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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om rattfylleri med narkotikaklassat preparat i blodet.  

Polisen har den senaste femårsperioden fördubblat sina anmälningar med 

drograttfylleri. Vi har studerat polisen i Halland, Västerbotten och Örebro län och kan 

konstatera att de har varierad kunskap för att kunna arbeta effektivt mot 

drograttfylleri. I Örebro län har man en bättre utbildad personal vilket medför fler 

upptäckta drograttfyllerier. På de andra två myndigheterna utbildar man successivt 

fler poliser som ska förbättra deras arbete med att upptäcka drograttfylleri. 

Vissa avdelningar inom myndigheterna är mer effektiva än andra trots att det handlar 

om samma myndighet. Vi har kommit fram till att med tiden och den föryngringen 

som sker inom polisväsendet, kommer också statistiken för antalet anmälda 

drograttfylleribrott ytterligare öka. Myndigheterna säger att inga lagförändringar eller 

mätinstrument behövs, utan de lagarna som finns för att bekämpa drograttfylleri är 

tillräckliga. Däremot läggs framtoningen på en tuffare attityd när det gäller 

bekämpning av drograttfylleri. Vid en kort jämförelse mellan antalet missbrukare 

2001-2005 så har vi kunnat konstatera att antalet missbrukare legat på en någorlunda 

konstant nivå. Då polisens anmälningar fördubblats under perioden, drar vi slutsatsen 

att polisen arbetar bättre och effektivare mot denna typ av brottslighet. Detta beror 

delvis på att utbildningen har förbättrats men också på att brottet blivit mer prioriterat 

hos polisen i Sverige. 
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Inledning 
 
 
Vi har valt att studera hur polisen har förbättrat upptäckten av rattfylleri med 

narkotikaklassat preparat i blodet. Antalet anmälda drograttfylleribrott har den senaste 

femårsperioden fördubblats. År 2001 anmäldes ca 3700 st. drograttfylleribrott för att 

fem år senare ha ökat till ca 7500 st.1 Vad detta beror på, ska vi studera i denna 

rapport. 

 

Bakgrund 

 

För att berätta lite om bakomliggande grunder för drograttfylleri så infördes, år 1951, 

straffbestämmelse om framförande av motordrivet fordon under påverkan av annat 

berusningsmedel än alkohol. Knappt 40 år senare, 1990, ändrades lagstiftningen från 

”annat berusningsmedel” och ersattes med ”annat medel” vilket innebar att fler 

substanser kunde omfattas av lagen.2  

 

Den 1 juli 1999 infördes en nollgräns för narkotikaklassade substanser i blod i 

Trafikbrottslagen. Nollgränsen gäller dock inte om narkotikan intas i enlighet med 

läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.3  Dock kan du dömas för 

rattfylleri om: 

• Om du har tagit narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. 

• Om du har tagit narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination men 

blivit så påverkad att du kör trafikfarligt. 

• Om du har tagit ett läkemedel som inte är narkotikaklassat, men som påverkat 

dig så att du kör trafikfarligt.4 

                                                
1 Brottsförebyggande rådet (2006) 
2 Solarez, Artur, Drograttfylleri. Omfattning, olycksrisker och bevisproblem, 1998, s.75 
3 Sveriges Lagar, TBL 4§ 2st, 2006 
4 Vägverket (2006) 
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År 2001 började BRÅ med sin renodlade statistik på drograttfylleribrott5. Från och 

med detta år, kan man alltså specifikt se hur många drograttfylleribrott som anmäls 

och lagförs. Problemen med tolkning av statistiken är att ett anmält brott ett år kanske 

inte utreds och lagförs förrän året efter vilket gör att uppklaringsprocenten 

innevarande år blir något felaktig. Vidare ger siffrorna inte hela bilden av 

omfattningen utan speglar bara hur många anmälningar som görs. Drograttfylleribrott 

upptäcks främst genom polisens kontroller vilket gör att mörkertalet är stort.6  

 

I anledning av den skärpta trafiknykterhets lagstiftning föreslogs en ny lag om 

ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Den innebar att en 

polisman ges rätt att genomföra ögonundersökning på förare av motordrivet fordon 

som kan misstankas för brott mot bl.a. rattfylleribestämmelserna.7  

 

Riksåklagaren har utfärdat allmänna råd för handläggning av drograttfyllerimål.8 

Råden har utformats efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Rättmedicinalverket.  

 

Riktlinjerna för råden är bl.a: 

• Dokumentera iakttagelser rörande förarens körsätt, uppträdande, yttrande och 

ev. lukt från förarens andedräkt o.s.v. 

• Om det p.g.a. av ögonundersökning uppkommer eller annars uppkommer 

skälig misstanke om drograttfylleri bör husrannsakan göras i fordonet för att 

söka efter föremål som kan äga betydelse för utredning om brottet såsom 

tablettburkar, recept m.m.  

• Blodprov skall alltid tas så fort som möjligt efter ingripandet då narkotiska 

ämnen snabbt kan försvinna ur blodet. 

• Urinprov bör alltid lämnas när det är möjligt. 

• Förhör med den misstänkte hålls om möjligt omedelbart efter körningen. 

Under förhöret bör utredas bl.a. om han intagit alkohol och/eller andra medel. 

                                                
5 Brottsförebyggande rådet (2006) 
6 Drugnews.nu 
7 Prop. 1998/99:43 
8 Åklagarmyndigheten  (2005) 
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Den misstänkte bör särskilt tillfrågas om han har intagit någon medicin, 

namnet på medicinen, vid vilken tidpunkt som medicinen intagits o.s.v. 

 

Under år 2005 började varningstrianglarna tas bort från läkemedelsförpackningarna. 

Det fanns ingen garanti att de läkemedelsförpackningar som saknade varningstriangel 

inte innehöll farliga droger som kunde påverka prestationsförmågan. Det fanns ett 

behov av en mer nyanserad och allsidig information om läkemedlens trafikfarlighet än 

vad varningstriangeln gav. Istället finns nu grundligare information om trafikfarlighet 

hos olika droger och läkemedel på den så kallade bipacksedeln inne i förpackningen. 

 

Vad det gäller missbruket och tillgänglighet av narkotika i Sverige så säger 

Centralförbundets Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) att priserna på narkotika, 

inte har förändrats särskilt under perioden 2002-2005. Den huvudsakliga 

nedstigningen av priserna skedde under 1990-talet. Samtidigt som prisfallen inträffat 

har tullens och polisens beslag ökat, räknat såväl i antal beslag som beslagtagna 

mängder. Under 2005 ligger antalet narkotikabeslag något högre än 2004, men lägre 

än de tidigare åren under 2000-talet.  

 

 
Tullverkets statistik över narkotika och dopingsbeslag under perioden 2000-2005 9 

 

                                                
9 Tullverket 
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Att prisfallet skulle vara en marknadsreaktion på minskad efterfrågan motsägs av att 

konsumtionen gått upp under den aktuella tidsperioden.10 Att narkotikapriserna fallit 

samtidigt som såväl beslagen som den upplevda tillgängligheten ökat visar alltså att 

narkotika är klart mera tillgängligt i samhället nu jämfört med slutet av 1980-talet. 

Det är rimligt att utgå från att ett ökat utbud av en efterfrågad vara, i form av sänkta 

priser och förbättrad fysisk tillgänglighet, leder till ökad konsumtion.11  

 

Det har gjorts skolunderökningar på årskurs 9 om möjligheten att prova narkotika. 

Underökningar påvisar att andelen som har haft möjligheten att prova narkotika 

(cannabis) så är andelen nästan dubbelt så stor 2005 jämfört med 1988. Även andelen 

ungdomar som var tillfrågade, om de hade testat narkotika någonsin eller senaste 30 

dagarna, hade ökat kraftigt från 1988 fram till en bit på 2000-talet men sedan minskat 

något. 

Enligt rapporten är det svårt att påvisa att det finns något samband mellan 

tillgängligheten och brukandet men det kan konstateras att tillgängligheten varit stabil 

under 2000-talet. Att bestämma effekter av tillgänglighetsförändringar för de olika 

konsumentgrupperna av olika preparat låter sig inte göras här. Till det skulle bland 

annat behövas undersökningar om konsumtionsmönster för olika användargrupper av 

olika narkotikasorter och sådana data saknas för svensk del. Dock förfaller det inte 

orimligt att anta att prisminskningar torde ha allra störst betydelse för dem som 

konsumerar stora mängder av dyrare narkotikasorter, det vill säga de tunga 

missbrukarna, och främst heroinmissbrukarna12. 

 

Syfte 

 

Rapporten studerar förändringen av anmälda drograttfylleribrott under 2000-talet. Är 

det fler som kör narkotikapåverkade eller är det polisen som har blivit bättre på att 

upptäcka förare som kör drogpåverkade? 

                                                
10 Centralförbundet för narkotika- och alkohol upplysning  
11 Ibid 
12 Ibid 
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Frågeställningar 

 

1. Hur ser statistiken ut för drograttfylleri i Sverige, de senaste fem åren?  

 

2.Vilka är det som upptäcks köra narkotikapåverkade? 

 

3. På vilket sätt arbetar polisen för att upptäcka drograttfylleribrott? 

 

4. Vilken utbildning har polisen för lära sig upptäcka drograttfylleribrott? 
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Avgränsningar 

Rapportern studerar rattfylleri med enbart inblandning av narkotikaklassat preparat, 

vilket vi valt att kalla drograttfylleri i detta arbete. Vi koncentrerar oss på 

utvecklingen av drograttfylleri under åren 2001- 2005. Vi avgränsar oss till tre 

myndigheter, polismyndigheten i Halland, Örebro och Västerbottens län. Rapporten 

studerar hur man arbetar på respektive myndighet och hur anmälningsstatistiken ser 

ut. Vi kommer inte att göra någon djupare analys av det totala missbruket i Sverige 

och hur detta har förändrats under ovanstående tidsperiod.  

 

Tillvägagångssätt 

 

För att få svar på vår första fråga har vi studerat BRÅ- rapporter för att kunna utläsa 

hur antalet anmälningar förhåller sig under åren 2001- 2005. Vi har också kontaktat 

Rättsmedicinalverket, Rättkemiska i Linköping för statistik på antalet inskickade 

blodprov från de tre polismyndigheterna. Vi har också tagit fram siffror från 

statistiska centralbyrån som visar att befolkningsmängden år 2005, i Hallands län ca 

285 000 invånare, i Örebro län ca 275 000 invånare och i Västerbottens län ca 258 

000 invånare.13 

 

För att besvara de andra frågeställningarna har vi gjort intervjuer med poliser som är 

väl insatta deras polismyndighets verksamhet detta för att få vetskap om hur mycket 

resurser som läggs på att upptäcka drograttfylla. Med resurser menar vi utbildningar, 

trafikkontroller och hur mycket tid läggs på att upptäcka nya lagöverträdare.  

 

Vi har även till en viss del tittat på hur missbruket i stort sett under tidsperioden 

genom att läsa rapporter från Centralförbundets Alkohol och Narkotikaupplysning 

(CAN). Det saknades dock ren statistik under den perioden vi jobbar med men det 

gick att få en viss information.  
 

                                                
13 Statistiska Centralbyrån, 2006. 
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Teori 
 
Vi har valt att använda oss Rutinaktivitetsteorin14 i detta arbete. Vi tror att teorin kan 

appliceras till polisens arbete mot drograttfylleri vilket vi förklarar längre fram under 

denna rubrik. Rutinaktivitetsteorin förklarar hur brottsnivån påverkas i samhället. 

”Variationer i brottsnivån orsakas av förändringar av befolkningens rutinaktiviteter 

(levnadssätt) som påverkar samspelet mellan motiverade förövare, sårbara objekt och 

avsaknad av kapabla väktare”.15 Dessa tre element skapar enligt Lawrence Cohen och 

Marcus Felson förutsättningar för att ett brott ska kunna begås.16  

 

Om man översätter teorin i vårt arbete betyder detta att en motiverad förövare kan 

vara en narkotikamissbrukare. Ett sårbart objekt är ett fordon eller droger. Kapabla 

väktare är poliser, billarm och i viss mån medborgarna kan. För att lättare förstå vår 

koppling mellan teorin och polisens arbete valde vi några exemplar som polisen kan 

konfronteras med. Sedan har vi applicerat de tre elementen som Cohen och Felson 

pratar om, som är nödvändiga för att ett brott ska begås.  

 

En narkotikamissbrukare kan vara en kriminellt belastad person, en vanlig familjefar, 

egen företagare, känd artist eller känd idrottsman, vilket visar att narkotikamissbruket 

skördar sina offer på alla möjliga plan. Samtliga parter kan vara motiverade förövare. 

Antingen kan de vara på jakt efter narkotika eller medel för att finansiera narkotikan. 

Här skiljer sig dock ofta tillvägagångssättet mellan kriminellt belastade 

narkotikamissbrukare och en t.ex. känd artist. En känd artist behöver inte vara på jakt 

efter medel för att finansiera missbruket då ekonomiska tillgångar ofta finns, till 

skillnad från kriminelltbelastade missbrukare som saknar tillgångar. Missbruket gör 

dock att båda ovan nämnda ofta är på jakt efter narkotika. Den som saknar tillgångar 

att finansiera sitt narkotikamissbruk, leder oftast till att ytterligare brott begås. Allt 

ifrån tillgrepp av fortskaffningsmedel, stöld, vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning 

och rattfylleri med narkotikaklassat preparat. 

 

                                                
14 Cohen L. och Felson M. (1979) 
15 Sarnecki (2003): Introduktion till kriminologi, sid. 440, Studentlitteratur, Lund 
16 Sarnecki (2003): Introduktion till kriminologi, sid. 221, Studentlitteratur. Lund 
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För att kunna förflytta sig snabbt och smidigt i sin jakt efter narkotika, finansiering till 

sitt narkotikamissbruk eller beroende av brott som ska begås, används olika slags 

fordon. Felson (1994) som har utvecklat denna teori, talar om lämpligt objekt istället 

att tala om offer17. Felson menar att i det moderna samhället är det egendom i första 

hand och inte människor som är mål för brottslig aktivitet.18 Felson talar om 

karakteristikerna som ett lämpligt objekt. Enligt Felson så är det fyra egenskaper, som 

på engelska förkortas med bokstäverna VIVA: 

 
• Value ( värde ) 
• Inertia ( tröghet ) 
• Visibility ( synlighet ) 
• Accebility ( tillgänglighet)19 

 

Value är: ”objektets värde sett ur gärningsmannens perspektiv”. ”Det är alltså fråga 

om gärningsmannens subjektiva bedömning av värdet på det angripna objektet”. 20  

Här kan det handla om gärningsmannens bedömning om narkotikans värde ur hans 

perspektiv. Det kan handla om väldigt liten mängd narkotika som kan betyda väldigt 

mycket för gärningsmannen som i sin tur bestämmer sig att sätta sig i sin bil för att 

köra narkotika påverkad.  

 

Inertia är en egenskap som kan relateras till fordon, som hjälpmedel vid brott. Inertia 

är ”fysiska egenskaper hos objektet som förminskar dess lämplighet”. ”Det kan vara 

fråga att om objektet är stort och tungt och därför svårt att förflytta” 21. Alltså för att 

kunna förflytta stöldgodset, som kommer att omvandlas till pengar för narkotika, är 

förövaren i behov av bil.  

 

Visibility är: ”I vilken mån personen eller objektet som ska angripas är lätt 

urskiljbar/t”22. Det är en egenskap som kan relateras till fordon, som objekt för 

tillgrepp. Det vill säga, i vilken mån fordonet som ska angripas är lätt urskiljbart.23 

 
                                                
17 Sarnecki (2003): Introduktion till kriminologi, sid. 222, Studentlitteratur. Lund 
18 Ibid 
19 Sarnecki (2003): Introduktion till kriminologi, sid. 223, Studentlitteratur. Lund 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Ibid 
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Accessibility är en egenskap som relateras också till fordonet som objekt för tillgrepp. 

Det vill säga, ”i vilken mån objektet är lätt åtkomligt, vilket förstås öka sannolikheten 

för angreppet”.24  

 

Alltså rattfylleri med narkotikaklassat preparat begås av både kriminellt belastade och 

inte kriminellt belastade personer. Skillnaden är att vissa behöver begå ytterligare 

brott som t.ex. tillgrepp av fortskaffningsmedel medan vissa redan har tillgång till 

fordon Därför är fordonet i sig, ett lämpligt objekt för att begå brott mot 

Trafikbrottslagen.  

 

Element kapabla väktare är direkt applicerbart till polisen. Under kapabla väktare kan 

även klassas billarm och medborgare.  

 

                                                
24 Sarnecki (2003): Introduktion till kriminologi, sid. 223, Studentlitteratur. Lund 
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Resultat 
 
Vi har tagit fram statistik från Rättmedicinalverket som visar på hur många prov som 

analyserats vid misstänkt Drograttfylleri. Statistiken visar dels totalt antalet 

inskickade prov från alla polismyndigheter i hela landet men även specifik statistik 

från de tre myndigheterna vi studerar.  

Statistik 
 

Tabellen visar antalet positiva inskickade blodprov till Rättmedicinalverket med både illegal narkotika 
och läkemedel. Procentsatsen motsvarar andelen positiva blodprov med både illegal narkotika och 
läkemedel av totalt inskickade blodprov25. 
 
 

Tabellen visar totalt antalet inskickade blodprov för analys vid misstänkt drograttfylleri till 
Rättmedicinalverket mellan åren 2001-200526. 
 
 

Tabellen visar antalet polisanmälda rattfylleribrott under påverkan av narkotika mellan åren 2001 till 
2005.27 

                                                
25 Rättsmedicinalverket (2006a) 
26 Rättsmedicinalverket (2006b) 
27 Brottsförebyggande rådet (2006) 

År Hallands län Västerbottens län Örebro län Hela landet 
2001 105 78% 62 69% 174 79% 3684 79% 
2002 95 82% 135 75% 258 85% 4258 84% 
2003 90 80% 113 70% 325 86% 5115 85% 
2004 123 84% 138 72% 378 79% 5858 83% 
2005 168 87% 128 73% 405 78% 6599 85% 

År Hallands län Västerbottens län Örebro län Hela landet 
2001 135 90 221 4645 
2002 116 179 305 5072 
2003 113 162 379 5986 
2004 146 192 480 7038 
2005 194 176 517 7753 

År Hallands län Västerbottens län Örebro län Hela landet 
2001 117 78 184 3778 
2002 147 176 290 4662 
2003 106 143 359 5485 
2004 150 184 481 6597 
2005 189 166 519 7416 
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Intervjuresultat 
 
 
Polismyndigheten i Hallands län 
 
 
 De som påträffas är oftast kriminellt belastade personer. De kännetecken som ofta ser 

på en drograttfyllerist är att de kör överdrivet försiktigt, de är självmarkerande, eller 

kör s.k. smygvägar för att ta sig till och från sin bostad. Vid stoppandet av dessa 

fordon genomförs ofta en ögonundersökning då misstankegraden ”kan misstänkas” 

föreligger. På myndigheten säger man vidare att de nya som upptäcks köra 

drogpåverkade, främst påträffas vid LAU28-kontroller.  

Inom Hallands polismyndighet uppskattar man att ordningsavdelning står för ca 90 

procent av antalet anmälningar om drograttfylleri. Deras förklaring till detta är att 

trafikavdelningen oftast ägnar sig åt andra uppgifter såsom kontroller av tung trafik, 

flygande besiktning och hastighetsövervakning. Företrädaren för polisen i Halmstad 

berättar att de främst arbetar aktiv mot narkomaner som tidigare påträffas köra 

drogpåverkade. Detta sker genom ökad patrullering av ordningspolisen inom kända 

områden där narkomaner är bosatta. I samband med patrulleringen görs ofta 

dataslagningar på s.k. profilbilar för att ta reda på ägaren av fordonet och om denna är 

straffad sedan tidigare för t.ex. rattfylleri. 

 

När man läser verksamhetsplanen för år 2006 i Hallands län visar den inget konkret 

vad det gäller drograttfylleriärenden men utbildning av personal i yttre tjänst ska 

genomgå en utbildning i ”Drogtecken och symptom” senast år 2007. Utbildningens 

syfte är även att repetera för de poliser som sedan tidigare har liknade utbildning.  

I verksamhetsplanen sägs att antalet genomförda utandningsprov ska uppgå till 28 

000st men drogrelaterat rattfylleri nämns överhuvudtaget inte. Dock sägs att ”En 

fortsatt kamp måste föras mot narkotikabrottsligheten”. ”Narkomanerna står för en 

stor del av mängdbrottsligheten.” ”Kända missbrukare skall genom 

underrättelserättelsebaserat arbete identifieras och störningsverksamhet i projektform 

genomföras.”29  

                                                
28 Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 
29 polisen.se 
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Polismyndigheten i Örebro län 
 
 
Vid polismyndigheten i Örebro län lagför man fler personer som kör 

narkotikapåverkade än personer som framför bil under på verkan av alkohol. 

 I Örebro län har man också ett utvecklat samarbete mellan ordningsavdelningen och 

gatulangningsgruppen (GLG). Detta samarbete leder ofta till att 

underrättelseuppgifter, om personer som misstänks köra bil narkotikapåverkade, 

lämnas från GLG till ordningsavdelningen vilket i sin tur leder till att en rattfyllerist 

kan lagföras. Som rutin tar man DNA på samtliga som misstänks för drograttfylleri. I 

Örebro län uppskattar man att ca 95 procent av de prov man skickar in för analys är 

träff, när det gäller personer som tidigare gjort sig skyldig till drograttfylleri. Då en 

förstgångsförbrytare misstänks köra påverkad, är inte antalet positiva prov lika hög 

som när en tidigare straffad testas. På myndigheten arbetar man aktivt mot de kända 

missbrukarna som kör drogpåverkade men även med att upptäcka nya personer som 

kör påverkade. Man uppskattar andelen, som inte är straffade för drograttfylleri sedan 

tidigare, till ca 40 procent av de anmälningar som görs. Dessa kommer från samtliga 

samhällsklasser. Fördelningen inom myndigheten är att ordningsavdelning står för 

merparten av samtliga anmälningar av drograttfylleribrottet. 

 

Vid intervjun med företrädaren för Örebro län framkommer också att man anser sig 

ha en metod som fungerar att påträffa en drograttfylla, vilket gör att han inte ser något 

påtagligt behov av någon annan form av instrument för att underlätta upptäckten av 

drograttfylleri. Metoden går ut på att bygga upp graden av misstanke till skälig 

misstanke om brott, vilket gör att man kan utföra en kroppsbesiktning av den 

misstänkte. Graden av misstanke byggs upp bl.a. om personen färdas i en profilbil, 

tidpunkten, dataslagningar, samtalet med föraren, drogtecken, kroppsspråket och 

attityder m.m.  

 

Vid polismyndigheten i Örebro län satsar man på en fyra veckors utbildning vad det 

gäller lära sig att upptäcka narkotikarelaterad brottslighet. Detta sker under 

aspiranttjänstgöringen. Under dessa fyra veckor deltar även personal ur ordinarie 
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verksamhet som inte har utbildningen sedan tidigare. Målsättningen är att alla i yttre 

tjänst ska ha genomgått denna utbildning. 

 

 
Polismyndigheten i Västerbottens län 
 
 
I Västerbotten har man tidigare främst jobbat mot redan kända personer, som 

misstänks köra påverkade. Arbetet med att upptäcka nya lagöverträdare måste dock 

förbättras och man har stora förväntningar på detta efter en nyligen genomgången 

utbildning. Man säger vidare att det är jobbigt att vara kriminell i Umeå, då man ofta 

punktmarkerat flera av dessa personer. I myndighetens verksamhetsplan finns inga 

direktiv och mål, om hur arbetet med drograttfylleri ska utföras. Man säger dock 

vidare att de måste bli tuffare i sin framtoning, än man tidigare varit, mot denna typ av 

brottslighet. 

 

Det förekommer ofta personer ur ett flertal samhällsklasser vid drograttfylleri. Många 

de som påträffas köra drogpåverkad tas efter tips från allmänheten. Företrädaren för 

Västerbotten tycker att man har verktyg som räcker för att upptäcka drograttfylleri, 

men framtoningen vid arbetet i dessa ärenden måste bli mer vidsynt. Magkänslan som 

man som polis ofta får, ska kunna leda till att man bygger upp misstankegraden till 

skälig misstanke så man kan utföra en kroppsbesiktning på den personen i fråga. I 

Västerbotten säger man att ett mätinstrument för drograttfylleri hade gjort att den 

positiva delen med arbetet att subjektivt bygga upp misstankegraden hos föraren hade 

gått förlorad.  

 

I Västerbottens län berättar intervjupersonen att ett antal poliser från 

ordningsavdelningen nyligen genom gått en vidareutbildning för att bli bättre på att 

upptäcka den som kör bil narkotikapåverkad. Samtliga poliser i yttre tjänst har sedan 

tidigare utbildning i ”Drogtecken & symptom”. Från ledningens sida ser man positiv 

på att personalens kunskaper genom utbildningen har ökat och verksamheten inom 

området ska i fortsättningen prioriteras. Man tror också att antalet anmälda brott för 

rattfylleri med narkotikaklassat preparat kommer att öka väsentligt de närmaste åren. I 
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Västerbotten uppskattar man att ordningsavdelningen står för majoriteten av antalet 

upprättade anmälningar vid drograttfylleri ärenden. 

 

 

Kritisk granskning av resultatet 
 
Statistiken över antalet inskickade blodprov för analys från Rättmedicinalverket visar 

på hur pass aktiva man är på respektive polismyndighet när det gäller arbetet med 

rattfylleri under påverkan av narkotika. Detta är konkreta siffror som 

Rättmedicinalverket redovisar från polismyndigheten vilka inte kan ifrågasättas. 

Mörkertalet inom rattfylleri med droger inblandade är enormt stort och talet är väldigt 

svårt att uppskatta. De dryga 7400 anmälningar som upptas, torde bara vara en 

bråkdel av totala antalet brott inom området. Statistiken visar vidare hur effektiv 

respektive myndighet är, att när det gäller att påvisa ett positivt prov. 

Intervjuerna som vi höll med tre polismyndigheterna framstås som subjektiva 

bedömningar från respektive intervjuperson på myndigheten, vilket gör att resultatet  

kunnat bli ett annat om vi exempelvis intervjuat en annan person på myndigheten. 

Dock är de personer vi talat med väl insatta i sin polismyndighets verksamhet och 

resultatet av svaren på våra frågor borde vara så när sanningen som vi kan komma på 

de myndigheter vi arbetat med. 

 

 

Resultatsammanfattning 
 
När vi tittar på statistiken vad det gäller inskickade prov till Rättsmedicinalverket ser 

vi en tydlig skillnad mellan polismyndigheten i Örebro län och de andra två 

myndigheterna vi studerat. Örebro län har, från år 2001 till år 2005, ökat sina 

inskickade prov från 221 till 517 vilket är en ökning på 135 procent. Motsvarade 

siffra för Hallands län är en ökning med 40 procent och för Västerbottens län en 

ökning med 95 procent.  

 

Det syns dock en skillnad i utvecklingen i statistiken för Västerbottens län, där man 

redan år 2002 låg på ett högre värde än vad man gjorde tre år senare och hade sin topp 
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år 2004 med 192 inskickade prov. Örebro har ökat antalet inskickade prov år efter år 

vilket inte Hallands län gjort där man hade en nedgång under år 2002 och 2003 för att 

sedan igen öka år 2004. Ser man till statistiken för hela Sverige så är ökningen på 

antalet inskickade prov från år 2001 till år 2005 ca 67 procent och trenden är att 

antalet blodprov ökar år efter år. 

 

Örebro läns inskickade blodprov för analys år 2005 är ca 40 procent mer än de andra 

två polismyndigheterna tillsammans. Bland dessa prov är Örebro läns träffprocent för 

de senaste två åren runt 79 procent för att de två föregående åren vara ca 85 procent. I 

Halland har man senaste fyra åren legat stadigt på över 80 procent träff. 

Anmärkningsvärt är Västerbottens låga träffprocent där man stadigt legat mellan 69-

75 procent.  

 

Träffbilden för hela Sverige ligger konstant de senaste fyra åren runt 84 procent för att 

år 2001 varit 79 procent. Ser man i vår studie så ligger Halland de senaste två åren lite 

över snittet i landet i stort, medan Örebro och Västerbotten ligger under genomsnittet 

för hela landet. 

 
Det som framkommit vid intervjuerna är att utbildning, på att tyda drogtecken och 

symptom, hos polis i yttre tjänst är likvärdig och finns hos de tre myndigheterna. Den 

vidare utbildning som sker ligger man längst fram i Örebro län men i Västerbottens 

län har nyligen utbildning skett, vilket gör att de närmar sig Örebro län i det 

avseendet. Däremot saknar polis vid Hallands polismyndighet vidareutbildning i hur 

man bygger upp en skälig misstanke vid drograttfylleri.  

 

De personer som upptäcks köra påverkade av narkotika klassat preparat är i Hallands 

län ofta kriminellt belastade personer. I Västerbottens län har man tidigare också sett 

samma tendens men efter utbildning hoppas man kunna ändra på rutinerna och bli 

bättre på att upptäcka nya inte tidigare straffade personer. Däremot i Örebro län, vilka 

är ledande i landet, ser man en tydlig mix av tidigare straffade och förstagångs 

lagöverträdare på drograttfylleri. På polismyndigheten i Örebro län har man också en 

verksamhetsplan som säger att man ska arbeta aktivt mot drograttfylleri vilket saknas 

i både Hallands län och Västerbottens län. 
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Arbetssätten på myndigheterna skiljer sig en del åt. I Örebro län jobbar man på det 

sättet att man sällan står vid fasta kontrollplatser utan söker aktivt upp misstänkta 

drogpåverkade bilförare under patrullering. Detta görs även till viss del i Hallands län 

och Västerbottens län men det framkommer inte lika tydligt vid intervjuer med deras 

representanter. Det underrättelsestyrda arbetet hos de tre myndigheterna bedrivs 

likartat men i Örebro län är det mer påtagligt i form av informationsutbyte med bl.a. 

GLG. 
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Diskussion 
 
Då nollgränsen för narkotikaklassat preparat i blodet införts så sent så för drygt sju år 

sedan, har polisens arbete mot detta successivt förbättrats. Att införa rutiner som är 

effektiva och hållbara vid denna typ av brottlighet verkar ta relativt lång tid. Polisen 

har dock fördubblat sin anmälningsstatistik den senaste femårsperioden. Detta innebär 

att man blivit bättre och mer effektiv i sina arbetsmetoder men det finns fortfarande en 

hel del att förbättra, vilket vi också har kunnat konstatera under vårt arbete med denna 

rapport. Det totala missbruket i Sverige har vi inte gått in på i stora drag i denna 

rapport men för att göra en kort jämförelse mellan antalet missbrukare år 2001 och år 

2005 så har vi kunnat konstatera att antalet missbrukare legat på en någorlunda 

konstant nivå. Då polisens anmälningar fördubblats under perioden drar vi slutsatsen 

att polisen arbetar bättre och effektivare mot denna typ av brottslighet.  

 

Rattfylleri med narkotikaklassat preparat är ett svårupptäckt brott. Det upptäcks vid 

förutbestämda trafikkontroller eller vid slumpmässiga trafikkontroller. Det händer att 

allmänheten ringer och tipsar polisen om att någon person kör påverkad på något sätt. 

Den vanligaste upptäckten är dock vid ovannämnda trafikkontroller. Ett annat medel 

för att stoppa brottsligheten kan vara billarm, vilket kan försvåra själva tillgreppet av 

bilen. Vanliga medborgare kan hjälpa till genom att anmäla sådana brott, vilket det 

kanske dock är svårt att kräva. Cohen och Felson talar om avsaknad av kapabla 

väktare, vilket kan i detta arbete relateras till poliser, billarm och medborgare. Utförs 

inte tillräckligt med trafikkontroller och om det inte jobbas effektivt på att upptäcka 

brott, kommer brott att begås. I avsaknad av billarm, kommer bilar att tillgripas och 

användas i brottssyfte t.ex rattfylleri med narkotikaklassat preparat i blodet. I 

avsaknad av anmälningar från medborgare kommer brottet att upptäckas i mindre 

skala. 
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Rutinaktivitetsteorin i skiss 
 

 Författarna av rutinaktivitetsteorin hävdar att det är tillräckligt att ett av dessa tre 

element inte finns för handen, för att brottet inte ska kunna begås.30 

 
Vid genomgången av resultatet i vårt arbete ser vi skillnader både i arbetssätt och i 

statistiken över anmälda drograttfylleribrott mellan polismyndigheten i Örebro län 

och de två övriga. Verksamheten verkar för närvarande vara mer strukturerad inom 

Örebro läns polismyndighet för att bedriva aktivt arbete mot drograttfylleri. Man har 

direktiv i verksamhetsplanen om arbetet mot drograttfylleri och flera av poliserna i 

yttre tjänst har den utbildningen som gör att arbetet blir enklare och effektivare att 

utföra och att upptäcka ett misstänkt drograttfylleri. 

 

 En slutsats måste vara att man inom Hallands och Västerbottens läns polismyndighet 

upprättar en plan, hur arbetet inom myndigheten ska bedrivas för att bli bättre med sitt 

arbete med drograttfylleri. Sedan behövs det aktiva poliser för att bedriva denna typ 

av polisarbete vilket vi förutsätter att det gör inom rikets samtliga polismyndigheter. 

 

I bakgrundbeskrivningen i denna rapport har riksåklagaren utfärdat allmänna råd för 

handläggning av drograttfylleriärenden och efter intervjuer vid gjort med respektive 

                                                
30 Sarnecki, J (2003): Introduktion till kriminologi, sid. 221, Studentlitteratur. Lund 

Motiverad 
förövare 

Lämpligt 
objekt 

Kapabla 
väktare 

Brott 
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myndighet jobbar polismyndigheterna ofta efter de riktlinjerna. Ingen av 

myndigheterna anser att lagstiftningen behöver ändras och de anser att 

mätinstrumentet inte är nödvändigt vid arbetet mot drograttfylleri.  

 

På de tre polismyndigheterna ser vi en tydlig skillnad mellan ordningsavdelningen 

och trafikavdelningen när det gäller anmälningsbenägenheten vid drograttfylleri 

ärenden. Ordningsavdelningen står uteslutande för merparten av upprättade 

anmälningar med drograttfylleribrott. Anledningen till detta, anser vi, är dels 

åldersstrukturen på vardera avdelningen men även prioritering av arbetsuppgifterna. 

Vi har också dragit den slutsatsen att flera av de äldre poliserna på trafikavdelningen 

saknar utbildning i ”Drogtecken och symptom”, medan de yngre nyutbildade har 

denna utbildning från bl.a. polishögskolan vilket gör att trafikavdelningen saknar ett 

viktigt instrument för det aktiva arbetet mot drograttfylleri. 

 

Inom samtliga polismyndigheter har man upprättade mål med att genomföra ett visst 

antal LAU-prov. Vi tycker att myndigheterna borde upprätta liknande mål när det 

gäller drograttfylleri ärenden. Att genomföra detta med att t.ex. utföra slumpmässiga 

ögonundersökningar och statistikföra dessa tror vi dock inte på, då det är både 

tidsödande och mer kränkande för den individen som åtgärden utförs på. Något bra 

och effektivt förslag på ovanstående mål har vi för närvarande inte. Dock anser vi att 

kvalitén i polisarbetet måste prioriteras istället för kvantiteten när det gäller 

drograttfylleri. Då är det inte antalet genomförda blodprov som är det viktiga, utan 

målet är att verkligen upptäcka den som kör drogpåverkad genom konkreta direktiv 

från ledningen. 

 

 

. 
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