
 

 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Vårterminen, 2006 
Moment 4:3 
Fördjupningsarbete 
Rapportnummer: 307 

 

 

 

 
Rattfylleribrotten ökar 
hur kan de minskas!? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jenny Carlsson 

Madeleine Edlund 

 



Rapport nr 307, Rattfylleribrotten ökar – hur kan de minskas!?   
Jenny Carlsson och Madeleine Edlund 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Att trafiknykterhetsbrotten ökar är utan tvekan ett problem som det måste läggas mer 

resurser på. Vi har genom vårt arbete försökt påvisa hur trafiknykterhetsbrotten med 

hjälp av olika aktörer i samhället skall kunna minskas och vilka metoder som lämpar 

sig bäst för detta.   

Förutom en större samverkan mellan myndigheterna för att komma tillrätta med den 

ökande alkoholkonsumtionen spelar också människors attityder och moral en stor roll. 

Överlag ser samhället allvarligt på rattfylleribrott. Folk är upprörda över de milda 

straff som idag döms ut av domstolarna. Genom att se över dagens lagstiftning 

kommer förhoppningsvis rattfylleridomarna skärpas i framtiden. Det är någonting 

som många drabbade ser fram emot. 

Samtidigt är det ett komplext problem då det i de allra flesta fallen ligger 

missbruksproblem bakom. Därför ser vi det som viktigt att det läggs större resurser på 

att bekämpa den ökande alkoholkonsumtionen. Den helt klart bästa metoden verkar 

vara alkolås i kombination med vård och det är något som vi hoppas och tror kommer 

att användas allt mer. Vårt arbete belyser några tänkbara åtgärder för att minska 

trafiknykterhetsbrotten och vi har genom detta arbete fått insikt i hur viktigt det är att 

samhällets alla instanser samarbetar. 
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1 INLEDNING  
 

Denna studie behandlar ämnet rattfylleri med inriktning på hur trafiknykterhetsbrotten 

med hjälp av olika aktörer i samhället skall kunna minskas och vilka metoder som 

lämpar sig bäst för detta.   

 

1.1 Bakgrund 
 

Trafiknykterhet är en angelägenhet som angår oss alla. Undersökningar och forskning 

har visat att motståndet mot rattfylleribrott är stort bland allmänheten. Lagstiftning 

och rättspraxis är ett viktigt led i samhällets förebyggande insatser gällande 

rattfylleribrott. Under den senaste tiden har det höjts många röster som förespråkar 

hårdare straff mot syndarna. Detta har resulterat i att justitieminister Thomas 

Bodström har engagerat sig i ämnet och han anser att lagstiftningen bör ses över och 

minimistraffet höjas1. Mycket talar också för att straffet för rattfulla som kör ihjäl 

någon kommer att skärpas. 

 

Vi har valt att titta närmare på förekomsten av rattfylleribrott och det faktum att det 

har skett en markant ökning av dessa brott2. Detta ämne känns aktuellt att titta 

närmare på eftersom det har varit flera uppmärksammade fall den senaste tiden. 

Domstolen har då dömt ut låga straff och i vissa fall även sänkt straffen efter 

överklagan. Under en längre tid har straffpåföljden vid rattfylleridomar förändrats så 

att fängelse/kontraktsvård numera tillhör ovanligheten3. I olika debattartiklar i 

massmedia kan noteras att det även inom rättsväsendet förs en debatt kring påföljder 

vid rattfylleri. 

 

Konsekvenserna av ett rattfylleribrott är enorma både för samhället och för den 

enskilde individen. Beräkningar visar att rattfylleribrotten kostar samhället omkring  

 
                                                
1 www.drugnews.se/article.asp?id=2928  
2 www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholsamhalle/rattfyllaBolaget.htm      
3 Fuhrman, Håkan (2005) Trafiknykterhetsbrotten. Ett studiematerial för studenter vid 
polisutbildningen 
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två till tre miljarder årligen. Statistik från BRÅ visar att 80 procent av de som kör 

rattfulla har missbruksproblem4. 

 

Det visar att man måste arbeta brett, dels förebyggande dvs. med missbruksvård och 

samtidigt försöka minska rekryteringen av ”nya missbrukare” samt med riktade 

insatser från olika håll i samhället med ett samarbete myndigheter emellan. Man kan 

via kampanjer och liknande insatser försöka hålla debatten levande och kanske lyckas 

minska ”tillfällighetsbrotten”. Det finns de som chansar och kör onykter eftersom 

upptäcktsrisken är så liten så en minskning där skulle bespara mycket lidande. 

Förutom det rent ekonomiska innebär det oftast mycket stora psykiska påfrestningar 

att tvingas leva med att ha skadat och ibland till och med dödat en annan människa. 

 

Det finns inte bara en orsak till ökningen av rattfylleribrott utan flera olika faktorer 

spelar in. Samhället förändras och därmed också människors vanor och attityder. Vi 

skall försöka belysa några tänkbara faktorer som har betydelse i samanhanget.  

 

Lite historik kring lagstiftningen; 

1957 sänktes promillegränsen från 0,8 till 0,5 och kallades då rattonykterhet5.   
 

Den 19 februari 1990 beslutade riksdagen om sänkt promillegräns från 0,5 till 0,2. 

Benämningen ändrades då till rattfylleri och lagen trädde i kraft första juli samma år 

och gränsen gäller fortfarande6. 

 

Första februari 1994 infördes en ny och strängare lag. Gränsen för grovt rattfylleri 

sänktes från 1,5 till 1 promille. Maximistraffet höjdes från 1 års fängelse till två år. I 

förarbetet till lagstiftningen framgick att fängelse skulle vara normal påföljd Annan 

påföljd skulle bara utdömas i undantagsfall. Rättsfall rörande rattfylleri förekommer i  

mycket liten utsträckning, Praxis i den delen torde främst bildas genom 

åklagarmyndigheternas strafförelägganden7. 

                                                
4 http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=2&action=pod_show&id=20  (2006-02-07, kl.15.15) 
5 http://www.mhf.se/default.aspx?FolderID=8148dfbc-fcd8-4273-8f63-2caa76ab8db0  (2006-02-07,  
   kl. 15.15) 
6 http://www.mhf.se/default.aspx?FolderID=8148dfbc-fcd8-4273-8f63-2caa76ab8db0 
7   George Sterzel ”Studier rörande Påföljdspraxis med mera”. Författarna och Jure Förlag AB.  
   Upplaga   3. Stockholm 2005. 
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förekommer i mycket liten utsträckning, Praxis i den delen torde främst bildas genom 

åklagarmyndigheternas strafförelägganden8. 

 

En lag om nollgräns för narkotika i trafiken trädde i kraft den 1 juli 19999. 

 

Undersökningar visar att vi dricker allt mer alkohol och dessutom förändrar våra 

alkoholvanor. Allt fler ungdomar börjar allt tidigare att dricka alkohol. EU inträdet 

har inneburit att gränserna har öppnats för större laglig införsel av alkohol vilket 

innebär att tullens förutsättningar att kontrollera införseln har försvårats. Den illegala 

alkoholkonsumtionen har bidragit till att höja totalkonsumtionen. Före EU inträdet 

bedrev Sverige en mycket restriktiv alkoholpolitik eftersom en ökad konsumtion av 

alkohol och antalet trafikonykterhetsbrott har ett tydligt samband. De låga 

alkoholpriserna i övriga EU kan tvinga Sverige att sänka alkoholbeskattningen, vilket 

med stor sannolikhet kommer att leda till ytterligare ökad konsumtion. Ökningen 

beräknas idag vara 1 liter per person och år vilket innebär en ökning av 

rattfylleribrotten med 11 procent per år. Trenden är skrämmande tydlig och behovet 

av att sätta in tidiga resurser för att stoppa den hastiga ökningen är större än 

någonsin10. 

 

1.2 Alkoholproblemet 
 

Man räknar med att cirka 300 000 svenskar har ett alkoholberoende och av dessa är 

det bara en liten del som själva söker hjälp. Dessutom uppskattar man att 5000-7000 

dödsfall varje år är relaterade till en för hög alkoholkonsumtion. Förutom risken att bli 

beroende ökar också risken att drabbas av andra sjukdomar. Huvudvärk, magbesvär 

och dålig sömn kan mycket väl bero på en hög alkoholkonsumtion. Om 

alkoholkonsumtionen minskar är det stor chans att besvären försvinner.  Människor  

 

                                                                                                                                       
 
8   George Sterzel ”Studier rörande Påföljdspraxis med mera”. Författarna och Jure Förlag AB.  
   Upplaga   3. Stockholm 2005.  
9http://www.mhf.se/default.aspx?FolderID=8148dfbc-fcd8-4273-8f63-2caa76ab8db0  
10 http://www.vv.se (2006-02-07, kl. 15.20)  
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som överkonsumerar alkohol är oftare förtidspensionerade än andra och över 1000 

personer förtidspensioneras årligen på grund av alkoholrelaterade diagnoser. 

Alkoholen bör ses som ett av de största och mest kostsamma hälsoproblem vi har i 

Sverige. De alkoholrelaterade kostnaderna för samhället överstiger 100 miljarder 

kronor årligen. Då är inte de sociala konsekvenserna medräknade. Inte heller det 

lidande och psykiska påfrestningar som en storkonsuments omgivning blir utsatt för 

är med i kostnadsberäkningen11.  

 

I Sverige dricker omkring 90 procent av befolkningen alkohol regelbundet. 

Användandet av alkohol går långt tillbaka i tiden och förekommer i de flesta kulturer. 

Män missbrukar alkohol i större utsträckning än kvinnor. Var fjärde till var femte man 

i Sverige har en hälsovådlig konsumtion under delar av sitt liv och kvinnornas 

alkoholkonsumtion ökar stadigt. Det finns ingen skarp gräns mellan en storförbrukare 

och alkoholberoende. Det är en gradvis övergång från en normal alkoholkonsumtion 

till en hög konsumtion och vidare till beroende12. 

 

De flesta personer med alkoholproblem upptäcks inte i sjukvården. Detta har många 

orsaker. Personerna förnekar oftast detta och underskattar själva hur mycket de 

dricker. Det gör att uppgifter om den aktuella alkoholkonsumtionen kan vara svåra att 

få fram. Resultaten av behandling av avancerade alkoholproblem är föga 

framgångsrik. Det underlättar därför behandlingen om det görs ett tidigt ingripande 

mot problemet13. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och se hur man på olika sätt och med hjälp 

av olika aktörer i samhället skall kunna minska trafiknykterhetsbrotten.  

                                                
 
11 www.doktorn.com/info.asp (sid 10890) 
12 www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholsamhalle/rattfyllaBolaget.htm 
13 www.doktorn.com/info.asp (sid 10890) 
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1.4 Frågeställningar 
 

Vem kör rattfull? 

Behöver alkoholpolitiken förändras? 

Hur arbetar polisen med rattfylleribrottsligheten? 

Hur fungerar alkolås och är metoden effektiv? 

Alkoholkonsumtionen bland unga ökar – hur ska trenden brytas? 

Hur ser påföljderna för grovt rattfylleri ut idag?   

 

1.5 Tillvägagångssätt   
   

För att få klarhet i och komma fram till svar på frågeställningarna har vi läst litteratur 

gällande rattfylleri – orsaker, lagstiftning samt övriga konsekvenser. Vi har även 

använt oss av källor på internet såsom barnombudsmannens, systembolagets, 

vägverkets, brås, barnhusets sidor mm. Vi har pratat med åklagare samt jurister för att 

få fram olika vinklar av problemen. En telefonintervju är gjord med rådman Lars 

Viktorsson på Umeå tingsrätt och den intervjun bifogas som bilaga. Vi har även pratat 

med tre andra jurister vid olika tingsrätter för att skapa oss en bild av hur den rättsliga 

bedömningen går till. Även statistik och tidigare genomförda undersökningar har 

studerats för att komma fram till de resultat vi sedan analyserat. 
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2 TEORI 

 

2.1 Grovt rattfylleri 

 
Enligt lagstiftningen i trafikbrottslagen, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

4a§ 14 skall man ta hänsyn till om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 

promille i blodet eller 0,5 mg/l i utandningsluften, beakta om föraren annars har varit 

avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel och fästa avseende vid hur fordonet 

kan ha inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten i bedömningen om brottet är grovt. 

För grovt rattfylleri kan föraren dömas till fängelse i högst två år. 

 

2.2 Påföljdsval 
 

Påföljd för grovt rattfylleribrott är straff som böter, fängelse, villkorlig dom, 

skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård15 Reglerna om dessa påföljder finns 

i 25-28 och 31 kap. brottsbalken. Reglerna om straffmätning och påföljdseftergift 

finns i 29 och 30 kap. brottsbalken. 

Olika påföljder kan kombineras vilket avgörs i tingsrätten. Åtgärder gällande den 

tilltalades körkort prövas däremot av länsstyrelsen. 

 

2.3 Särskilda hänsyn  
 

Valet mellan fängelse och en icke frihetsberövande påföljd styrs i huvudsak av 

bestämmelsen i 30 kap. 4 § brottsbalken. Presumtionen är för att en annan påföljd än 

fängelse skall väljas. I första stycket anges att rätten skall fästa särskilt avseende vid  

omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Sådana omständigheter 

som anges i 29 kap. 5 § brottsbalken skall då beaktas. 

 
                                                
 
14 ”Sveriges Rikes Lag 2006”, Norstedts juridik AB 2006.   
15 Kap. 1 3§ Brottsbalken  
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Ungdomar under 18 år bör inte dömas till fängelse endast med hänvisning till brottets 

art meddelas det i förarbetena till 1994 års lagstiftning16. 

 

Äldre personer, i pensionsåldern eller över, står det ingenting om i förarbetena att man 

skall ta särskild hänsyn till. Däremot står det i 29 kap. 5§ 5p brottsbalken att rätten vid 

straffmätning, utöver brottets straffvärde, särskilt ska beakta om den tilltalade pga. 

hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets 

straffvärde17.  

 

2.4 Rättspraxis 
 

Begreppet rättspraxis är en samling principer och beslut som domstolar och andra 

rättsbeslutande myndigheter tidigare författat vid avgörandet av fall där lagtexten inte 

varit nog tydlig. Det anses vara en rättskälla och skall därför utgöra vägledning. Vid 

nästkommande liknande fall kan och bör dessa sedan åter användas för att förenkla 

besluten. Man kan också ta stöd av motiven som lagstiftaren hade vid skapandet av 

lagstiftningen (förarbeten, utredningar) om lagen inte klart täcker något.  

 

I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Regeringsrätten som 

anses prejudicerande, men även domar från hovrätter och kammarrätter kan ha ett 

visst prejudikatsvärde. I praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller 

mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor. Dock är inte andra domstolar 

enligt lag bundna att följa prejudikaten18. 

 

 

                                                
16 NJA II 1993 s. 434 
17 George Sterzel ”Studier rörande Påföljdspraxis mm.” Författarna och Jure Förlag AB. 
18 George Sterzel ”Studier rörande Påföljdspraxis mm.” Författarna och Jure Förlag AB 
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2.5 Rutinaktivitetsteorin & beslutsteorin 

 
Rutinaktivitetsteorin och beslutsteorin är teorier som är viktiga brottspreventiva 

teorier19 som med fördel passar att använda ihop med varandra i alla möjliga typer av 

brottsbekämpning. Det viktiga i rutinaktivitetsteorin är att man har klart vilka faktorer 

som samspelar för att brott ska inträffa. Då kan vi också påverka sådana situationer. 

Även beslutsteorin är relevant för att försöka bekämpa ökningen av rattfylleribrott på 

flera nivåer. 

 

 

                                                
19 Gunnar Dahl ”Problemorienterat polisarbete”. Tryckeri Knappen 2003. Sid 21. 

Problemidentifiering 

Kartläggning/analys 

Åtgärder 

Utvärdering/uppföljning 

När, var, hur 
Vilka, varför 
Tidigare åtgärder 

Primär prevention 
Sekundär prevention 
Tertiär prevention  

Rutinaktivitets- 
teorin 

Beslutsteorin 
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3 RESULTAT 

 

3.1 Vem kör rattfull? 
Genom att tillämpa rutinaktivitetsteorin och studera olika slags litteratur har vi 

kommit fram till att majoriteten av dem som misstänks för rattfylleribrott är män. 

Yngre män är överrepresenterade. Men även andelen kvinnor ökar konstant. En 

ökning av kvinnors bilkörande samt en förändring av kvinnors alkoholkonsumtion är 

troligen förklaringen till utvecklingen20. Det finns ett tydligt samband mellan 

totalkonsumtionen av alkohol i samhället och de alkoholrelaterade trafikolyckorna21.  

 

Det finns två kategorier av rattfyllerister. De som är alkoholberoende eller 

alkoholmissbrukare samt de som kör onykter någon enstaka gång. I den första 

kategorin hittar vi den absolut största gruppen. Undersökningar visar att ca 80 % av 

de som kör rattfulla har missbruksproblem. Det finns endast två åtgärder som kan 

förhindra en missbrukare att köra onykter - behandling för alkoholproblemet eller 

alkolås. För att kunna genomföra en behandling krävs att personen frivilligt 

medverkar, då tvångsvård inte förekommer. Vid en installation av alkolås är det bilen 

som förhindrar att någon alkoholpåverkad kan köra den. Den andra kategorin som kör 

onykter någon enstaka gång, de så kallade tillfällighetsrattfylleristerna, har ofta goda 

avsikter. Ofta är det tillfället som gör att de kör rattfulla. Omdömet är omtöcknat av 

alkohol och då transportproblemet uppkommer bestämmer de sig ändå för att köra. I 

nyktert tillstånd fördömer denna grupp ofta rattfylleribrottet. 

Generellt kan man dock säga att rattfylleristen är känslomässigt instabil, har ofta 

karaktärsstörningar som till exempel bristande förmåga att visa hänsyn, och 

respekterar i allmänhet inte samhällets normer i trafiken22. 

  

 

                                                
20 www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=20&module_instance=2 
21 www.vv.se  Rapport:Alkohol Droger och Trafik 
22 Fuhrman, Håkan (2005) Trafiknykterhetsbrotten. Ett studiematerial för studenter  
   vid polisutbildningen 
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3.2 Behöver alkoholpolitiken förändras? 
 

De politiska partierna är idag överens om att den ökande alkoholkonsumtionen kräver 

en förändring av alkoholpolitiken.  

Den 17maj 2005 sa riksdagens socialutskott ja till regeringens förslag om krafttag mot 

den illegala alkoholhandeln. Av ett pressmeddelande från riksdagen framgår att 

mycket av den illegala alkoholen säljs till barn, ungdomar och storkonsumenter. En 

stor del av den svenska alkoholpolitiken går ut på att skydda dessa grupper. Alla 

partier i utskottet är överens om att skärpa dagens regler. 

Straffet för grov olovlig försäljning och grov olovlig tillverkning höjs. Det innebär att 

straffet för dessa brott ger fängelse i minst sex månader och högst sex år. Med dagens 

regler är straffet för dessa brott högst fyra års fängelse23. Rättssystemet är en viktig 

del när det gäller brottsprevention och skärpta straff skulle därmed medföra en 

avskräckande effekt.24 

 

Ingen förvaring av alkohol i butiker ska få förekomma. För att stoppa den illegala 

försäljningen av alkohol som sker under disk i vissa butiker så införs det ett 

uttryckligt förbud mot att förvara alkoholdrycker i butiker25. 

 

Socialutskottet stödjer regeringens förslag att Alkoholkommittèn under 2005 ska 

genomföra en informationskampanj mot den illegala alkoholen. Kampanjen riktar sig 

i första hand till ungdomar. De vuxnas attityder till illegal alkohol är det också viktigt 

att försöka påverka genom information26. 

 

 

 

                                                
23 www.bo.se Barnombudsmannens rapport Drogfri tid 2005:05, Statistiska centralbyrån. Sveriges 
Riksdag. Pressmeddelande 2005-05-17 
24 Gunnar Dahl. Problemorienterat polisarbete 2003 sid 40 
25 www.bo.se Barnombudsmannens rapport Drogfri tid 2005:05, Statistiska centralbyrån. Sveriges 
Riksdag. Pressmeddelande 2005-05-17 
26 www.bo.se Barnombudsmannens rapport Drogfri tid 2005:05, Statistiska centralbyrån. Sveriges 
Riksdag. Pressmeddelande 2005-05-17 
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3.3 Hur arbetar polisen med rattfylleribrottsligheten? 
 

Idag genomför polisen drygt en miljon sållningsprov per år. Ambitionen är att 

fördubbla det antalet och genomföra minst två miljoner prov per år. De flesta 

myndigheter jobbar också med så kallade riktade insatser mot rattfylleriet. Man 

försöker att utföra kontroller vid ”högriskområden” tex. utanför systembolag och 

nattöppna bensinmackar och liknande. Resultaten brukar inte sällan vara betydligt 

bättre än genomsnitten. Ofta har poliserna också god kunskap om var och när 

rattfylleribrotten sker, men då bemanningen sällan är som störst vid dessa tidpunkter 

är det svårt att komma tillrätta med problemen. En viktig del i arbetet med att minska 

antalet rattfylleribrott torde därför vara att utöka polisens resurser. 

 

3.4 Hur fungerar alkolås och är metoden effektiv? 
 

1999 startade en försöksverksamhet med alkolås27. Alkolåset är kopplad till bilens 

tändningssystem och förhindrar att bilen startar om föraren är onykter. För att starta 

ett fordon med alkolås måste föraren blåsa i ett munstycke. Innehåller 

utandningsluften alkohol som överstiger den tillåtna gränsen går fordonet inte att 

starta. Dessutom registreras detta i alkolåsets minnesfunktion. Under färden 

kontrolleras nykterheten genom nya blåsprov. 

 

I försöket har personer fått möjlighet att välja alkolåsprogram istället för 

körkortsåterkallelse. Programmet går ut på att deltagarna under två år endast får köra 

en bil med alkolås och endast i Sverige. Deltagarna i programmet betalar själva alla 

kostnader. Varannan månad kontrolleras alkolåset och dess minne töms. Var tredje 

månad måste deltagarna genomgå läkarkontroll. Under det andra året måste 

blodvärdet vara normalt, vilket innebär att de allra flesta tvingas minska sin 

alkoholkonsumtion. De som inte klarar detta får inte längre delta i försöket. Försöket 

har visat sig ha mycket positiva effekter för att minska alkoholkonsumtionen för de  

 

                                                
27 www.vv.se Rapport: Alkohol Droger och Trafik 2004-10 
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personer som deltar. Straffet i form av böter eller fängelse påverkas inte av 

alkolåsprogrammet utan döms ut som vanligt. 

 

3.5 Alkoholkonsumtionen bland unga ökar - hur ska trenden 

brytas? 
 

Under januari-februari 2005 gjordes en undersökning där ungdomar fick svara på 

frågor om sina vanor och attityder till bland annat alkoholdrickande. Studien gjordes 

på 881 ungdomar i årskurs åtta i grundskolan samt de som gick andra året på 

gymnasiet28. På frågan om vad som skulle kunna få ungdomarna att avstå från att 

dricka alkohol var det vanligaste svaret att de skulle avstå om det var svårare att få tag 

på. Andra viktiga faktorer till att avstå var om kompisarna lät bli att dricka, om det 

inte fanns någon som langade, en höjning av priserna samt om det skedde 

poliskontroller bland ungdomarna. Ungdomarna anser att de påverkas av information 

i skolan och även av radio och TV i stor utsträckning. 

 

Ungdomarna anser själva att föräldrarna är den viktigaste förebilden. Efter föräldrarna 

är det kompisarna som påverkar mest. Barnombudsmannen anser att kunskapen om 

föräldrarnas betydelse för ungdomars syn på alkohol borde ökas hos allmänheten. 

Både föräldrarnas egna alkoholvanor och deras åsikter om alkohol påverkar 

ungdomarna. Tidigare undersökningar visar att föräldrarna spelar en avgörande roll 

för barns och ungas förhållningssätt till alkohol, vilket också bekräftas i en studie från 

barnombudsmannen. Undersökningen visar på att media spelar en stor roll som 

förmedlare av vuxnas attityder. Man måste alltså fundera över vilka signaler vi vuxna 

ger till våra barn och unga kring alkohol29. 

 

Ole Petter Nyhaug, trend och ungdomsforskare, vill visa på att bristen på auktoriteter 

som ungdomar litar på är en viktig anledning till att konsumtionen ökar hos 

ungdomar. Förr fanns det någon slags gemensam överenskommelse bland föräldrar  
                                                
28 www.bo.se Barnombudsmannens rapport Drogfri tid 2005:05, Statistiska centralbyrån. Sveriges 
Riksdag. Pressmeddelande 2005-05-17 
29  www.barnhuset.com. 2004  Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen. 
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om till exempel när barn skulle gå och lägga sig. Idag finns inga sådana gemensamma 

regler utan det som förmedlas till ungdomarna är att allt är möjligt. Han menar att 

ungdomar saknar människor som är tydliga och att de vill ha mer disciplin i 

vardagen30. 

 

Föräldrastöd med kunskap om alkohol och hur barn och unga påverkas borde spridas i 

en större utsträckning. Örebro preventionsprogram är en drogförebyggande metod 

som i första hand riktar sig till föräldrar. Den sprids alltmer över landet och har en 

bevisad effekt för att minska ungdomars berusningsdrickande. Andra metoder för att 

motverka alkoholmissbruket bland barn och unga bör också utvärderas. Om de visar 

sig ge önskvärd effekt, det vill säga att alkoholmissbruket minskas bland ungdomar, 

bör de spridas till kommuner, skolor och andra aktörer. 

Enligt Koutakis och Stattins preventionsprogram tenderar föräldrar att vara restriktivt 

inställda till alkohol när deras barn är relativt unga men blir mer tillåtande när barnen 

blivit lite äldre31 Av samma studie framgick att 40% av 16-åringarna med tillåtande 

föräldrar hade varit berusade mer än tio gånger det senaste året. Motsvarande siffra 

för de 16-åringar med restriktiva föräldrar var 17%. Man konstaterade också att 

ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar dricker mer ute bland 

sina kompisar32.   

 

I en undersökning som barnombudsmannen genomfört framkommer att ungdomar i 

Sverige är nöjda med sina föräldrar. Endast en liten del av de yngre tycker att 

föräldrarna är för stränga. Fler än 90 % av de unga vill ha tydliga gränser i familjen 

kring alkohol33. 

 

 

 

                                                
30 www.bo.se  Barnombudsmannens årsrapport 2005.  
31 www.bo.se   
32 Koutakis, N.,Stattin, H. Resultat från Örebro Preventionsprogram. Örebro Universitet, Center for 
Development Research, maj 2004 
33 www.bo.se   
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3.6 Hur ser påföljderna för grovt rattfylleri ut idag? 
 

Kriminalstatistiken visar för 2003 att böter eller strafföreläggande för grovt rattfylleri 

som huvudbrott dömdes ut i 321 fall. I 5328 fall dömdes det till annan påföljd – 2872 

fall till fängelse, 1173 fall till skyddstillsyn (varav 6 med fängelse, 453 fall med 

kontraktsvård och 224 med samhällstjänst), 1251 fall tillvillkorlig dom (varav 1076 

med samhällstjänst). Vidare överlämnades 2 fall till rättspsykiatrisk vård och 30 fall 

till vård inom socialtjänsten (varav 13 med ungdomstjänst)34.   

 

Procentuellt betyder detta att av dem som dömdes till fängelse, skyddstillsyn och 

villkorlig dom fick 54 % fängelse (däri inräknat fängelse enligt 28:3 § brottsbalken, 

”skyddstillsyn får förenas med fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader”). 

87 % fick en påföljd som kan bedömas som svårare än vanlig skyddstillsyn eller 

vanlig villkorlig dom. 25 % fick samhällstjänst. 

 

För dem som dömdes till fängelse bestämdes strafftiden i 27 fall till mindre än 1 

månad, i 1879 fall till 1 månad, i 686 fall till mer än 1 månad men högst 2 månader, i 

166 fall mer än 2 månader men högst 3 månader, i 52 fall mer än 3 men högst 4 

månader, i 14 fall till mer än 4 men mindre än 6 månader, i 22 fall mer än 6 men 

mindre än 12 månader, i 7 fall 1 år och i 3 fall mer än 1 men högst 2 år. 

Fängelsestraffen upp till 3 månader verkställs idag som regel genom elektronisk 

övervakning i hemmet35. Sedan 1a april 2005 kan personer som blivit dömda till högst 

6 månaders fängelse få möjlighet att avtjäna hela sitt straff med så kallad fotboja.  

 

Statistiken visar att fängelsestraff på 1 månad är klart dominerande i de fall inte annan 

påföljd väljs. Det förekommer dock både fängelse 14 dagar och fängelse på mer än 1 

månad. Ofta är det flerfaldig brottslighet i de fall med 1 månads fängelse. Grovt  

 

 

                                                
34 Sterzel 2005, sid. 388 
35 Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. 
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rattfylleri förekommer ofta i både likartad brottskonkurrens samtidigt som olovlig 

körning (grovt brott) och annan trafikbrottslighet36.  

 

Att fängelsestraffen som utdöms i genomsnitt är 1 månad trots att straffskalan är upp 

till 2 år beror på att man dömer efter hur praxis lyder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Sterzel 2005, sid. 405 
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4 RESULTATANALYS 
 

Efter att ha vägt in de olika aspekterna i det material vi har gått igenom, har vi 

kommit fram till att det inte finns något enkelt svar på de frågor som vi har valt att 

undersöka. Vi har försökt att kartlägga vilka faktorer som gör att rattfylleribrotten 

skulle kunna minskas. Enligt rutinaktivitetsteorin kan man genom den insikten sätta in 

resurserna där de bäst behövs. 

 

Alkolås är en mycket effektiv metod för att minska rattonykterhetsbrotten. I de 

försöksprogram som har genomförts med alkolås har resultaten varit mycket positiva 

för de personer som har deltagit. Av dem som slutförde programmet sänkte samtliga 

sin alkoholförbrukning väsentligt. Den här typen av åtgärd kräver dock att personen 

själv är villig att deltaga i programmet. Åtminstone än så länge då lagstiftningen ser ut 

som den gör. Idag betalar deltagaren själv alla kostnader i samband med 

alkolåsprogrammet. Detta innebär naturligtvis att alla inte har möjlighet att genomföra 

den här typen av åtgärd även om viljan skulle finnas.  

 

I vårt arbete har vi kommit fram till att alkolås är den effektivaste metoden för att 

minska återfall i rattfylleribrott. Vår önskan är att det snarast möjligt blir standard 

med alkolås i alla nya bilar. Vi tror att det är det mest överlägsna sättet att bekämpa 

ökningen av rattfylleribrottsligheten. I dag innebär det en stor kostnad att på eget 

initiativ installera alkolås. Många taxibolag och bussbolag har idag installerat alkolås i 

samtliga sina fordon som ett sätt att säkra transporterna och öka trafiksäkerhetsarbetet.  

 

Flera upphandlare av transporter kräver idag att transportören använder alkolås. Det 

finns idag flera varianter av alkolås från olika leverantörer och utvecklingen fortsätter.  

Vår uppfattning är att alkolås och rehabilitering alltid ska vara en del av den påföljd 

som utdöms vid rattfylleribrottslighet. 
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Den största ökningen av alkoholkonsumtionen i samhället står ungdomarna för. Det är 

oroväckande och kurvan pekar stadigt uppåt. Här måste det till kraftiga insatser från 

flera håll. Efter att ha studerat flera undersökningar om ungdomars vanor och attityder 

till alkohol och framförallt inställningen till bilkörning i samband med alkohol är det  

ett dystert resultat vi kommit fram till. Idag har det nästan blivit socialt accepterat att 

sätta sig bakom ratten efter ”ett par öl”. Det var otänkbart för de allra flesta för bara 

några år sedan. Informationen från de olika aktörerna i samhället har inte hängt med i 

samhällsutvecklingen och det behövs idag mycket mer förebyggande arbete. Mer 

information och attitydsarbete ute i skolorna efterlyses. Många aktörer efterlyser ett 

ökat samarbete mellan de olika instanserna och även en tydligare och strängare 

lagstiftning skulle underlätta arbetet med att nå ut till ungdomarna. 

 

På frågan om strängare straff skulle ha någon effekt på rattonykterhetsbrottens ökning 

kan vi bara spekulera. De undersökningar som gjorts tyder på att straffen har 

betydelse. Eftersom 80 % av de rattfylleribrott som sker begås av människor med 

missbruksproblem ställer vi oss tveksamma till undersökningarna. Självklart skulle 

den avskräckande effekten öka, men den största anledningen till att rattfylleribrotten 

ökar är just att alkoholkonsumtionen ökar och därför borde de största vinsterna ligga i 

att satsa på en minskning av konsumtionen. Även rådman Lars Viktorsson på Umeå 

Tingsrätt säger i vår intervju med honom att han är kritisk till att strängare straff i stort 

skulle ge utslag när det gäller minskningen av trafiknykterhetsbrotten. Han menar att 

det kanske skulle hindra vissa ifrån att köra berusade men att det inte skulle ha någon 

större betydelse för de som har alkoholproblem37  

 

Sammantaget kan vi konstatera att för att ett tillfredställande resultat ska bli verklighet 

krävs mer förebyggande åtgärder, bland annat ute i skolorna. Ett ökat samarbete  

mellan samhällsaktörerna och en tydligare lagstiftning kring trafiknykterhetsbrotten 

skulle också minska brottsligheten. För att minska återfallsbrotten vore en lagstiftning 

om obligatoriskt alkolås i bilar den överlägset effektivaste metoden. Ett sådant  

 

 

                                                
37 Se bilaga 1 
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politiskt beslut tillsammans med ökade insatser mot ungdomars ökande 

alkoholkonsumtion är det vi kommit fram till skulle ge störst resultat. 
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5 SLUTDISKUSSION 

 

Tillfällighetsrattfylleristerna skulle minska dramatiskt om risken för att bli upptäckt 

var större. Risken för att åka fast är idag mycket liten. Beräkningar visar att det färdas  

16000 berusade personer på vägarna – varje dag38. Då vi frågat trafikpoliser på olika 

myndigheter ute i landet hur de arbetar med problemet framkommer att frustrationen 

är stor över bristen på resurser.  På kort sikt är en utökad övervakning det bästa sättet 

att få en minskning av rattfylleriet. På de flesta polismyndigheter är rattfylleriet ett 

prioriterat brott. Problemet är att resurserna inte räcket till.  

 

Förutom den rent straffrättsliga påföljden är de sociala konsekvenserna enorma och 

körkortet återkallas också vid nästan samtliga rattfyllerifall. Endast i intervallet 0.2-

0.3 promille kan det bli aktuellt med en varning istället för återkallelse. Vid grovt 

rattfylleri d v s minst 1.0 promille skall körkortet återkallas minst 12 månader. En 

sådan spärrtid som överstiger 12 månader innebär att den dömde dels måste ha 

körkortstillstånd, dels ha avlagt godkänt teoretiskt och praktiskt prov för att få nytt 

körkort efter återkallelsen.  

Ofta upplevs förlusten av körkortet som den allvarligaste påföljden. Det är mycket 

vanligt att man är beroende av att kunna köra bil för att kunna arbeta. Många har ett 

yrke där man kör bil i tjänsten, men även för att ta sig till och från arbetsplatsen är  

 

många beroende av bilen. Det förlorade körkortet kan i värsta fall innebära 

arbetslöshet och stora ekonomiska förluster39. 

 
Budskapet om alkoholens negativa effekter och att det är kriminellt att langa sprit till 

underåriga har inte riktigt gått fram till ungdomarna. Effektivare metoder inom det 

alkoholförebyggande arbetet måste tas fram och ytterligare resurser för insatser mot 

alkohol måste tillföras för att få ner alkoholkonsumtionen bland ungdomar. 

 

                                                
38 Fuhrman, Håkan (2005) Trafiknykterhetsbrotten. Ett studiematerial för studenter  
   vid polisutbildningen 
 
39 Fuhrman, Håkan (2005)  
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Ökningen var störst bland de yngre. Berusningsdrickandet är allvarligt och måste 

motverkas40. 

 

Ungdomars attityd är att alkohol är socialt accepterat. Därför är det svårt att nå ut till 

dem med budskapet om alkoholens negativa sidor. Kampanjer och information om 

alkoholens skadeverkningar har inte nått ut till ungdomar. De uppger att de vet att det 

är skadligt för hälsan om man dricker för mycket, men de tycker samtidigt att det är 

var och ens ensak. Ungdomar tycker inte att det behövs lika mycket regler kring 

alkohol som till exempel kring rökning och narkotika. Föräldrar är den viktigaste 

förebilden41. Det stämmer väl överens med de undersökningar som gjorts i andra 

sammanhang, till exempel i Barnombudsmannens årsrapport till regeringen 2005 

Öppna för gränser. Föräldrar ska sätta gränser och inte bjuda på alkohol hemma.  

De ska inte heller bli berusade då barnen är med, anser ungdomarna själva. En annan 

orsak till att avstå från att dricka alkohol är ett aktivt fritidsintresse, som till exempel 

någon idrott. Sportaktiviteter och träning är vanliga orsaker till att många avstår från 

att dricka. 

 

Trots att samhällets syn på rattonykterhet är allvarlig i media och debatter och att folk 

är upprörda över de låga straff som hittills har dömts ut i de olika domarna, visar 

trenden det rakt motsatta. Vid storhelgerna ökar rattonykterheten tiofalt. ”Nej tack, jag 

kör” är en alltmer sällan hörd kommentar. Medan det förr var självklart för de flesta  

 

att låta bilen stå när alkohol skulle förtäras tycker idag många att det är okej att dricka 

måttligt och sedan köra. Något som avspeglar sig i en skrämmande olycksstatistik. 

Det satsas för lite på allmän attitydpåverkan. Fler kampanjer efterlyses från 

systembolagets sida om att alkohol och trafik inte hör ihop42. 

 

I ett debattinlägg gjort av politikerna Solveig Nygren och Elisabet Friden hänvisar de 

till undersökningar gjorda av Vägverket, samt undersökningar genomförda på bland  

                                                
40 www.bo.seUpp till 18-fakta om barn och ungdom. Örebro, 2004. 
41 www.socialanatet.com /debatt/debattoren.plm 
42 www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholsamhalle/rattfyllaBolaget.htm 
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annat Lunarstorm. Författarna menar att det finns stora brister i information och 

attitydsarbete om alkohol ute i skolorna. Allt fler ungdomar kör bil med alkohol i 

kroppen. Konsumtionen ökar, både hos ungdomar och hos övriga befolkningen. Det 

har länge varit en självklarhet att inte köra bil med alkohol i kroppen. Hos 

ungdomarna börjar attityden till alkohol och bilkörning luckras upp. Det handlar ofta 

om ungdomar som inte klarar grupptrycket. De ungdomar som ofta dricker har en mer 

tillåtande attityd till alkohol i samband med bilkörning. En berusad bilförare tappar 

sitt sunda förnuft och tänker inte på att man kan köra ihjäl sin tjej, kille eller bästa 

kompis. Därför är det viktigt att under gymnasietiden ha tid att resonera vidare kring 

sådana frågor med klasskompisar och vuxna43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 www.systembolaget.se/AlkoholHalsa/Alkoholsamhalle/rattfyllaBolaget.htm -  
http://fcweb.kristdemokrat.se/u/vasteras/nyheter/S01A741AF-01A741C9 
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

 

Eftersom problemet med rattonykterhet ökar och kryper allt längre ner i åldrarna är 

det viktigt att öka insatserna för att komma tillrätta med problemet. Det är de flesta 

experter, politiker och debattörer överens om. Undersökningar som vi har tagit del av 

då vi gjorde arbetet visar att även samhällsmedborgarna efterlyser mer resurser.  

Trots att trenden visar på att ungdomars alkoholmissbruk ökar, välkomnar även de 

hårdare regler. Många säger sig fördöma rattonykterhet, men faktum är att trots det 

stora motståndet mot företeelsen så ökar den typen av brott hela tiden stadigt. 

 

Strängare straff, mer information, och förebyggande insatser mot den ökande 

alkoholkonsumtionen är de åtgärder som vi har kommit fram till skulle minska 

problemen. Det är lätt att säga men i praktiken krävs det ett betydligt bättre samarbete 

mellan olika samhällsinstanser för att kunna komma åt problemet på allvar. 

Kortsiktiga politiska beslut och olika försöksprojekt i all ära, men 

rattonykterhetsbrotten är ingen ny förekomst och det är dags att samhället ställer 

tillräckligt med resurser till förfogande för att komma till rätta med ökningen. 

 

Indragningar på skolor och dagis kanske i förlängningen innebär att kostnaderna slår 

tillbaka på staten i form av fler otrygga individer och ett ökat missbruk. Fritidsgårdar 

och ungdomars fritidsaktiviteter saknas det ofta medel till. Fler kampanjer för att öka 

medvetenheten och förändra människors attityd till alkohol och bilkörning efterlyses. 

Då vägverket för några år sedan genomförde sina kampanjer gav det tydliga effekter 

på statistiken. 

 

Mer satsningar på att i ett tidigt skede komma tillrätta med ett begynnande 

alkoholmissbruk skulle förmodligen betala sig tiofalt i slutänden. Idag saknas 

resurserna för att arbeta förebyggande. Istället får polis och sjukvård ägna största 

delen av tiden till att ta hand om de redan värst drabbade. 

 

Det här är en diskussion som behövs tas i högsta instans, likaväl som på lokal nivå. 

Lyckas inte de olika instanserna i samhället samarbeta bättre istället för att som idag  
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tvingas prioritera olika problem och ta hänsyn till sin budget istället för att 

koncentrera sig på att tillsammans bekämpa problemet, kommer förmodligen 

rattonykterhetsbrotten att fortsätta att öka. 

 

Engagemanget är stort redan idag, men samhället förändras hela tiden och för att 

hinna med i utvecklingen krävs ett större samarbete än det som finns idag. Långsam 

byråkrati och ständig resursbrist kan få även de mest engagerade eldsjälarna att tappa 

gnistan. 

 

Vi hoppas att problemet med ökningen tas på allvar innan ännu fler onödiga tragedier 

sker. Många som sker idag kan undvikas. Om vi samarbetar. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 ”Intervju med rådman Lars Viktorsson Umeå Tingsrätt 6 april 2006” 

 

1) Hur resonerar rätten vid bedömningen av rattfylleribrott – vad avgör om det skall 

anses som grovt rattfylleri? 

Man dömer efter promillegränsen i 99 fall av 100. 

 

2) Hur resonerar man vid val av påföljd? 

Fängelse är regeln eftersom det är ett artbrott och det vanligaste är 1 månad. Praxis 

är det man utgår ifrån och finns det inte försvårande omständigheter så är det 1 

månad som gäller. Det finns ett prejudicerande rättsfall NJA 2002:653 som hänvisar 

till att döma till villkorlig dom och samhällstjänst i vissa fall. 

 

3) Vad kan vara försvårande omständigheter? 

Hög promillehalt, om man kört en lång sträcka, om det varit mycket trafik där man 

kört. Då kan man få 2 till 3 månaders fängelse. 

 

4) Varför används inte hela straffskalan – maxstraffet är 2 år ändå? 

Det är för att man utgår från praxis och där är det 1 månads fängelse som är 

normala påföljden för grovt rattfylleri. 

 

5) Varför har praxis blivit så lågt? 

Har ingen förklaring. Det är så man dömt i Högsta domstolen och det är det som 

råder. 

 

6) Vad krävs för att strängare straff skall utdömas? 

Det skulle vara om lagstiftaren gick in och ändrade förarbeten/lagar.  
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7) Har någon fått 2 års fängelse för enbart grovt rattfylleri? 

Nej, det tror jag inte. 

 

8) Tror du att längre fängelsestraff skulle minska trafiknykterhetsbrotten? 

Det blir ju ren spekulation från min sida då men … Kanske skulle det avskräcka vissa 

från att i vissa situationer göra det felsteget att köra bil berusad. Att ta bilen från 

krogen till exempel kanske en person inte skulle göra om han/hon visste att man får 

ett års fängelse om man åker fast. Däremot så tror jag inte att det skulle ha någon 

större effekt i avskräckande syfte på dem med missbruksproblem som kör rattfulla.    

 


