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Sammanfattning 

 

Föreliggande uppsats avser att undersöka vilka mätmetoder används i dagens alkolås, och 
vilka felkällor och störningar påverkar mätresultat samt att jämföra de olika mätmetoderna. I 
jämförelse och validering av de olika mätmetoderna i litteraturen användes begrepp som har 
olika definition i olika litteratur vilket gav en oklar bild av mätmetodernas tillförlitlighet. I 
uppsatsen definieras begreppen med hjälp av Simonsen (2003) och valideras och jämförs 
alkolås som tillhör låg och mellan pris nivå. Beräkningarna baseras på tabeller av data gjorda 
av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut (SP) (Rauno Pyykkö). Validering av alkolåsen 
gick ut på att analysera och jämföra instrumentenas tillförlitlighet. Detta tillvägagångssätt 
används för att möjliggöra en klarare bild av de olika mätmetoderna i alkolås. 
Resultatet av studien visar att marknadens relativt billiga alkolås som bygger på MOS- 
tekniken är minst tillförlitlig och uppfyller inte uppgiften den är ägnad för i alla avseenden 
medan de alkolås som bygger på IR-tekniken är mest tillförlitliga. 
 
Slutligen kan det konstateras att bränslecells instrumenten visade bättre validerings 
parametrar i alla mätningar oavsett parametrarna i jämförelsen med MOS-instrumenten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Alkolås, etanolmätmetoder, validering. 



 3

 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning 

1. Inledning .......................................................................................................  5  

1.1 Syfte ......................................................................................................  5  

2. Analytiska begrepp ........................................................................................  6 

      2.1 System validering ..................................................................................  8 

3 Litteratur genomgång.......................................................................................  9  

   3.1 Etanol i kroppen.........................................................................................  9 

       3.1.1 Fysikaliska och kemisk fakta om etanol ..............................................  10 

       3.1.2 Varför övergången av alkoholtesting från blodet till utandningsluften?  11  

       3.1.3 Alkohol metabolismen .......................................................................  13 

       3.1.4 Blod- utandningsluft fördelnings koefficient av etanol.........................  14 

       3.1.5 Gränsvärde för rattonykterhet i Sverige ...............................................  14 

       3.1.6 komponenter i utandningsluften .........................................................  14 

       3.1.7 Felkällor i samband med uttagande av utandningsprover .....................  16 

       3.1.8 Tre faser i utandningsprofilen av etanolen ...........................................  18 

       3.1.9 Standardisering av utandningsprovet ..................................................  19 

   3.2 Mätmetoder i utandningsluften .................................................................. 20 

       3.2.1 IR-teknik (Infra Red Spectorscopy) .....................................................  21 

            3.2.1.1 Fördelar med IR-system ..............................................................  23 

            3.2.1.2 Nackdelar med IR........................................................................  24 

       3.2.2 Bränslecell teknik (elektrokemisk mätning) ........................................  24 

           3.2.2.1 Felkällor ....................................................................................... 26 

           3.2.2.2 Fördelar med bränslecell instrument ............................................  27 

           3.2.2.3 Nackdelar med bränslecell instrument ..........................................  27 

       3.2.3 MOS-teknik (Metal Oxide Semiconducting sensors -teknik) ...............  28 

           3.2.3.1 Hur sker detektering? ...................................................................  28 

           3.2.3.2 Metodens felkällor........................................................................  30 

           3.2.3.3 Fördelar med MOS-system...........................................................  32 

           3.2.3.4 Nackdelar med MOS ....................................................................  32 

   3.3 Kvalitetsprövning av alkolås ......................................................................  32 



 4

       3.3.1 Störande ämnen...................................................................................  34 

       3.3.2 Rekommendationer .............................................................................  35 

       3.3.3 Metoder mot manipulering ..................................................................  35 

   3.4 Jämförelse av alkometrar med olika mätmetoder........................................  36 

   3.5 Validering av alkolås i låg och mellan pris nivå ........................................  37 

       3.5.1 Resultat ..............................................................................................  38 

            3.5.1.1 Omgivningstemperatur ................................................................  38 

            3.5.1.2 Etanolkoncentration ....................................................................  40 

            3.5.1.3  Blåshastighet .............................................................................  42 

            3.5.1.4 Blåsavstånd ................................................................................  43  

       3.5.2 Resultatdiskussion ..............................................................................  44 

4. Avslutning ......................................................................................................  45 

Källförteckning ..................................................................................................  48  

     1 Böcker och avhandlingar.............................................................................  48  

     2 Internetsidor ...............................................................................................  48 

      

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 

 

 

 



 5

 

1. Inledning 

 

Sedan inträdet i EU 1995 har alkoholkonsumtionen i Sveriges ökat med omkring 30 %, och 

andelen alkoholrelaterade dödolyckor ökat med 24 %. Mellan fem och sju tusen personer 

avlider per år i Sverige på grund av alkohol. Tomas Rylander trafiksäkerhetsanalytiker på 

Vägverkets enhet för samhälle och trafik i Borlänge hävdar ”att rattfylleriet, höga hastigheter och 

bristande bältesanvändning är de tre faktorer som är främsta orsaken till en mängd tragiska olyckor 

som vi skulle kunna undvika om gällande regler efterlevdes”. Risken för olyckor ökar med ökad 

alkoholkoncentration i kroppen för alkohol påverkar körförmågan, och det allmänna 

tillståndet. Man har funnit att olika individer har olika tolerans för alkoholen och detta beror 

på olika faktorer som förbränningshastighet, kroppsvikt, genus, konsumtionstid, konsumtion 

med mat eller utan. Alla dessa faktorer gör det svårt för en att veta själv om man har alkohol i 

kroppen.  Alkolås med hög tillförlitlighet kan vara till stor hjälp för att hindra 

alkoholpåverkade att köra. Många alkoholtestmetoder användes för mätning av alkohol i 

kroppen i laboratorier med uttagning av blod, saliv eller urin prover. Med tiden uppstod behov 

framför allt hos polisen att testa alkohol i kroppen utan att gå tillbaka till laboratorium.  

 

I uppsatsen kommer att redovisas alkoholmätmetoder som används i alkolåsen idag, deras 

felkällor samt att jämföra valideringsparametrar i relativt billiga alkolås.   

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är:  

� Att undersöka vilka mätmetoder som används i dagens alkolås och hur de fungerar.  

� Att undersöka vilka felkällor som kan påverka resultaten med de olika mätmetoder. 

� Att jämföra valideringsparametrar i relativt billiga alkolås.  
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2. Analytiska begrepp 

 

Analytiska begrepp som används i litteraturgenomgången tycktes behöva förklaras. Mer 

förklaring av begreppen kunde inte fås från litteraturkällan, därför valde jag att använda 

samma begrepp som används i litteraturen för tillförligheten av studien.  

Ett exempel på begrepp som tycktes vara otydlig och tycktes också vara ett problem för 

förståelse av de olika mätmetodernas egenskaper är begreppen noggrannhet, mätsäkerhet, 

effektivitet etcetera. Noggrannheten t.ex. betyder olika i olika litteratur. Den kan betyda 

precision, riktighet eller både två.  

 

I beräkningar och valideringar av olika validerings parametrar (kallas också 

kvalitetsparametrar) för vissa mätmetoder, kommer metodernas förmågor och egenskaper att 

beskrivas och uttryckas med hjälp av analytiska begrepp. Därför tycktes vara av stor värde att 

definiera de analytiska begreppen. Begrepp definieras här nedan med hjälp av Simonsen 

(Simonsen, 2003 kapitel 3, 4).  

 

Noggrannhet 

Noggrannhet är en kvalitativ storhet. Med hjälp av beräkning av den relativa mätfel kan 

noggrannheten kvantifieras. Det relativa mätfelet är noggrannheten validerings parameter. 

Metodens relativa mätfel beräknas med formeln:  

Relativt mätfel= ((mätresultat- sant värde)/sant värde)*100 

Sant värde = referensvärde 

 

Riktighet 

Riktigheten är en kvantitativt storhet som har bias som validerings parameter. Riktigheten 

”beskriver systematiska fel”.  

Bias = medelvärde – referensvärde 

 

Precision  

Precision är en kvantitativ storhet som har standardavvikelse, repeterbarhet och 

reproducerbarhet som valideringsparameter. Precision beskriver ”överensstämmelse mellan 

de enskilda mätningarna i en uppsättning mätresultat” med andra ord är precision 

”beteckningen för metodens slummässiga fel ” 
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Precision kan uttryckas som: 

• standardavvikelse (SD) och som relativ standardavvikelse (% RSD) och som 

konfidensintervall. 

%RSD =  (SD//medelvärdet) * 100% 

Konfidensintervall = medelvärde  ±  3 * SD 

• repeterbarhetens standardavvikelsen (SDr) och reproducerbarhetsgränsen (SDR).  

Det minsta värdet för repeterbarhets (r) och reproducerbarhetens (R) gränsen i 

konfidensnivå 95 % 

R = 1,96* √2* SDr/R = 2,8* SDr/R 

 

Precision kan uttryckas med repeterbarhet när mätningar görs under följande betingelser: 

- Samma mätmetod och procedur 

- Samma person utför mätningen 

- Samma mätinstrument 

- Upprepning under en kort tid 

  

Precision kan uttryckas också med reproducerbarhet när mätningar görs under följande 

betingelser: 

- Annan mätmetod 

- Andra personer utför mätningen 

- Annat mätinstrument 

- Upprepning över längre tid 

 

Lnjäritet  

Bestämning av en metods linjäritet är bestämning av ”det koncentrationsområdet där det råder 

ett linjärt samband” mellan respons och koncentration av analyskomponent. På x-axeln är 

koncentration av analyskomponenten, och på y-axeln är responsen. 

 

Känslighet 

Den storhet som visar respons skillnad i det området där det råder linjäritet mellan 

koncentrations och respons är ett mått på metodens känslighet. 

I det linjära området är känsligheten lika med linjens lutning: 

Känslighet= ∆respons/ ∆Koncentration 
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Selektivitet och specificitet 

Selektivitet och specificitet beskriver ungefär samma metodegenskap. Selektivitet är 

metodens egenskap att detektera många komponenter i ett prov genom att ändra på någon 

parameter. Specificitet är metodens förmåga att ”uteslutande” detektera en sökt komponent. 

 

Robusthet 

Är metodens egenskap att inte visa andra mätresultat av samma prov vid ändring av metodens 

relevanta parametrar. Relevanta parametrar i denna studie kan vara t.ex. 

omgivningstemperatur.  

 

Mätosäkerhet 

”Ett kvantitativt utryck för den förväntade spridningen av mätresultaten. Anges som ett 

osäkerhet på basis av standardavvikelsen”. 

 

System validering  

System validering är dokumentation om system resultat uppfyller fastlagda kvalitetskrav med 

andra ord är validering en dokumentation att systemet är ägnad de uppgifter den är utformad 

för. Den är en integrerad del av analytiska metoder.  

System validering är en kombinerad validering av metod och utrustning. Olika validerings 

parametrar används vid användning av olika metoder. Beroende på vad man önskar validera 

beräknas olika validerings parametra. Här nedan är en tabell över validerings parametrar i 

förhållande till vad man önskar validera. (kapitel 4, sid. 47) 
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Önskas 

validerat 

Kort beskrivning 

(Simonsen 2003, kapitel 3) 

Validerings 

parametrar 

Noggrannhet Graden av överensstämmelse mellan 

mätresultat och det sanna värde 

Relativ mätfel 

Riktighet Graden av överensstämmelse mellan 

medelvärdet och ett referens värde  

Bias 

(Systematiska fel) 

Precision Metodens slumpmässiga fel. Bestäms 

som repeterbarhet och 

reproducerbarhet under olika 

betingelse 

Standardavvikelse 

Repeterbarhet 

reproducerbarhet 

Mätområde 

(Betecknas LOD) 

Är det koncentrations område där 

man kan utföra kvantitativ analys 

med tillräckligt god precision 

Linjäritet 

Kvantifieringsgräns 

Känslighet Metodens responsskillnad vid 

koncentrationsändring av den sökta 

komponenten 

Linjäritet  

Robusthet  Betecknar graden av mätresultatets 

påverkning av ändringar i 

tillvägagångssättet. 

Analysbetingelserna 

Selektivitet Metodens förmåga att mäta olika 

ämnen genom att skifta en enstaka 

parameter 

metodavhängig 

Specificitet  Metodavhängig 

 

 

3. Litteraturgenomgång 

 

Under denna rubrik redovisas fakta om etanolens fysikaliska och kemiska egenskaper, etanol i 

kroppen och alkoholtestmetoder med utandningsprover som används i alkolås i trafiken och 

deras felkällor. 

 

3.1 Etanol i kroppen  

Här nedan redovisas lite fakta om etanol i kroppen, men först lite fakta om etanol. 
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3.1.1 Fysikaliska och kemisk fakta om etanol 

 

Etanol är ett organiskt ämne med molekyl formel C2H5OH och molekylmodellen:  

 

 

 

Smältpunkt: -117°C  

Kokpunkt: 78,3°C  

Ångtryck: 5,9 kPa (20°C)   

Relativ densitet 790 g/l 

Molar massa 46, 1g/mol  

Vattenlöslighet: Löslig i alla blandningar     

Volymminskning uppstår när etanol blandas med vatten. 

 T.ex. 1L vatten + 1L etanol �1,92 L blandning vatten och etanol. 

Volymökning uppstår när etanol blandas med bensin  

Tätheten är 0,8 kg/l, 4/5 av vattnets.      

Flyktig, brännbar, klar och färglös vätska.  

 

Etanol kan tillverkas genom två metoder:  

1- Genom fermentering eller jäsning av socker.  

 C6H12O6 � 2 C2H5OH + 2 CO2  

2- Genom hydrering av eten: 

 

Etanol separeras från vatten med destillation. Högsta koncentration av etanol är 95 volyms-% 

etanol, den fås med s.k. azeotrop destillation med bensen. Detta kallas ”absolutering”. 
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3.1.2 Varför övergången av alkoholtesting från blodet till utandningsluften? 

 

Koncentration av etanol i utandningsluften är proportionellt mot alkohol koncentration i 

blodet och etanolmetabolismen i blod är också proportionell med etanolmetabolismen i 

utandningsluft i förhållande till tid (Jones, 1993). Mätning av etanolen i utandnings proven är 

tid och arbete sparande. 

 

Här nedan är tre intressanta grafer. Den första visar förhållandet i koncentrationen av etanol 

mellan blod, saliv och utandningsluft över en tids axel och den andra och de tredje visar med 

hjälp av statistiken att de olika koncentrationerna av etanolen i blod är mycket nära 

koncentrationen av etanolen i saliv. (Graferna och tabellen som följer är hämtat från en studie 

av A.W. Jones, CLIN.CHEM. (1993). 
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Scatter plots and regression statistics for saliva alcohol vs blood alcohol (top), and breath 

alcohol vs blood alcohol (bottom) 

N = number of correlates; r = correlation coefficient; S, = standard error estimate 

 

Graferna visar rent statistiskt att alkoholkoncentration i blod korrelerar bättre till 

alkoholkoncentrationen i utandningsluft än i saliven. 

 

Tabell här nedan visar en jämförelse av alkoholmetabolism i blod, utandningsluft och saliv i 

förhållande till tid  
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Studien av A.W. Jones, “Comparison with Blood and Breath AlcoholProfiles, Subjective 

Feelings of Intoxication,and Diminished Performance”, visade att analysen av alkohol i blod 

kan ersättas med analysen av den djupa utandningsluften, eller analysen av saliv.  

 

Mätning av alkohol i blod kräver utbildad personal, höga kostnader och längre tid jämfört 

med mätning av alkoholen i utandnings luften som är billigare lättare, och snabbare. 

 

Det finns billiga salivtester med hög tillförlitlighet, men salivtestmetodik används inte i 

dagens alkolås och kommer därför inte att redovisas i uppsatsen. Testmetoder för 

utandningsluft av etanolen kommer att redovisas senare.  

 

 

3.1.3 Alkoholmetabolismen 

 

Intagen etanol absorberas och metaboliseras mycket snabbt. Absorptionstid är vanligen 

mellan 30 och 90 minuter och den sker framför allt i övre delen av tunntarmen.  

Absorptionstiden påverkas av olika faktorer. Vissa faktorer hämmar absorptionen som 

rökning och föda.  

 

90-98 % av etanolen metaboliseras i levern via acetaldehyd och acetat (ättiksyra) till 

slutprodukterna koldioxid och vatten. Nedbrytningshastigheten är väsentligen konstant med 

en individuell variation hos normalbyggda, icke alkoholiserade personer mellan 0,09 och 0,22 

promille per timme, motsvarande 7-9 gram etanol per timme eller 100 till 200 mg /kg /timme. 

Den återstående delen elimineras oförändrad i urin, utandningsluft, svett och saliv.  

 

Intagen alkohol påverkar det centrala nervsystemet. Redan cirka 0,3 promille etanol i blodet 

påverkar människans motorik och med ökande koncentrationer påverkas andra funktioner 

(undantaget är för de kroniska alkoholister som med tiden utvecklar ett enzym som ökar 

alkoholtolerans). Koncentrationer på 2- 3, 5 promille innebär vanligen medvetandesänkning, 

ibland koma. Vid höga koncentrationer (över ca 3,5 promille) hämmas även basala 

hjärncentra med risk för alkoholförgiftning. (Löwenhielm, 1998) 
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3.1.4 Fördelnings koefficient för etanol i blod- utandningsluft  

 

Etanolen mäts med antal milligram eller mmol alkohol per liter utandningsluft och anges med 

andelen etanol i promille av den totala massan i blod.  

 

Blod- utandningslufts koefficient av etanolen=  

Koncentration av etanol i blodet/Koncentration av etanol i utandningsluft 

 

Fördelnings koefficient för etanol i blod- utandningsluft varierar från person till person mellan 

2160 till 2475. Medianen är 2300 i 37 grader Celsius, men koefficienten som används i 

medicinska syften och beräkningar är 2100. 

Ex: 1 mg etanol/l dl blod motsvarar 1 mg etanol/2100 dl utandningsluften. 

 

3.1.5 Gränsvärde för rattonykterhet i Sverige:  

 

0,2 promille i blod=0, 1 mg etanol/liter luft 

1 promille= 1 mg etanol/1000 mg blod 

0,10 mg/liter utandningsluft motsvarar ca 0, 1* 2300= 230 mg/liter blod= ca 0,2 promille 

 

3.1.6 komponenter i utandningsluften  

 

Utandningsluften innehåller så många olika ämnen.  Huvudkomponenter i en normal 

utandningsluft är kväve (N2), syre (O), vatten (H2O), koldioxid (CO2). Med gaskromotografi 

och masspektrometri kunde man detektera nära 3500 olika volatila organiska komponenter 

(Philips. 1999). Utandningsluftens komponenter kan vara störande matriser i mätningar med 

några mätmetoder.  

 

I en finsk studie av Olli Laakso analyseras hur vissa komponenter i utandningsluft kan räknas 

som störmatriser i IR- teknik mätmetoderna. Det är viktigt att räkna med möjliga större 

störningar ju mindre koncentration av det sökta ämnet vi har i ett prov. De ämnen som kan 

vara mest störande i detektion med IR-teknik är de ämnen som normalt finns med högre 

koncentrationer i en normal utandningsluft som aceton, kolmonoxid och metan.   

I tabellen här nedan visas de huvud ämnen i utandningsluften.      
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(Tabellen är hämtad från en ny finsk studie av Olli Laakso). 

Table1.Major components in normal end- exhaled breath. 

 

 

Utandningsluftens komponenter varierar mycket mellan olika individer dessutom vissa 

sjukdomar förändrar koncentrationer av de olika komponenter och medföra en större störning 

av mätningen. (Laakso, ) 
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3.1.7 Felkällor i samband med uttagande av utandningsprover 

 

Blod- utandningsluft fördelnings koefficient ”blood-breath ratio” som är fördelning av 

koncentrationen av etanol i utandningsluften och blod bestäms med Henrys lag.  Här nedan är 

några ekvationer som behövs för beräkningarna av etanol koncentrationen i blod om man har 

utandningsluft som prov. 

 

Henrys lag:  

Henrys konstant för en komponent = Koncentration av komponenten i vätskeform (mol/l)/ 

partial tryck av komponenten i gasform(atm) 

 

Vätske- luft fördelnings koefficient (Blod- utandningsluft koefficient)= koncentration av ett 

ämne i vätske fas(mol/l)/ koncentration av ämnet i gas fas(mol/l) 

 

Vätske- luft fördelnings koefficient= [koncentration av solvent i vätske fas(mol/l)* R(gas 

konstant=0,08206 atm l/mol K)* temperatur(K)] / Partial tryck i gas fas(atm) 

 

Blod- utandningsluft koefficient koefficienten är beroende av många faktorer som t.ex. de 

fysikaliska och kemiska egenskaperna som gaserna har, termodynamiska jämvikten mellan 

två faser vid en viss temperatur och gränssnittet (ytan) mellan faserna (Hlastala 1998 ). 

Resultat från en analys av utandningsluftprov tolkas till blod koncentration men Wilson 

(1986) menar att blod och utandningsluft är två olika fysiologiska faser och ett 

utandningsprov kan inte ge exakt information om proportioner i blodet. Olika faktorer 

påverkar fördelnings koefficient mellan blod och utandningsluft. 

 

Blod- utandningsluft koefficient av etanol är beroende av (Laakso, 2006) 

 

1- Kropps temperatur:  

Fördelnings koefficient av etanolen visar fördelningen av etanolen mellan de två faserna 

blod och luft vid en jämvikt. En öknings av kropps temperatur medför minskning av 

fördelnings koefficient. Den minskar med 6.5 % –8.6 % per 1ºC temperaturökning.  
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Mätningen av etanolen i utandningsluften kommer att visa större koncentration av etanol 

på grund av temperaturhöjning vilket kommer att översätts till högre koncentration av 

etanolen i blodet. Alla mätinstrument oavsett vilken mätmetod de använder kommer att 

visa högre halt av etanol i utandnings prov om test personen har feber till exempel. 

 

2- Ventilation - prefusion förhållande:  

Blodcirkulation och ventilationtempo ökar vid ökning av individens rörelse. Blod 

cirkulation och ventilation i olika regioner av lungorna (hur djupt personen andas) 

påverkar mätresultaten med cirka 3 %.  

 

3- Etanol fördelning mellan kroppens blod och vävnader:  

Skillnaden i etanolkoncentration fördelning mellan kroppens blod och vävnader ökar vid 

hastigt konsumtion av alkohol där absorptionen av etanolen är snabbt, och minskar vid 

långsamt absorption . Mätresultatet varieras om man t.ex. mäter etanol koncentration i 

utandningsluften på två personer som drack samma mängd alkohol med olika hastighet. 

 

4- Kondensation av provets vatten:  

Utandningsluften är mättad av vatten, kondensering av vatten ger felaktig etanol 

koncentration i provet. 

 

5- Munalkohol:  

Rester av alkohol i munhålan påverkar mätresultat 

 

 

3.1.8 Tre faser i utandningsprofilen av etanolen 

 

Man skiljer mellan tre olika faser i utandningsprofilen av etanolen (Hlastala 1998): 

 

Fas 1: fås (om man bortser från mun alkoholen) från då man dricker alkohol tills 

förstautslag av etanolen fås. Fas 1 syns i horisontala linjen på kurvan och är i dödtiden. 

Etanolens fas 1 är mycket kort för etanolen är snabblösande i kroppen. 
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Fas 2: (absorptions fasen) fasen syns i det snabb ökande av etanolkoncentrationen. Här 

sker absorptionen och metabolismen av etanolen. Om mätningen görs i denna fas kommer 

det att visa en mindre koncentration än den sanna koncentrationen för etanolen har inte 

hunnit diffundera och jämnfördela sig i hela kroppen. 

 

Fas 3: syns i det andra horisontala delen av grafen. Här har hela etanolen absorberats av 

kroppen. 

 

 

 

 

I en annan bild visar Dunér (2005) hur etanolen metaboliseras i kroppen över en tid axel. 

Efter ca en halvtimme når etanolkoncentrationen i blodet sin topp. 

Förbränningshastigheten av etanolen är ca 0,15 promille per timme. Man har visat att en 

stor variation uppstår i förbränningshastigheten och promillenivå i blodet på grund av 

många bland annat kön, kroppsvikt, vad man ätit och hur mycket, vad man druckit och på 

hur lång tid. Man kan inte ens vara säker på att man får samma värde om man dricker 

exakt likadant vid två olika tillfällen (Dunér 2005 s 2) 
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3.1.9 Standardisering av utandningsprovet 

 

En standardiserad och reproducerbar utandningsluft är viktig för att kunna få ett mer 

sannolikt mätvärde i alla kvantitativa analyser. Andningsteknik påverkar temperaturen och 

etanolkoncentrationen i utandningsluften. 

Temperaturen och volymen av den totala utandningsluften är två avgörande parametrar för 

exakthet av mätningsresultat för vattenlösliga ämnen som etanolen. Andhållning före 

utandning av provet ökar etanol koncentration, detta beror på temperaturökning av provet 

som höjer etanolkoncentration i gasformen och ökning av kontakt tiden mellan 

inandningsluften och vävnader i lungorna, medan intensiv hyperventilering strax innan 

provtagningen visar sig minska etanolkoncentrationen i provet. Utandningsprovets volym 

påverkar också mätresultaten. För stora volymer luftprover (från djupa lungornas luft) ger 

lite högre koncentration. Eftersom olika personer har olika lugnkapacitet så 

rekommenderas att utandningsluftens volym ska motsvara mer än 70 % av 

lugnkapaciteten (laakso 2006). Ett exempel ges om hur volymen av utandningsprovet 

påverkar mätresultat: Om utandningsluftens volym är mindre än 50 % kommer 

mätresultaten att detektera 10 % mindre etanol än den exakta koncentrationen. Etanol 

koncentration varierar beroende på det sättet man tagit utandningsprovet.  

 

Några standardiseringsmetoder för ett prov: (laakso, 2006) 

 

 

Uttagande av minst dubbla utandningsprover.  
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Utandningsprovets volym som är ca 70 % av lungornas kapacitet visar mer sannolikt 

mätresultat av etanolkoncentrationen. (Mindre provvolym ger mätresultat som är 10 % 

mindre än den sanna koncentrationen). 

Förhindring av kondensering genom ökad temperatur i mät instrumenten. 

Munsköljning före testing, för att undvika störning av munalkohol. 

 

3.2 Mätmetoder för utandningsluft 

 

Mätning av alkoholhalten i utandningsluft kan göras med många olika tekniker. T.ex: 

• Våt kemi  

Kemiska tekniker för kvalitativa analyser som gravimetri och titrimetri  

• Spektrofotometri  

Kallas även kemisk. Etanolen i utandningsluften reagerar med svavelsyra vilket gör att en 

färgförändring sker. Färgförändringen mäts av en fotocell (Harriman och Romelsjö 2005). 

2 K2Cr2O7 (kaliumbikromat, röd-orange) +3 CH3CH2OH (etylalkohol)+8 H2SO4 

(svavelsyra (AgNO3-silvernitrat) →  2 Cr2(SO4)3 (grön) +2 K2SO4 (kaliumsulfat)+3 

CH3COOH (ättiksyra)+11 H2O (vatten)  

Alkometrar som baseras på spektrofotometri har låg tillförlitlighet, och används inte 

längre.  

• Gaskromatografi 

Metoden är dyr och används bara i laboratorium och kräver alltid utbildad personal.  

Bara tre mätmetoder används vanligen i dagens alkometrar i alkolåsen:  

• IR_teknik: Infra Red Spectorscopy (Bevis instrument används I polis stationer) 

• Metal Oxide Sensors teknik: MOS-teknik  

• Bränslecell: Electro Chemical Analysis(Polisens sållninginstrument) 
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3.2.1 IR-teknik (Infra Red Spectorscopy) 

 

IR- tekniken är en kemisk analytisk teknik som är lämplig för kvalitativa och kvantitativa 

bestämningar. Tekniken mäter intensitet av våglängder som absorberas av gasproven eller 

utandningsprov. Alkoholmolekylerna absorberar IR-ljus (infrarödljus) vid bestämda 

våglängder (i området 3,4 µm och 9,4 µm). En fotodetektor detekterar vilka våglängder som 

saknas när ljus går ut. Tekniken är dyr jämfört med andra tekniker för alkoholmätning och 

den är inte så etablerad på markanden men används på polisstationer för bevissäkring 

(EVIDENZER som används av polisen karakteriseras av sin höga mätsäkerhet: mer 

information söktes om IR-teknik utvecklingen i Evidenzer söktes och kunde inte fås av 

tillverkaren). 

 

IR-teknik instrument är uppbyggd av 5 delar: 

 

1. IR-källa 

2. Mätkammare 

3. Lins 

4. Roterande IR-filter 

5. IR-detektor 

6. Signalanalysenhet kallas processor 

 

Utandningsluften passerar genom en mätkammare som genomlyses av en IR-strålare. Ett roterande 

filterhjul släpper igenom pulser av IR strålning med olika våglängdsområden som fångas upp av IR-

detektorn. (Lioyd, 2005) 

 

 

 

 



 22

Detektorn detekterar vilka våglängder som absorberats och mäter IR-ljusets intensitet som 

absorberas av alkoholmolekylerna i mätkammaren 

 

Om det finns etanol (eller andra kolväten) i utandningsluften påverkas signalen från IR-

detektorn av koncentrationen av ämnet i utandningsluften. Vid 3,4 µm används vanligen tre 

till fem filter för att det med tillräcklig säkerhet ska kunna eliminera matris (andra störande 

ämne som finns i utandningsluften) Vid 9,4 µm används vanligen bara ett fast monterat filter.  

 

När IR-strålar träffar provet med en viss etanolkoncentration kommer etanolens funktionella 

grupper att absorbera ljus av en specifik karakteristik vågnummer ”vibrations absorption” 

t.ex. den funktionella gruppen O-H absorberar vågtalet 3,600 cm-1. Enligt Beer´s lag är 

absorptionen av IR-strålarna direkt proportionell mot koncentrationen i provet och ljusets 

våglängd i instrumenten. Den totala absorptionen av IR-strålar i ett prov är summan av 

absorption av alla komponenterna i ett prov. Man detekterar etanolen genom att detektera 

intensiteten av absorptionen av etanolen funktionella grupper vid ett bestämt vågnummer. Här 

nedan är en bild som visar etanol, aceton, acetaldehyd grafer. Man kan se etanolen 

absorptionstoppar vid den funktionella gruppens absorption.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laakso (2006) kom fram till att IR-mätteknik med FT-IR-instrument är lämplig för mätning 

av etanol i utandningsluften för instrumentet visade linjäritet, exakthet (accuracy) eller 

noggrannhet, selektivitet, och sensitivitet.  

 

3.2.1.1 Fördelar med IR-system 

 

• Specifikt för etanol  

A
bs

or
ba

nc
e

3.3 3.4 3.5 3.6 
Wavelength / µm

Etanol Acetaldehyde Aceton

Etanol, Acetaldehyde, Acetone
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• Hög mätnoggrannhet 

• Hög mätprecision  

• Driftsäkerhet 

• Kalibreringen är stabil över lång period (år), vilket gör att kalibrerings intervall 

kan vara långa. Lågt underhållsbehov 

 

Typ  EVIDENZER: (Polisens bevisinstrument, utvecklat av Nanopuls AB) 

• Intern kalibreringskontroll 

• Klarar temperaturvariationer 

 

3.2.1.2 Nackdelar med IR: 

 

• Högt pris.  

• Tekniken kräver en stor och uppvärmd mätkammare vilket försvårar smidiga 

lösningar i fordonet 

• Stor mätenhet. Storleken av enheten är mycket beroende av mätprecisionen 

IR-teknik utvecklingen i alkolåsen kommer att göra en stor genombrott i 

marknaden för den ger den mest exakt mätresultat oavsett arbetsrum 

förhållande. 

 

 

3.2.2 Bränslecell teknik (elektrokemisk mätning) 

 

Bränslecell teknik är en teknik som omvandlar kemisk energi till elektrisk ström. Alkoholen 

är bränsle i bränslecelltekniken, och strömstyrkan är proportionell mot mängden alkohol i 

utandningsluft. Högre alkoholkoncentration ger högre spänning och längre tid innan detektorn 

blir nollställd. Polisen använder en alkotestinstrument med bränslecellstekniken som sållnings 

instrument. 

 

Tekniken kräver en regelbunden kalibrering, och den är dyr för bränsleceller innehåller 

platina (en ädelmetall) som är dyr. 
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Den enklaste formen av bränslecell är uppbyggd av två tunna porösa platinaplattor genom 

vilka gas kan passera. Mellan dessa plattor finns en något tjockare porös platta indränkt med 

en elektrolyt.  

 

 

 

 

När etanolmolekyler i utandningsluften passerar genom den ena porösa platinaplattan och 

kommer i kontakt med både elektrolyt och platina omvandlas etanolen till ättiksyra samtidigt 

som elektroner (–) och vätejoner (+) frigörs. Vätejonerna diffunderar genom elektrolyten ned 

till den andra platinaplattan där de tillsammans med luftens syre bildar vatten. I denna process 

infångas en elektron. Det uppstår därför ett överskott av elektroner vid den ena platinaplattan 

och ett underskott vid den andra. Genom att koppla ihop dessa två olikladdade elektroder 

bildas en elektrisk cell vars energi kommer från förbränning av etanol.  

 

CH3CH2OH + ½ O2                            CH3 COOH + 2e- + 2H+ 

 

2H+ + ½ O2  + 2e-                          H2 O 
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Den ström som bildas är mätbar, och är direkt proportionell mot koncentration av etanol i 

luftprovet. Man kan räkna hur mycket alkohol som bränslecellen har förbrukat och ur detta 

beräkna hur stor alkoholkoncentrationen är. 

 

I en halvcell sker antingen en oxidation där elektronerna frigörs eller en reduktion, där 

elektronerna upptas.  

 

Eftersom varje omvandlad etanolmolekyl frigör två elektroner utgör cellens strömstyrka ett 

direkt mått på hur mycket etanol som omvandlats. 

 

Efter varje mätning fås en elektrisk krets av de olikladdade områdena kring elektroderna, och 

efter att strömmen når sin topp så neutraliserar områdena igen och blir redo för nästa mätning. 

 

 

 

Volt 

 

                  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

      Sekunder 

 

Grafen visar mätningar på fyra prover med olika koncentrationer alkohol. Strömmen når 4 

olika toppar beroende på koncentrationen.( Laakso , 2006)  

 

 
3.2.2.1 Felkällor  

 

Det finns viktiga faktorer som kan påverka mätvärden för en bränslecell: 
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• Bestämd provmängd av utandningsprovet: testning måste ske på lika stor 

provmängd. Detta brukar vara de sista millilitrarna i slutet av blåsning. För det 

sanna mätvärdet fås av analysen av den djupa lungluften. Vissa företag har 

utvecklat ett system som gör att bränsle cellen tar hela utandningen men 

analyserar de sista milliter av proven som är lungluften. Detta ökar 

tillförlitligheten i mätvärdena. 

• Minska effekten av störande matrisen: genom att använda bättre kvalitet i 

intrumentets material  och komponenter. 

• Temperatur kontroll: De atmosfäriska förhållandena kring bränslecellen 

påverkar mätresultatet, därför är det viktig att ha rätt arbetstemperatur (ca 

34°C ). De flesta alkohollås tillverkare kompletterar sina alkolås med en 

uppvärmningsutrustning i sina bränsleceller eller gör det möjligt för 

alkometerna att räkna om mätvärde för att kompensera temperatur påverkan i 

detta fall klarar alkometerna arbetstemperatur intervall mellan –10 °C till 60 

°C. 

• Kalibreringen   

 

 

3.2.2.2 Fördelar med bränslecell instrument 

 

• Specifikt för etanol (med undantag för några sällan förekommande ämnen)  

• God mätnoggrannhet 

• God mätprecision  

• Hög driftsäkerhet 

 

 

 

3.2.2.3 Nackdelar med bränslecell instrument 

 

• Ganska dyr för den innehåller platina 

• Bör användas varje månad  

• Extern kalibreringskontroll med torr gas eller våt gas 
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• Snävt temperaturområde på mätcellen. Tillförlitliga värden erhålls bara vid rätt 

atmosfäriska förhållande runt bränslecellen.(ca 34 grader Celsius) 

• Behöver tid för uppvärmning 

 

 

3.2.3 MOS-teknik (Metal Oxide Semiconducting sensors -teknik, 

halvledare) 

 

Tekniken med metalloxidsensor används i  enklare billigare alkomätare för självkontroll.  

Den bygger på mätning av skillnaden i det elektriska motståndet (resistansen) i halvledaren 

efter blåsning i enheten.  

Med ökande koncentration av etanol i utandningsluften sker en kraftig reduktion av 

resistansen i metalloxid sensorn. Även andra reducerande (brännbara) gaser som koloxid, 

metan och väte och annat som kan finnas i utandningen kan orsaka en minskning av sensorns 

resistans. Detta orsakar mätstörningar och kallas matrisstörningar. 

 

2 olika metalloxidsensor former: (Lioyd 2006) 

 

 

 

 

        

 

 

En metalloxidsensor (halvledarcell) består av två delar: 

1- En uppvärmningsenhet.  

2- En sensor: SnO2 (mest använd), TiO2, WO3, MoO3, ZrO2, Ga2O3.  
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Sensorn är täckt med ett skikt. Vanligen används tennoxidskikt. (Sensorn med 

tennoxidskiktet detekterar under mycket hög temperatur, högre än 800 grader). (Lioyd 

2006)   

 

3.2.3.1 Hur sker detektering? 

 

Etanolen i utandningsprovet (brännbart) reagerar med metalloxid lager eller metalloxid 

film. En resistans skillnad uppstår. Resistansen mäts och den är proportionell mot etanol 

koncentration i blodet. (Lioyd 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2  + 4e-                           2O 2- 

 

O2- + CH3CH2OH                            CH3CHHO  (acetataldehyd) + e- 

 

O2- +  CH3CHHO                                   CH3COOH +    e-    

 

Etanol oxideras till ättiksyra varvid elektron lämnas tillbaka 
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Metalloxidskiktet (halvledarematerial) hettas upp till höga temperaturer. Temperaturen 

bestäms utifrån vad sensorn har för metalloxid. Syremolekylerna som finns i luften adsorberas 

på sensorns yta och fördelar sig till oxidjoner (O2- joner). Oxidytan oxideras och får ökad 

resistans (minskad konduktivitet). Den adsorberade oxidjonerna kommer att reagera med 

etanolen från utandningsluften, och lämnar tillbaka elektronerna till metalloxidskiktet, vilket 

gör att resistansen (elektriska motståndet) av metallen minskas (konduktiviteten ökar). 

Skillnaden i resistans registreras och räknas om till promille i blodet. (Lioyd 2006) 

 

 

En sensor kan beskrivas allmänt utifrån:  

• Detektions mekanism 

• Selektivitets profil (Hur specifika är sensorerna för etanol)  

• Detektions gräns(den lägsta koncentration av en komponent som kan 

detekteras med rimlig säkerhet)  

• Känslighet (ett mått på responsskillnad som förorsakas av koncentrations 

ändring på testämnet) 

• Detektions temperatur 

• Hållbarhet. (Lioyd 2006)    

 

 

3.2.3.2 Metodens felkällor 

 

Sensorn mäter syrehalten i luften. Finns ett brännbart ämne i utandningsluften kommer 

detektorns värde att ändras. Detta gör att sensorn är väldigt känslig för andra störande ämnen 

och kan därför ge utslag på de vanliga förekommande ämnena i utandningsluften som t.ex. 

aceton, metan, acetaldehyd och isopropanol.  

 

Diabetikers och hårdbantande personers kan få felaktiga resultat med denna metod för de 

utvecklar det som kallas en svår metabol ketoacidos, ett fall som gör att deras kroppar 

utsönder höga halter av aceton och 2-isopropanol. Detta leder till att de har stor mängd aceton 

och 2-propanol i utandningsluft som använder syret vilket påverkar mätresultatet och ger 

felaktiga utslag även om de personerna inte har någon koncentration av etanol i blodet. 

    



 30

Här nedan är en graf som visar hur tekniken reagerar på andra ämnen: 

 

Response pattern for temperature programmed sensing. (Lloyd, 2005) 

 

 

 

 

Många olika parametrar (faktorer) påverkar sensorernas signal i en metalloxidsensor vilket 

gör att många effekter (felkällor) måste bearbetas och tas hänsyn till för bättre mätresultat 

 

• Kemiska sensorer är normalt inte specifika. Därför finns det väldigt sällan 

någon fullständigt selektiv kemisk sensor (känslig för ett enda ämne). Större 

metalloxidarea på sensorn förbättrar selektiviteten.  

• Tvärs- känsligheten: många kemiska ämnen påverkar sensorns signaler  

• Temperatur känslighet: temperatur kontrollen är viktigt i metoden. Alla 

kemiska processer som adsorption, desorption, och diffusion är mycket 

temperatur beroende. Olika temperaturer kan göra sensorn selektiv för olika ämne 

i gas form.  

• Minnes effekt på mätresultat: sensorn behöver täta kalibreringar för att bli av 

med rester från gamla mätningar och för att ge bättre mätresultat.  

• Osäkerheten ligger i storleksordningen 0,05 promille och lägre koncentrationen 

av etanolen 
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Sensorernas material kan ha massa olika kombinationer av metalloxider, metaller och 

organiska ämnen. Sensorer med kiselkrets som är dopad med galliumoxid visade mer 

specificitet för etanol, jämfört med en tenn oxid sensor som används i billiga mätinstrument. 

Utveckling av halvledare tekniken sker genom att försöka hitta sensorer med någon 

kombination som är mer specifik för etanol. 

De billiga alkometrar som finns på marknaden har ett begränsat mätområde 0,2 promille-1,0 

promille medan andra mer kalibrerade har sitt dynamiska mätområde mellan 0,1 promille-1,5 

promille eller mer. (Lioyd 2006) 

 

 

3.2.3.3 Fördelar med MOS-system 

 

• Lågt pris  

• Enkel teknik  

• Små dimensioner 

• Inte så snäv i temperaturområdena. 

• Användarvänligt 

 

 

3.2.3.4 Nackdelar med MOS 

 

• Ej specifik för alkohol. Reagerar på många kolväten som t.ex. cigarettrök, 

bensin ångor m.m. 

• Bör ständigt (kontinuerligt) matas med spänning (värme) för att resultaten ska 

bli någorlunda stabila och säkra.  

• Påverkas av luftfuktighet och temperatur  

• Dålig mätnogrannhet   

• Flera prov krävs innan rätt värde nås efter att instrumentet varit strömlöst 

någon dag. 

• Täta kalibreringsintervall behövs för att undvika felaktiga mätvärden. 

• Hög strömförbrukning 
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3.3 Kvalitetsprövning av alkolås 

 

Kvalitetsprövning av alkolås enligt föreslagna provningsprogram ingick i ett av 

Motorförarnas helnykterhetsförbunds (Mhf: en trafiksäkerhetsorganisation) projekt. Projektet 

heter ”kvalitets provning av alkolås”. I projektets analyserades validerings parametrar som är 

relevanta för 4 mätmetoder (som t.ex. mätfel, metodavhängig, etc ) och i resultat som 

redovisades av Jonsson (2006) dokumenterades om metodernas resultat uppfyller fastlagda 

kvalitetskrav på mätnoggrannheten, specificiteten, kalibrerings säkerhet, livslängden, testtid 

(den tid som behövs för analysen och responsen) och batteriförbrukningen.  

Följande resultat dokumenterades:  

 

Egenskap  IR-teknik Bränslecell MOS Kemisk 

Mätnoggrannhet Hög God OK OK 

Specificitet  Hög God Låg God 

Kalibreringssäker Hög God OK OK 

Livslängd, år  5-10 1-5 1-? 1-2  

Testtid    Kort OK Kort Lång 

Bat.förbr. prov 9v    1 >500 30 Ingen 

 

Två mätmetoder fyller kraven på säkerheten enligt Jonsson, trots vissa nackdelar:  

 IR-teknik: 

 

 

Bränslecell-teknik: 

Kraven på säkerheten som 

fylls av mätmetoden: 

 

 

 

Nackdelar som behöver 

förbättras: 

 

Fördelar: 

- Litet underhållsbehov 

- Intern kalibreringskontroll 

- Mäter bara etanol 

 

Nackdelar: 

- Hög startkostnad vid  

     utveckling 

– längden på mätkammaren 

Fördelar: 

- Enkel konstruktion 

- Strömsnål 

- Kompakt utförande 

 

Nackdelar: 

- Behöver alkoholutslag för 

att nå maximal livslängd 

– Regelbunden kalibrering 
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3.3.1 Störande ämnen 

 

Exempel på ämnen som kan påverka alkotest instrumenten som använder de tre mest använda 

mätmetoder (Jonsson, 2006) 

 

IR-instrument  Bränslecell -instrument: 

(ämnen påverkar inte på 

samma utsträckning här som 

på MOS-instrumenten) 

 

MOS-instrument 

Inga kända ämnen påverkar 

mätresultatet med mer än 

0.025 mg/L 

 

Aceton 

Acetaldehyd 

Butanol 

Bensin 

Isoprene 

Isopropanol 

Thinner  

Metanol 

 

Aceton 

Acetaldehyd 

Butanol 

Bensin 

Isoprene 

Isopropanol 

Thinner  

Metanol 

Accetat 

Benzen 

Eter 

Kolmonoxid 

Lacknafta 

MEK 

N-Heptan 

N-Hexan 

N-Oktan 

N-Pentan 

Toulen 

Xylen 
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3.3.2 Rekommendationer 

 

Några rekommendationer för ökad säkerhet av alkolås oavsett mätmetod. (Jonsson, 2006) 

 I mätenheten: 

• lös enhet, kan tas med för kalibrering/dataöverföring 

• förvaras i uppvärmt fodral för snabb aktivering 

• minne för lagring av testdata 

• passiv kontroll av omgivningsluften 

 

I  fordonsenheten: 

•  avkänning att det är föraren som blåser 

• elektronisk inkoppling i fordonet 

•  krypterad kommunikation med mätenheten  

• installation utan ingrepp i instrumentbrädan 

 

 

3.3.3 Metoder mot manipulering 

 

Oavsett hur bra själva metodens säkerhet är rekommenderar Jonsson (2006) i hans rapport till 

Mhf som avser projektet ”kvalitets provning av alkolås” ett viktigt komplement för säkerhet i 

alkolås, ett komplement som skyddar mot manipulering. 

 

Jonsson (2006) rekommenderar bara alkolås med ett tillförlitlig skydd mot manipulering. 

Manipulering av alkolåsen kräver någon av de två kunskapen: elektronikkunskap eller 

kemikunskap. Elektroniken i alkolåsen precis som all form av elektronik går att manipulera 

oavsett skydd.  

Utvecklingen inom alkolås tekniken har kommit fram till olika sätt att säkerställa att det är en 

människa som blåser i låset (inte ett djur t. ex). Genom att komplettera alkolåsen med olika 

enheter kan manipuleringen av alkolåsen bli svårare.  

 

Luftfuktighets mätare: Fuktavkännare identifierar om luften kommer fån en 

människa genom att mäta mängden fukt och kondens i provet som är specifik för 

en människa.  
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Ljudkännare: Gör att alkolås kräver ljud i samband med blåsningen. Ljudet 

analyseras av en vibratokännare samtidigt som luften analyseras.  

 

Blås -sug kännare: känner av flödesriktningen i alkolåset. Först måste föraren blåsa ut och 

efter 3-5 sek och vid en given signal snabbt suga tillbaka. Tiden mellan blåsning och återsug 

bestämmer om provet accepteras. Enheten känner av att föraren blåser i alkolåset (och inte 

använder luftpump) genom att känna av ett tryck samt ett flöde av luft i utrustningen. 

(Jonsson, 2006) 

 

 
3.4 Jämförelse av alkometrar med olika mätmetoder 

 

Oavsett metoden som används i testning, eller om personen frivillig testar innan körning, är 

det viktig att mätinstrumenten inte visar ett för lågt värde vid testing. Gränsvärde för 

rattonykterhet är 0,2 promille. Ett alltför högt värde har inte samma konsekvenser för den som 

bedömer testpersonens nykterhet som ett för lågt värde.  (Harriman & Romelsjö 2005) 

 

I en undersökning av alkometrar i låg och mellanpriskategorin (Harriman & Romelsjö 2005) 

testades MOS-instrument av olika fabrikat (i studien testades instrumenten som fanns på 

marknaden år 2005) och testresultaten jämfördes med ett avancerat bränslecellinstrument 

(användes som referensinstrument) med hög tillförlitlighet och säkerhet som testades 

samtidigt. 

 

Testning skedde med simulerade utandningsprov via våtgassimulator. Parametrarna som 

varierade var:  

 

• Omgivnings temperatur (0 grader, 10 grader och 21 grader Celsius),  

• utandningslufts hastigheter (2 liter/minut och 8 liter/minut, medan den vanliga 

flödeshastigheten vid dessa tester är på 6 liter/minut),  

• blåsnings avstånd mellan simulatorn och munstycket till alkometern (2cm, 4 

cm).  
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Studien konstaterade att de flesta MOS- instrumenten gav lägre resultat vid lägre 

omgivningstemperatur, och metodens noggrannhet och precision påverkades mycket vid 

ändring av parametrarna utandningshastighet och blåsavstånd.  

  

3.5 Validering av alkolås i låg och mellan pris nivå  

 

Under den här rubriken valideras alkolås i låg och mellan pris kategorin. Beräkningarna 

baseras på mätningar som är gjorda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) i 

Borås och är presenterade i en rapport av Harriman& Romelsjö (2005) till vägverket.  

 

I rapporten bifogas tabeller på testresultaten. Totalt testades 9 olika alkometrar med olika 

fabrikat med MOS-tekniken och en alkometer med bränslecellteknik. Två ex testades av varje 

alkometer. Mätningarna innefattade testning vid 3 olika koncentrationer, vid 3 olika 

omgivningstemperaturer, vid två olika utandningshastigheter och vid två olika avstånd mellan 

våtgassimulator och alkometer. Mätningarna gjordes tio gånger med varje instrument på 

simulerade prov och vid ändring av olika parametrar. En lista över de alkometrar  som 

testades finns i bilaga 8. 

 
a. Parameter 1 är omgivningstemperaturen (T). 10 stycken mätningar gjordes med varje 

instrument vid vardera omgivningstemperaturen. Koncentration var konstant i testning  

 C= 0, 3±0, 02 ‰ och är det sanna värdet och referens värdet i analysen. Temperaturen är : 

T1= 21 ± 1 °C 

T2= 11± 1 °C 

T3= 1± 1 °C 

 

b. Parameter 2 är etanolkoncentrationen (C): 10 stycken tester gjordes med varje instrument 

med tre prover med 3 olika koncentrationer. Omgivningstemperaturen var konstant. Den 

var 21 ± 1 grader Celsius. Koncentration av etanolen i luft motsvarade C1, C2, C3 i 

blodet: 

C1= 0, 1± 0, 02 ‰ 

C2= 0, 3± 0, 02 ‰ 

C3= 1 ± 0, 02 ‰ 
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c. Parameter 3 är utandningshastigheten (H): 5 stycken mätningar gjordes H1= 2 liter 

luft/minut och 5 mätningar gjordes med H2= 8 liter luft/minut vid en etanolkoncentration 

som motsvarade C= 0, 3± 0, 02 ‰ i blodet. Omgivningstemperaturen var konstant T= 21 

± 1 grader Celsius. (Den vanliga flödeshastigheten vid de andra testerna var 6 liter/minut) 

 

 

d. Parameter 4 är blåsavståndet (L): Blåsavståndet är det avståndet som finns mellan 

våtgassimulator och alkometer. 5 stycken mätningar gjordes med L1= 2 cm och 5 stycken 

mätningar gjordes med L= 4 cm, med etanolkoncentration som motsvarade C = 0,3 ± 0, 

02 ‰ i blodet. Omgivningstemperatur  var konstant T = 21 ± 1 grader Celsius.  

Mätning med två olika blåsavstånd gjordes bara på de instrument som saknade munstycke.  

 

System validering av känslighet (här menas instumentens förmåga att mäta vid relevanta 

analysbetingelser) noggrannhet, riktighet, precision och mätosäkerhet vid 95 % konfidens 

intervall (täckningsfaktor=2) av de olika mätinstrumenten gjordes med beräkningar av 

validerings parametrar mätfel, bias, relativ standardavvikelse (RSD) och standardavvikelse 

(SD).   Instrumentens mätosäkerhet, mätområden, linjäritet, selektivitet, specificitet och 

känslighet kunde inte valideras för att tillräcklig data saknas. 

 

 

3.5.1 Resultat 

 
I tabellerna som är hämtad från Harriman och Romelsjö rapport presenteras tabeller över 

mätresultaten för de testade alkometrarna med bokstäverna A-L. Bokstäverna användes för 

att göra det svårt att koppla resultaten till de olika instrumenten.  

 

Här nedan är resultat av beräkningar som är gjorda på mätresultaten vid ändring av olika 

parametrar. (Se tabeller i bilagor 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, och 8) 
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3.5.1.1 Omgivningstemperatur 

 

Känslighet:  

Instrument L ger mätutslag som är mindre än C = 0,1 ‰ vid C= 0,3 ± 0, 02 ‰ och T= 21 ± 

1°C och T= 11 ± 1°C 

- Instrument D ger mätutslag som är mindre än C= 0,2 ‰ vid C= 0, 3±0, 02 ‰ och T= 

1±1°C. F instrument var helt okänslig vid samma temperatur och visade inga 

mätresultat 

 

Noggrannhet: 

Bränslecell instrumenten: 

Relativ mätfel varierade mellan 1,6 % till 28%. 

Det minsta relativa mätfelet erhölls vid T1= 21 ± 1°C , mätfel= 1,6% 

Det  högsta relativa mätfelet erhölls vid T= 1±1°C , mätfel= -28%. 

MOS instrumenten: 

Mätfelet varierade mellan –97,3 % och 180 %. 

Det minsta relativa mätfelet (absoluta belopp) som erhölls av instrument A vid T1= 21 ± 1°C 

är 10 % . 

Det högsta relativa felet (absoluta belopp) som erhölls av instrumentet C vid T= 1±1°C är 

180 %. 

 

Riktighet: 

Bränslecells instrumenten: 

Bias varierade mellan –0,08 till 0,005 

Den minsta bias erhölls vid T1= 21 ± 1°C. Bias = 0,005 

Den  högsta bias erhölls vid T= 1 ± 1°C. Bias = -0,08 

MOS instrumentena: 

Bias varierade mellan –0,03 till –0,297 

Den minsta relativa mätfel som erhölls av instrument C2 vid T1= 21 ± 1°C. bias är –0,03 

Det högsta bias som erhölls av en ex av instrumentena E1 vid T= 21 ± 1°C är –0,297 

 

Precision: 

Bränslecell instrumenten: 
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RSD varierade mellan 1,7 till 5,8 

Den minsta RSD erhölls vid T1= 11 ± 1°C , RSD = 1,7 

Den högsta RSD erhölls vid T= 1 ± 1°C , RSD = 5,8 

 

MOS instrumentena 

RSD varierade mellan 0,004 till 149,8 

Den minsta RSD som erhölls av instrument E1 vid T1= 11 ± 1°C. RSD är 0,004 

Det högsta RSD som erhölls av en ex av instrumentena J2 vid T= 1±1°C är 149,8 

 

Mätosäkerhet 

 

Bränslecellsinstrumenten hade den minsta mätosäkerheten vid T1= 21 ± 1 °C och den högsta 

erhölls bränslecell 1 vid T= 11 ± 1°C 

 

Vid T= 1 ± 1°C erhölls den högsta mätosäkerheten av C2, J1 och J2 bland MOS 

instrumentena och den minsta av I1, I2 och L.  

Vid T= 11±1°C erhölls den högsta mätosäkerheten av C1 och den minsta av F1, I2, J1 och J2. 

Vid T= 21 ± 1°C erhölls den högsta mätosäkerheten av G1 och den minsta av J1 och J2 

 

3.5.1.2 Etanolkoncentration 

 

Känslighet:  

- Både ex av D och F var helt okänsliga vid C= 0, 1 ± 0, 02 ‰ (21 ± 1°C) och visade 

inget mätvärde. 

- Instrument L ger mätutslag som är mindre än C= 0,1 ‰ vid C= 0, 3 ± 0, 02 ‰ 

(21±1°C). 

 

Noggrannhet: 

Bränslecellsinstrumenten: 

Relativ mätfel varierade mellan -100 till 226 

Den minsta relativa mätfel (absoluta belopp) erhölls vid C= 0,3 ± 0,02 ‰, mätfel= 5 % 

Den högsta relativa mätfel (absoluta belopp) erhölls vid C= 1,0 ± 0,02 ‰, mätfel= 226 % 

 

MOS instrumenten: 
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Mätfel varierade mellan –97,3 % till 296 

Den minsta relativa mätfel som erhölls av instrument C2 vid C= 0, 1 ± 0, 02 ‰. mätfel är 10 

% 

Det högsta relativa fel som erhölls av en ex av instrumentena K vid C= 1,0 ± 0,02 ‰ är 296,7 

% 

 

Riktighet: 

Bränslecellsinstrumenten: 

Bias varierade mellan –0,3 till 0,69 

Den minsta bias erhölls vid C= 0,3 ± 0,02 ‰. Bias = 0,005 

Den högsta bias erhölls vid C= 1,0 ± 0,02 ‰. Bias = 0,69 

 

MOS instrumenten: 

Bias varierade mellan –0,3 till 0,89 som K hade 

Den minsta relativa mätfel som erhölls av instrument F2 vid C= 0,3 ± 0,02 ‰. bias är 0,01 

Det högsta bias som erhölls av en ex av instrumentena G1-I1, L vid C= 0,1 ± 0,02 ‰ är –0,3 

 

Precision: 

Bränslecellsinstrumenten: 

RSD varierade mellan 0 till 1,8 

Den minsta RSD erhölls vid C= 0,1 ± 0,02 ‰. RSD = 0 

Den högsta RSD erhölls vid C= 0,3 ± 0,02 ‰. RSD = 1,8 

 

MOS instrumenten: 

RSD varierade mellan ca 0 till 277 

Den minsta RSD som erhölls av J1, K2 vid C= 0,3 ± 0,02 ‰. RSD är 0 

  och  G1, I2 vid C= 1,0 ± 0,02 ‰. RSD är 0 

Det högsta RSD som erhölls av en ex av instrumentena F2 vid C= 1,0 ± 0,02 ‰ är 277 

 

Mätosäkerhet: 

Bränslecellsinstrumenten hade den minsta mätosäkerheten vid C= 0,1±0,02 ‰ och den högsta 

vid C= 1,0 ± 0,02 ‰. 
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Vid C= 1,0 ± 0,02 ‰ erhölls den högsta mätosäkerheten av F1 och F2 band MOS 

instrumentena och den minsta av E1.  

Vid C= 0,3 ± 0,02 ‰ erhölls den högsta mätosäkerheten av C1 och den minsta av J1 och J2 

Vid C= 0,1 ± 0,02 ‰ erhölls den högsta mätosäkerheten av C1 och den minsta av G, H, I1 

och I2 

 

 

3.5.1.3 Blåshastighet: 

 

Känslighet: 

- Instrument D ger mätutslag som är större än  0,2 ‰ vid C= 0,3±0,02 ‰ och H2=8 

liter/minut och visa ingen mätvärde vid H1= 2 liter/minut 

- Instrument D ger mätutslag som är mindre än C= 0,1 ‰ vid C= 0, 3±0, 02 ‰ och H2= 

8 liter/minut. 

 

Noggrannhet: 

Bränslecellsinstrumenten: 

Relativ mätfel varierade mellan –9,3 till –3,3 % 

Det minsta relativa mätfelet (absoluta belopp) erhölls vid H2, mätfel= 3 % 

Det högsta relativa mätfelet (absoluta belopp) erhölls vid H1, mätfel= 9,3 % 

 

MOS instrumenten: 

Relativ mätfel varierade mellan –100 till 90,7 % 

Det minsta relativa mätfelet (absoluta belopp) är 0 %. Den erhölls av instrument C1 vid H1, 

och A2 vid H2  

Det högsta relativa fel (absoluta belopp) som erhölls av en ex av instrumentena L vid H1 och 

H2 är 100 %. 

 

Riktighet: 

Bränslecellsinstrumenten: 

Bias varierade mellan –0,03 till -0,01 

Den minsta bias (absoluta belopp) erhölls vid H1 och H2 är 0,01 

Den högsta bias erhölls (absoluta belopp) vid H1 är 0,03 
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MOS instrumenten: 

Bias varierade mellan –0,3 till 0,3  

Den minsta relativa mätfel (absoluta belopp) som erhölls av instrumentena: C1 vid H1, och 

A2 vid H2 är 0 

Det högsta bias (absoluta belopp) som erhölls av instrumentena: :  B1, E1, E2, H, I1, I2, J1, J2 

och L vid H1 och H2,  G1, k vid H2 , B2 vid H1 är 0,3 

 

Precision: 

Bränslecellsinstrumenten: 

RSD varierade mellan 0 till 3 

Den minsta RSD erhölls av en ex av bränslecell instrument vid H1 och H2. RSD = 0 

Den högsta RSD erhölls vid H1. RSD = 3 

 

MOS instrumenten: 

RSD varierade mellan ca 0 till 37 

Den minsta RSD som erhölls av J1, J2 och H vid H1 och H2 

och av L, E1, C2 och A2 vid H2  

  och  av B1 C1 och I1 vid H1 är 0 

Det högsta RSD som erhölls I2 vid H1 är 37 

 

Mätosäkerhet: 

Bränslecellsinstrumentet 2 hade den minsta mätosäkerheten och den högsta erhölls av Bränsle 

instrumenten 1 båda vid H1= 2 liter/minut, H2= 8 liter/minut.  

Vid H1 erhölls den högsta mätosäkerheten av C2 bland MOS instrumentena och den minsta 

av B1, C1, I1, J1, J2 och H.  

Vid H2 erhölls den högsta mätosäkerheten av E2 bland MOS instrumentena och den minsta 

av A2, C2, E1, J1, J2 och H 

 

3.5.1.4 Blåsavstånd 

 

Känslighet: 

- Instrument D ger inga mätutslag Vid L= 4 cm och ofta visar att C är större än 0,2 vid 

L=2 cm. Referens värde var  C= 0,3 ± 0,02 ‰  
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Noggrannhet: 

Bränslecell instrumentena: 

Relativ mätfel varierade mellan -100 till -96 % 

Det minsta relativa mätfelet (absolut belopp) erhölls vid L1 är 96 % 

Det högsta relativa mätfelet (absolut belopp) erhölls vid L2 är = 100 % 

 

MOS instrumenten: 

Relativ mätfel varierade mellan –99 till 51 % 

Den minsta relativa mätfel (absolut belopp) som erhölls av instrument G1 vid L1 är 51 

Det högsta relativa fel (absolut belopp) som erhölls av K vid L2 är 99 

 

Riktighet: 

Bränslecellsinstrumenten: 

Bias varierade mellan –0,3 till –0,3 

Samma bias vid L1 och L2. Bias = -0,3 

 

MOS instrumenten: 

Bias varierade mellan –0,3 till 0,16  

Den minsta relativa mätfel (absolut belopp) som erhölls av instrument G1 vid L1.  bias är 0,16 

Det högsta bias som erhölls (absolut belopp) av instrumentena B1, E1E2, HI1 och I2 vid L1 

och L2, och D1, D2 vid L2. Bias = 0,3 

 

Precision: 

MOS instrumenten: 

RSD varierade mellan ca 12 till 136 

Den minsta RSD som erhölls av E1 Vid L1 är 12 

Det högsta RSD som erhölls av B1 vid L2 är 136 

 

Mätosäkerhet: 

Bränsle instrumenten hade den minsta mätosäkerheten vid L2 = 4 cm och den högsta vid L1= 

2 cm. 

Vid L2 = 4 cm erhölls den högsta mätosäkerheten av E2 och H bland MOS instrumentena och 

den minsta av E1.  
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Vid L1= 2 cm erhölls den högsta mätosäkerheten av G1 bland MOS instrumentena och den 

minsta av B1, E2, I1 och H 

 

 

3.5.2 Resultatdiskussion 

 
Allmänt kan man konstatera att både bränslecell instrumenten och MOS instrumenten (även 

mätresultat av de 2 likadana ex av varje fabrikat) hade olika mätfel, bias och RSD vid olika 

temperaturer, etanolkoncentrationer, blåshastigheter och blåsavstånd. Men bränslecell 

instrumenten mätresultat skilde sig relativt mindre än MOS instrumenten under samma 

analysbetingelser. Tabellen här nedan visar en sammanfattning av mätresultatens validering 

av de olika validerings parametrarna som räknades.   

 
 Bränslecell- instrument 
Känslighet Visade mätresultat i alla mätningar oavsett parameter 

förändring 
Nogrannhet - Bästa noggrannhet vid : 

T1= 21 ± 1°C , C= 0,3±0,02 ‰,  mätfel= 1,6% 
och vid H2, mätfel= -3 % 

 
- Sämsta noggrannhet vid : 
T1= 21 ± 1°C , C= 1,0±0,02 ‰, mätfel= 226 %  
och 
vid L1 är mätfelet -96 % och vid L2 är det -100 % 

Precision  - Bästa precision vid : 
flödehastighet H1 och H2. RSD = 0 
C= 0,1±0,02 ‰. RSD = 0   

T= 11 ± 1°C , RSD = 1,7 

och vid H1 är RSD =  0 

 

- Sämsta precision vid : 

C= 1,0±0,02 ‰, RSD =  277 

och vid L2, RSD =  136 

riktighet - Bästa riktighet vid : 
C= 0,3±0,02 ‰. Bias = 0,005 och 
T1= 21 ± 1°C , Bias = 0,005 
 
- Sämsta riktighet vid: 
C= 1,0±0,02 ‰. Bias = 0,69 
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mätosäkerhet - Högsta mätosäkerhet vid: 
T= 1±1°C 
Resten av mätningar hade ungefär lika stora 
konfidensintervall 

 
 
 
 
I allmänhet var MOS-instrumentens valideringsparametrar relativ mycket sämre än 

bränslecellsinstrumentens parametrar. Men i allmänhet kan man också konstatera att    

MOS-instrumentens validering visade att noggrannheten och precision påverkades mest vid 

ändring av parametrarna utandningshastigheten och blåsavståndet, och att de flesta 

instrumenten gav lägre resultat vid lägre omgivningstemperatur.  Samma resultat redovisades 

i rapporten till vägverket 2005 av Harriman och Romelsjö.  

 

Det påpekades innan att det är viktig att mätinstrumenten inte visar ett för lågt värde i 

mätning. Detta kan antas som ett huvud krav oavsett hur bra är de andra validerings 

parametrar är. Nästan alla MOS instrumenten (undantag några enstaka instrument) uppfyllde 

inte kravet vid mätningarna vid framförallt blåsavstånden L1 = 2 cm och L2 = 4 cm, vid 

utandningshastighet L = 2 liter/minut, vid omgivningstemperatur T= 1±1°C. 

En stor del av MOS-instrumentena (mer än hälften) uppfyllde inte kravet vid mätningarna vid 

framförallt C= 0,1±0,02 ‰ alkohol i blodet, vid omgivningstemperatur T= 11±1°C 

 

Slutligen kan det konstateras att bränslecell instrumentena visade bättre validerings 
parametrar i alla mätningar oavsett parametrarna. 
 

 

Avslutning: 

 

Dagens relativt billiga alkolås som bygger på MOS- tekniken anses inte uppfylla den uppgift 

den är ägnad för i alla förhållande på grund av att teknik lätt påverkas av många störningar 

och felkällor. Medan alkolås som bygger på bränslecell tekniken och som är lite dyrare anses 

vara mer tillförlitliga men ändå inte lika tillförlitliga som de alkolås som bygger på IR-

tekniken och som är dyrast på marknaden. 

 

I dagsläget pågår många utvecklings och forsknings arbete om möjliga utvecklingar av dessa 

mätmetoder och många andra nya mätmetoder som kommer att vara realistiska i framtiden. 
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Det är t.ex. möjligt att mer eller mindre exakt detektera alkohol i urin, svett, saliv, eller genom 

ögonrörelse, eller med hjälp av laser tekniken eller genom det som kallas ”transdermala 

alkometrar” som kontinuerligt registrerar alkoholhalten via direkt kontakt med huden. 
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Bilaga 1:  

 

Tabel 1  

C=0,3±0,02 ‰, T= 1±1°C 

Instrument  Medelvärde  Relativ mätfel  Bias SD RSD 
mätosäkerhets 
värde 

A1 0,33 10 0,03 0,04830459 14,637754 0,096609 
A2 0,36 20 0,06 0,05163978 14,344383 0,10328 
B1 0,012 -96 -0,288 0,00421637 35,136418 0,008433 
B2 0,035 -88,33333333 -0,265 0,00707107 20,203051 0,014142 
C1 0,66 120 0,36 0,05163978 7,8242088 0,10328 
C2 0,84 180 0,54 0,0843274 10,038977 0,168655 
D1     #Division/0! 0 
D2     #Division/0! 0 
E1 0,011 -96,33333333 -0,289 0,00316228 28,747979 0,006325 
E2 0,027 -91 -0,273 0,00674949 24,998095 0,013499 
F1 inte med i beräkningar    0 
F2 inte med i beräkningar    0 
G1 0,19 -36,66666667 -0,11 0,02108185 11,095711 0,042164 
H 0,014 -95,33333333 -0,286 0,00516398 36,885556 0,010328 
I1 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
I2 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
J1 0,057 -81 -0,243 0,0853815 149,7921 0,170763 
J2 0,057 -81 -0,243 0,0853815 149,7921 0,170763 
K 0,244 -18,66666667 -0,056 0,00516398 2,1163843 0,010328 
L 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
Bränslecell 1  0,248 -17,33333333 -0,052 0,01032796 4,1644982 0,020656 
Bränslecell 2  0,216 -28 -0,084 0,01264911 5,8560697 0,025298 
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Bilaga 2 

 

Tabel 2:  

C= 0,3±0,02 ‰, T1= 21 ± 1 °C 

Instrument  medel Relativ mätfel  Bias SD RSD 
mätosäkerhets 
värde 

A1 0,37 23,33333333 0,07 0,04830459 13,055294 0,096609 
A2 0,36 20 0,06 0,05163978 14,344383 0,10328 
B1 0,04 -86,66666667 -0,26 8,7806E-10 2,195E-06 1,76E-09 
B2 0,1353 -54,9 -0,1647 0,00887005 6,5558385 0,01774 
C1 0,49 63,33333333 0,19 0,07378648 15,058465 0,147573 
C2 0,53 76,66666667 0,23 0,04830459 9,1140734 0,096609 
D1 inte med i beräkningar     
D2 inte med i beräkningar     
E1 0,032 -89,33333333 -0,268 0,00421637 13,176157 0,008433 
E2 0,038 -87,33333333 -0,262 0,00421637 11,095711 0,008433 
F1 0,238888889 -20,37037037 -0,06111111 0,03756476 15,724783 0,07513 
F2 0,287777778 -4,074074074 -0,01222222 0,03308239 11,495811 0,066165 
G1 0,477 59 0,177 0,05375872 11,270172 0,107517 
H 0,034 -88,66666667 -0,266 0,00516398 15,18817 0,010328 
I1 0,022 -92,66666667 -0,278 0,00421637 19,165319 0,008433 
I2 0,014 -95,33333333 -0,286 0,00516398 36,885556 0,010328 
J1 0,03 -90 -0,27 0 0 0 
J2 0,03 -90 -0,27 0 0 0 
K 0,528 76 0,228 0,0220101 4,1685793 0,04402 
L inte med i beräkningar     
Bränslecell 1  0,285 -5 -0,015 0,00527046 1,8492852 0,010541 
Bränslecell 2  0,305 1,666666667 0,005 0,00527046 1,7280206 0,010541 
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Bilaga3 

 

Tabel 3 

C=0,3±0,02 ‰, T= 11±1°C 

Instrument  medel Relativ mätfel  Bias SD RSD 
mätosäkerhets 
värde 

A1 0,39 30 0,09 0,05676462 14,555031 0,113529 
A2 0,36 20 0,06 0,05163978 14,344383 0,10328 
B1 0,015 -95 -0,285 0,00527046 35,136418 0,010541 
B2 0,047 -84,33333333 -0,253 0,01251666 26,631182 0,025033 
C1 0,64 113,3333333 0,34 0,05163978 8,0687153 0,10328 
C2 0,76 153,3333333 0,46 0,05163978 6,7947076 0,10328 
D1 inte med i beräkningar     
D2 inte med i beräkningar     
E1 0,023 -92,33333333 -0,277 0,00483046 21,001995 0,009661 
E2 0,034 -88,66666667 -0,266 0,00516398 15,18817 0,010328 
F1 0,15 -50 -0,15 0 0 0 
F2 0,195 -35 -0,105 0,05154748 26,434606 0,103095 
G1 0,23 -23,33333333 -0,07 0,02108185 9,1660222 0,042164 
H 0,036 -88 -0,264 0,00516398 14,344383 0,010328 
I1 0,002 -99,33333333 -0,298 0,00421637 210,81851 0,008433 
I2 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
J1 0,03 -90 -0,27 0 0 0 
J2 0,03 -90 -0,27 0 0 0 
K 0,401 33,66666667 0,101 0,0166333 4,1479551 0,033267 
L inte med i beräkningar     
Bränslecell 1  0,283 -5,666666667 -0,017 0,00483046 1,7068759 0,009661 
Bränslecell 2  0,27 -10 -0,03 0,01054093 3,9040465 0,021082 
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Bilaga 4 

 

Tabel 4 

C= 0,1±0,02 ‰, T1= 21 ± 1 °C 

Instrument  medel Relativ mätfel  Bias SD RSD 
mätosäkerhets 
värde 

A1 0,17 -43,33333333 -0,13 0,04830459 28,414464 0,096609 
A2 0,1 -66,66666667 -0,2 2,4835E-09 2,484E-06 4,97E-09 
B1 0,015 -95 -0,285 0,0302765 201,84336 0,060553 
B2 0,072 -76 -0,228 0,01932184 26,835883 0,038644 
C1 0,26 -13,33333333 -0,04 0,05163978 19,861453 0,10328 
C2 0,27 -10 -0,03 0,04830459 17,890589 0,096609 
D1 inte med i beräkningar    0 
D2 inte med i beräkningar    0 
E1 0,003 -99 -0,297 0,00483046 161,0153 0,009661 
E2 0,008 -97,33333333 -0,292 0,00421637 52,704628 0,008433 
F1 inte med i beräkningar    0 
F2 inte med i beräkningar    0 
G1 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
H 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
I1 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
I2 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
J1 0,01 -96,66666667 -0,29 2,1951E-10 2,195E-06 4,39E-10 
J2 0,01 -96,66666667 -0,29 2,1951E-10 2,195E-06 4,39E-10 
K 0,121 -59,66666667 -0,179 0,01791957 14,809565 0,035839 
L 0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
Bränslecell 1  0 -100 -0,3 0#Division/0! 0 
Bränslecell 2  0,06 -80 -0,24 0 0 0 
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Bilaga 5 

 

Tabel 5 

C= 1,0±0,02 ‰, T1= 21 ± 1 °C 

Instrument  medel Relativ mätfel  Bias SD RSD 
mätosäkerhets 
värde 

A1 0,95 216,6666667 0,65 0,05270463 5,5478555 0,105409 
A2 0,96 220 0,66 0,05163978 5,3791435 0,10328 
B1 0,121 -59,66666667 -0,179 0,0213177 17,617936 0,042635 
B2 0,19 -36,66666667 -0,11 0,01414214 7,4432293 0,028284 
C1 0,98 226,6666667 0,68 0,0421637 4,3024186 0,084327 
C2 1,12 273,3333333 0,82 0,0421637 3,7646163 0,084327 
D1 inte med i beräkningar     
D2 inte med i beräkningar     
E1 0,084 -72 -0,216 0,00516398 6,1475926 0,010328 
E2 0,088 -70,66666667 -0,212 0,00421637 4,7913298 0,008433 
F1 0,999 233 0,699 0,15933543 15,949492 0,318671 
F2 8,328 2676 8,028 23,0748188 277,07515 46,14964 
G1 1,46 386,6666667 1,16 0 0 0 
H 0,084 -72 -0,216 0,00516398 6,1475926 0,010328 
I1 0,078 -74 -0,222 0,00632456 8,1084043 0,012649 
I2 0,08 -73,33333333 -0,22 1,7561E-09 2,195E-06 3,51E-09 
J1 0,136 -54,66666667 -0,164 0,01074968 7,9041743 0,021499 
J2 0,126 -58 -0,174 0,00699206 5,5492532 0,013984 
K 1,19 296,6666667 0,89 0,06236096 5,2404165 0,124722 
L 0,54 80 0,24 0,05163978 9,5629218 0,10328 
Bränslecell 1  0,947 215,6666667 0,647 0,01159502 1,2243947 0,02319 
Bränslecell 2  0,978 226 0,678 0,00918937 0,939608 0,018379 
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Bilaga6 

 

Tabel 6 

T1= 21 ± 1 °C, C= 0,3±0,02 ‰, H1= 2 liter/minut, H2= 8 liter/minut 

Instrument  medel  medel  rel.mätfel  rel.mätfel  Bias H1 Bias H2 

 H1 H2 H1 H2 H1 H2 
A1 0,2 0,4 -33,3333333 33,3333333 -0,1 0,1 
A2 0,2 0,3 -33,3333333 0 -0,1 0 
B1 0,02 0,036 -93,3333333 -88 -0,28 -0,264 
B2 0,048 0,142 -84 -52,666667 -0,252 -0,158 
C1 0,3 0,4 0 33,3333333 0 0,1 
C2 0,4 0,5 33,33333333 66,6666667 0,1 0,2 
D1 inte med i beräkningar  -100  -0,3 
D2 inte med i beräkningar  -100  -0,3 
E1 0,024 0,04 -92 -86,666667 -0,276 -0,26 
E2 0,032 0,05 -89,3333333 -83,333333 -0,268 -0,25 
F1 0,2075 0,306 -30,8333333 2 -0,0925 0,006 
F2 0,2175 0,346 -27,5 15,3333333 -0,0825 0,046 
G1 0,194 0,572 -35,3333333 90,6666667 -0,106 0,272 
H 0,02 0,04 -93,3333333 -86,666667 -0,28 -0,26 
I1 0,02 0,048 -93,3333333 -84 -0,28 -0,252 
I2 0,012 0,036 -96 -88 -0,288 -0,264 
J1 0,02 0,04 -93,3333333 -86,666667 -0,28 -0,26 
J2 0,02 0,04 -93,3333333 -86,666667 -0,28 -0,26 
K 0,306 0,568 2 89,3333333 0,006 0,268 
L 0 0 -100 -100 -0,3 -0,3 
Bränslecell 1  0,272 0,278 -9,33333333 -7,3333333 -0,028 -0,022 
Bränslecell 2  0,29 0,29 -3,33333333 -3,3333333 -0,01 -0,01 
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Bilaga 6.1 

 

Tabel 6.1 

T1= 21 ± 1 °C, C= 0,3±0,02 ‰, H1= 2 liter/minut, H2= 8 liter/minut 

Instrument  RSD1 RSD2 SD1 SD2 
Mätosäkerhets 
värde 1 

mätosäkerhets 
värde 2 

       
A1 1,31709E-06 1,31709E-06 2,63418E-09 5,27E-09 5,26836E-09 1,05367E-08 
A2 1,31709E-06 0 2,63418E-09 0 5,26836E-09 0 
B1 0 15,21451549 0 0,005477 0 0,010954451 
B2 22,82177323 11,57160333 0,010954451 0,016432 0,021908902 0,032863353 
C1 0 1,31709E-06 0 5,27E-09 0 1,05367E-08 
C2 1,31709E-06 0 5,26836E-09 0 1,05367E-08 0 
D1       
D2       
E1 22,82177323 0 0,005477226 0 0,010954451 0 
E2 13,97542486 1,31709E-06 0,004472136 6,59E-10 0,008944272 1,31709E-09 
F1 18,6130606 7,870323254 0,038622101 0,024083 0,077244202 0,048166378 
F2 22,00981857 9,047673897 0,047871355 0,031305 0,095742711 0,062609903 
G1 11,29324861 6,47089354 0,021908902 0,037014 0,043817805 0,074027022 
H 0 0 0 0 0 0 
I1 0 22,82177323 0 0,010954 0 0,021908902 
I2 37,26779962 15,21451549 0,004472136 0,005477 0,008944272 0,010954451 
J1 0 0 0 0 0 0 
J2 0 0 0 0 0 0 
K 4,956127741 4,014702201 0,015165751 0,022804 0,030331502 0,045607017 
L #Division/0! #Division/0! 0 ######## 0 #Division/0! 
Bränslecell 1  3,07595598 1,608681998 0,0083666 0,004472 0,016733201 0,008944272 
Bränslecell 2  0 0 0 0 0 0 
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Bilaga7 

Tabel 7 

T1= 21 ± 1°C, C= 0, 3±0, 02 ‰, L1 = 2 cm, L2 = 4 cm, för D- instrument L1=1 och L2=2 

Instrument  Medel Medel  relativ relativ Bias L1 Bias L2 

  L1 L2 mätfel L1 mätfel L1   
B1 0,036 0,004 -88 -98,666667 -0,264 -0,296 
B2 0,124 0,024 -58,6666667 -92 -0,176 -0,276 
D1 inte med i beräkningar    -0,3 
D2 inte med i beräkningar    -0,3 
E1 0,038 0,006 -87,3333333 -98 -0,262 -0,294 
E2 0,03 0,012 -90 -96 -0,27 -0,288 
G1 0,4516 0,126 50,53333333 -58 0,1516 -0,174 
H 0,036 0,006 -88 -98 -0,264 -0,294 
I1 0,016 0 -94,6666667 -100 -0,284 -0,3 
I2 0,012 0 -96 -100 -0,288 -0,3 
 

 

Tabel 8 

T1= 21 ± 1°C, C= 0, 3±0, 02 ‰, L1 = 2 cm, L2 = 4 cm, för D- instrument L1=1 och L2=2 

Instrument  RSD1 RSD2 SD1 SD2 
Mätosäkerhets 
värde 1 

mätosäkerhets 
värde 

     0 0 
B1 15,21451549 136,9306394 0,005477226 0,005477 0,010954451 0,010954451 
B2 17,6684696 22,82177323 0,021908902 0,005477 0,043817805 0,010954451 
D1       
D2       
E1 11,76877883 91,28709292 0,004472136 0,005477 0,008944272 0,010954451 
E2 40,82482905 37,26779962 0,012247449 0,004472 0,024494897 0,008944272 
G1 49,54543374 47,81704867 0,223747179 0,060249 0,447494358 0,120498963 
H 15,21451549 91,28709292 0,005477226 0,005477 0,010954451 0,010954451 
I1 34,23265984 #Division/0! 0,005477226 0 0,010954451 0 
I2 37,26779962 #Division/0! 0,004472136 0 0,008944272 0 
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Bilaga 8 

 

Här nedan är listan på de 22 alkometrar som testades: 

 

MOS teknik Bränslecell teknik 

2 st Safeway 
2 st Nova Key Alcoholtronic CB 103 
2 st Digital Alkohol tester KX 148 MK II 
2 st LTC AT-988 
2 st LTC Digital 
2 st Digital Alcohol Computer FiT-168 
1 st iCC 2001-D-DUC 
1 st SAFE-mate 
2 st FIS D-DUC-01 
2 st CA 2000 Digital Alcohol Detector 
1 st AlcoSafe KX-188B MKII 
1 st Faithful Alcoguard 

2 st Alcometer Lion 500  

(Dessa alkometrar var referensinstrument i 

Harriman och Romelsjö studie) 

 

 

 

 


