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  Sammanfattning 

 
Rattfylleri är ett stort problem i Sverige, ca 14000 rattfyllerister beräknas köra på 

våra vägar varje dag. Den senaste förändringen i trafikbrottslagen kom till 1994 då 

straffbarhetsgränsen för grovt rattfylleri sänktes från 1,5 till 1,0 promille. ”Det 

allmänna rättsmedvetandet” är ett begrepp som dyker upp bl.a. i media men även 

politikerna använder begreppet för att motivera ny lagstiftning. I denna rapport 

har vi undersökt hur påföljden för grovt rattfylleri utvecklats under de senaste 25 

åren. Vi har även undersökt om utvecklingen av påföljderna har gått i linje med 

det allmänna rättsmedvetandet. 

 

Vi har läst två BRÅ rapporter samt gjort en egen undersökning för att ta reda på 

”det allmänna rättsmedvetandets” åsikt om påföljden för grovt rattfylleri. Vi har 

även läst statistik från BRÅ samt hämtat siffror från kriminalvården för att se 

vilka påföljder som utdöms och verkställs. 

 

Under hela 1980-talet var fängelsestraff den vanligaste påföljden vid grovt 

rattfylleri och utgjorde hela 70 % av påföljderna. Den normala strafflängden var 

en månads fängelse. I början av 1990-talet sjönk andelen fängelsedomar kraftigt 

för att sedan öka och ligga på omkring 60 %. I mitten av 1990-talet kom 

möjligheten för kriminalvården att låta de som fått fängelsestraff i mindre än 6 

månader avtjäna sitt straff hemma med fotboja (IÖV). Användandet av dessa 

ökade kraftigt och 2004 verkställdes 58 % av fängelsedomarna genom IÖV. 

 

I undersökningen har vi kommit fram till att ”det allmänna rättsmedvetandet” vill 

se strängare straff samt längre strafftider. Utvecklingen av straffen går i motsatt 

riktning färre får avtjäna sina straff i fängelse. 
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1 Inledning 

Rapporten behandlar hur påföljden för grovt rattfylleri har förändrats och 

utvecklats under de senaste 25 åren. Den tar även upp hur denna utveckling har 

gått i linje med det allmänna rättsmedvetandet. 

 

1.1 Bakgrund 

Alkohol i trafiken är ett väldigt stort problem i Sverige. Varje dag görs ca 14 

000 färder där föraren skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes1. 

Omfattningen av rattfylleribrottsligheten är betydligt större än vad som 

framkommer av anmälningsstatistiken, mörkertalet är således stort. Det är 

därför svårt att, genom att studera anmälningsstatistiken, få en bild av hur den 

verkliga brottsligheten ser ut. Polisens metoder och resurser påverkar 

anmälningsstatistiken i stor omfattning. Sedan 1980 har två stora förändringar i 

den polisiära kontrollverksamheten skett vilket påverkat mörkertalet på 

rattfylleri. Under andra halvan av 1980- talet ökade antalet polisiära kontroller. 

Antalet rutinmässiga sållningsprov eller rutinkontroller, ökade kraftigt från 

omkring 600 000 (1984) till över 1 700 000 (1994). Den dolda brottsligheten 

bör därför ha minskat. I början av 1990-talet så ändrades praxis avseende 

rutinkontroller. Polisen gick från mer fokuserade kontroller vid tidpunkter och 

platser där brottsligheten förväntades vara stor, till mer slumpmässiga 

kontroller. Därmed minskade träffsäkerheten för kontrollerna och den dolda 

brottsligheten bör ha ökat.  

Antalet rattfylleribrott hänger samman med hur stor konsumtionen av alkohol 

är. Man beräknar att 1 liters konsumtionsökning leder till 7-8 % fler 

rattfylleribrott2.  Under perioden 1996 – 2001 ökade alkoholkonsumtionen med 

12 % i Sverige3, vilket innebär en faktisk ökning på 1,1 liter per person. 

                                                
1 http://www.vv.se/templates/page3____426.aspx (2005-09-13). 
2 Fuhrman Håkan, Trafiknykterhetsbrott – en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder. 
2005. 
3 http://www.vv.se/templates/page3____494.aspx (2005-09-13) 
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I och med att en person är alkoholpåverkad ökar risken avsevärt för att en 

olycka ska ske. En svensk studie visar att vid närmare hälften av 

singelolyckorna med dödlig utgång är förarna påverkade av alkohol eller andra 

droger. Norström och Andersson (1996) visar att det även finns ett samband 

mellan förändringen av totalkonsumtionen i ett land och förändringar av antalet 

trafikolyckor.  

 

Utvecklingen av antalet anmälda rattfylleribrott sedan år 1975 kan i stort sett 

beskrivas i fyra olika faser. Från 1975 till 1980 låg rattfylleribrotten på en jämn 

nivå på mellan 21 000 och 22 000 anmälningar årligen. Därefter sjönk antalet 

anmälningar fram till och med 1985 vilket troligtvis beror på en omorganisation 

inom polisen där det blev färre trafikpoliser. Under period två, som sträcker sig 

från 1985 till 1991 så ökade antalet rattfylleribrott; år 1991 var antalet 

anmälningar 26 100. Från 1991 sjönk antalet anmälningar med i genomsnitt 10 

procent per år fram till 1998 då antalet anmälda rattfylleribrott var 12 127. 

Under den senaste perioden har antalet anmälda rattfylleribrott ökat igen, 2004 

var antalet anmälda rattfylleribrott 15 6704. 

 

År 1923 kom det första påbudet gällande rattfylleri där angavs att man kunde få 

fängelse om man körde för fort samtidigt som man var berusad. År 1930 kom 

fängelsestraff med som påföljd vid rattfylleribrott. År 1941 kom den första 

ansvarsbestämmelsen baserad på promillegräns. Gränsvärdena för det vanliga 

respektive det grova brottet, bestämdes då till 0,8 respektive 1,5 promille5. 

Reformen 1941 innebar också att trafiknykterhetsbrotten delades in i två 

svårighetsgrader, med beteckningen rattfylleri för det allvarligare brottet och 

rattonykterhet för det lindrigare6. 1951 trädde lagen om straff för vissa 

trafikbrott i kraft (TBL). Där gällde fortfarande samma promillegränser som 

                                                
4 
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Sammanfattning04.pdf&url=/dynamaster/
file_archive/050330/a01748d2b2c30b26573c7c7ebde3985d/Sammanfattning04.pdf, 2005-11-05. 
5 BRÅ. Sporre Tove. Brottsutvecklingen i Sverige2001-2003. BRÅ-rapport 2004:3, Stockholm 
6 BRÅ, Andersson Jan. Brottsutvecklingen i Sverige 1991. BRÅ-rapport 1992:2 Stockholm 
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tidigare, det nya var att nu gällde lagen även andra berusningsmedel än starka 

drycker.  

1957 sänktes gränsen för rattonykterhet från 0,8 till 0,5 promille. Det dröjde 

ända till 1990 innan straffbarhetsgränsen sänktes till dagens nivå 0,2 promille. 

Då ändrades även benämningen angående rattonykterhet och rattfylleri, till att 

bli ett gradindelat brott – rattfylleri och grov rattfylleri.  

Den andra ändringen av trafiknykterhetslagstiftningen ägde rum den 1 februari 

1994. Då sänktes gränsvärdet för grovt rattfylleri från 1,5 till 1,0 promille och 

maximistraffet för grovt rattfylleri höjdes från ett till två års fängelse. Då 

framhölls även att fängelsestraff skulle vara normalpåföljd vi grovt rattfylleri., 

annan påföljd skulle bara utdömas i undantagsfall.  

 

1.1.1 Rattfylleri 

I lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 4 §, finns bestämmelserna 

angående rattfylleri. För att uppfylla rekvisiten för rattfylleri krävs, att föraren 

av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har förtärt alkohol i så stor mängd 

att alkoholkoncentrationen uppgår till, 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram 

per liter utandningsluft. För detta kan personen dömas till böter eller fängelse i 

max 6 månader.  

Rekvisiten för rattfylleri kan dock uppfyllas trots att personen inte har 

tillräcklig alkoholkoncentration i blod eller utandningsluft. Ett så kallat kliniskt 

rattfylleri innebär att en person har framfört ett fordon påverkat av 

alkoholhaltiga drycker i sådan omfattning att det kan antas att personen inte kan 

göra det på ett betryggande sätt. Man måste i dessa fall ta hänsyn till hur 

personen har framfört bilen och personens beteende. Enl. BrB 23:4 § kan man 

även dömas till medhjälp, detta kan göras t.ex. genom att någon lånar ut sin bil 

till en påverkad person. 
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1.1.2  Grovt rattfylleri 

I lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 4a §, finns bestämmelserna om 

vad som ska avgöra om ett brott enligt 4§ är att anse som grovt. Är rekvisiten 

uppfyllda enligt 4a § så skall föraren dömas för grovt rattfylleri. Straffet är då 

fängelse i högst två år. För att rattfylleriet ska anses vara grovt ska föraren ha 

haft en alkoholkoncentration av minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram 

per liter utandningsluft.  

Även vid grovt rattfylleri finns det ett så kallat kliniskt brott där 

promillegränsen i blodet och milligram per liter utandningsluft inte behöver 

vara uppfyllda. Enligt andra punkten i 4a §, så räcker det med att personen varit 

avsevärt påverkad av alkohol för att kunna dömas till grovt rattfylleri. En tredje 

variant för att rattfylleriet ska kunna anses grovt är om framförandet av fordonet 

har inneburit en påtagligt fara för trafiksäkerheten. Det kan också vara omvänt 

att promille- och milligramgränsen för grovt rattfylleri är uppfyllda men 

personen döms endast för rattfylleri. Det kan då bero på att färden skett på en 

plats där det inte finns någon annan trafik t.ex. färd med terrängskoter7. 

 

1.1.3  Påföljder 

Påföljder för brott behandlas i brottsbalken kapitel 25-34. Det finns 5 olika 

påföljder för brott, enligt brottsbalken 1:3. Dessa är böter, fängelse, villkorlig 

dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Enligt brottsbalken 1:1 

är det endast fängelse och böter som benämns som straff eftersom de nämns i 

brottsbeskrivningen. 

”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller 

författning och för vilket straff som sägs nedan är föreskrivet8.” 

                                                
7 Fuhrman Håkan, Trafiknykterhetsbrott – en översikt av lagstiftning, forskning och polisiära arbetsmetoder, 
2005.  
8 Brottsbalken 1:1 § 
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Enligt 1:4 Brb så kan domstolen under vissa förutsättningar välja någon av de i 

3 § uppräknade påföljderna t.ex. villkorlig dom eller skyddstillsyn. 

 

Fängelse är att anse som den svåraste påföljden, därefter kommer villkorlig 

dom och skyddstillsyn. Böter är således den mildaste påföljden för brott.  

 

Dessa påföljder kan bli aktuella för grovtrattfylleri, maxstraffet är 2 års 

fängelse. 

 

1.1.3.1  Fängelse9 

Fängelse är, som ovan nämnt, den svåraste påföljden för brott. Ett fängelsestraff 

kan vara på viss tid eller på livstid inom den straffskala som gäller för brottet. 

Ett straff på viss tid får inte vara längre än 10 år och inte understiga 14 dagar. 

En person som avtjänar fängelse på viss tid skall friges villkorligt när två 

tredjedelar, dock minst en månad, av straffet är avtjänat. Personen måste då ha 

följt reglerna som gäller vid anstalten. 

 

Den som dömts till fängelse skall tas in på kriminalvårdsanstalt för 

verkställighet av straffet. I vissa fall kan dock verkställigheten ske utom anstalt 

genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, en så kallad fotboja. 

 

1.1.3.2  Villkorlig dom10 

Rätten kan döma till villkorlig dom om straffet inte kan stanna vid böter men 

inte heller uppfyller kraven för fängelse. Villkorligt dom kan kombineras med 

dagsböter, om den tilltalade samtycker kan den villkorliga domen även 

kombineras med samhällstjänst. Från den dagen domen vinner laga kraft 

påbörjas en prövotid på 2 år, under denna tid skall den dömde vara skötsam och 

efter bästa förmåga försörja sig. Någon övervakning sker inte. Uppfyller inte 

                                                
9 Brottsbalken 26 kap 
10 Brottsbalken 27 kap 
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den dömde de krav som ställts, kan åklagare ta upp ärendet i domstol innan 

prövotiden gått ut. Domstolen kan då ge en varning eller undanröja den 

villkorliga domen och istället bestämma annan påföljd. 

 

1.1.3.3  Samhällstjänst11 

Samhällstjänst innebär att man får utföra ett oavlönat arbete på minst 40 timmar 

och max 240 timmar. 1990 tillkom möjligheten att dömas till skyddstillsyn i 

kombination med samhällstjänst. 1999 utökades samhällstjänstens roll genom 

att den kunde kombineras med villkorlig dom och att detta kunde användas som 

alternativ till fängelse. I domen skall framgå hur långt fängelsestraff som skulle 

ha utdömts om fängelse använts som påföljd. Som en tumregel anges i 

förarbetena att 40 timmars samhällstjänst skall motsvara en månads alternativt 

fängelsestraff. Frivården skall kontrollera hur den som utför samhällstjänsten 

sköter sig. Närvaro och att personen utför sitt arbete kontrolleras genom 

telefonkontakt och besök på arbetsplatsen. 

Det krävs samtycke från den tilltalade för att samhällstjänst skall meddelas. 

Samtycke är viktigt eftersom det annars kan anses som tvångsarbete vilket 

innebära att man bryter mot Europakonventionen om förbud mot tvångsarbete. 

Kriminalvårdsmyndigheten ansvarar för att samhällstjänstplats anordnas och 

upprättar en arbetsplan. 

 

1.1.3.4  Fotboja12 

Enligt lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), kan en 

person, som blivit dömd till fängelse, avtjäna straffet utanför anstalt. Personen 

får då avtjäna straffet i hemmet med en elektronisk fotboja. 

Försök med IÖV i hemmet pågick mellan år 1991- 1998 och permanentades 

sedan år 1999. Då kunde endast personer som var dömda till fängelse i max 3 

månader få IÖV. Sedan 1 april, 2005 kan personer som blivit dömda till högst 6 

                                                
11 Dahlström, Nilsson, Westerlund. (2005) Brott och påföljder, 2:a Uppl. Bruuns bokförlag. Mölnlycke. 
12 Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 
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månaders fängelse få möjlighet att avtjäna hela straffet med IÖV i hemmet. 

Straffet får inte heller vara ådömt enligt 28 kap. 3§ brottsbalken. Vilket innebär 

att om personen döms till skyddstillsyn i kombination med fängelse får inte 

detta fängelsestraff verkställas genom IÖV. 

IÖV fungerar så att en fotboja som innehåller en sändare fästs vid ankeln. I den 

intagnes bostad finns en mottagare kopplad till telefonledningen. Mottagaren 

känner av när den intagne är i bostaden och när den inte är det. Personen med 

fotboja har ett uppgjort schema när den måste vara hemma i bostaden och får 

endas lämna bostaden för arbete eller studier, eller om det finns särskilda skäl 

t.ex. umgås med sina barn. När den intagne befinner sig på arbetsplatsen 

kontrolleras den av frivården eller av särskilda lekmannaövervakare 

 

1.1.3.5  Skyddstillsyn13 

Skyddstillsyn innebär att den dömde under 3 år har en prövotid, under denna tid 

skall den dömde vara skötsam och efter bästa förmåga försörja sig. Under det 

första året har den dömde en övervakare. Övervakningen bedrivs under ledning 

av den lokala kriminalvårdsmyndigheten. Skyddstillsynen kan kombineras med 

dagsböter dock högst 200. Fängelse kan också kombineras med skyddstillsyn, 

lägst 14 dagar och högst 3 månader, det ska dock föreligga särskilda skäl om 

dessa två skall kombineras. Andra saker som kan förenas med skyddstillsyn är 

samhällstjänst eller kontraktsvård. I domen skall framgå hur långt 

fängelsestraffet skulle bli om det hade valts som påföljd. Om inte den dömde 

följer de direktiv som är uppsatta kan det utdelas en varning eller så kan domen 

undanröjas och istället blir fängelsestraff påföljden. Åklagaren skall ta upp 

ärendet inför domstolen om den dömde allvarligt åsidosatt sina ålägganden och 

detta skall ske innan prövotiden gått ut. 

 

                                                
13 Brottsbalken 28 kap 
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1.1.4 Det allmänna rättsmedvetandet 

Allmänna rättsmedvetandet är ett svårtolkat begrepp som används i flera olika 

sammanhang som t.ex. media men även bland politiker. Rättsmedvetandet avser 

människans föreställningar om lag och rätt. Begreppens innebörd kan dock vara 

ganska skiftande och i många fall oklar14. 

Det är svårt att säga vad som är allmänt eftersom det kan definieras på många 

olika sätt.  Det kan vara vad i stort sett alla i befolkningen anser vara gällande 

eller så räcker det med att majoriteten i befolkningen stödjer åsikten. Vid 

BRÅ:s undersökning av det allmänna rättsmedvetandet ställdes en mängd olika 

frågor. Resultatet visade att de flesta av de tillfrågade gav samma svar på 

frågorna.  

 

Vi har valt att använda tolkningen av det allmänna rättsmedvetandet som vad 

majoriteten av befolkningen utan juridisk utbildning anser om brotts 

svårighetsgrad och hur dessa ska bestraffas. 

 

Ett uppmärksammat fall i media är händelsen i Flurkmark i Umeå kommun där 

en man sommaren 2003 rattfull körde ihjäl en farmor och hennes elva månader 

gamla sondotter. Högsta domstolen fastställde tingsrättens dom på 1,5 år. 

”Det är en sorglig dag för det allmänna rättsmedvetandet, säger Johan Pehrson 

(fp). ” 

Han har ingen kritik mot Högsta domstolen som ju tillämpat de lagar som finns. 

Men lagen måste ändras när det gäller rattfylleri, anser Pehrson15. Det är inte 

bara i media som begreppet används även politiker använder begreppet som 

argument vid förslag till ny lagstiftning.  

”Det är av stor vikt för samhällets förtroende för rättsväsendet att straffskalor 

och utdömda påföljder på ett bättre sätt följer det allmänna rättsmedvetandet”16. 

Vi tycker därför att det är viktigt att belysa hur det ser ut i verkligheten. Har det 

                                                
14 Linden Similä Rättsmedvetandet i Sverige. 1982 Stockholm. 
15 http://tv4.se/418609.html (2005-11-17) 
16 Propposition: 2004/05:juni 33. Johan Linander m.fl. (c) 
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allmänna rättsmedvetandet en annan syn på hur straffpåföljden för 

grovtrattfylleri borde se ut? 
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1.2 Syfte 

Vi vill i denna rapport studera hur påföljden för grovt rattfylleri har förändrats 

och om det har gått i linje med det allmänna rättsmedvetandet. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur har påföljden för grovt rattfylleri förändrats under de senaste 25 åren? 

2. Har utvecklingen av påföljden för grovt rattfylleri gått i linje med det 

allmänna rättsmedvetandet? 

3. Hur långa fängelsestraff utdöms vid grovt rattfylleri? 

 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten studerar påföljden för grovt rattfylleri. Vi tittar på utvecklingen av 

påföljden för grovt rattfylleri under åren 1980 – 2005 i Sverige. Rapporten 

behandlar endast rattfylleribrott som skett under påverkan av alkohol, 

drograttfylleri behandlas alltså inte.   

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har läst litteratur som handlar om rattfylleribrottslighet. Vi har även studerat 

rapporter från BRÅ där det allmänna rättsmedvetandet behandlats samt 

rattfylleribrottsligheten i allmänhet. 

För att komma fram till resultatet så har läst statistik från BRÅ, tagit fram 

siffror från kriminalvården samt gjort en egen undersökning. Vår egen 

undersökning genomfördes som en enkät. De tillfrågade valdes slumpmässigt ut 

där åldern varierade från 15 till 70 år. Fördelning mellan män och kvinnor var 

ca 50 %. Antalet tillfrågade är 60 personer. Vi genomförde undersökningen 

genom att stå utanför ICA-maxi samt OBS-stormarknad under 2 timmar. Vi 
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hade tre frågor (se bilaga 3) som vi ställde till förbipasserande. Frågorna 

ställdes muntligen och vi fyllde i svaren på en blankett.  
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2 Resultat 

I resultatet tar vi upp statistik på straffet för grovt rattfylleri. Statistiken visar 

vilket straff som utdömts t.ex. fängelse eller samhällstjänst. Vi kommer även att 

ta upp hur omfattande straffen har varit. Vid fängelsestraff kommer statistik på 

hur långa straff som dömts samt om det verkställts på anstalt eller genom IÖV. 

Det allmänna rättsmedvetandet kommer i resultatet visa vad allmänheten tycker 

om rattfylleribrotten och hur de tycker straffen överensstämmer med brottets 

svårighetsgrad.  För att komma fram till resultaten så har vi tagit del av 

Brottförebyggande rådets rapporter samt gjort en egen undersökning.  

 

2.1  Påföljd  

2.1.2  Åren 1980-1989 

Under åren 1980-1989 så var det få förändringar i påföljden för grovt rattfylleri. 

Antalet dömda varierade mellan 5 931 (år 1985) och 7 410 (år1989).  

Den vanligaste påföljden var fängelse som utdömdes i ca 70 % av fallen. Under 

1982 var andelen fängelsestraff som högst, 74 %. De efterföljande åren sjönk 

andelen fängelsestraff och år 1986 var den 69 %, vilket var periodens lägsta 

siffra. 

Skyddstillsyn var den näst vanligaste påföljden vid grovt rattfylleri. Andelen 

steg i en jämn takt hela 1980-talet, och 1989 så var andelen skyddstillsyn vid 

grovt rattfylleri 17 %.  
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Figur 1. Påföljdsfördelning i procent för grovt rattfylleri för åren 1980-1989. 

 

2.1.3 Åren 1990-2004 

År 1990 sjönk andelen fängelsedomar kraftigt, istället ökade andelen villkorliga 

domar. Anledningen till detta är reformen av rattfyllerilagstiftningen 1990. 

Lagen förändrades så att man nu även skulle göra en bedömning om färden 

inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller inte. Man gjorde en 

individuell bedömning av hur påverkad personen som framfört fordonet varit. 

Gör man en jämförelse med andelen dömda för rattfylleri 1989 ser man att då 

ledde 70 % av domarna till fängelse, 1990 var andelen endast 53 %, för att 1991 

vara endast 42 %. Rättsväsendet uppmärksammade i vilken riktning 

påföljdsutvecklingen drog. Redan 1991 meddelades en rad domslut från högsta 

domstolen där fängelsestraff befästes som normalpåföljd vid grovt rattfylleri17.  

Under resten av 1990-talet ökade andelen fängelsedomar successivt för att 1999 

ännu en gång minska kraftigt. År 1997 slog den nya lagen om IÖV igenom med 
                                                
17 BRÅ, Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, Stockholm 
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full kraft vilket innebar att 65 % av fängelsedomarna avtjänades i hemmet med 

fotboja. Även denna gång var det lagstiftningen som var orsaken till 

förändringen. 1 januari 1999 infördes möjligheten att kombinera villkorlig dom 

och samhällstjänst som alternativ till fängelse.  

De senaste åren har andelen fängelsedomar ökat igen enligt den officiella 

statistiken. Högsta domstolen fastställde 2003 att fängelse skulle vara 

normalpåföljden för grovt rattfylleri. Kriminalvården kan i stället för fängelse 

på anstalt, ge den dömde möjlighet att verkställa straffet i hemmet genom IÖV. 

Denna påföljd syns ej i den officiella statistiken på BRÅ.  

Grovt rattfylleri kan straffas med fängelse i högst två år. En månads fängelse är 

den vanligaste strafftiden. De representerar ungefär 70 % av fängelsedomarna 

under åren 1980-2004. Trenden visar på att andelen längre fängelsestraff ökar. 

Antalet fängelsedomar, som är längre än två månader, har ökat i andel (se 

bilaga 1). 

 
Figur 2. Påföljdsfördelning i procent för grovtrattfylleri åren 1990-2004. 
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2.2  Det allmänna rättsmedvetandets åsikt 

2.2.1  BRÅ undersökning 1982 

Påföljderna har varierat under det senaste 25 åren men under 1980-talet var 

andelen fängelsedomar högre än under 1990-talet och 2000-talet. I BRÅ´s 

undersökning från 1982 framgår att allmänheten såg mycket allvarligt på 

rattfylleri18. Spridningen på svaren var liten i förhållande till andra brott som 

fanns med i undersökningen vilket visar att allmänheten hade ganska likadan 

syn på detta brott. 

I undersökningen framkommer också att Allmänheten ser hårdare på rattfylleri 

än det straff som utdöms vid domstolarna. Kan då dessa resultat visa på hur det 

allmänna rättsmedvetandet ser ut idag? Undersökningen gjordes för 23 år sedan 

och är därför inaktuell, attityder och tyckande förändras bl.a. beroende på den 

allmänna samhällsdebatten därför har vi även titta på en färskare undersökning. 

Varför vi tagit med undersökningen från 1982 är för att se om rättsmedvetandet 

förändrats över tid. Statistiken visar att andelen utdömda fängelse straff minskat 

sedan 1980-talet, allmänheten såg strängt på detta brott och ville se hårdare 

straff under denna period.  

 

2.2.2  BRÅ underökning 1996 

I undersökningen från 1996 kommer samma resultat fram som i den tidigare 

undersökningen dvs. allmänheten tycker att påföljderna för grovt rattfylleri 

borde vara strängare. I undersökningen ställdes frågan om dagens fängelsestraff 

är för korta. 56 % av det tillfrågade instämde fullständigt, 39 % instämde delvis 

medan endast 5 % inte alls instämde. Vidare i undersökningen framkom att 6 

månader var ett rimligt straff vid grovt rattfylleri. Undersökningen från BRÅ 

har inte tittat på det faktiska påföljderna de har istället gjort en jämförelse 

mellan domare och ”allmänhet” (man har i vissa frågor även tittat på vad 

poliser samt juriststuderande tycker). Resultatet av denna undersökning visar att 
                                                
18 BRÅ, Rättsmedvetandet i Sverige, 1982, Stockholm 
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allmänheten tycker att påföljderna för brott i Sverige är för ”milda” om man 

jämför med domarnas åsikt. Rattfylleri är det brott där allmänheten visar störst 

avvikelse från domarnas åsikt gällande påföljd19.  

 

2.2.3 Egen undersökning 

Undersökningen visar att allmänheten fortfarande ser strängt på grovt rattfylleri. 

85 % av de tillfrågade ansåg att fängelse bör vara påföljd vid grovt rattfylleri. 

Straffets längd tyckte 59 % av allmänheten skulle uppgå till minst 6 månader 

eller längre, 26 % ansåg att 3-6 månader var ett rimligt straff. På frågan om 

fotboja kan vara ett bra alternativ till fängelse tyckte 46 % att det kunde vara 

bra medan 43 % ansåg att det var ett dåligt alternativ. Vid undersökningens 

genomförande framkom uppgifter som inte fanns med i undersöknings 

underlaget. Många av det tillfrågade tyckte att  straffen skulle kompletteras med 

vård för att komma till någon förändring.  

 

2.3 Kritisk granskning av resultatet 

Vid undersökningen 1982 angavs inte villkorlig dom och skyddstillsyn som 

svars alternativ, dessa ingick i svarsalternativet övrigt. Personerna som svarat 

på enkäten visste kanske inte om att dessa påföljder finns och kan utdömas. En 

felkälla när det gäller hur allmänheten ser på påföljderna av grovt rattfylleri är 

att svarsalternativen inte berört hur man ser på vård. Om ett sådant alternativ 

också fanns kanske bilden skulle se ut på ett annat sätt.  

I BRÅ:s undersökning från 1996 utgick man från domares åsikter och inte 

utifrån domstolarnas utdömda straff, man kan dock utgå ifrån att deras tyckande 

överensstämmer med hur det skulle döma i sitt yrke.  

I våran egen undersökning har urvalet varit litet, endast 60 personer har 

tillfrågats. Allmänhetens kunskap om fotboja antar vi var väldigt varierad, 

vilket påverkar vilket svar dom ger. Undersökningen har inte tagit reda på om 

                                                
19 BRÅ, ”Det allmänna rättsmedvetandet” 1996, Stockholm 
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de tillfrågade har en juridisk utbildning. Resultatet visar därför inte om det är 

någon skillnad mellan juridisk utbildade och ”allmänhet”. 

Statistiken gällande fotboja stämmer inte fullständigt då vissa straff verkställs 

året efter de blivit dömda. Därigenom hamnar de i statistiken för nästkommande 

år. Skillnaden är obetydlig och inverkar därför endast marginellt på resultatet. 

 

2.4 Resultatsammanfattning 

Resultaten från BRÅ:s undersökningar visar på att ”det allmänna 

rättsmedvetandet” vill se att rattfylleristerna får stränga straff såsom fängelse 

samt att fängelsestraffen bör vara längre än vad som utdöms. I vår egen 

undersökning har vi kommit fram till samma resultat, allmänheten vill se 

fängelsestraff som normal påföljd samt att fängelse tiden bör vara 6 månader 

eller längre.  

Resultatena visar på att påföljden fängelse har varierat under den tidsperiod 

som rapporten har undersökt. I jämförelse med 1980-talet så utdelas det idag 

färre fängelsedomar. Under 1980-talet avtjänades 70 % av domarna på anstalt, i 

början av 1990-talet var de ca 50 % för att i dag vara endast 20 %. Den 

officiella statistiken visar att ca 55 % döms till fängelse men i själva verket är 

det endas 20 % som verkställs på anstalt. Övriga verkställde straffet genom 

IÖV. 2004 verkställdes 58 % av fängelsedomarna genom IÖV.   

Resultaten visar att allmänheten ser strängt på rattfylleribrottet och att 

rättsväsendets syn på brottet inte går i linje med allmänhetens.  
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3  Diskussion 

Vi har kommit fram till att allmänheten och rättsväsendet inte har samma syn 

på hur straffet för grovtrattfylleri ska se ut. Allmänheten vill se hårdare tag mot 

dessa brottslingar. Domstolarna har inte följt ”det allmänna rättsmedvetandets” 

tyckande utan istället gått mot att utdöma mildare straff under de senaste åren. 

Man kan då fråga sig varför domstolarna valt denna väg istället för att låta 

”lagen utgå från folket”? Vi tror att anledningen till varför allmänheten vill se 

ett hårdare straff beror på att de ser allvarligt på brottet och ett hårt 

fängelsestraff är symboliskt viktigt. Ett längre straff är en enkel lösning på 

problemet, med tanke på att de flesta grova rattfyllerister har alkoholproblem är 

det bara en tillfällig lösning för att få bort dessa från vägarna. Vi tror att det 

måste till andra lösningar för att få bukt med problemet. När vi genomförde vår 

enkätundersökning framkom det vid flera tillfällen att straffen skulle 

kombineras med vård annars skulle de inte ha någon bestående effekt.  

 

När man läser statistik från BRÅ på hur straffpåföljden för grovt rattfylleri visar 

denna inte hur fängelsestraffet har avtjänats. Kriminalvården kan besluta om 

IÖV istället för fängelse på anstalt. Varför syns inte IÖV i den allmänna 

statistiken? Allmänheten får genom detta en bild av att rättsväsendet ser hårt på 

rattfylleri genom att utdöma fängelsestraff. Samtidigt som en stor del av 

allmänheten ser fotboja som ett lindrigare straff. Rättsväsendets verkställanden 

av domar skiljer sig därmed ytterliggare från allmänhetens syn på hur påföljden 

skall se ut. Samtidigt tror vi att allmänheten har liten kunskap om IÖV och hur 

bestämmelserna kring detta ser ut. Många har uppfattningen att om en person 

blir dömd till IÖV så kan personen ”komma och gå som han vill”, många av de 

tillfrågade visste inte heller att personen måste vara nykter under strafftiden. 

Detta gör att de ser IÖV som ett lindrigt straff. Rättsväsendets användande av 

fotboja behöver inte innebära att de ser lindrigare på grovt rattfylleri utan att det 

är en bra lösning för individen samt samhällsekonomiskt fördelaktigt. Vi anser 

att lagen ska utgå från folken men i vissa fall måste lagstiftaren ta hänsyn till 

vilken kunskap allmänheten har. När det gäller grovt rattfylleri tycker vi att 
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rättsväsendet bör fortsätta att utdöma IÖV. Vi tror att detta kan vara en bra 

lösning för den enskilde eftersom man kan behålla jobbet och man får bo kvar 

hemma. Nykterheten kontrolleras regelbundet genom slumpmässiga kontroller. 

Om man döms till fängelsestraff innebär det ett väldigt stort steg eftersom man 

riskerar att mista arbetet och bostaden. Steget tillbaka in i samhället efter ett 

avtjänat fängelsestraff kan bli stort eftersom personen då kanske måste börja 

om på ”ruta ett” och skaffa arbete och bostad. Dessa omständigheter kan göra 

att personen återgår i ett missbruk eller att missbruket förvärras. 

 

3.1 Slutsatser och förslag 

Vår undersökning och BRÅ´s undersökningar visar på att allmänheten vill ha 

fängelsestraff som påföljd vid grovt rattfylleri. De vill även att fängelsestraffen 

ska vara långa. I vår undersökning är allmänheten splittrad gällande 

möjligheten att avtjäna straffet genom IÖV. De som var negativa till IÖV ansåg 

att det var ett för lindrigt straff på ett så grovt brott. Siffror från kriminalvården 

visar att en stor del av de fängelsedömda avtjänar straffet genom IÖV. I stället 

för att låsa in personer på långa fängelsestraff bör man ge den hjälp som de 

behöver för att komma ur sitt eventuella missbruk. Vi tycker att samtliga som 

döms för grovt rattfylleri ska erbjudas vård. Det innebär inte att de ska slippa 

straff utan vården ska kombineras med någon form av påföljd. Vi tror att IÖV 

är en bra påföljd eftersom personen då har störst möjlighet att hålla sig kvar i 

samhället men samtidigt avtjäna ett straff. Fängelse kan vara ett bra alternativ 

vid de tillfällen personen missköter sig eller inte vill ha vård. Detta för att 

samhället måste visa att det ser hårt på grovt rattfylleri. Genom att erbjuda alla 

dömda vård tror vi samhället kommer att göra en stor mänsklig vinst. Kan man 

inte hjälpa alla ur ett missbruk kanske åtminstone en stor del kan bli hjälpta och 

få ett bättre liv. Man måste göra en individuell bedömning av vilken vård som 

behövs för personen. Villkorlig dom anser vi alltid bör kombineras med 

samhällstjänst och vård, detsamma gäller skyddstillsyn annars blir dessa 

påföljder för lindriga. 
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Bilaga 1 
 
 

Diagram 1 
 

Personer dömda för grovt rattfylleri, antal och strafflängd. 
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Bilaga 2 
 
Diagram 2  
 
Antal personer som verkställt fängelsestraffet med fotboja. 
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Bilaga 3 
 
Frågeformulär från vår egen undersökning. 
 
 

Grovt rattfylleri 

 
1. Vilken påföljd anser du ska följa på grovt rattfylleri? 

• Fängelse  
• Skyddstillsyn 
• Villkorlig dom 
• Böter 
 
 
 
 
 

Fängelse Skyddstillsyn Villkorlig dom Böter
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2. Vilken av nedanstående strafflängder vid fängelse anser du vara rimlig? 
• 0-1 månad 
• 1-3 månader 
• 3-6 månader 
• 6 månader eller mer 

 
3. Tycker du att fotboja är ett bra alternativ istället för fängelse på anstalt? 

• Nej 
• Ingen uppfattning 
• Bra  
• Mycket bra 
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