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 Abstract 

Varje dag kör ungefär 16 000 personer rattfulla och varje år tar rattfylleriet runt 

150 personers liv. Påföljderna för detta brott är enligt mig värda att diskutera. 

Rattfylleribrottet är komplicerat på det sätt att det ofta ligger ett missbruk bakom. 

Hur ser då påföljderna ut för det grova rattfylleriet och går det att skapa en bättre 

påföljd? Den frågan ställde jag mig viket ledde till att jag skrev ett eget 

påföljdsalternativ. Alternativet går i korta drag går ut på att skärpa synen på grovt 

rattfylleri genom att höja straffminimum och ta bort påföljdsalternativen villkorlig 

dom, samhällstjänst samt skyddstillsyn. Dessutom innehåller påföljdsalternativet 

behandling för missbrukarna och påverkansprogram för de som inte har ett 

missbruk. Detta alternativ har jag sedan prövat rimligheten i genom att intervjua 

fem sakkunniga personer inom ämnet rattfylleri. Resultatet visar att med vissa 

justeringar så är det en genomförbart alternativ påföljd.  
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1  Inledning 

Rattfylleriproblematiken är ett ämne som jag tycker är extra intressant. Det finns så 

mycket att göra som polis och åtgärderna från rättsväsendet gör skillnad både för 

förövarna och för allmänheten. Att hindra en människa från att köra rattfull kan 

innebära att ett liv kan undvikas att bli spillt. Inte att förglömma gärningsmannen 

som förmodligen också kan behöva räddas från sitt missbruk. Personligen tycker jag 

att det är alldeles för klena påföljder och dåliga åtgärder. Jag anser detta vara ett 

problem värt att belysa. Känslan jag får är att detta problem inte tas på tillräckligt 

stort allvar.  

 

1.1 Bakgrund 

Varje dygn kör uppskattningsvis 16 000 personer i Sverige rattfulla. Rattfylleriet tar 

årligen cirka 150 människors liv och skadar ytterligare cirka 1 000 personer svårt.  

Enligt brottsförebyggande rådet lider 80 procent av dem som kör grovt rattfulla av 

ett alkoholberoende. (BRÅ, 2006)  

Rattfylleri utgör ungefär 13 procent och grovt rattfylleri utgör 87 procent av 

rattfylleridomarna, detta sett på tidsperioden 1996-1999.  (MHF, 2007)  

Återfallsrisken inom rattfylleribrott är hög. I genomsnitt återfaller under fyra år 40 

procent av dem som dömts till fängelse för rattfylleri och där inget särskilt 

rehabiliteringsprogram ingår. (Bishop N & L Krantz, 2007)  

Det är viktigt att satsa på dessa förövare för att undvika att de återfaller i brott. Vårt 

lands rättsystem bygger på att straffa dem som begår brott och åsikten ”ju värre 

brott desto högre straff”. Rattfylleri är ett allvarligt brott då det för andra som vistas 

i trafiken innebär en stor risk att komma till skada.  

Det finns få brott, om ens något, som har så många olika alternativa påföljder som 

brottet grovt rattfylleri vilket kommer framgå i avsnitten ”påföljder” samt 

”behandling”. För att få en förståelse för hur domstolarna och politikerna resonerar 

så kommer olika rättsfall tas upp under avsnittet ”rättsfall” samt en statlig offentlig 

utredning om rattfylleri under ”SOU 2006:12”. Detta kommer sedan leda till ett 
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förslag på ett nytt påföljdsalternativ som kommer kommenteras av sakkunniga inom 

ämnet.  

 

1.1.1     Dagens påföljdsalternativ 

Dagens lagstiftning innehåller flera olika påföljder för brottet grovt rattfylleri. Bland 

annat kan man döma till kriminalvård i anstalt, med eller utan alkoholrelaterad 

behandling, fotboja, enbart skyddstillsyn, skyddstillsyn i kombination med en 

behandlingsplan som den dömde gått med på att följa eller alternativet 

samhällstjänst. Villkorlig dom skall normalt förenas med böter, detta gäller inte om 

det i stället förenas med samhällstjänst, dock utesluts inte möjligheten att även 

utdöma böter om det krävs för att åstadkomma en tillräcklig reaktion på brottet.    

Huvudregeln är att alla körkort återkallas vid rattfylleribrott. Varandet varierar från 

1-36 månader. Vid grovt rattfylleri återkallas körkortet minst 12 månader, vilket är 

så lång tid att ett nytt körkortsprov måste genomföras. Återkallandet av körkort ses 

inte som ett straff utan är en trafiksäkerhetsåtgärd. (MHF, 2007) 

 

1.1.2    Påföljdshistorik och statistik 

Påföljden för grovt rattfylleri är vanligen fängelse i en månad. 1994 skärptes 

lagstiftningen genom att sänka gränsen för grovt rattfylleri från 1,5 promille till 1,0 

promille alkohol i blodet samt höja straffmaximum från ett till två års fängelse. 

Detta gjordes enligt propositionen för att markera att man skulle se strängt på detta 

brott, dock inte för att utdöma längre straff. Att döma till straff som inte innebar 

frihetsberövande skulle endast komma i fråga om det förelåg särskilda skäl. 

Villkorlig dom skulle användas med stor restriktivitet och endast vara aktuellt i 

undantagsfall. (Proposition, 1993/94:44)  

Propositionen 1997/98:96 behandlar alternativa påföljder till grovt rattfylleri. Den 

nya lagstiftningen gör det möjligt att döma till samhällstjänst som alternativt straff. 

Detta innebär att man kan förena skyddstillsyn och villkorlig dom med 

samhällstjänst. Dock är grovt rattfylleri ett sådant brott där det föreligger en 
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presumtion för att påföljden skall vara fängelse. Det vill säga att huvudlinjen är att 

döma till frihetsberövande straff.  

MHF har gjort en undersökning av hur påföljden för rattfylleri förändrats, då deras 

uppfattning var att domstolarna med tiden börjat se mildare på detta brott. De 

granskade alla tingsrättsdomar (10 661 stycken) i 79 av Sveriges 95 tingsrätter 

under åren 1996 och 1999. Statistiken är tydlig. Straffen för grovt rattfylleri har 

blivit mildare. Andelen villkorliga domar ökar medan fängelsestraffen minskar. 

Villkorliga domar ökade från 6,1 procent 1996 till 24,3 procent 1999. Det beror 

troligtvis på möjligheten att döma till villkorlig dom med samhällstjänst som 

infördes 1 januari 1999. Samtidigt har en minskning av antalet fängelsedomar skett, 

från 58,3 procent 1996 till 42,7 procent 1999. Denna förändringstendens har hållit i 

sig också under år 2000, enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet. (MHF, 

2007) 

 

1.1.3     Rättsfall 

I NJA 2002 s 653 beskrivs hur en kvinna kört rattfull en kortare sträcka med en 

promillehalt på 1,61. Brottet är grovt med anledning av den höga 

alkoholkoncentrationen och bör då föranleda ett frihetsberövande straff enligt 

presumtionen. Dock så varierar presumtionens styrka beroende på omständigheterna 

kring brottet. Det som påverkar bedömningen är exempelvis om alkoholhalten varit 

mycket hög eller att det varit stora risker för att trafiksäkerheten åsidosatts. Om så är 

fallet bör det ge fängelse som påföljd. Omständigheter som ses som lindrande och 

därmed kan ge villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, är exempelvis om 

alkoholkoncentrationen varit förhållandevis låg och att körningen inneburit ingen 

eller ringa trafikfara. En personutredning gjordes på kvinnan om hon var i behov av 

behandling för sitt alkoholmissbruk. Det framkom att detta förmodligen var ett 

återfall och att hon tidigare gått på behandling enligt Minnesota-modellen och att 

hon var aktiv i Anonyma Alkoholister. Det gjordes en helhetsbedömning som 

resulterade i att hon inte var i behov av ytterligare vård och att straffet skulle 

utdömas till villkorlig dom med 50 timmar samhällstjänst. 
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I NJA 2000 s 17 dömdes en man till villkorlig dom samt samhällstjänst 50 timmar 

efter att ha kört grovt rattfull i Luleå centrum. Bedömningen grundades på följande 

citat: ”Det saknas särskild anledning att befara att Fernando R kommer att göra sig 

skyldig till fortsatt brottslighet.” Straffet ansågs vara lämpigt med hänsyn till hans 

person och omständigheter i övrigt. 

I NJA 1994 s 102 visar utredningen att Daniel, 20 år, varit uppenbart likgiltig för 

sina medtrafikanters säkerhet. Detta gjorde att bedömningen blev att 

fängelsepresumtionen inte ansågs kunna brytas. Dock så hänvisar HD till 

proposition 1989/90:7 s 20 och menar att han kan dömas till skyddstillsyn med 

samhällstjänst. Detta på grund av att han är en ung lagöverträdare och att 

fängelsestraffet skulle bli kort. Påföljden blev således skyddstillsyn med 

samhällstjänst. 

Allmänt om rättsfallen 

Förutom alkoholkoncentrationen och trafikfarligheten så finns det andra faktorer 

som väger in om någon skall dömas till annan påföljd än frihetsberövande. Bland 

annat om de som begått grovt rattfylleri tidigare är ostraffade, lever under socialt 

ordnade förhållanden samt om det finns låg risk att återfalla i brottslighet. Dessa 

omständigheter sammantaget ses som lindrande vilket leder till att relativt många 

döms till icke frihetsberövande straff.   

 

1.1.4    Utdrag ur SOU 2006:12 om rattfylleri och sjöfylleri. 

”Det är utredningens uppfattning att grovt rattfylleri också fortsättningsvis skall 

anses vara ett brott av sådan art att påföljden i första hand skall bestämmas till 

fängelse. Det skall därmed föreligga särskilda skäl för att en icke frihetsberövande 

påföljd skall kunna väljas. Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse 

skall rätten, på samma sätt som i dag, beakta om den tilltalade har ett missbruk som 

kräver vård eller behandling och den tilltalade förklarar sig villig att genomgå 

lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i samband 

med verkställigheten. Pågående forskning har visat att en stor del av dem som har 

gjort sig skyldiga till grovt rattfylleri har sådana alkoholproblem att de har behov av 

vård eller behandlig härför. Vid bestämmandet av påföljd för grovt rattfylleri bör 
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man därför, mer än som sker i dag, fokusera på det vårdbehov som kan föreligga 

och undersöka möjligheterna att anordna en s.k. kontraktsvård. För att möjliggöra 

för domstolen att välja en adekvat påföljd är det av största vikt att domstolen har 

tillgång till en väl genomförd personutredning. Kriminalvårdens instrument och 

metoder för att identifiera vårdbehov och utforma adekvata påföljdsförslag bör 

därför utvecklas och förstärkas.” ( SOU, 2006) 

”Utredningen har också övervägt om villkorlig dom skall kunna kompletteras med 

en föreskrift om deltagande i behandlings- eller programverksamhet för den som är 

dömd för trafiknykterhetsbrott. Utredningen anser dock inte att det finns behov av 

en sådan särreglering för den som döms för grovt rattfylleri. I de fall det finns 

tecken på att en person som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri också har en 

alkoholrelaterad problematik talar redan det förhållandet mot att välja villkorlig dom 

som påföljd.(…) Det är också utredningens uppfattning att denna påföljd skall 

kunna komma i fråga endast i klara undantagsfall, särskilt med tanke på den 

kunskap forskningen har gett om grova rattfylleristers alkoholvanor och därmed 

sammanhängande risk för återfall i liknande brottslighet.” (SOU, 2006) 

 

1.1.5    Behandlig 

Jag har intervjuat två programledare för ”Prime for life” vid Sörbyns anstalt. Prime 

for life är ett påverkansprogram för rattfyllerister som är uppdelat i två block på 

sammanlagt 20 timmar. Det är ett kvalitets- och evidensbaserat program som bygger 

på forskning och härstammar från USA. Prime for life bygger på att ge information 

om alkohol och alkoholens konsekvenser. På grund av den korta tiden, vanligtvis en 

månad, så hinner man sällan åstadkomma så mycket. Det kommer in nya förövare 

hela tiden och de stannar oftast bara en månad. De två programledarna från Sörbyn 

menade att det handlar om att ge de intagna redskap att inte återfalla i brott, att 

kunna ”pusha” dem i rätt riktning så att de söker hjälp när de kommer ut. De 

menade även att det inte finns något som visar på att programmet verkligen ger 

resultat men att responsen från deltagarna är övervägande positiv.  

Frivården är de som gör personutredningar som sedan ligger till grund för vilken 

påföljd domstolen väljer att utdöma. Det är även frivården som utreder om en 
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person är lämplig att avtjäna sitt straff med intensivövervakning, fotboja, i stället för 

på anstalt. Även de som har så skallad fotboja kan genomgå påverkansprogrammet 

”Prime for life”. (Ann-Marie Viktorsson, frivården Umeå) 

MADD, Mothers agains drunk driving, har ett påverkansprogram som kallas VIP, 

victim impact panels. VIP bygger på att det finns frivilliga som antingen själva varit 

offer för en rattfyllerist eller som är anhörig till någon som drabbats och som vill 

berätta om det. Små samtalsgrupper bildas av dem som gjort sig skyldiga till 

rattfylleri och dem som drabbats. Syftet med panelen är att individualisera och 

mänskliggöra konsekvenserna av rattfylleri, att förändra attityder och beteenden, 

och att förhindra att brottet upprepas. (VIP-manual från MADD, feb 2007) Hur 

effektivt detta är finns inga riktiga mätningar på, dock har det gett positiv respons 

både från de drabbade samt förövarna. Problemet med detta system är att det bygger 

på att frivilliga vill berätta och att det ibland kan vara svårt att planera en sådan 

verksamhet. Hittills har VIP endast varit på prov i Kalmar län.  

 

1:2     Förslag till nytt påföljdssystem 

1.2.1    Allmänt 

Efter en intervju med en nykter alkoholist så finns det enligt mig tre olika typer av 

rattfyllerister. Engångsrattfyllerister, rattfyllerister med alkoholberoende som 

medger sitt beroende och vill ha hjälp och de rattfyllerister med alkoholberoende 

som nekar till att de har ett beroende. Dessa tre grupper går att dela in i två olika 

påföljdsalternativ. Det ena syftar till straff och behandlingsprogram och den andra 

till straff och påverkansprogram. De som erkänner sitt alkoholberoende skall få den 

behandling som krävs för att de skall kunna bli av med sitt alkoholmissbruk. De 

som inte har ett missbruk eller som nekar till att de har det skall ändå få genomgå ett 

påverkansprogram. Givetvis går det inte att tvinga någon att medverka men jag tror 

på morrötter mer än piska. Den intagne skall ges möjligheten att kunna påverka sin 

situation. Om denne medverkar i ett påverkansprogram med godkänt resultat så ska 

det kunna leda till ett förkortat straff. Jag anser att alla som dömts för grovt 

rattfylleri skall få ett frihetsberövande straff på minst tre månader, där borde 
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minimum ligga, fast helst skulle jag se ett straff på sex månader som minimum. 

Detta för att det är ett grovt brott och skall hanteras som det och för att det krävs tid 

för att få resultat i behandling. Om förövaren anses som lämplig att genomföra sitt 

straff med intensivövervakning, så anser jag att detta skall väljas då gärningsmannen 

tvingas leva sitt vanliga liv utan alkohol. Straffet skall kombineras med behandling 

eller påverkansprogram. Detta system kräver övervakare. Övervakarens uppgift är 

att kontrollera att den dömde sköter sig bland annat genom att göra oanmälda besök 

där förövaren får blåsa i en alkometer för att visa sin nykterhet. 

Vissa skulle nog hävda att det finns två sätt att se på de människor som begår grovt 

rattfylleri. Somliga ser dem som brottslingar som skall straffas medan andra ser dem 

som människor med ett missbruk som de behöver vård för. Dock så anser inte jag att 

dessa två konkurrerar med varandra. Om straffen skulle bli längre så finns det även 

tid att behandla och påverka förövarna under tiden de avtjänar sitt straff. 

Ett behandlingsprogram skulle kunna vara upplagt som ett 12-stegsprogram som är 

en välkänd modell för att ta sig ur missbruk och som bland andra Anonyma 

Alkoholister använder sig av. (Mer om 12-stegs program kan man bland annat läsa 

om på Anonyma Alkoholisters hemsida.)  Det finns många olika 

behandlingsmetoder och de kunniga inom området skulle kunna utforma det 

program som visat sig ge bäst effekt. Det är svårt att kvalitetssäkra inom detta 

område då det handlar om människor. Det bästa och kanske enda sättet är att mäta 

hur många som återfaller i brott.  

Jag ställer mig frågande till påföljderna villkorlig dom och samhällstjänst. Som det 

ser ut idag så finns det inget påverkansprogram för dem som döms till dessa 

påföljder. De som ertappas med att köra med över en promille alkohol i blodet har 

med största sannolikhet en förhöjd tolerans mot alkohol och då ligger det nära till 

hand att dra slutsatsen att personen har ett missbruk. Sannolikheten att det skulle 

vara en engångsföreteelse och att de just under detta enstaka tillfälle blir ertappade 

tycker jag känns minimal. Om det är så att det är en engångsföreteelse och att 

personen inte har något missbruk så anser jag inte att denne skall dömas till ett straff 

så lindrigt som villkorlig dom eller samhällstjänst.  
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Det största hindret att genomföra en förändring inom påföljdssystemet är, vad jag 

kan se, det ekonomiska. Om kommunerna satsar pengar på vård och behandling för 

dessa alkoholmissbrukare, vad kan då samhället vänta sig för resultat? Är samhället 

villiga att satsa pengar då det inte finns några garantier för att det kommer att ge 

resultat? Det är svårt att ge garantier då det handlar om människor och deras 

motivation att ta sig ur ett missbruk. Det krävs en lagändring, rättspraxis måste ligga 

runt åtminstone halva straffskalan i stället för 4-12 procent av straffmaximum, (lika 

med ett straff på en till tre månader). Med en längre strafftid så kan man genomföra 

kontraktsvård. Idag är tiden på anstalten alldeles för kort och det går inte att 

åstadkomma några stora resultat.  

 

1.2.2   Förslaget 

Rent lagmässigt så krävs en skärpning. Jag anser inte att straffmaximum behövs 

förändras men dock straffminimum och att en höjning till lägst tre månader är på sin 

plats. Detta för att visa på att det är ett grovt brott. En höjning av straffet innebär 

även att det ges tid för behandling och påverkan. 

Då man har att göra med människor och missbruksproblematik så är det svårt att 

hitta någon totallösning. Dock tror jag att det behövs en klar struktur för hur man 

skall hantera påföljden för dem som gör sig skyldiga till grovt rattfylleri och att det 

inte ges så många alternativ som idag. 

Alternativ 1: 

Engångsrattfylleristerna och de som nekar till att de har ett beroende skall dömas till 

lägst tre månaders fängelse. Om de genomgår påverkansprogram likt ”Prime for 

life” fast en utökad version och får godkänt resultat skall strafftiden kortas med två 

till fyra veckor.  

Alternativ 2: 

Rattfylleristerna som är alkoholberoende skall dömas till lägst tre månaders fängelse 

och erbjudas vård. Behandlingen skall ske som kontraktsvård. 
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Straffet skall avtjänas med intensivövervakning om det är lämpligt, i annat fall på 

anstalt. Frivårdens personutredning ska då syfta främst till att utreda om förövaren 

behöver vård för ett missbruk eller inte och om personen är lämplig att beläggas 

med fotboja.  

Då det gäller behandlingen skall det finnas resurser så att de som vill ha hjälp att 

komma ur sitt missbruk ges alla verktyg att klara av det. Idag finns bra 

behandlingsmetoder som visat sig effektiva, exempelvis 12-stegsprogram. 

Behandlingen skall genomföras på anstalten eller på möten om förövaren bär 

fotboja. Efter genomgången behandling skall man tillgodose individens behov av 

eftervård. Somliga behöver mer hjälp och stöd än andra. 

 

1.3     Syfte 

Ta reda på om förslaget är realistiskt. 

 

1.4     Frågeställningar 

Hur bedöms förslaget av sakkunniga respektive de som blivit dömda för grovt 

rattfylleri? Är förslaget genomförbart? 

 

1.5     Avgränsningar 

Jag har endast behandlat grovt rattfylleri i denna rapport. Det finns många olika 

behandlingsmetoder inom missbruksområdet som jag inte har gått in något närmare 

på med anledning av platsbrist.   

 

1.6   Tillvägagångssätt 

Jag har kontaktat olika personer inom olika områden för att få ett yttrande om hur de 

ser på mitt förslag. De jag har intervjuat är två personer från IOGT-NTO som är 
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nyktra alkoholister, en rådman på Umeå tingsrätt, en alkoholexpert på vägverket 

samt en trafikpolis från Umeå. Jag har först låtit dem läsa igenom mitt förslag, del 

1.2.2, för att sedan genomföra en intervju. De nyktra alkoholisterna har jag träffat 

personligen medan jag gjort de andra intervjuerna per telefon. Intervjuerna har varat 

mellan 10 och 40 minuter.  

 

2  Resultat 

2.1     Intervjuer 

I intervjun med en nykter alkoholist framgick att förslaget var en bra idé i sin helhet. 

Enda sättet att mäta kvalitet när det gäller behandlingar är att mäta återfallen. Ett 

minimistraff på tre månader ansågs rimligt eftersom det tar cirka en månad för en 

person att bli nykter och resten av tiden att börja förändra sitt liv. På kortare tid så 

hinner det inte ske. Systemet med påverkansprogram som en morot är bra.  För dem 

som får kontraktsvård så blir programmet en möjlighet att senare söka hjälp att 

komma ur sitt missbruk. Eftervården är A och O då bristande eftervård lätt leder till 

att personen hamnar i ett återfall. Anonyma Alkoholister är till väldigt stor hjälp och 

eftervården är en grundbult för att inte få återfall. Har en person en så hög 

promillehalt som krävs för brottet grovt rattfylleri så anses den personen även ha ett 

alkoholproblem. De långa utredningstiderna är ett problem då det kan ta ett halvår 

från upptäckt rattfylla tills personen får en kallelse till domstol. Under hela den tiden 

så kan personen fara väldigt illa av att denne lever i ett missbruk.  

I intervju nummer två med en annan nykter alkoholist framgick att förslaget var ett 

bra koncept men att straffet borde ligga på ett minimum på sex månader eftersom 

många alkoholister inte inser att de är alkoholister. Fotboja ansågs vara ett mycket 

bra alternativ till anstalt därför att det är mycket tuffare att klara av att leva som 

vanligt utan alkohol än att vara inlåst. Det nya förslaget till påföljd ansågs vara ett 

bra alternativ.  

I en intervju med en alkoholkunnig från vägverket, påpekades det att förslaget inte 

tar upp ämnet alkolås. Vägverket anser att de dömda skall kunna bevisa att de inte 

har alkoholproblem innan de får tillbaka sitt körkort och att alla rattfyllerister skall 



 

 12 

ha alkolås. Alkolåset innebär en kostnad per månad för den dömde. I helhet så 

ansågs konceptet med längre straff i kombination med behandling vara ett trovärdigt 

förslag. 

I en intervju med en trafikpolis så framgick det att det största problemet är 

politikerna. De tänker alldeles för mycket på vad som kan ge dem röster och vad de 

kan förlora röster på. Det framgick även att alla som kör rattfulla egentligen skall bli 

av med körkortet i stället för som idag då praxis är att det blir varning vid 0,3 

promille och körkortsåterkallelse vid 0,5 promille. De flesta rattfyllerister är 

problematiker som oftast nekar till att de har ett beroende. Det är inte förrän 

promillehalten passerat 1,5 som förövaren måste bevisa för läkare genom 

leverprover och annat att denne är alkoholfri. Fler borde kallas till läkare för att 

bevisa sin nykterhet innan det ges tillstånd för nytt körkort, gränsen borde ligga på 

0,8 promille. Uppföljningen för att rattfylleristerna skall få köra bil igen borde vara 

bättre. Det är en bra idé att använda sig av morötter för att motivera till vård. 

Förslaget är bra men resursbristen är ett hinder. Alla som vill ha vård skall självklart 

få det. Påföljdsalternativet ansågs i sin helhet vara bra.     

I intervjun med en rådman från Umeå tingsrätt framkom att det kan vara farligt att 

kategorisera människor och stoppa in rattfylleristerna i tre fack då det kan tendera i 

att det finns personer som inte passar in. De tre kategorierna gav dock ändå en 

väldigt heltäckande bild. Straffskillnaden mellan att ha kört grovt rattfull och att ha 

kört grovt rattfull och även vållat någons död diskuterades. Ett rättsfall nämndes där 

en man dömdes till ett och ett halvt års fängelse för grovt rattfylleri och vållande till 

annans död vilket är 18 gånger hårdare straff än endast grovt rattfylleri. Den 

skillnaden i straff ansågs vara för stor då det är en ren tillfällighet om rattfylleristen 

kör på någon eller inte. Det behövs en balans mellan brotten. Det krävs tid för att få 

effekt i behandling. Förslaget om vad IÖV egentligen innebär borde förtydligas då 

det bör framkomma att det innehåller övervakning och att förövaren kan få besök 

när som helst av övervakaren och då måste blåsa i en alkometer. De få alternativen 

till behandlig ifrågasattes, individuella behandlingsprogram är bättre än att 

kategorisera. Ekonomin är det största hindret för en förändring inom 

påföljdssystemet. Det var på grund av ekonomiska aspekter som villkorlig dom med 

samhällstjänst infördes. Det ansåg behövas en mer detaljerad förklaring på hur 
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behandling och påverkansprogrammen är upplagda för att förslaget skall kunna 

användas. Sammanfattningsvis så innebär förslaget att skyddstillsynen är borttagen 

men på ett sätt förts in i fängelsestraffet då behandlingsprogram är inkluderat i 

straffet. Om man skärper upp synen på grovt rattfylleri så skulle förslaget mycket 

väl kunna genomföras.      

 

2.2 Kritisk granskning av resultatet 

Med tanke på att antalet intervjuer är endast fem så skulle resultatet kunna se 

annorlunda ut om intervjuerna gjorts med fler eller andra personer. Exempelvis så 

skulle en intervju med en annan rådman kunna ha gett ett annat resultat.  

 

2.3 Resultatsammanfattning 

Sammantaget så var responsen positiv från alla fem aktörer. Det ansågs vara en bra 

idé med längre straff i kombination med behandling och att det skulle bli hårdare tag 

då det gäller körkortsåterkallelser. Körkortet bör omhändertas redan vid 0,2 promille 

och förövaren skall få bevisa nykterhet innan nytt körkortsprov får avläggas. Tanken 

med ”morrötter” för att motivera till vård ansågs vara en bra idé. Dagens resursbrist 

är dock ett hinder eftersom det krävs tid för att lyckas med behandling. Det fanns en 

viss tveksamhet till att ha så få alternativ till behandling som förslaget innefattar, 

eftersom det lätt blir en kategorisering av människor. I det stora hela ansågs 

förslaget vara väl genomtänkt men för att vara praktiskt genomförbart så krävs 

givetvis en mer preciserad beskrivning om programmens uppbyggnad. Om synen på 

grovt rattfylleri inom domstolsväsendet skärps upp skulle förslaget mycket väl 

kunna vara en verklighet.  

 

3  Diskussion 

Intervjuerna har gett en bra bild av vad olika personer med relation till brottet grovt 

rattfylleri har för åsikt om förslaget. Då personerna är så pass olika varandra i deras 
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förhållande till brottet så ger det en ganska täckande bild trots att det bara rör sig om 

fem personers åsikter. 

Jag har i de intervjuer jag gjort funnit stort stöd för det nya förslag angående 

påföljder som jag vill se inom brottet grovt rattfylleri. Ingen av parterna jag 

intervjuat ansåg att förslaget var orimligt eller dåligt. Dock så hade flera av dem 

tillägg som de skulle vilja ha med. Jag anser att kunskap från personer med insikt i 

ämnet är guld värt om man vill hitta den bästa lösningen på problemet grovt 

rattfylleri. Efter att ha gjort detta arbete så anser jag att en lagändring är på sin plats. 

Lagstiftningen måste skärpas upp och bra vård måste finnas tillgänglig fullt ut för 

alla. Resurser krävs för att genomföra dessa förändringar. Jag vill se att 

problematiken kring rattfylleribrottet får den uppmärksamhet som den behöver. 

Efter att ha intervjuat de fem personerna som alla har olika förhållningssätt till detta 

problem så har min syn vidgats ytterligare. Jag har hittat flera saker som jag inte 

tagit upp i mitt förslag som jag nu anser borde vara med. Främst tänker jag då på 

trafikpolisens åsikt om hårdare tag kring körkortsåterkallelser samt alkolås. Om jag 

skulle förändra mitt förslag på något sätt skulle det vara att inkludera dessa två 

ämnen. Jag har fått stort stöd i att vilja ha en längre påföljd. Det var ingen av de 

sakkunniga som tyckte att ett minimistraff på tre månader var för långt. Flera av 

dem höll med om att det krävs tid för att få effekt av behandlingen. Jag tror att detta 

förslag skulle kunna leda till färre återfall i rattfylleribrottslighet. Genom att hjälpa 

brottslingarna att bli fria från sitt missbruk så kommer de inte heller sätta sig i en bil 

alkoholpåverkad. För att kunna genomföra en förändring krävs åtgärder från 

riksdagsnivå. Problemet måste ses för vad det är. Rådmannen jag intervjuade 

pratade om att skillnaden i strafflängd på att vara rattfull och köra ihjäl någon 

jämfört med att inte köra ihjäl någon var för stor. Detta kan jag till viss del hålla 

med om då det bara är en ren tillfällighet, eller otur om man vill se det så, att någon 

förolyckas under bilfärden. Dock framgick det inte helt klart om det var straffen på 

dem som bara körde grovt rattfulla som skulle höjas eller om det var straffen på dem 

som körde grovt rattfulla och förorsakade någons död som skulle sänkas. Ibland får 

jag känslan av att de som jobbar konstant med dessa frågor enligt mig har en 

tendens att inte se tillräckligt allvarligt på händelsen. Jag tror det behövs något som 

tvingar domstolarna att börja nyttja mer av den straffskala som idag redan finns.  
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