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Sammanfattning 
Den första januari 2005 antog riksdagen en ny lag som skulle komma att ge svensk polis 

ytterligare ett verktyg i dess arbete mot rattfylleri. Den hade arbetats fram för att man ansåg 

att svensk polis behövde fler möjligheter arbeta emot personer som framför fordon berusade. 

Man såg även ett oroväckande stort samband mellan dödsolyckor i trafiken och rattfylleri. 

Meningen med lagen är att man på ett enkelt sätt ska kunna hindra påverkade personer att 

framföra motorfordon både före körning och efter ett rattfylleribrott där man misstänker att 

personen kommer att fortsätta sin färd med fordonet. 

 

Vårt arbete syftar till att redogöra för hur lagen ska tillämpas, hur poliser på myndigheterna i 

sitt arbete använder sig av lagen och hur de upplever att lagen är att arbeta efter. Vi ville även 

undersöka om den har visat sig vara ett bra verktyg eller inte.  

Vi har i arbetet undersökt varför lagen kom till och hur man tidigare arbetade. Vi har läst 

förarbeten till lagen samt diverse litteratur för att få bakgrund till detta, samt få en grund till 

hur den ska tillämpas. 

Genom att intervjua ett antal poliser på olika orter i Västernorrlands län har vi försökt skapa 

oss en bild på hur arbetet i samband med rattfylleri går till. 

 

Särskilda skäl måste föreligga för att polisman skall kunna omhänderta fordonsnycklar och 

där har vi sett stora likheter med begreppet ”skälig misstanke”. Eftersom skälig misstanke är 

ett begrepp alla poliser är väl bekanta med så blir det lättare att tillämpa lagstödet praktiskt 

om man är medveten om vad de båda begreppen har gemensamt. Då vi tycker att lagen ska 

tillämpas oftare så måste den vara enkel att förstå. 
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1. Inledning 
 
Vi har valt att skriva om PL 24 a § eftersom det är en ganska ny lag, den trädde ikraft 1 

januari 2005 och vi tror att denna lag kan vara ett bra verktyg i polisens arbete med att 

förbättra trafiksäkerheten. Eftersom lagen är relativt ny och så outforskad av oss så tycker vi 

att det är intressant att ta reda på hur poliserna ute på myndigheterna använder sig av och 

tolkar den nya lagen. Lagen ger alltså möjlighet för polisman att omhänderta fordonsnycklar 

när det finns risk för att någon gör sig skyldig till rattfylleribrott. Det verkar finnas ett stort 

intresse för en undersökning av PL 24 a §, eftersom vi har fått mycket positiva kommentarer 

från lärare och poliser när vi berättat om vårt val av ämne, vilket har gjort oss ännu mer 

motiverade att välja detta ämne.  

 

Intresset för denna paragraf väcktes under vår första fältstudievecka då en av polispatrullerna 

beordrades till ett bostadsområde efter att en boende i det aktuella området ringt och uppgett 

att en person körde omkring berusad med sin bil och sålde alkohol till ungdomar. Då patrullen 

kom fram påträffades föraren i sin bil som då var parkerad. Han var märkbart berusad och det 

var fullt med ölburkar både i och i nära anslutning till bilen. 

Han uppgav att han inte kört något efter att han började dricka och att han bara satt i bilen för 

att lyssna på musik. Han uppgav även att han åkt fast för rattfylleri en gång tidigare.  

Jag (Johan) gick och kände på bilens grill och motorhuv, dessa var väldigt varma. Jag 

berättade det för poliserna som sa att det var ändå inget de kunde göra.  

Så vi åkte vidare utan åtgärd. Jag funderade länge på det och tyckte att det var bedrövligt att 

inte kunna göra något, för jag är säker på att han åkte därifrån med sin bil efter att vi lämnade 

platsen. Det trodde även poliserna. Efter att ha läst mer lagar har vi nu i efterhand hittat ett 

lagstöd som i det nämnda fallet hade kunnat användas, nämligen PL 24 a §. 
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1.1 Bakgrund 

 

Rattonykterheten är ett väldigt stort samhällsproblem. Man räknar med att varje dag kör 

16000 personer påverkade av alkohol eller narkotika, detta genererar i sin tur att väldigt 

många skadas och även dödas i trafiken. Det är inte bara de som kör påverkade, utan även 

övriga trafikanter utsätts för dessa risker. Det har länge saknats lagligt stöd för att förebygga 

onykterheten i trafiken. 

Det nämns ofta i media att polisen inte gör tillräckligt mycket för att motverka eller förebygga 

brott, men nu har polisen i alla fall fått ett nytt verktyg för att jobba emot rattfylleriet på våra 

vägar, och då talar vi alltså om just den aktuella lagen som ger polisen rätt att tillfälligt 

omhänderta fordonsnycklar och även i vissa undantagsfall även fordon. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att reda ut hur Polislagens 24 a § ska eller kan tillämpas. 

Eftersom lagtexten är svårtolkad och otydlig så vill vi passa på att utreda hur den egentligen 

ska tillämpas samt även i vilka situationer den kan användas. Intressant är också att ta reda på 

hur lagen tillämpas ute på myndigheterna och hur deras syn på PL 24 a § som arbetsverktyg 

är. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur arbetade man mot rattfylleri innan lagen kom till?   
Av vilken/vilka anledningar kom Polislagen 24 a § till? 

Vilka konkreta skäl krävs det för att en polisman dels ska kunna omhänderta fordonsnycklar, 

och dels efter att någon kört påverkad men även innan någon påverkad framfört ett fordon? 

Hur upplever poliser i yttre tjänst att det går att arbeta efter lagen? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi har begränsat vårat arbete genom att bara fråga poliser från Västernorrlands län om hur de 

har tillämpat lagen. Denna avgränsning har vi valt eftersom vi båda ska jobba i 

Västernorrlands län, Peter i Härnösand och Johan i Ånge. 

 

 

1.5 Metod 

De fakta vi fått fram till vår rapport har vi fått genom att läsa litteratur, förarbeten och vi har 

även ställt frågor till ett antal poliser som har besvarat oss genom mail och telefonintervjuer. 

Vi har även sökt material från JO, JK och rättsfall men har där inte hittat någon relevant 

information. 

 

2. Polislagen 24 a-d §§ 
24 a § Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller 4 a § lagen 

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte at 

förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller annat som behövs för färden 

eller, om så krävs, fordonet. 

 Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det är nödvändigt för att söka efter 

sådan egendom som anges där, får en polisman kroppsvisitera den person som kan komma att 

göra sig skyldig till brottet och genomsöka fordonet. Lag  (2004:1032) 

 

24 b § En polisman som har beslutat om omhändertagande av egendom med stöd av 24 a § 

skall skyndsamt anmäla det till sin förman. Förmannen skall omedelbart pröva om 

omhändertagandet skall bestå. Lag  (2004:1032) 

 

24 c § Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns skäl för det och får 

inte vara längre än 24 timmar. 

 Omhändertagen egendom skall återlämnas till den som från vilken egendomen 

omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan. Lag  

(2004:1032) 
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24 d § Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får polismyndigheten 

under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad 

egendom och hittegods m.m. förstöra egendomen eller sälja den för statens räkning. 

 Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter omhändertagandet delges 

underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller säljas. Om det är känt att 

någon annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne delges en sådan 

underrättelse. Lag  (2004:1032) 

 

 

3. Begreppsförklaringar 
För att kunna tillämpa PL 24 a § måste man bland annat förstå följande begrepp 

3.1  

Motordrivet fordon: Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en 

sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp eller vevanordning som är att 

anses som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och 

terrängmotorfordon. Hit räknas alltså inte motorfordon som är avsedda att framföras av 

gående, ex. gräsklippare.1 

 

3.2 

Framförande av motorfordon: Den som bestämmer fordonets riktning d v s den som styr, 

även om fordonet rullas och den som styr går bredvid räknas som förare. Enda undantaget är 

vid övningskörning. Då är det alltid handledaren som framför fordonet, trots att denne sitter 

bredvid. (Begreppsförklaring av Ronny Söderman) 

 

3.3 

Rattfylleri: För att det ska räknas som rattfylleri så måste man ha intagit alkoholhaltiga 

drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 

0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram/liter i utandningsluften. För rattfylleri döms också 

den som för motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller 

efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet.2 

 

                                                
1  Trafikförfattningar 2006, sid 15 
2 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott  4 §. 



Rapport nr. 452                                                                                                           2007-11-28 

   5 

För grovt rattfylleri krävs det att alkoholkoncentrationen uppgått till minst 1,0 promille i 

blodet eller 0,5 milligram/liter i utandningsluften, eller att föraren varit avsevärt påverkad av 

annat medel.3 

 

 

4. Varför kom Polislagen 24 a till? 
 

Vilket vi tidigare i rapporten nämnt så går rattfylleri och trafikolyckor hand i hand och kräver 

åtskilliga människors liv varje år.  Polisen har saknat effektiva verktyg för att kunna hindra 

berusade personer ifrån att framföra fordon. En polisman kan enligt 36 kap. 3 § brottsbalken 

ta farliga föremål i beslag då föremålet skäligen kan antas vara förverkat, men tidigare har det 

inte funnits någon uttrycklig befogenhet för polisen att tillfälligt omhänderta egendom.  

Detta var en befogenhet man behövde för att kunna förhindra och förebygga rattfylleri, man 

ville alltså kunna omhänderta en persons fordonsnycklar för att hindra honom från att köra 

berusad, förhindra personen från att begå en brottslig gärning. Det bedömdes att om polisen 

fick rätt att omhänderta en persons fordonsnycklar så skulle man på ett effektivt sätt kunna 

förhindra rattfylleribrott och därmed rädda liv i trafiken. Det skulle inte betyda att man 

godtyckligt skulle kunna omhänderta fordonsnycklar utan den misstänkte skulle även kunna 

vara försäkrad ett rättssäkert skydd, och polisen måste därmed ha ett uttryckligt lagstöd för att 

kunna företa en sådan åtgärd. De möjligheter som tidigare funnits för att kunna omhänderta 

egendom har varit enligt 27 kap 1§ rättegångsbalken, beslag av föremål som på grund av brott 

ska förverkas och 7§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, då man får ta ett fordon 

som använts vid brott i beslag och sedan förklara det förverkat om det behövs för att 

förebygga sådan brottslighet och det kan anses vara skäligt. Men rent praktiskt så har det varit 

svårt att använda sig av dessa lagar eftersom det enligt praxis skall ha funnits relativt 

närliggande domar för att detta ska bli aktuellt. Bedömningen för närliggande domar skiljer 

sig markant från olika myndigheter, men det kan vara nånting mellan 3-10 domar under 

tidsperioden 2 månader till ett par år. 

 

Innan PL 24 a § tillkom förekom det ibland att polismän som ett alternativ till 

frihetsberövande av personer som man misstänkte skulle köra bil i berusat tillstånd 

                                                
3 Lag (1951:549) om straff för vissa trafikbrott 4 a §. 
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omhändertog bilnycklar istället för person. Stöd för detta hämtade man i PL 10 § 1st 2p som 

reglerar polisens våldsanvändning då någon ska häktas, anhållas eller annars med laga stöd 

berövas friheten och PL 13 § som reglerar polisens rätt att avvisa, avlägsna eller tillfälligt 

omhänderta person för att förhindra en straffbelagd handling. Detta innebär att polisen får 

vidta åtgärder som uppenbarligen är mindre ingripande mot den enskilde.4 

 
 
5. Tillämpning av lagen 
För att omhändertagande av fordonsnycklar enligt PL 24 a § ska kunna ske, skall särskilda 

skäl föreligga. Det krävs alltså vissa speciella omständigheter för att lagrummet ska kunna 

tillämpas. Ett liknande begrepp är "synnerliga skäl", men det begreppet kräver ännu mer 

speciella omständigheter. Då det gäller PL 24 a § måste det finnas konkreta omständigheter 

som ger stöd för antagandet att en person kan komma att göra sig skyldig till ett 

rattfylleribrott för att det skall anses föreligga särskilda skäl. 

Lagen tillämpas av polisman då dessa konkreta omständigheter föreligger. Dessa 

omständigheter kan till exempel vara att man tagit en person för rattfylleri och man 

misstänker att denne kommer att fortsätta köra efter provtagning, eller att man påträffar en 

berusad person i eller vid ett fordon och på grund av dennes agerande kan man misstänka att 

denne har avsikt att framföra fordonet.  

 

Enligt statistiken nedan och av vad vi fått fram i våra intervjuer så är det oftast efter att någon 

kört berusad som man omhändertar fordonsnycklarna, i syfte att förhindra att denne fortsätter 

sin färd under påverkan av alkohol och/eller droger. Det är vanligare förekommande än innan 

någon kört, alltså i rent förebyggande syfte. Det är den enskilde polismannen som fattar beslut 

om ett tillfälligt omhändertagande, men han skall dock så snart som möjligt anmäla detta till 

sin förman. 

 

I lagtexten står det att polisman även får omhänderta annat än fordonsnycklar. Med det menas 

till exempel när fordonet kan startas med kort istället för nycklar, man får alltså omhänderta 

sådant som behövs för färden.5 

 

                                                
4 Proposition 2003/04: 159 sid 11-14 
5 Proposition 2003/04:159 sid 13 
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I vissa fall får man även omhänderta fordonet, det kan vara i en sådan situation när polisen vet 

att den misstänkte har fler nycklar än de man omhändertagit men inte kan finna dem. Det kan 

också var när det gäller sådana fordon som kan startas utan nycklar och det kan då vara vissa 

typer av mopeder.  

Som för övrig polisverksamhet så ska givetvis behovs- och proportionalitetsprincipen beaktas 

när ett beslut om ett tillfälligt omhändertagande skall fattas. Detta regleras i PL 8 §. Man ska 

som alltid först överväga om det finns någon mindre ingripande åtgärd som t ex. att lämna 

nycklarna till någon trovärdig anhörig.6 

 

Skulle den berusade bilföraren gömma undan bilnycklarna och inte självmant ge dem till 

polisen så får polismannen kroppsvisitera personen för att söka rätt på nycklarna. Misstänker 

man att personen gömt nycklarna i bilen så för polisen söka även där. 

 

I Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov så får man bara ta alkoholutandningsprov av 

den som skäligen kan misstänkas för rattfylleri eller på förare av motordrivet fordon. Så i de 

tidigare nämnda, rent förebyggande fallen där ingen ännu har kört fordonet, men befinner sig i 

eller vid det och det finns anledning att befara att personen kommer köra fordonet gör man 

inget alkoholutandningsprov, utan som grund för omhändertagandet går man efter 

bedömningen om personen uppvisar drogtecken eller alkoholpåverkan istället, till exempel 

luktar sprit och talar sluddrigt. 

 

 

6.  Statistik 
 

Antal rapporterade rattfylleribrott i Västernorrlands län    
 
 

2005: 

Rattfylleri alkohol = 542     

Drograttfylleri = 225 

 

2006: 

Rattfylleri alkohol = 543 

Drograttfylleri = 466 

                                                
6 Proposition 2003/04:159 sid 15 
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2007 Januari- Augusti: 
 
Rattfylleri alkohol = 352 

Drograttfylleri = 344 

 

Antal rapporterade rattfylleribrott då polisman omhändertagit fordonsnycklar: 

2005 =68 

2006 =146 

2007 Jan-aug. =125 

 

Antal rapporterade fall då man omhändertagit fordonsnycklar innan personen kört:  
2005= 21 

2006= 66 

2007 Jan-aug.= 35 

 

Antal drograttfylleri utifrån totala antalet rattfylleri: 

2005= 15 

2006= 35 

2007 Jan-aug.= 28 

 

 
Enligt statistiken som sammanställts av Leif Hemmingsson på polisen i Sundsvall, kan man 

tydligt se att antalet omhändertaganden av fordonsnycklar enligt PL 24 a § har ökat. Man kan 

även se att polisen i större utsträckning använder sig av lagen för att omhänderta 

fordonsnycklar innan någon kört rattfull, kanske för att man känner sig säkrare på att använda 

sig av lagen.  

När det gäller omhändertaganden av fordonsnycklar före ett rattfylleribrott så är det främst 

polisen i Sundsvall som gör detta. I Härnösand omhändertar man oftast efter provtagning och 

Ånge rapporterar endast om ett omhändertagande före rattfylleribrott. 

 

 

 



Rapport nr. 452                                                                                                           2007-11-28 

   9 

7. Intervjuer 
 

7.1  Intervju med Leif Hemmingsson Sundsvalls närpolisområde. 

 

Man anser att den nya lagen är förhållandevis lätt att tillämpa och att den har effektiviserat 

polisens arbete mot rattfylleri något. Det är ett lite bättre verktyg än det funnits tidigare. Det 

finns enligt Polisen i Sundsvall inga kända fall där man beslutat sig för att inte omhänderta 

fordonsnycklar där den berusade efter provtagning fortsatt sin färd med fordonet. Så länge 

man kan urskilja olika drogtecken på personer så är lagen lika lätt att tillämpa som när det 

gäller alkoholpåverkade personer.  

 

Hemmingssons teori till varför det är så stor skillnad på antalet omhändertagna 

fordonsnycklar under år 2005 då det omhändertogs 21 nycklar och år 2006 då det 

omhändertogs 66 nycklar, är att även innan den här lagen trädde ikraft så omhändertog man 

nycklar ifrån rattfyllerister utan att ha något direkt lagstöd för det. Detta dokumenterades så 

klart inte. När polisen fick ett lagstöd för detta omhändertagande så tog det ett tag innan man 

vande sig att protokollföra detta. 

 

Hemmingsson förklarar att polisen fick utbildning i att upptäcka drogtecken år 2006 så därför 

är det sån kraftig uppgång av drograttfylleriet jämfört med året innan. Så man ska inte stirra 

sig blind på statistik. Han tror vidare att 2007 års statistik kommer att sluta ungefär som 2006 

då det gäller antalet rattfyllerier och drograttfyllerier. 

 

Exempel ifrån Västernorrlands län där man omhändertagit fordonsnycklar: 

- Då flera berusade personer påträffats i en bil och det inte går att utreda vem som kört, eller                 

   vem som ska köra.  

- Olycka där man inte kunnat konstatera vem som kört.  

- När någon suttit i bilen och sovit och varit påverkad. 

- Då man haft misstankar om att en person kommer att köra berusad/påverkad. 
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7.2  Intervju med Håkan Wedin Härnösands närpolisområde. 

 

På polismyndigheten i Härnösand uppger Håkan Wedin att omhändertagande av bilnycklar så 

gott som alltid sker efter att en person tagits för rattfylleri. Då omhändertar man 

fordonsnycklarna efter provtagning om man bedömer att det finns en risk för att personen 

skall sätta sig bakom ratten igen, men man kan även lämna nycklarna till en anhörig som t ex 

förälder eller sambo om man är övertygad om att denna inte kommer att lämna nycklarna till 

den misstänkte. Syftet är alltså att man vill minska personens möjlighet att sätta sig bakom 

ratten och köra igen. 

 

Det finns vissa fall då personer har fortsatt köra trots att man har omhändertagit 

fordonsnycklar, det kan då vara att personen har haft extranycklar hemma eller att man har 

tjuvkopplat bilen. Det har även hänt att man har omhändertagit fordon i samband med 

rattfylleri, men det har varit när alla andra medel inte fungerat. Det är inte ovanligt att person 

som fått fordonsnycklar omhändertagna inte dyker upp för att hämta ut dem. 

 

På myndigheten var PL 24 a § ett mycket välkommet verktyg som används flitigt, tidigare så 

fanns det inte denna möjlighet att agera mot rattfyllerister. Man uppger även att lagen är lätt 

att arbeta efter och att blanketten till denna är lättsam att dokumentera omhändertagandet i. 

 

 

7.3 Intervju med Peter Moberg Ånge närpolisområde. 

 

Peter Moberg som är chef för Ånge närpolisområde berättar att han i alla fall kommer ihåg två 

tillfällen sedan lagen trädde ikraft som man haft hjälp av den i Ånge. En gång träffade en 

polispatrull på en stillastående bil utanför en krog, med två personer i. Det verkade som att 

personerna skulle åka iväg och poliserna tyckte att personen på förarplatsen luktade alkohol, 

så bedömning gjordes då att nycklarna skulle omhändertas i förebyggande syfte. Det andra 

fallet var en konstaterad rattfylla. Efter provtagning på polisstationen så sade den berusade 

personen att han/hon skulle fortsätta köra, så nycklarna omhändertogs. 

Peter upplever att den här lagen fick ett ganska snabbt genomslag, det vill säga att poliser 

började använda sig av denna lag relativt snabbt efter dess ikraftträdande.  
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8. Förfarandet PL 24 a-d §§ 

  
När nu en polisman omhändertagit fordonsnycklar enligt PL 24 a § från en person som han 

misstänker kommer att köra berusad, vad händer då sen? 

Jo, han skall snarast möjligt anmäla omhändertagandet till sin förman (polismannen har 

rapporteringsskyldighet), förmannen skall i sin tur omedelbart besluta om omhändertagandet 

skall kvarstå eller inte. Detta finns reglerat i PL 24 b §. Dessutom skall omhändertagandet 

dokumenteras i ett protokoll enligt PL 27 §. I protokollet ska det framgå vem som fattat beslut 

om ingripandet, grund för beslut och tidpunkt för detta, vem/vilka som deltagit vid 

ingripandet, vem /vilka som ingripandet inriktat sig emot, tiden för ingripandet och vad som 

övrigt förekommit vid ingripandet.7 

 

Enligt PL 24 c § så ska själva omhändertagandet, i det här fallet bilnycklarna, upphöra när det 

inte längre finns skäl för det, det får dock vara högst i 24 timmar. Egendomen skall 

återlämnas till den som det omhändertogs ifrån, vilket innebär att personen själv får hämta 

nycklarna på polisstationen.  

 

Tillvägagångssättet vid återlämnandet skiljer sig från myndighet till myndighet, eftersom det 

inte framgår av lagen hur det ska gå till. På en del myndigheter förvaras nycklarna på säkert 

ställe och så skriver man på ett kvitto på att man hämtat ut sina nycklar, medan det på andra 

myndigheter inte skrivs något, vilket gör att de har sämre koll på var nycklarna är, eller var de 

tagit vägen.8 

 

Skulle personen vara berusad när han kommer för att hämta den omhändertagna egendomen 

så finns det inget som hindrar att ett nytt beslut om omhändertagande av egendom fattas igen 

om man misstänker att personen kommer att köra berusad. Man gör alltså en ny bedömning 

utifrån den aktuella situationen.9 

 

Egendomen kan under vissa omständigheter även lämnas till annan. Om egendomen ska 

lämnas till annan än den rättmätige ägaren så måste man förvissa sig om att utlämnandet sker 

med ägarens samtycke, lämpligt i ett sådant fall kan i så fall vara att den som hämtar ut 

                                                
7 Polislagen, en kommentar. sid 158 
8 Intervju med Ronny Söderman, Polislärare 
9 Polislagen, en kommentar. sid 159-160 
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egendomen har med sig en skriftlig fullmakt som han kan visa upp för den som lämnar ut 

egendomen. 

 

Om egendomen inte hämtas ut när omhändertagandet har upphört så får myndigheten förstöra 

eller sälja egendomen för statens räkning, enligt vad som står föreskrivet i lag (1974:1066) om 

förfarandet med förverkad egendom och hittegods. Detta finns reglerat i PL 24 d §. Den som 

fått egendom omhändertagen skall underrättas om att egendomen kan komma att säljas eller 

förstöras. Finns det någon annan som berörs av omhändertagandet så ska även denna 

underrättas om detta.10   

 
 
9. Kritisk granskning av resultat 
 

Vi hade i det här arbetet ställt upp fyra stycken huvudsakliga frågeställningar som vi försökt 

att besvara. Det som har varit svårast att få ihop material om har varit när polisen omhändertar 

fordonsnycklar i förebyggande syfte innan ett rattfylleribrott, detta eftersom tillämpningen 

skiljer sig åt mellan de olika närpolisområdena i Västernorrland. Man jobbar inte riktigt på 

samma sätt och man använder sig av denna möjlighet i olika grad, så detta kan givetvis ha 

påverkat resultatet i arbetet. Däremot när det gäller att omhänderta fordonsnycklar efter ett 

rattfylleribrott så tillämpas lagen på liknande sätt på alla tre närpolisområden. 

Däremot så har vi fått sammanstämmiga uppgifter från alla tre närpolisområden när det gäller 

huruvida lagen är lätt eller svår att jobba efter.  

 

Alla tre intervjupersonen uppger att lagen är lätt att jobba efter och att det är ett bra 

arbetsverktyg, så där anser vi att vi fått fram bra och riktiga uppgifter.  

Vi har inte hittat några nationella riktlinjer för hur man skall jobba efter lagen förutom 

kommentarerna i polislagen, detta har gjort att när vi sökt efter konkreta skäl att omhänderta 

fordonsnycklar så har det materialet nästan uteslutande kommit från poliser i Västernorrland.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Polislagen, en kommentar  sid  160 
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10. Diskussion  
 
Efter att vi har läst in oss på ämnet och intervjuat poliser, har vi kommit fram till att lagen var 

efterlängtad eftersom man inte tidigare hade ett något lagstöd för denna åtgärd som är mindre 

ingripande än ett frihetsberövande. Genom att ta nycklarna så minskar man personens 

möjligheter att fortsätta körningen de närmaste 24 timmarna, detta är något som poliser 

tidigare upplevt som ett problem då man tagit en person för rattfylla och personen senare har 

fortsatt sin färd. Men eftersom en person som kör berusad, med största sannolikhet har 

alkoholproblem, så är detta inte en lösning på att stoppa rattfylleribrotten, men det är ett bra 

verktyg som leder arbetet med rattfylleribrott i rätt riktning. 

 

Vad vi har sett som det största problemet med denna lag är hur man ska tolka begreppet 

”särskilda skäl”. Detta begrepp utgör grunden för hur det här lagstödet ska tillämpas. Det 

finns ingen direkt förklaring någonstans för vad detta innebär, utan vi tolkar detta efter att ha 

läst förarbetena om och om igen att det påminner om begreppet ”skälig misstanke”, där en 

misstanke om viss brottslighet måste vara underbyggd av objektiva omständigheter av en inte 

allt för ringa styrka. För att komma upp i skälig misstanke krävs konkreta omständigheter som 

med viss styrka talar för att personen kommer att framföra fordonet. Exempel på dessa 

omständigheter kan vara att personen uppvisar alkoholpåverkan samt uttalar att han ska köra 

eller att personen har sagt till en kompis att han ska köra. 

 

Som tidigare sagts så gör man alltid en bedömning om man ska omhänderta nycklarna, 

skillnaden är ju när nycklarna omhändertas. Med det menar vi att om man omhändertar 

nycklar efter provtagningen så har personen redan visat att han är kapabel att köra onykter, 

svårigheten ligger i när man ska omhänderta nyklarna innan personen kört. Det måste enligt 

begreppet ”särskilda skäl” finnas konkreta omständigheter som ger stöd för antagandet att 

personen kommer att köra berusad och/eller påverkad. Då måste man som vi tolkar det, nästan 

komma upp i skälig misstanke om att personen kommer att köra. Vi uppfattar alltså begreppet 

”särskilda skäl” som lite ”svävande” jämfört med ”skälig misstanke” och att det inte riktigt 

krävs lika många, eller lika starka omständigheter som det gör för att komma upp i en skälig 

misstanke. Eftersom ”stöd för antagande” inte känns lika starkt bevisat som ”viss styrka”. 

 
Det som vi skulle vilja se i framtiden är att polisen blir bättre på att omhänderta 

fordonsnycklar före ett rattfylleribrott, alltså i förebyggande syfte. För att det ska bli så måste 
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den enskilde polismannen bli tryggare och känna sig säkrare på vad han har rätt att göra enligt 

PL 24 a § samt att bli bättre på att utläsa drog och alkoholtecken. För det borde vara avsevärt 

mycket bättre att på ett tidigt stadium förhindra att en person kör berusad istället för att ta 

honom efteråt.  

 

Siffror från vägverket visar att var femte dödsolycka och nästan hälften av alla singelolyckor 

med dödlig utgång är alkohol eller drogrelaterade, det tycker vi är skäl nog för att bli duktiga 

på att tillämpa lagen. 
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