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INLEDNING 
Samhällets insatser mot trafikbrott utgör en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är angeläget 

att hela rättskedjan fungerar så att trafikbrotten så långt det är möjligt leder till lagföring och att 

påföljderna är utformade så att de effektivt förebygger återfall i dessa brott. Ett av de brott som på allvar 

utgör ett hot mot trafiksäkerheten och nollvisionsarbetet är rattfylleri.  Under 2017 kunde nära en 

tredjedel, cirka 32 procent, av dödsfallen i trafiken relateras till förare som varit alkohol- eller 

drogpåverkade.  

Internationell forskning slår fast att lagstiftning, polisiärt arbete och sanktioner är verkningsfulla verktyg för 

att öka trafiksäkerheten och att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det finns därför anledning 

att verka för att rättssystemet aktivt bidrar till en nykter och säker trafik. MHF vill genom den här rapporten 

peka på både problem och möjligheter beträffande rattfylleribrotten och bidra till en konstruktiv debatt om 

mål och medel. 

Vi vill tacka Stiftelsen Ansvar för framtiden som genom projektbidrag har gjort det möjligt att arbeta med 

undersökningen och den här rapporten. Vi vill också tacka alla som har bidragit med faktakunskaper och 

råd under arbetets gång, t.ex. personal från Frivården i Jönköping, trafikpoliser från olika delar av landet 

och personal vid BRÅ. Ni har alla bidragit till arbetet mot vårt mål – att ingen ska dö eller skadas svårt av 

rattfylleri. 

SYFTE 
Syftet med undersökningen är att kartlägga påföljdsval och rättspraxis vid rattfylleri med särskild hänsyn till 

rehabilitering och behandling. Resultatet av kartläggningen kan jämföras med en tidigare större 

undersökning som genomfördes av MHF: Agge, Maria, Folkesson, Christer & Sjöström, Lars Olov, Vem bryr 

sig? – rattfylleriets omfattning och konsekvenser: en rapport om rattfylleribrott och straffpåföljder i Sverige 

1996-2000, Stockholm 2002.  

MÅL FÖR UNDERSÖKNINGEN 
 Målet är att projektet har varit att klarlägga följande frågor samt trender över tid: 

* Hur fördelar sig huvudpåföljderna vid grovt rattfylleri enligt tillgänglig kriminalstatistik? 

* Hur är påföljdsvalet vid rattfylleri under påverkan av narkotika. 

* I vilken utsträckning har drograttfyllerister dömts till grovt brott och vilka påföljder ledde det till? Skulle 

kombinerad alkohol- och drogpåverkan i trafik kunna användas som kriterium för grovt brott på sikt? 

* Vilka program finns hos Frivården/Kriminalvården när någon döms för rattfylleri och rattfylleri under 

påverkan av narkotika? 

* Förekommer det att någon döms till kontraktsvård, eller är det bara en dom med program från Frivården 

som gäller vid brottet? 

Resultaten av projektet redovisas i denna rapport. Vår förhoppning är att den ska ge stimulans till förnyad 

politisk debatt, en ändrad rättspraxis som bidrar till bättre behandling och återfallsprevention för 

rattfyllerister samt en konstruktiv debatt om den lagstiftning som berör rattfylleribrotten. 
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METOD 
1. Vi har genomfört en datainsamling där vi använder BRÅ:s kriminalstatistik som bas för uppgifter för hela 

landet. Dessa uppgifter har använts för att belysa och besvara de frågor som angetts under "Mål för 

projektet" här ovan. 

2. Vid datainsamlingen har vi tittat på åren 2003, 2010 och 2017 och jämfört påföljdsval vid grovt rattfylleri 

och rattfylleri under påverkan av narkotika (drograttfylleri).  

3. Vidare har vi genomfört granskning av kriminalvårdens/frivårdens programverksamhet i anslutning till 

rattfylleribrott. Detta har gjorts genom dokumentation av webbinformation och publikationer samt 

intervjuer med myndighetspersonal från Frivården. 

4. Dialog med personal vid BRÅ om påföljdspraxis och kriminalstatistik gällande rattfylleribrott. 

5. Utarbetande av denna rapport med fakta och analys. Rapporten har gåtts igenom vid ett internt 

granskningsmöte med projektarbetsgruppen. 

BAKGRUND 
Det har stor betydelse hur rättskedjan fungerar vid rattfylleri- och drograttfylleribrott, eftersom det i en 

relativt hög andel av fallen handlar om personer med begynnande eller fullt utvecklad 

beroendeproblematik. Vi vet också att återfallsfrekvensen vid olika rattfylleribrott är hög. Det är därför 

angeläget att både frivillig rehabilitering, t.ex. genom polisens SMADIT-arbete eller alkolåsprogram, och 

genom påföljdsval i rättssystemet som innehåller behandlande insatser.  

Den statliga rattfylleriutredningen (JU 2003:12) fick 2003 regeringens uppdrag att göra en utvärdering och 

översyn av rattfyllerilagstiftningen samt en fortsatt översyn av sjöfyllerilagstiftningen. Det är den senaste 

utredning som tittat på lagstiftningen på detta område i sin helhet. Utredningsarbetet resulterade i två 

publikationer, delbetänkandet Rattfylleri och sjöfylleri (SOU 2006:12) och slutbetänkandet Ökade 

möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna (DS 2006:47). Rattfylleriutredningen konstaterade 

att de tidigare lagstiftningsreformerna under åren 1990 och 1994 ledde till att rattfylleribrottsligheten 

sannolikt minskade under 1990-talet och att detta i sin tur bör ha lett till en ökad trafi         . 

Utredningen ansåg att befintliga straffskalor var tillräckliga och föreslog inga lagskärpningar. Inte heller 

frågan om så kallad eftersupning, som utredningen enligt kommittédirektivet hade att utreda, ledde till 

något förslag om kriminalisering. Däremot föreslogs en lägre promillegräns på sjön. 

Bland de förslag från rattfylleriutredningen som har lett till konkreta åtgärder kan bl.a. nämnas att 

tjänstemän från Tullverket och Kustbevakningen har fått ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri 

genom att kunna ta alkoholutandningsprov.   

Samma år kom också departementspromemorian Vållandebrotten i trafiken (DS 2006:7). Den sistnämnda 

promemorian lades fram mot bakgrund av att rattfylleriutredningen inte hade föreslagit några ändringar 

gällande påföljder vid vållandebrott i trafiken. I promemorian föreslogs att det skulle införas två nya 

straffbestämmelser i lagen om straff för vissa trafikbrott; vållande till annans död vid fordonstrafik och 

vållande till kroppsskada eller sjukdom vid fordonstrafik. Detta mot bakgrund av att regeringen fann det 

motiverat att anlägga en skärpt syn på vållandebrott som skett i samband med rattfylleri och andra 

allvarliga trafikbrott. De särskilda brotten skulle enligt förslaget ha ett högre minimistraff än de generella 

bestämmelserna i brottsbalken. Förslagen kom dock aldrig att realiseras, troligen på grund av det 
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regeringsskifte som skedde 2006 och på den politiska process som det innebar när fyra partier tillsammans 

skulle bilda regering. 

 

MHF har själva tidigare gjort flera undersökningar kring olika rattfylleribrott ur rättsligt och 

trafiksäkerhetsmässigt perspektiv. Bland dessa kan nämnas Drograttfylleri: Brottet, rättskipningen och vår 

trafiksäkerhet (Agge, Folkesson och Sjöström 2004), Rättspraxis vid rattfylleri – en lägesbeskrivning med 

krav på förändringar (Folkesson & Sjöström 2007) samt Vad gör vi åt drograttfylleriet (Folkesson & 

Sjöström 2009) 

Ett par av dessa undersökningar har gjorts i samverkan med Vägverket/Trafikverket. Vår rapport Vad gör vi 

åt drograttfylleriet har använts både vid polisfortbildningar och av Rättsmedicinalverket. MHF för en 

kontinuerlig dialog om dessa frågor med experter och beslutsfattare. 

RATTFYLLERIBROTT – DEN AKTUELLA SITUATIONEN 
Brottsförebyggande rådet har presenterat och kommenterat aktuell statistik för rattfylleribrotten t.o.m. år 

2017 på följande sätt.  

Under året 2017 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 4 procent 

jämfört med 2016. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 

9 procent till 13 800 anmälda brott. Med undantag för årets uppgång har trenden för det totala 

antalet anmälda rattfylleribrott varit nedåtgående sedan 2008, medan utvecklingen för 

drograttfylleri har varit kontinuerligt svagt uppåtgående under samma period. Jämfört med 

2008 har de anmälda rattfylleribrotten totalt minskat med 18 procent, medan antalet anmälda 

drograttfylleribrott har ökat med 17 procent. Rattfylleribrotten tillhör de brottskategorier där 

antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och 

ingripandeverksamhet.
1
 

Ett viktigt påpekande som görs är att rattfylleri är typiska spaningsbrott, d.v.s. att antalet anmälda brott i 

hög utsträckning beror på hur mycket arbete som polisen har lagt ner på spaning och ingripande. Antalet 

utandningsprov för kontroll av förares nykterhet genomförda av polisen har minskat från 2,6 miljoner år 

2008 till cirka 940 000 år 2017.2   

                                                           
1 Brottsförebyggande rådets webbplats, https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-
brottstyper/rattfylleri-och-trafikbrott.html, den 20 november 2018 
2 Statistiska uppgifter från Polisen gällande antalet LAU-prover t.o.m. år 2017, januari 2018 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/rattfylleri-och-trafikbrott.html
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/rattfylleri-och-trafikbrott.html
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RATTFYLLERI OCH GROVT RATTFYLLERI – ANMÄLDA BROTT 2008-2017 
Antalet anmälda rattfylleribrott (rattfylleri och grovt rattfylleri) har minskat successivt sedan år 2008, vilket 

framgår av Brottsförebyggande rådets statistik. Minskningen för tioårsperioden mellan åren 2008 och 2017 

är 37,5 procent. 

 

Tabell 1. Antal anmälda brott, rattfylleri och grovt rattfylleri 2008-2017. Källa: BRÅ 

Denna minskning för de alkoholrelaterade rattfylleribrotten kan kanske tolkas som att rattfylleriproblemet 

har minskat under de senaste tio åren. Det skulle dock vara en förhastad slutsats.                    ju    

kallade spaningsbrott, vilket innebär att antalet upptäckta och rapporterade brott kan sättas i relation till 

de resurser som finns                                                                           med 

frågan. Av statistik från Polisen, Tullverket och Kustbevakningen framgår hur många nykterhetskontroller 

av förare (LAU-tester) som genomförs varje år. Av de totala LAU-testerna utfördes 92,16 % av Polisen, 5,81 

% av Tullverket och 2,03 % av Kustbevakningen år 2017.3  

 

 Tabell 2. Polisens LAU-tester, utveckling 2008-2017. Källa: Polisen 

                                                           
3 Tullverket, Årsredovisning 2017, Stockholm 2018, s. 74., Kustbevakningen, Årsredovisning 2017, 

Karlskrona 2018 s. 23. Uppgifter om Polisens LAU-prover, januari 2018.,  
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Polisens har alltså minskat sina LAU-prover med mer än 64 procent mellan år 2008 och år 2017. Det är en 

anmärkningsvärt stor minskning som med all sannolikhet också har minskat upptäcktsrisken vid 

rattfylleribrott. Den beräknade andelen trafikarbete med nyktra förare har under samma tidsperiod bara 

förändrats marginellt, från 99,76 procent till 99,74 procent, enligt Trafikverket. 

RATTFYLLERI UNDER PÅVERKAN AV NARKOTIKA – ANMÄLDA BROTT 2008-2017 
Antalet anmälda drograttfylleribrott (rattfylleri under påverkan av narkotika) har totalt sett ökat under 

tioårsperioden, även om antalet har fluktuerat mellan olika år. Ökningen för tioårsperioden mellan åren 

2008 och 2017 är 12,5 procent. 

 

Tabell 3. Antal anmälda brott, rattfylleri under påverkan av narkotika 2008-2017. Källa: BRÅ 

Sedan 2008 har alltså antalet anmälda drograttfylleribrott ökat med 17 procent. Orsakerna till detta är 

svåra att fastställa. Det skulle kunna bero på en ökad total kontrollverksamhet från polisens sida, men vi vet 

att så inte har skett. Tullverket har ökat sina nykterhetskontroller under de senaste åren, men deras 

nykterhetskontroller utgör ändå bara knappt sex procent av det totala antalet nykterhetskontroller. Mera 

troligt är att det ökade antalet anmälda brott beror på         ”p             ”                

missbrukare i polisarbetet eller helt enkelt att problemet drograttfylleri har ökat. Misstanken om det 

senare alternativet stärks av det faktum att antalet omkomna i drogrelaterade i trafiken har ökat kraftigt 

under flera år, från 21 personer under 2014 och 2015 till 40 personer under 2017.4  

                                                           
4 Trafikverket, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016, Borlänge 2017 
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PÅFÖLJDER VID GROVT RATTFYLLERI 
I samband med brottet grovt rattfylleri förekommer ett antal olika lagföringsbeslut. De vanligaste 

påföljderna är fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom. Beträffande påföljden fängelse kan det tilläggas 

att den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom 

intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja.5 Förutom ovanstående förekommer några 

andra påföljder mera marginellt, t.ex. böter, ungdomstjänst, överlämning till vård enligt lagen om vård av 

missbruk m.fl. Dessutom sker åtalsunderlåtelser i ett antal fall.  

Fram till 1999 var grovt rattfylleri ett utpräglat artbrott i svensk rättspraxis. Det innebar att fängelse var den 

normala påföljden om det inte fanns särskilda skäl att välja annan påföljd.6 En månads fängelse var en 

mycket vanlig påföljd vid grovt rattfylleri. 

Den 1 januari 1999 permanentades möjligheten att döma till skyddstillsyn i kombination med 

samhällstjänst vid grovt rattfylleri. Vid samma tidpunkt infördes möjligheten att döma till villkorlig dom 

med samhällstjänst. MHF:s stora undersökning av rattfylleridomar åren 1996 och 1999 visar att den senare 

påföljden omedelbart fick ett starkt genomslag. Antalet villkorliga domar ökade kraftigt, från 6,1 procent 

1996 till 24,3 procent 1999. Samtidigt skedde en minskning av antalet fängelsedomar, från 58,3 procent 

1996 till 42,7 procent 1999.7  

Från 2003 har dock andelen fängelsedomar återigen ökat medan skyddstillsyn och villkorlig med 

samhällstjänst har minskat. Denna förändring av rättspraxis bör ses mot bakgrund av att Högsta Domstolen 

i ett avgörande den 18 december 2002 valde fängelse framför villkorlig dom med föreskrift om 

samhällstjänst. HD:s agerande föregicks av en debatt hos allmänhet och politiker om påföljdsval vid 

rattfylleri, bl.a. utifrån MHF:s rapport Vem bryr sig som publicerades under våren 2002. I HD:s dom 

betonades att domstolen har att göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet vid val av påföljd. För att 

villkorlig dom med samhällstjänst ska kunna komma i fråga gäller framför allt att alkoholkoncentrationen i 

förarens blod eller utandningsluft varit förhållandevis låg samt att körningen kan bedömas ha medfört ringa 

eller liten trafikfara under rådande förhållanden. I det aktuella fallet var förarens promillehalt 1,61 promille 

och körningen hade skett en försommarkväll på en huvudinfart till ett större samhälle. Det måste, enligt 

HD, anses ha inneburit en trafikfara som inte varit ringa.8 

 

                                                           
5 Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom 
intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Intensivövervakning innebär att den dömde 
avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja. Under tiden kan personen fortsätta sin 
huvudsakliga sysselsättning, till exempel arbete eller studier. Frivården ansvarar för kontroll av den dömde 
och som kontrollmedel används bland annat elektronisk övervakning. För att den som dömts till max sex 
månaders fängelse ska kunna beviljas fotboja krävs i regel att den dömde har eller kan ordna arbete, 
utbildning eller annan sysselsättning, att vederbörande har ordnad bostad samt att övriga myndiga i 
bostaden ger sitt samtycke. Kriminalvårdens webbplats: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-
och-hakte/fangelse/fotboja/  den 16 oktober 2018 
6 B    pp   ”        ”                                                           ängelsestraff trots att de 
inte har ett särskilt högt straffvärde. Det handlar om brott som av allmänpreventiva skäl normalt anses ska 
medföra ett kort fängelsestraff, exempelvis grovt rattfylleri. Begreppet lanserades i samband med 1989 års 
reformering av påföljdssystemet (se propositionen 1987/88:120). Zila, Josef & Jareborg, Nils, Straffrättens 
påföljdslära, Stockholm 2006, s. 138-142 
7 Agge, Maria, Folkesson, Christer & Sjöström, Lars Olov, Vem bryr sig? – rattfylleriets omfattning och 
konsekvenser, Stockholm 2002, s. 15-16 
8 Rattfylleriutredningen, Rattfylleri och sjöfylleri (SOU 2006:12), 2006, s. 111-112 
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I följande diagram har vi gjort en jämförelse mellan åren 2003, 2010 och 2017 baserad på 

Brottförebyggande rådets kriminalstatistik. Då vår undersökning främst är inriktad på de vanligaste 

p    j                                      p    j           pp   ”       p    j   ”. V                  

förekomsten av åtalsunderlåtelser. Observera att över lagföringsbeslut avser huvudbrott9 och 

huvudpåföljd! 10 

 

STATISTIK – LAGFÖRINGSBESLUT 2003 

 

Tabell 4. Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2003. Procentuell 

fördelning av påföljd. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik. 

Av tabellen framgår det att drygt 52 procent av de personer som lagförts för grovt rattfylleri 2003 dömdes 

till fängelse. Drygt 21 procent av de lagförda grova rattfylleristerna fick påföljden skyddstillsyn. Denna 

påföljd innebär att den dömde står under frivårdens övervakning under ett år och har en prövotid under tre 

år. Det betyder att personen i fråga ska ha regelbunden kontakt med frivården.  

                                                           
9 Huvudbrott: En person kan dömas för fler än ett brott i ett och samma lagföringsbeslut. Som huvudbrott 

väljs det brott i en lagföring som har den strängaste straffskalan. Om två brott har samma straffskala väljs 

slumpmässigt ett av brotten som huvudbrott. Huvudbrottsprincipen innebär att redovisningen av antalet 

personer lagförda för en enskild brottstyp är en minimiskattning. De brott som har ett lågt straffvärde och 

ofta begås i samband med andra brott och därmed sällan kategoriseras som huvudbrott, blir 

underrepresenterade i statistiken.  Källa: BRÅ, Kriminalstatistiken: Definitioner och begrepp, Stockholm 

2016 

10 Huvudpåföljd: Flera påföljder kan utdömas för ett brott. Som regel väljs den mest ingripande påföljden i 

lagföringsbeslutet som huvudpåföljd. Påföljderna rangordnas efter grad av ingripande, med fängelse på 

livstid först och påföljd bortfaller sist. I de fall där referenser förekommer mellan brotten och påföljderna, 

väljs den påföljd som huvudbrottet lett till, även om det finns en annan mer ingripande påföljd i domslutet. 

Källa: BRÅ, Kriminalstatistiken: Definitioner och begrepp, Stockholm 2016 
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Rätten kan också meddela föreskrifter för den dömde. Det kan handla om bl.a. föreskrifter om läkarvård 

eller nykterhetsvårdande behandling samt om kontraktsvård. Kontraktsvård innebär att en person döms till 

behandling och minst ett års övervakning i stället för fängelse. I lagtexten heter det "Skyddstillsyn med 

särskild behandlingsplan". 

I domen står det vilket fängelsestraff den lagförde skulle ha avtjänat om vederbörande inte fått 

kontraktsvård. Så länge behandlingsplanen följs behöver inte fängelsestraffet avtjänas. För att 

kontraktsvård ska kunna bli aktuellt krävs att brottet är kopplat till något som kräver behandling, till 

exempel missbruk eller beroende av narkotika. Personen i fråga måste också samtycka till den behandling 

som frivården föreslår. Fängelsestraffet denne skulle ha dömts till kan inte heller vara längre än två år. 

Vidare måste socialtjänsten i den lagfördes hemkommun acceptera att betala behandlingen efter att 

Kriminalvårdens betalningsansvar tar slut. Kriminalvården bekostar behandlingen på behandlingshem fram 

till det datum då villkorlig frigivning skulle ha skett. Även om frivården lämnar ett förslag om kontraktsvård 

till domstolen innebär det inte att det automatiskt blir så. Det är domstolen som avgör om kontraktsvård 

istället för fängelse är ett lämpligt straff. Om den lagförde avbryter eller på annat sätt missköter sin 

behandlingsplan kommer övervakningsnämnden och sedan domstolen ta ställning till om han/hon ska 

avtjäna fängelsestraffet istället.11 

Närmare 23 procent dömdes till villkorlig dom, oftast i kombination med samhällstjänst. Förutom böter är 

villkorlig dom den minst ingripande åtgärden i det svenska påföljdssystemet och kan sägas vara en form av 

villkorlig påföljdseftergift. Regler om villkorlig dom återfinns i 27 kap. brottsbalken.  

STATISTIK – LAGFÖRINGSBESLUT 2010 

 

Tabell 5. Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2010. Procentuell 

fördelning av påföljd. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik. 

                                                           
11 Kriminalvårdens webbplats: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-
hakte/fangelse/fotboja/ den 16 oktober 2018 
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https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/fotboja/
https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/fotboja/
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Påföljderna fördelas ungefär på samma sätt 2010 som 2003. Andelen fängelsedomar hade minskat med 

drygt tre procent, medan de andra två huvudpåföljderna sammantaget hade ökat ungefär lika mycket. 

Också övriga påföljder hade ökat. 

STATISTIK – LAGFÖRINGSBESLUT 2017 

 

Tabell 6. Personer lagförda för brott efter huvudbrott och huvudpåföljd m.m. år 2017. Procentuell 

fördelning av påföljd. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik. 

2017 hade andelen fängelsedomar ökat sedan 2010, nu till drygt 51 procent. Samtidigt hade andelen 

villkorlig dom ökat ytterligare, nu till närmare 30 procent, medan skyddstillsyn som påföljd hade minskat till 

knappt 18 procent. Om den trenden fortsätter och påföljden skyddstillsyn får stå tillbaka för fler villkorliga 

domar finns, enligt vår mening, risken att återfall i rattfylleribrott ökar som en följd av bristande 

behandling. 

PÅFÖLJDER VID RATTFYLLERI UNDER PÅVERKAN AV NARKOTIKA 
Den 1 juli 1999 infördes en nollgräns för narkotikaklassade substanser i blod i Trafikbrottslagen (TBL 4§ 2 

st.). En utvidgning gjordes av straffansvaret för rattfylleri så att det avser också den som framför ett 

motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen 

(1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i förarens blod. 

Nollgränsen gäller dock inte om narkotikan intas i enlighet med läkares eller annan behörig 

receptutfärdares ordination. Oavsett ordination eller inte gäller dock som tidigare att man kan dömas om 

trafikfarlig påverkan från något annat medel än alkohol kan styrkas. Dock gäller alltid ansvar för kliniskt 

rattfylleri enligt förutsättningarna som anges i 4 §, tredje stycket Trafikbrottslagen.12 

För ett så kallat drograttfylleri (rattfylleri under påverkan av narkotika) är straffet lägst böter och högst 

fängelse i sex månader, vilket framgår av 4 § 2 st. Lag om straff för vissa trafikbrott (”                 ”). I 

de flesta fall bedöms drograttfylleri som brott av normalgraden. Om en förare har haft en hög 

påverkansgrad, körningen varit påtagligt bristfällig eller om faran för medtrafikanterna har varit stor 

                                                           
12 Folkesson, Christer & Sjöström, Lars Olov, Vad gör vi åt drograttfylleriet, Stockholm 2009, s. 8 
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kommer dock drograttfylleriet att betraktas som grovt. Om brottet bedöms vara grovt är den troliga 

påföljden fängelse i en eller två månader.  

Den officiella kriminalstatistiken från Brottsförebyggande rådet över personer lagförda för brott redovisar 

normalgraden av rattfylleri samt rattfylleri under påverkan av narkotika separat samt påföljderna för dessa 

brott. Det grova brottet avseende rattfylleri respektive rattfylleri under påverkan av narkotika är däremot 

svårare att särskilja i lagstiftningen och redovisas därför sammanslaget i statistiken. Vi saknar därför ett 

exakt underlag gällande hur många personer som har lagförts för rattfylleri under påverkan av narkotika – 

grovt brott. 

 

RATTFYLLERI UNDER PÅVERKAN AV NARKOTIKA – GROVT BROTT 
Påföljderna vid brottet rattfylleri under påverkan av narkotika är generellt sett lindriga, framförallt på grund 

av att brottet sällan bedöms som grovt. Det vanligaste är därför att det bedöms som ett brott av 

normalgraden. Detta kan jämföras med när någon gör sig skyldig till rattfylleri till följd av alkoholförtäring. 

Då är det som regel alkoholhalten i blodet som avgör om brottet ska bedömas som grovt eller inte, även 

om andra faktorer också kan ha betydelse vid bedömningen. Om mängden alkohol överstiger 1,0 promille i 

blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften brukar brottet bedömas som grovt. Eftersom det är 

ett artbrott är huvudregeln att påföljden ska bestämmas till fängelse. Den i särklass vanligaste påföljden vid 

rattfylleri under påverkan av narkotika är idag böter (59 % under 2017, enligt statistik från BRÅ). 

Rattfylleriutredningen, som arbetade 2004-2006, diskuterade i sitt delbetänkande bl.a. påföljderna vid 

brottet rattfylleri under påverkan av narkotika och därmed också frågan om grovt brott. Om detta skrev 

utredningen följande: 

”Nuvarande reglering utgår från att det för straffansvar skall finnas ett narkotiskt preparat i 

blodet. För att kunna döma någon för grovt brott är det dock inte tillräckligt med en hög halt av 

ett narkotiskt preparat i blodet utan det krävs också bevisning om att gärningsmannen varit 

avsevärt påverkad eller om att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för 

trafiksäkerheten. En ordning med gränsvärden för grovt brott skulle innebära att fler av dem 

som har höga halter av narkotiska preparat i blodet skulle kunna dömas för grovt brott. Då det 

saknas metoder för att bedöma hur graden av påverkan av narkotiska eller andra trafikfarliga 

preparat skall mätas och bestämmas är det dock inte möjligt att bestämma några sådana 

gränsvärden.  

Även det stora och ökande antalet droger gör att det skulle vara mycket svårt att bestämma 

gränsvärden. Ett påstående om grovt rattfylleri under påverkan av narkotika måste alltså även 

i fortsättningen åtföljas av stödbevisning huruvida föraren varit avsevärt påverkad av narkotika 

eller om framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.  

Utredningen anser här att det bör övervägas att ge polisen i uppdrag att finna bättre metoder 

för att säkra sådan stödbevisning. Man kan exempelvis tänka sig ett formulär eller en test 

enligt vilken polisen skall lämna sådana uppgifter om den misstänktes grad av påverkan. 

Sådana uppgifter om den tilltalades påverkan i kombination med uppgifter om en hög halt av 

ett narkotiskt preparat i blodet bör kunna leda till att fler personer lagförs för grovt 

drograttfylleri än i dag. För att underlätta vid bedömningen av i vilken mån mängden narkotika 

i blodet påverkar förmågan att på ett betryggande sätt framföra fordonet anser utredningen 

vidare att Rättsmedicinalverket bör ges i uppdrag att överväga om det beträffande i vart fall 
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vissa vanligt förekommande droger, t.ex. amfetamin, finns möjlighet att ange något särskilt 

gränsvärde för grovt brott.”
13

 

Rattfylleriutredningen förordade därmed att de befintliga kriterierna beträffande stödbevisning för grovt 

brott skulle kompletteras, t.ex. genom att polisen utvecklar bättre metoder för att tillämpa stödbevisning 

eller genom införande av gränsvärden för olika drogpreparat. Alternativet med införande av gränsvärden 

för olika drogpreparat som kriterium för grovt brott ansågs dock svårt att genomföra. 

Situationen har inte förändrats nämnvärt gällande denna fråga efter rattfylleriutredningens slutförande 

2006. Svårigheten att fastställa påverkansgraden leder idag till att en förare som är påverkad av droger i 

större utsträckning behandlas mer förmånligt än någon som är påverkad av alkohol. Detta förhållande 

ifrågasätts ganska ofta när nuvarande trafikbrottslag diskuteras. Riksdagsledamoten Maria Malmer 

S          (M)                                             p      . H                ”                      

p                                                                                         ”.14 

En viktig aspekt på påföljdsval vid drograttfylleribrott är behovet av vård och behandling. Många av de 

förare som anmälts för brottet rattfylleri under påverkan av narkotika har mer eller mindre allvarliga 

missbruksproblem och är i stort behov av behandlingsinsatser för missbruket. Sådana program finns inom 

Kriminalvården, men aktualiseras självfallet aldrig för drograttfyllerister som dömts till böter. Risken för 

återfall i drograttfylleribrott är därför mycket hög, vilket ökar riskerna i trafiken. 

  

                                                           
13 Sverige. Rattfylleriutredningen, Rattfylleri och sjöfylleri: delbetänkande, Fritzes, Stockholm, 2006, s. 21 

 
14 Motion 2016/17:684 av Maria Malmer Stenergard (M): https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/skarpta-straff-for-drograttfylleri_H402684  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-straff-for-drograttfylleri_H402684
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-straff-for-drograttfylleri_H402684
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FRIVÅRDENS ARBETE MED RATTFYLLERISTER 

FRIVÅRDENS VERKSAMHET 
Inom Kriminalvården avtjänas både fängelsestraff och straff utanför fängelset, så kallad frivård. Frivård är 

alltså kriminalvård som äger rum ute i samhället. Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, 

klienter som blir villkorligt frigivna från fängelse och klienter som har fotboja istället för fängelsestraff.  Den 

som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna ett utdömt fängelsestraff genom 

intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja. Under 2017 påbörjade 1 642 

klienter intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja. Av dessa var 15 % kvinnor 

och 85 % män. Det vanligaste huvudbrottet var rattfylleri.  

Det finns 34 frivårdskontor i Sverige. Som en del av projektet har vi besökt Frivårdskontoret i Jönköping. 

Frivården Jönköpings upptagningsområde är kommunerna Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, 

Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo.  

Frivården inleder sitt arbete redan när en person misstänkts för ett brott. Handläggare från Frivården 

gör personutredningar av misstänkta före rättegång för att underlätta för domstolen att välja straff vid en 

fällande dom och erbjuder även stöd. Genom så kallad verkställighetsplanering planerar Frivården straffet. 

Detta är något som Frivården gör för alla dömda, även för som kommer att avtjäna ett fängelsestraff. 15 

FRIVÅRDENS PROGRAM FÖR RATTFYLLERISTER  
Frivården i Jönköping uppger att deras förhållningssätt till olika behandlingsprogram är mycket stramare i 

dag än för fem år sedan. Skälen till detta är en generell vilja att arbeta evidensbaserat och att myndigheten 

idag har egna forskare i tjänst på forsknings- och utvärderingsenheten (FOU). Forskningen bedrivs dels 

genom egna forsknings- och utvärderingsprojekt och dels genom att sammanställa redan befintlig kunskap. 

FOU undersöker i samarbete med Karolinska institutet vad som fungerar för att minska återfall i brott och 

vad kriminalitet beror på. Forskarna studerar även tecken på kriminalitet som följer med från barndomen, 

klienternas psykiska hälsa samt vilka läkemedel som har effekt på klienterna. 

Även om Frivården redan 2001 införde striktare rutiner för val av behandlingsprogram är det först när 

myndigheten fick forskarkompetens i sin egen personalgrupp som detta har kunnat förverkligas på allvar. 

Det har bland annat lett till att man kräver att det görs effektmätningar av metoder och program innan de 

kan implementeras i verksamheten. 

En av de nyare metoderna är Krimsticks (svensk förkortning av Strategic Training Initiative in Community 

Supervision). Det är en samtalsmetod som utvecklats i Kanada. Metoden utgår från principerna om risk, 

behov och mottaglighet (RBM). Frivårdsinspektören kan vara nyckeln till klientens förändring för att inte 

återfalla i brott, genom att med stöd av den övriga organisationen bedriva en inlärningsprocess som ser till 

hela individen. 

Arbetssättet började införas inom frivården 2014 och innebär att man kombinerar strukturerade 

riskbedömningar med en samtalsmetod baserad på kognitiv beteendeterapi. Fokus sätts på klientens 

kriminogena behov16 utifrån risk, behov och mottaglighet, för att verka för förändring hos klienten. Konkret 

kan det i samtalet handla om att identifiera handlingar som leder fel eller tätt och att öva att göra rätt. De 

                                                           
15 Kriminalvårdens webbplats, www.kriminalvarden.se, den 21 augusti 2018  
16                                                 p                                        p            
begår brott. 

http://www.kriminalvarden.se/
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klienter som bedöms ha en högre risk för återfall har man träff med varje vecka medan de klienter som 

bedöms ha lägre risk deltar i en träff var tredje vecka. 

Prism (Programme for Reducing Individual Substance Misuse) är ett program som riktar sig till missbrukare 

vars kriminalitet har en koppling till missbruket, t.ex. rattfyllerister. Programmet ba      p               

missbruk, sambandet mellan missbruk och kriminalitet samt etablerade behandlingar mot missbruk. 

                                       M p                      p                            . 

Programmet används såväl inom Frivården som på fängelserna. 

När det gäller rattfylleribrott där påföljden är ett kort fängelsestraff kan det vara svårt att genomföra en 

bra programverksamhet menar Tomas Klug, kriminalvårdsinspektör vid Frivården. En alternativ påföljd kan 

vara kontraktsvård, där den dömde skriver på ett vårdkontrakt med preciserade villkor, t.ex. om vistelse på 

behandlingshem. Om dessa villkor inte uppfylls kan skyddstillsynen ersättas av fängelsestraff.    

                               ska komma ifråga       det föreligger missbruk av beroendeframkallande 

medel eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling har bidragit till att 

brottet har begåtts. 17  

Kontraktsvård är också en åtgärd med höga kostnader och där socialtjänsten i klientens hemkommun 

ansvarar för behandlingen på olika HVB-hem i slutet av strafftiden. Efter två tredjedelar av det utmätta 

fängelsestraffet övergår betalningsansvaret till socialtjänsten.18 Sedan 2009 har dock antalet dömda som 

fått kontraktsvård minskat kraftigt, enligt Kriminalvården.19  

Kommunerna vill i många fall slippa betala sin andel av kontraktsvården och det pågår en diskussion om att 

överföra dessa kostnader till Kriminalvården. Bland annat har en riksdagsmotion i ärendet inlämnats i 

november 2018. Motionären föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 

förutsättningarna bör utredas för att överföra fullständigt kostnadsansvar och resurser för skyddstillsyn 

med behandlingsplan från kommunerna till Kriminalvården och tillkännager detta för regeringen. Som skäl 

anförs att antalet dömda som fått kontraktsvård minskar, och att detta delvis sägs bero på att fattiga 

kommuner ibland är tveksamma till kontraktsvård av ekonomiska skäl. Motionären pekar på risken att 

påföljden efter ett brott i praktiken beror på var en person är skriven och att en människa på grund av 

detta döms till en annan påföljd än den mest lämpliga.20  

FRIVÅRDENS ARBETE MED PERSONUTREDNINGAR 
Frivården gör personutredning av de misstänkta före rättegång för att underlätta för domstolen att välja 

straff vid en fällande dom och erbjuder även stöd. Huvudsyftet med en personutredning är att ge ett 

genomarbetat underlag för domstolens påföljdsval. Personutredningar regleras av Lag (1991:2041) om 

särskild personutredning i brottmål, m.m. Kriminalvården har 2014 tagit fram en handbok i syfte att 

underlätta tillämpningen av gällande författningar på området för de handläggare som arbetar med 

personutredningar och yttranden i brottmål.21 

 

                                                           
17 Intervju med Tomas Klug, Frivårdskontoret i Jönköping, den 8 februari 2018 
18 Kriminalvårdens webbplats, www.kriminalvarden.se, den 21 augusti 2018 
19 KOS 2017: kriminalvård och statistik, Kriminalvården, Norrköping, 2018, s. 47 
20 Nordquist, Lina (L), Motion 2018/19:474 Påföljden efter brott ska inte bero på bostadsort, riksdagsmotion 
inlämnad 2018-11-19 
21 Frivården, Handbok om personutredning och yttrande till domstol i brottsmål, Norrköping 2014 
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SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
Beträffande rättspraxis vid rattfylleri kan vi konstatera att påföljden vid rattfylleri under påverkan av 

alkohol sker enligt en ganska rak och tydlig linje. Rattfylleri av normalgraden leder oftast till ett 

strafföreläggande, det vill säga dagsböter. Vid grovt brott säger förarbetet till gällande lag att det normalt 

ska vara fängelse i en månad, men vid upprepade brott så finns möjligheten att döma till längre 

fängelsestraff. Straffskalan sträcker sig upp till två års fängelse men den översta delen av straffskalan har 

aldrig använts. Man kan konstatera att det i ca 50 procent av fallen med grovt rattfylleri döms till fängelse.  

De två övriga huvudsakliga påföljderna för detta brott är skyddstillsyn respektive villkorlig dom. Här kan vi 

konstatera att dessa två påföljder är ungefär lika vanliga med cirka 21-24 procent vardera under åren 2003 

och 2010. Därefter har andelen villkorlig dom ökat medan andelen skyddstillsyn har minskat. Detta är en 

allvarlig väckarklocka. Villkorlig dom med samhällstjänst är ingen påföljd som innehåller åtgärd mot riskabla 

alkoholvanor eller begynnande alkoholberoende. Skyddstillsyn är däremot mer ingripande genom att den 

dömde behöver gå preventionsprogram för att minska återfall i brott. Vi anser därför på goda grunder att 

utvecklingen går åt fel håll när fler döms till villkorlig dom. Det bör också påpekas att återkallelse av 

körkortet och dess konsekvenser efter rattfylleribrott inte är ett straff utan en trafiksäkerhetsåtgärd, som 

dock ofta uppfattas som en del av straffet och därmed gör att vissa tycker att de har blivit dubbelt 

bestraffade. 

När det sedan gäller rattfylleri under påverkan av narkotika, så är detta mer komplicerat ut ett 

påföljdssystem. Nästa alla döms idag för brott av normalgraden, vilket beror på att man inte har några 

enkla kriterier att tillämpa vid bedömningen av huruvida brottet skall anses som grovt. Till skillnad från när 

en förare är påverkad av alkohol så finns ju vid narkotikapåverkan inga fastställda gränsvärden som 

motsvarar den övre promillegränsen. En narkotikapåverkad förare kan visserligen dömas för grovt brott 

”                                 p                                                                    

fordonet inneb        p                                ”         ta sker inte ofta eftersom det kräver 

vittnesmål.  

I Norge har man även på narkotikasidan definierat gränsvärden för olika narkotiska preparat. Med hjälp av 

dessa gränsvärden, som satts för att motsvara olika promillenivåer vid alkoholpåverkan, kan brottets 

allvarlighetsgrad bedömas. Detta system har vi inte i Sverige och därför finns det idag inga bra metoder att 

använda. Ett nytt kriterium för grovt brott vid rattfylleri under påverkan av narkotika skulle kunna vara att 

en kombinerad påverkan av alkohol och narkotika hos motorfordonsförare alltid bedömdes som grovt 

brott. Kombinationen av alkohol- och narkotikapåverkan har ju visat sig öka olycksriskerna i trafiken 

avsevärt. Vi förordar en sådan lösning, som dock skulle kräva en ändring i trafikbrottslagen. Eftersom man 

idag mäter narkotikan i blodet så tar det tid med analysen och därmed fungerar det oftast inte att få in 

personen motiverad för att gå med i ett vårdprogram. Dessutom är personer som tas för drograttfylleri ofta 

kriminella och lever utanför samhällets normer vilket gör att motivationen inte finns för frivillig vård och att 

sluta använda droger.  Om fler hade kunnat dömas till skyddstillsyn så hade det varit en möjlig väg framåt 

för att minska återfall i brott. 

Frivården har, efter att under många år varit en myndighet som inte haft verktyg att ta hand om personer 

som dömts till skyddstillsyn på ett fullgott sätt, nu fått en verktygslåda och insikt i hur man gör för att 

minska återfall i kriminalitet.  Idag är skyddstillsyn mer ingripande än ett kortare fängelsestraff. 

Övervakning och programverksamhet under ett år är ingripande för den enskilde och har en tydligt 

brottsförebyggande inriktning. Det kan jämföras med kortare fängelsestraff som i många fall inte är ett bra 

sätt att minska återfallen utan endast en markering från samhället att någon gjort fel, något som dessvärre 

inte leder till någon förändring för den enskilde. 
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
De åtgärder som vi vill rekommendera gällande rattfylleribrotten är följande: 

 En förändring av lagstiftningen som gör det möjligt att i större utsträckning döma en person som 
begått rattfylleri av normalgraden till skyddstillsyn. Detta både när det gäller alkohol- och 
drogpåverkan. 

 Införande av gränsvärden vid narkotikapåverkan i trafiken, åtminstone för bedömning av grovt 
brott, på det sätt som har gjorts i Norge. 

 Ge polisen möjlighet att utföra rutinmässiga drogtester på fordonsförare med instrument för 
snabbtester utan krav på föregående misstanke om brott. 

 Ett ökat antal genomförda utandningsprov och drogtester i trafiken genom Polisen så att risken för 
upptäckt vid rattfylleribrott ökar. 

 Ett tydligare uppdrag till Tullverket, så att de inte bara kan utan också måste utföra en viss mängd 
utandningsprov varje år. 

 Notoriska rattfyllerister bör förbjudas att äga motorfordon och i större utsträckning dömas till 
kontraktsvård, alternativt till ett långt fängelsestraff. 

 Om Polisen i sin nuvarande organisation inte lyckas eller förmår öka övervakningen i trafiken, så 
bör regeringen tillskapa en ny myndighet som får ansvaret för brottsbekämpning i trafiken. 
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