringsverktyget kan i viss mån reducera miljöpåverkan men detta ger endast 
marginella effekter, eftersom vägval enlig ruttplanering systemet inte betyder mindre 
sträcka eller mindre emissioner.  

Kundnytta: Navigeringssystemet kan inte nyttjas i så stor utsträckning av kunderna, 
vilket gör att kundnyttan är relativt begränsad. Möjlig kundnytta kan uppnås bara vid 
integration med positioneringsverktyget. Kunden kan lämna koordinater på en plats som 
ska betjänas av en entreprenadmaskin istället för att upplysa om adressen. Denna 
synergieffekt kan bara uppnås om alla aktörer använder samma koordinatsystem. 
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Övriga: De samhällsekonomiska effekterna förväntas bli övervägande positiva genom 
att resursenheten kan komma att belasta infrastrukturen i mindre grad. Genom rationell 
planering kan framför allt framkomligheten i landet öka och vissa begränsade 
miljöeffekter erhållas. De sammantagna samhällsekonomiska effekterna blir därför 
positiva. 

En annan nytta som uppkommer med användningen av navigeringssystemet är ökad 
trygghet och säkerhet hos användaren. Användaren ska aldrig lita på systemet men 
däremot använda det som komplementverktyg. 

Idag finns det inte något navigerings system som är anpassat för tung trafik på svenska 
marknaden.106 Däremot finns det ett flertal leverantörer som kan leverera 
navigeringsverktyg. 

6.4 VDI 

Utvecklingsarbetet har hittills främst varit inriktat på att minska fordonens 
bränsleförbrukning, trots att bränsleförbrukningen har direkt koppling till förarens 
körsätt. Ett sätt att påverka bränsleförbrukningen är att genomgå utbildningen i 
”sparsam körning” eller genom att införa s.k. ”bränslebesparingsmodul”. 

Ekonomi: Miljö och ekonomi hänger ihop. De ekonomiska effekterna förväntas bli 
övervägande positiva eftersom bränslekostnaderna tillhör till en stor andel av 
kostnaderna hos åkerierna. Bränsleuppföljningsmodulen ger användarna tillgång till 
resursenhetens aktuella fordons- och emissionsdata. Om fordonsdata som hämtas av 
bränsleuppföljningsmodulen används på rätt sätt kan det leda till stora 
bränslebesparingar. I dessa data som presenteras i rapporter på själva handdatorn under 
körningen finns alla mått som har en avgörande inverkan på bränsleförbrukningen. 

Till och med underhåll på resursenheterna kommer att förbättras om förare belastar 
resursenheten på ett effektivare sätt. Jag ser även bränsleuppföljningsmodulen som en 
självlärande utbildning i ”sparsam körning”. 

Den indirekta ekonomiska effekten ligger hos besparingen av den administrativa tiden 
på uppföljning, sammanställning och bearbetning av data som kan tas ur fordon och 
föraruppföljningssystem. Allt manuellt arbete och sammanställningsarbete kostar 
företaget tid och pengar. Bränsleuppföljningsmodulen kan underlätta och effektivisera 
uppföljning av företagets miljömål och administration av miljödatabasen. 

Utbildning i ”sparsam körning” är en av de aktuella krav som ställs och kommer att 
ställas av kunder i den närmaste framtiden. Bränsleuppföljningsmodulen kan ersätta 
utbildning som krav vid upphandlingar av transporttjänster. Kännedom om 
Alltransports miljöarbete med minskad användning av fossila bränslen höjer 
verksamhetens konkurrenskraft. 

Kund: Bränsleuppföljningsmodulen underlättar miljöredovisningen hos företaget och 
företagskunder. Korrekt data underlättar inte bara kundens miljöredovisning utan ger 
även möjlighet till uppföljning och uppfyllelse av miljömål, policy och ISO 14001- 
ledningssystems krav. 

                                                 
106 Ingemar Halvorsen, Samhälle och Trafik. NSDB, brev 21 aug 2005  
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För anläggningar, som berörs av utsläppsrätten, är det viktigt att få tag på en fullständig 
information om miljöpåverkan och en leverantör som kan leverera aktuell och korrekt 
data som därmed kan höja konkurrenskraften. 

Trafiksäkerhet: Vissa begränsade trafiksäkerhetseffekter kan också erhållas på grund 
av ett lugnare körsätt. Med en bränsleförbrukningsmodul kan fördelning av 
resursenhetens hastighet per tidsenhet visas, som kan verka som ett uppföljningsverktyg 
till hastighetsövervakningen. 

Miljö: Ur ett miljöperspektiv är bränsleuppföljningsmodulen ett framstående verktyg. 
Genom rationell användning av bränslebesparingsmodulen minskas negativ påverkan på 
miljön. Minskat utsläpp av koldioxid och andra farliga ämnen som direkt har samband 
med den ofullständiga förbränningen av fossila bränslen, men även minskat spill av olja 
och partiklar av däck kan åstadkommas. 

Övriga: De samhällsekonomiska effekterna förväntas bli övervägande positiva genom 
minskad påverkan på miljön. Bränslebesparingarna kan leda till lugnare körsätt, genom 
sänkt hastighet, som medför färre skador och minskat slitage. 

6.5 Alkolås 

Ekonomi: Alkolås har ingen direkt koppling till ekonomiska besparingar. Idag är ett 
kundkrav en nödvändig beståndsdel i verksamheten för överlevnad. Alkolås kan bidra 
till ökad marknadsandel genom en snabb och flexibel respons på kundens olika 
önskemål. 

Alkolås tillhör körsäkerhetsutrustningen. En installerad krocksäkerhet och 
körsäkerhetsutrustning kan ge lägre försäkringspremier och minskade ekonomiska 
följder av olycksskador. 

Trafiksäkerhet: En direk trafiksäkerhetsvinst kan finnas hos alkolåsen och dess 
egenskaper att åstadkomma nykterhet i trafiken. Alkolåsen är inte bara till för att 
försöka minska rattfylleri men även för att säkerställa att företagets transporter framförs 
av nyktra förare. Alkolås i företagets transporter visar på respekt, ansvar och förpliktelse 
mot övriga trafikanter. 

Enligt uppfattning är alkolås det mest innovativa kvalitetssäkringsverktyget idag, vilket 
tillför tillförlitlighet och möjlighet att säkerställa en trafiksäkerhets-, alkohol- och 
drogpolicy. 

Kund: Trafiksäkerheten är en viktig aspekt för hela samhället. Alkolås tillför inte bara 
samhällsekonomisk nytta men lyfter även framkundens och företagets varumärke. 
Alkolås skapar en unik känsla av säkerhet och ansvar mot trafikanter. Den image som 
alkolås förmedlar kan locka nya kunder och stärka kundens konkurrensfördel. Även 
kunden kan säkerställa fullföljandet av trafiksäkerhetspolicy och trafiksäkerhetsmål. 

Miljö: Alkolås är ett kvalitetssäkerhetsverktyg. Alkolås har inte direkt påverkan på 
miljön. Alkolås kan räknas som ett riskförebyggande åtgärd som säkerställer att 
transporter utförs av nyktra förare. 

Övriga: Alkolås är inte ett medel för att motverka alkoholproblem utan ett medel för att 
upptäcka problem och motverka rattonykterhet. Andel av kunder som ställer eller 
kommer att ställa krav på alkolås i samband med upphandling av transporttjänster, 
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ligger på 50 % i denna undersökning. Detta resultat tycker jag inte är förvånande, 
eftersom trafiksäkerhet och nykterhet har länge haft stort plats i media. 
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7 Slutsats 

Idén med detta examensarbete var att testa tekniska stödsystem skarpt i det dagliga 
arbetet, och att redovisa de synergieffekter som kan uppnås med hänsyn till ekonomi, 
trafiksäkerhet, miljö och kundnytta. Under projektets gång har leveransproblem uppstått 
med en del tekniska stödsystem som har lett till att utvärderingen inte har kommit igång. 
Det andra syftet med uppsatsen är att beskriva vilka synergieffekter generellt som kan 
uppnås med nya tekniska stödsystem. Därför är analysen och slutsatserna baserade på 
insamlad data och den kartläggning som tagits fram under den första delen av 
pilotprojektet. 

För att identifiera generella synergieffekter, som kan uppnås med tekniska stödsystem, 
betraktades ett antal aspekter som har påverkan på företagets verksamhet. Dessa 
aspekter identifierades som ekonomi, trafiksäkerhet, miljö och kundnytta. 

Under analysen av tekniska stödsystem samt effekter som uppkommer under 
integreringen med informationsflödet bedömdes möjligheter till betydligt effektivare 
informations-, monetär- och materialflöden. Alla dessa flöden kan återspeglas i de 
aspekter som är intressanta i detta arbete. 

Orderhanteringssystemet uppnår den största effektiviteten med avseende på ekonomi 
och kundnytta. Den ekonomiska effekten uppnås med reducering av den totala ledtiden 
genom automatisering av orderhanteringsprocessen. Orderhanteringen öppnar 
möjligheten till ökad leveranssäkerhet och kvalitet på informationen samt förmågan att 
hantera komplexa transporttjänster med skräddarsydda kundlösningar. 
Orderhanteringssystemet har även en indirekt påverkan på trafiksäkerheten i form 
säkrare arbetsmiljö. 

Positioneringsverktyg ger möjlighet till ekonomisk besparing genom att disponera order 
till resursen med utgångspunkt i dess geografiska position. Positionering är ett effektivt 
verktyg för trafiksäkerhet, övervakning av värde- eller farligt gods och för ökad 
kundservice. 

Den största ekonomiska vinsten som kan uppnås med navigeringsverktyget är 
leveransservice, reduktion av felkörningar och ökad trygghet och säkerhet hos 
användarna. 

De mest tydliga effekter av bränsleuppföljningsmodulen är ekonomiska och 
miljömässiga eftersom bränslebesparing har direkt koppling till ekonomi och miljö. 
Även de dolda effekterna som underhåll och besparingen av den administrativa tiden 
beträffande uppföljning, sammanställning och bearbetning av motordata kan påverka 
företagets ekonomi. Bränsleuppföljningsmodulen gynnar inte bara användare utan även 
kunder eftersom korrekt data underlättar miljöredovisning och ger möjlighet till 
uppföljning och uppfyllelse av miljömål. 

Alkolås har ingen direkt koppling till ekonomin, däremot tillför alkolås en direkt 
trafiksäkerhetsvinst. Trafiksäkerheten är en viktig aspekt för kunder och leverantörer 
där alkolås även kan uppnå en kundrelaterad effektivitet. Förutom alla ovannämnda 
effekter tillför alkolås en stark konkurrensfördel på marknaden. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Frågor till åkare/förare 
Inställning till ”Alkolås” projektet 
Vad tycker Du allmänt om detta försök med alkolås? 

Hur har alkolåset fungerat rent allmänt? 

Hur länge har du haft alkolåset inmonterat i bilen? 

Installation service 
Var har du installerat alkolås? Dialect Norrköping/Bil & Marintextil AB 

Hur har du upplevt samarbete med Dialect Norrköping/Bil & Marintextil AB? 

Hur tycker Du att Dialect Norrköping/Bil & Marintextil AB har skött informationen i 
samband med installationen? 

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

Är det smidigt eller krångligt att blåsa i det? 

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

Hur fungerar alla funktioner på Alkolåset? 

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

Finns det något störande med alkolåset? 

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

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

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

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

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

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

Har företagets konkurrenskraft ökat eller minskat med installation av alkolås? 

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

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

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

Kommer Du att fortsätta att använda/bibehålla alkolåsen i fordon? 
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Allmänt 
Tror Du att alkolås är ett effektivt sätt att förhindra rattfylleri? 

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

Fyll på vilka kriterier och krav som ett alkolås ska uppfylla? Se och fyll i bifogad 
checklista 
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Frågor till kunder 
Hej! 

Mitt namn är Ella Truman och jag studerar vid Linköpings universitet till Civilingenjör 
inom Kommunikation och Transport. För närvarande deltar jag i Pilotprojektet och utför 
mitt examensarbete på 20 poäng på Alltransport i Östergötland AB. Syfte med 
Pilotprojektet och examensarbetet är att analysera och definiera synergieffekter som kan 
uppnås med nya tekniska stödsystemet (alkolås, orderhantering, fordonsdatorer med 
GPS och Miljömodul) med avseende på: 

o Trafiksäkerhet 

o Ekonomisk effektivitet 

o Kundnytta 

o Miljö 

För att undersöka detta har jag valt att intervjua några av Alltransports kunder för att få 
reda på kundernas inställning till nya IT lösningar samt få höra Era synpunkter 
angående tillämpningen och användningen i våra transporttjänster. Resultatet av 
intervjuerna kommer att redovisas anonymt i rapporten. Jag har valt att skicka detta 
utkast till intervjun för att ge Er möjlighet att förbereda inför mötet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ella Truman 

 

 

Miljö 
Är Ni certifierade enligt ISO 14001:1996/2004? 

 

Vad kan Ni berätta om Ert miljöarbete? 

Vilka miljöåtagande tas upp i miljöpolicyn?  
Tycker Ni att det är nödvändigt att arbeta med miljöfrågor? 
 

Har Ni en upphandlingsplan för transporttjänster? 

Finns det uppsatta krav i upphandlingsplanen vid inköp av transporttjänster? Vilka? 

Vilka miljömål tangerar inköpta transporttjänster? 

• Har Ni uppföljning/utvärdering av dessa mål? 
• Ställer Ni några krav på utrustning, applikationer och utbildning? Till exempel: 
• HeavyEcoDriving utbildning i sparsam körning 
• Alternativ bränsle 
• Uppföljning av bränsleförbrukning 
• Fyllnadsgrad 
• Uppgifter om utsläpp till luft 
• Utbildning i ADR, lastsäkring osv. 
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• Miljöklass på fordonsenheter 
• Lag efterlevnad 

 

Varför ställer Ni dessa krav? 
 
Vilka egenskaper/utrustning förväntar Ni att en förare och transportenhet ska ha? 

Hur ser du på Er egen roll som kund i vårt miljöarbete? Vilka krav anser Ni kommer att 
efterfrågas från Er sida i framtiden? 

 

Vilken information eller funktion skulle Ni vilja få tag i? Till exempel: 

• Information om förarens utbildning,  
• Tillgång till fordonens miljöpåverkan i form av emissionsrapporter 
• Spårningssystem 
• Larmfunktion 

 

 

Trafiksäkerhet 
Har Ni en definierad trafiksäkerhetspolicy? 

Vilka trafiksäkerhetsområden arbetar Ni med?  
Hur väl uppfylls målen i Trafiksäkerhetspolicyn? 
 

Finns det identifierade krav på trafiksäkerheten vid upphandlingar av transporttjänster? 
Vilka? 

 

Vilka mål tangerar inköpta transporttjänster? 

Ställer Ni några krav på utrustning och utbildning hos personalen och enheter som 
utför transporttjänst? Till exempel: 
 
• Lastsäkring 
• Säkra hastigheter vid transporter (Hastighetsuppföljare) 
• Uppföljning av bältesanvändning 
• Alkohol och drogfrihet vid körning 
• Alkolås 
• Utbildning i ADR osv. 
• Digital färdskrivare 

 

Varför ställer Ni dessa krav? 
Ska det ha någon betydelse om Transportleverantören är certifierat enligt något 
”Trafiksäkerhetsledningssystem”?   
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Orderhantering 
Har Ni något behov av IT lösningar som: 

• Order kvittens; kontrollmeddelande till Era systems på att ORDER har mottagits 
• Proof Of Delivery; kontrollmeddelande med registrerat plats och tidpunkt för 

leverans  
• EDI; elektronisk överföring av strukturerade dokument mellan två system. 

(fakturor, order, osv.) 
• Digital signatur säkerställer dokumentens innehåll och avsändarens identitet 
• Avvikelserapportering; aktiv avvikelserapportering på status eller händelser i 

realtid 
• Track & Trace; godssökning via "Online Services" 
• Möjlighet till Självbokningen via ett integrerat Interface till ”ordersystemet” 

Skulle Ni kunna tänka er att gå över till det ”papperslösa kontoret” utan fraktsedlar eller 
transportsedlar? 

Har Ni någon kunskap om Alltransports trafiksäkerhets- eller miljöarbete? 

Hur var den information Ni har fått presenterat? Kunde något ha skett på ett annat sätt? 

Om man ser i stort på trafiksäkerhets och miljöarbetet som bedrivits inom Alltransport, 
hur upplever Ni det? 

Tycker Ni att Alltransports miljö- och trafiksäkerhetsarbete har bidragit till eller 
påverkat ert trafiksäkerhetsarbete? 

 

Finns det något övrigt Ni vill tillägga om arbetet runt trafiksäkerheten, miljö och 
transporter hos Er? 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ella Truman 
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Bilaga 3 – Kravspecifikation 
 Service över hela Sverige  

 Kalibrering ska ske på företagets hemort 

 Leverantör eller återförsäljare ska ha en jourtjänst 24 h 

 Alkolås ska vara alkoholspecifikt och inte ge utslag för tobak 

 Alla startförsök ska registreras i loggboken 

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

 Det ska finnas möjligheter till egen kalibrering och tömning av data 

 Alkolås ska inte kunna manipuleras 

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

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

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

 Alkolås ska vara användarvänlig  

 Alkolås ska inte störa förare att utföra dagliga rutiner 

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

 Användare ska inte behöva blåsa mer än en gång 

 Alkolås ska inte ge ifrån sig några störningssignaler 

 Alkolås ska ha en hållare (inte ligga löst) 

……………… 

Övriga 

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

 

 

P.S.  

Ringa in de fem viktigaste villkoren. 
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 Bilaga 5 

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

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

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

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

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

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

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

Metod 
Utifrån ett antal frågeställningar, intervjuer och kravspecifikationer har projektet 
genomförts. Praktikfallet har fokuserats på områden där alkolås är ett 
kvalitetssäkringsverktyg. Därefter har ett analysarbete genomförts och resulterats i 
rekommendationer vid val av alkolås. 
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Referensram 
Alkoholrelaterade vägtrafikolyckor är ett av de största och MEST ökande 
trafiksäkerhetsproblemen i Sverige. Det borde vara en självklarhet att alkohol och 
bilkörning inte hör ihop. Trots detta är var 500:e bilist i trafiken under alkohol- eller 
drogpåverkan.107

Vid varje trafikolycka med personskada upprättas av polisen en trafikmålsanteckning, 
som ligger till grund för den officiella statistiken över trafikolyckor med relaterade 
uppgifter, om bland annat antal förare som har varit misstänkta för alkohol- eller 
drogpåverkan vid trafikolyckan.108

År 2003 uppgick antalet motorförare som var misstänkta för trafiknykterhetsbrott vid 
vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada till 427 personer och 
utgjorde 8,3 % av alla olycksinblandade fordonsförare109. Året 2004 uppgick antalet 
polisanmälda trafiknykterhets brott till 22 098 av dessa utgjorde 30 % drogfylleri.110  

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

 
Figur: Antalet anmälda trafiknykterhetsbrott, år 1994-2004 
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Källa: eget, baserat på data från polisen och BRÅ 

 

 

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

Tabell 43 s. 213  
110 Leif Petersson, statistiker BRÅ. Norrköping, Telefonintervju 10 juni 2005 
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Antal anmälda trafiknykterhetsbrott bedömts av polisen som befinner sig på en 
trafikolycksplats. Bedömningen av skäligen misstänkta personer för 
trafiknykterhetsbrott påverkas till stor del av polisens resurser, prioriteringar och 
noggrannhet. Polisen kontrollerar inte alla olycksinblandade trafikanter, varför antalet 
misstänkta alkoholpåverkade utgör en kraftig underskattning. Upp till 25 % av 
polisrapporterade olyckor åren 1997-2002 saknade information om misstanke om 
påverkan hos föraren111.  

Förutom problemet med redovisningen av misstanke om alkoholpåverkan, skiljer man 
inte mellan alkohol eller drogpåverkan. Det finns en betydande underrapportering i den 
statistiken som beror på ovannämnda aspekter och att polisen inte får kännedom om alla 
trafikolyckor.112 

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

År 2000 2001 2002 
Totalt omkomna förare 329 295 296  
Antal undersökta förare 283 89 % 283 96 % 279 94%
Antal omkomna manliga förare 274 94 % 253 89 % 257 92%
Antal omkomna kvinnliga förare 55 17 % 42 14 % 39 13%
Antal omkomna lastbilsförare 9 3 % 5 2 % 11 4% 
Antal förare med förekomst av alkohol i blodet 52 20 % 54 22 % 53 25%
Andel förare med förekomst av droger i blodet 5 % 9 %  10%
Totalt antal personer under alkohol,  
drog påverkan av samtliga omkomna förare 114 31 % 130 42% 111 35%

Källa: eget, baserat på Holmgren, Per (2004) Alcohol and drugs in drivers fatally injured in trafic 
accidents och Vägtrafikskador2000-2003, Sika 

 

 

                                                 
111 Bilaga 4  
112 Leif Petersson, statistiker BRÅ. Norrköping, Telefonintervju 10 juni 2005  
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Empiri 
Målsättningen för projektet är att på basis av tillgängliga alkolås på den svenska 
marknaden dels utvärdera och dels kunna rekommendera alkolås till alla intressenter. 
Alkolåsprojektet ingår i pågående trafiksäkerhetsprojekt i samarbete med TRB Sverige 
AB och Vägverket. Detta dokument beskriver de undersökta alkolåsens pålitlighet, 
användarvänlighet och funktionalitet. Eftersom målsättningen med 
trafiksäkerhetsprojektet är att skapa en marknad för miljöanpassade och säkra 
transporter. 

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

• ACS Alkolock V3 av Alkolås i Skandinavien AB 

• Foxguard Alkolås av Foxguard AB 

• Dräger Interlock XT av KG Knutson AB 

• AlcoBlock av Sepab AB  

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

ACS Alcolock V3 är framtagen för kvalitetssäkring av 
transporter. Låset är uppbyggt på bränslecelltekniken med 
loggbok som loggar alla händelser. Alkolåset består av en 
fast enhet i fordonsenheten och en handenhet, lika stor som 
en mobiltelefon, i kupén. På handenheten finns ett 
munstycke och en display. Förare måste blåsa under fem 
sekunder i munstycket för att registrera utandningsprov. 
Provet analyseras av handenheten och resultatet uppvisas på 
displayen. Fordonsenheten kan startas om utandningsprovets 
värde ar lägre an 0,2 promille. Fordonsenheten kan startas 
utan nytt utandningsprov om den har varit avstängd i mindre än 30 minuter. Installation 
av Alkolock V3 kan ske på en av 17 certifierade verkstäder i Sverige, i vårt fall hos Bil 
& Marintextil AB i Linköping. 113

Dräger Interlock XT är ett alkolås som mäter alkohol i 
utandningsluften och förhindrar person med registrerad 
alkohol startar fordon. Alkolåset består av två 
huvudkomponenter: mätinstrument för mätning av alkohol i 
utandningsluften med hjälp av bränslecelltekniken och är 
placerat inuti fordonet. Kontrollenheten, som vanligtvis 
installeras under instrumentpanelen och tillåter eller 
förhindrar strömmen till fordonets startsystem. Alla 
relevanta händelser lagras med datum, tid, 
alkoholkoncentration, elektrisk förbikoppling och 

eventuella försök till manipulation. Installation av Interlock XT sker på en av Dialect´s 
verkstäder i Sverige, i vårt fall i Norrköping.114

                                                 
113 Adam Engquist, Alkolås i Skandinavien AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
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Foxguard alkolås är utvecklat av Foxguard Sverige AB i 
samarbete med Lion Laboratoriet i Storbritannien. Foxguard 
alkolås består av en trådlös handenhet med display och en 
stationär enhet som enbart är synlig genom en diod på 
instrumentbrädan. Mätning av alkoholhalt med 
bränslecelltekniken i utandningsluften sker automatisk, 
resultat av utandningsprovets analys redovisas på displayen 
efter cirka 10 sekunder. Installation av Foxguard alkolås sker 
på en av Dialect´s verkstäder i Sverige, i vårt fall i 
Norrköping.115

AlkoBlock av Sepab består av tre enheter: trådlös handenhet 
med display, som analyserar utandningsprov, och en 
magnethållare som överför information till en kontrollbox och 
reglerar ström till startmotor. Handenheten analyserar och 
demonstrerar den uppmätta alkoholkoncentrationen på displayen. 
Vid en koncentration under 0,2 promille sänds en elektronisk 
signal till kontrollboxen, som tillåter förare att starta enhet. Detta 
alkolås är uppbyggt på halvledarcell tekniken. Installation av 
AlcoBlock kan genomföras på en av Dialect´s verkstäder i 
Sverige, i vårt fall i Norrköping.116   

                                                                                                                                               
114 Produktsidan, Dräger Interlock XT, Dräger Safety Sverige AB. 

http://www.draeger.com/ST/internet/IK/se/index.jsp aug 2005 
115. Informationsfolder, Kör Säkert – Foxguard alkolås Foxguard AB. 

http://www.foxguard.se/alko.htm. aug. 2005 
116 Produkter/Trafiksäkerhet, Alco Block,  Sepab Produkter http://www.sepab.se/svenska/index.html 

AB.  aug 2005 
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Test 
I resterande del av rapporten redovisas resultaten av genomförda tester med alkolås. På 
grund av projektplan och budget har testperioden av alkolås varit kortare än önskvärt. 
Av samma skäl har antalet alkolås som ingick i testerna begränsats till tolv. Valet av 
dessa bygger på den översiktliga bedömning som redovisas ovan. Resultaten från olika 
tester och andra insamlingskällor redovisas längre fram i sammanställd och beskrivande 
form.  

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

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

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

Frågorna till intervjun se Bilaga 2 – Intervjufrågor, valdes på sådant sätt att det i 
utvärderingen skulle gå att undersöka; om förarens inställning av alkolåsen, 
användningen, omgivningens uppfattning samt service och installation. 
Kravspecifikationen, se Bilaga 3 – Kravspecifikation, skapades för att se vilka alkolås, 
som uppfyller Alltransports krav på egenskaper. 

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

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

Intervju med deltagarna 
Under detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuer med deltagarna i testgruppen. 
Syftet med intervjuerna var att undersöka hur förarna upplever och värderar alkolås vid 
det dagliga arbetet. Jag har valt att redovisa resultatet i en detaljera sammanfattning med 
svar på de viktigaste frågorna, enligt nedanstående rubriker. 
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Inställning till ”Alkolås projektet”  
Testgruppens inställning till försöket med alkolås var mycket positiva. Flertal förare 
tyckte att alkolås är ett bra verktyg mot rattfylleri. Jag fick många spontana argument 
till försöket. 

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

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

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

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

”Onykterhet är inget för mig.” 

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

”Bra, med hänsyn till deras kunskap” 

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

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

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

”Det ligger inte i vägen eller stör på något sett.” 

”Man upplever egentligen ingenting speciellt med att köra en bil med alkolås.” 

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

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

”Att blåsa igång enheten har blivit en rutin.” 

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

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

”Ibland måste man blåsa väldigt hårt och länge och ibland ska man inte ta i alls.” 
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”… blåsfunktionen har varit krånglig och svår. Jag fick blåsa om fem gånger.” 

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

”Inga problem att blåsa i alkolåset.” 

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

”Det går att tjuvkoppla och lura alkolåset.” 

”Det fungerar inte alls.” 

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

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

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

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

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

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

”Det vore bra med en lagstiftning.” 

”Det kommer förr eller senare.” 

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

”Ja, om den fungerar” 
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”Inget är bättre som jag kan komma på” 

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

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

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

De viktigaste värdekriterier i funktionalitetsanalysen är:  

• Service och kalibrering 

Samtliga alkolås måste servas två gånger per år. 

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

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

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

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

• En jourtjänst 24 h 

Samtliga leverantörer förutom Sepab AB erbjuder jourtjänst dygnet runt. 

• Alkoholuppmätningsteknik 

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

• Loggboken 

Samtliga alkolås har en loggbok som lagrar alla händelser. 

• Möjligheter till manipulation 

Alkolås som ska användas som ett kvalitetssäkringsverktyg måste vara tillförlitligt. 
Möjlighet att inte utföra ett utandningsprov är oacceptabelt. Foxguard Alkolås kan 
manipuleras via huvudströmbrytaren genom att stänga av bilen via huvudströmbrytaren. 
AlcoBlock Sepab kan manipuleras via huvudströmbrytaren och till och med via 
plomberad nödbrytare. Nödbrytaren är placerad så att den inte uppfyller krav på 
kvalitetssäkring.  
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• Tålighet mot temperatur, damm, vibration osv. 

Enligt tekniska specifikationen som levererades ihop med alkolåsen är samtliga alkolås 
tåliga. Däremot visade verkligheten att Foxguard Alkolås inte tål temperaturhöjning 
(direkt solljus). Därför har jag svårt att bekräfta om alkolåsens tålighet grundas på 
leverantörernas egen tekniska specifikation. 

• Lösningssystem för start i nödsituationer  

Foxguard Alkolås: detta alkolås är försedd med ett digitaliserat kodsystem som hjälper 
att starta resursenhet vid en nödsituation. För att få koden ska förare ringa till ett 
journummer, som sköts av Falck Räddningskåren, och tala om problemet. 
Serviceansvarig begär information från förare och överlämnar en fyrsiffrig kod. Sedan 
kontaktar serviceansvarig fordonsansvarig på företaget och berättar om händelsen för att 
få tillgång till alkolåset för avläsning och korrigering. 117

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

ACS Alkolock V3: lösningssystem är uppbyggt på ett kodsystem. I systemet finns TPM 
Code: ByPass Code, Service Code, Reset Code. TPM Code gällande i 24 timmar. Dessa 
koder används för start av enheten i nödläge. För att kunna hämta koden måste förare 
rapportera in händelsen till fordonsansvarig som i sin tur loggar in sig på en hemsida för 
att hämta ut koden till föraren. 118

Dräger Interlock XT: har ett kodsystem för möjligheten att ”öppna” alkolåset i 
nödläge. Avkopplingskod hämtas av projektansvarig och överlämnas till föraren. 
Föraren följer den överlämnade instruktionen och lämnar handenheten för vidare 
undersökning av ”utelåsningen”. Vid ett plötsligt dödsfall återstår endast nödbrytare 
(nyckelbrytare eller dold strömbrytare) eller bygling av kablaget för att kunna starta 
enheten. 119

• Möjligheter till justering och inställning av alkolås 

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

ACS Alkolock V3: Har möjligheter till programmering av uppvärmningstiden. 

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

• Användarvänlig 

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

• Prestanda 

                                                 
117 Tomas Sandström, Foxguard AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
118 Adam Engquist, Alkolås i Skandinavien AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
119 Fredrik Hartman, KG Knutsson AB, Norrköping. Telefonintervju 04 aug. 2005 
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Prestandan hos ACS Alkolock V3 och Dräger Interlock XT var enastående och hos 
Foxguard Alkolås var prestanda någorlunda bra. Jag kan inte bedöma om alla alkolås 
från Foxguard har tekniska problem. Däremot har alkolås från Sepab presterat dåligt 
enligt testgruppen.  

• Blåsfunktion 

Alla alkolås förutom Foxguard har en smidig och lätt blåsfunktion. 

• Händelser som ”utelåst” 

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

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

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

• Samtliga i testgruppen var mycket positiva till försöket med alkolås.  

• Alkolåset har blivit en naturlig rutin för samtliga förare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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