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Förord 
Kunskaperna om förekomsten av droger och narkotika i trafiken är än så länge mycket 
begränsade i Sverige, vilket också påpekas i Vägverkets skrift ”Alkohol, droger och trafik”. 
Nuvarande lagstiftning medger inte rutinmässiga kontroller av förares eventuella 
drogpåverkan, vilket gör det svårt att skatta förekomsten i trafikflödena. Förhoppningsvis 
kan pågående europeiskt samordnade försök med frivillig/anonym topsning av förare ge 
ökad kunskap på detta område. Den svenska forskningen om droger i trafik är av olika 
anledningar knapphändig. Delvis handlar det om bristande ekonomiska resurser, men också 
om de begränsningar som vår lagstiftning innebär, t.ex. när det gäller möjligheten att 
genomföra studier av olika drogers påverkan på körförmågan. Sammantaget försvårar detta 
samhällets möjligheter att utveckla effektiva strategier mot drograttfylleri. 
 
MHF gjorde för några år sedan en förstudie på uppdrag av Vägverket med rubriken 
”Drograttfylleri - Brottet, rättskipningen och vår trafiksäkerhet” (Borlänge 2004). Den 
inriktades främst på utvecklingen efter förändringarna i Trafikbrottslagen från 1999 
avseende rattfylleri under påverkan av narkotika och hur den nya lagstiftningen fungerade i 
praktiken inom polis- och rättsväsende.  
 
I denna rapport, som möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Vägverket, gör vi en fortsatt 
och breddad analys av drograttfylleriproblematiken. Bland annat diskuteras polisens 
arbetssätt samt övriga strategier från samhällets sida för att förebygga drograttfylleri. Vi vill 
med denna kunskapsöversikt bidra till en ökad kunskap om drogerna i trafiken. 
 
Vi vill slutligen tacka alla som på olika sätt har bidragit med fakta och synpunkter till 
rapporten. Några personer har på ett särskilt sätt tagit sig tid och engagerat sig för vårt 
arbete, nämligen Håkan Fuhrman vid Polisutbildningen i Umeå, Håkan Larsson vid 
Polismyndigheten i Örebro, Gunnel Ceder och Fredrik Kugelberg vid Rättsmedicinalverket i 
Linköping, Björn Fries, chef vid Preventionscentrum Stockholm – Precens och tidigare 
regeringens narkotikasamordnare. Vidare har Ulf Björnstig vid Umeå universitetssjukhus 
bidragit med värdefull kunskap från sin forskning.  
 

Syfte 
Syftet med rapporten har varit att klarlägga utvecklingen gällande förekomsten av droger i 
trafiken så som det återspeglas i kriminalstatistik, rättskemiska analyser och trafikmedicinsk 
forskning om trafikolyckor. Vidare att undersöka om förekommande preparat i utredda 
rattfylleribrott speglar den totala narkotikamarknadens utbud eller om det finns typiska 
"trafikdroger" som utmärker sig. Vi har också försökt göra en genomlysning av styrkor och 
svagheter i de strategier och arbetssätt som idag används av polisen m.fl. för att bekämpa 
brottet rattfylleri under påverkan av narkotika. Rapporten vänder sig mer till människor med 
ett allmänt trafiksäkerhetsintresse än till forskare eller specialister.
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Material och metod 

Denna rapport är främst retrospektiv, d.v.s. underbyggd av data och statistik som redan 
finns registrerade i arkiv eller databaser. Gällande lagstiftning och viktiga föreskrifter 
behandlas i rapporten. Som underlag för rapporten har vi granskat statistik från olika 
myndigheter. Såväl trafikmedicinska som juridiska data, t.ex. från Rättsmedicinalverket och 
Brottsförebyggande Rådet har studerats och bearbetats. Flera aktuella trafikmedicinska och 
socialvetenskapliga forskningsrapporter har studerats.  
 
Det statistiska materialet har kompletterats med analyser av icke numeriska data baserade 
på intervjuer och underlag från olika aktörer som arbetar med problemet drograttfylleri. 
Vi har gjort en genomlysning av polisens taktiska arbete mot drograttfylleri i samverkan med 
polismyndigheten i Örebro och polisutbildningen i Umeå samt med trafikpoliser i i flera 
polisdistrikt.  Sakkunniga personer vid Rättsmedicinalverket i Linköping och 
Olycksanalysgruppen vid Umeå universitetssjukhus har intervjuats. Samtal har också förts 
med Svenska Narkotikapolisföreningen. 
 
Den forskning som vi refererar till i rapporten behandlar huvudsakligen studier som har 
genomförts i Sverige. Vi har således ingen ambition att ge en internationell kunskapsöversikt 
i ämnet. Ett skäl till detta är bland annat att det för närvarande pågår ett europeiskt 
samarbetsprojekt med forskning om drograttfylleri som under de närmaste åren kan 
förväntas presentera nya kunskaper i ämnet. 
  

Bakgrund 

Tidigare lagstiftning 
Den första svenska straffbestämmelsen om framförande av motordrivet fordon under 
påverkan av annat berusningsmedel än alkohol infördes 1951. Det skedde i samband med 
att bestämmelserna om trafiknykterhetsbrott fördes över till trafikbrottslagen. I den 
ursprungliga lydelsen av lagen angavs att en förare skulle dömas för rattfylleri om han varit 
så påverkad av annat berusningsmedel än starka drycker att det kunde antas att han icke på 
ett betryggande sätt kunnat föra fordonet. Straffet var fängelse i högst ett år. Om 
omständigheterna varit mildrande skulle straffet bestämmas till dagsböter (lägst 25). 
 
Det krävdes en utredning om den misstänkte förarens körsätt och beteende för att föra i 
bevis att föraren inte kunde föra fordonet på ett betryggande sätt. Det fick ske genom 
förarens egna uppgifter, vittnesuppgifter om körningen eller förarens beteende, klinisk 
läkarundersökning och analys av blod eller urin. Oftast krävdes en läkares bedömning av 
graden av påverkan. 
 
Lagstiftningen reformerades 1990 då bl.a. begreppet ”annat berusningsmedel” ersattes med 
”annat medel”. Det innebar att fler substanser kunde omfattas av lagen.1 Syftet med 
ändringen var också att klart markera att bestämmelsen omfattade påverkan av samtliga 
preparat som kan påverka trafiksäkerheten.  

                                                      
1 Solarz, Artur, Drograttfylleri. Omfattning, olycksrisker och bevisproblem, Stockholm 1998, s. 75 
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Gällande lagstiftning 
Den 1 juli 1999 infördes en nollgräns för narkotikaklassade substanser i blod i 
Trafikbrottslagen (TBL 4§ 2 st.). En utvidgning gjordes av straffansvaret för rattfylleri så att 
det avser också den som framför ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit 
narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller 
efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i förarens blod. Nollgränsen gäller dock inte 
om narkotikan intas i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. 
Oavsett ordination eller inte gäller dock som tidigare att man kan dömas om trafikfarlig 
påverkan från något annat medel än alkohol kan styrkas. Dock gäller alltid ansvar för kliniskt 
rattfylleri enligt förutsättningarna som anges i 4 §, tredje stycket Trafikbrottslagen. Gällande 
lagstiftning mot alkohol och droger i trafiken framgår av bilaga 1. 
 
Samtidigt som ändringarna i Trafikbrottslagen avseende rattfylleri under påverkan av 
narkotika trädde i kraft infördes Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om 
vissa brott i trafiken (se bilaga 2). Lagen innebär att polisen har rätt att genomföra 
ögonundersökning på förare som kan misstänkas för rattfylleri under påverkan av narkotika. 
Det får alltså inte ske rutinmässigt och utan föregående misstanke. Undersökningen får 
endast avse ögonens utseende och funktion med avseende på bl.a. eventuella ofrivilliga 
ryckningar i ögonen (nystagmus), förmågan att korsa dem samt pupillernas storlek och 
reaktion på ljus. Som hjälpmedel används en godkänd pupillometer, en penna och en mindre 
ljuskälla.2 Förare som misstänks för drograttfylleri får lämna blodprov. Från den 1 juli 2008 
har en ändring införts i denna lag så att även tjänsteman vid Tullverket och Kustbevakningen 
har befogenhet att göra ögonundersökning. 
 
Enligt Förordning om föreskrifter rörande ögonundersökning (SFS 1999:221) är 
Rikspolisstyrelsen av Regeringen bemyndigad att meddela föreskrifter för verkställighet av 
lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Genom 
Förordning (SFS 2008:333) om ändring i förordningen (1999:221) om föreskrifter rörande 
ögonundersökning får Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter om verkställighet av lagen 
(1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Föreskrifter som 
rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts. 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke om 
vissa brott i trafiken (RPSFS 1999:4, FAP 333-3) framgår av bilaga 3. 
 
Sedan den 1 juli 2008 även tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen befogenheter att 
ingripa mot rattfylleribrott inklusive rattfylleri under påverkan av narkotika. Det innebär att 
de, på samma sätt som polismän, har rätt att stoppa fordon och ta alkoholutandningsprov, 
både rutinmässiga sållningsprov och bevisprov, göra ögonundersökningar samt omhänderta 
nycklar etc. De nya reglerna ger möjlighet till utökad kontroll av trafiknykterheten i t.ex. 
hamnar och vid gränser och innebär att myndigheternas resurser utnyttjas mer effektivt i 
kampen mot olika rattfylleribrott. De nya befogenheterna framgår av Lag (2008:322) om 
Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa vid rattfylleribrott. Se bilaga 4! 
 
När det gäller tullens och kustbevakningens ingripanden mot sjöfylleri gäller ett annat 
regelverk, vilket bör påpekas. 

                                                      
2 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. 
Se bilaga 3. 
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Rattfylleriutredningens betänkande 
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12) fick i sitt kommittédirektiv uppdraget att ”utvärdera de 
reformer som vidtagits i fråga om rattfylleribrottet och påföljdssystemet under 1990-talet 
och i det sammanhanget beakta brotts- och olycksfallsutveckling samt analysera hur 
bestämmelserna har kommit att tillämpas.” I detta uppdrag ingick bl.a. att göra en första 
utvärdering av den nollgräns för narkotika i trafiken som infördes den 1 juli 1999 för att 
utröna vilka trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser den medfört och överväga vilka ytterligare 
åtgärder som kan krävas. 
 
Utredningens bedömning var att nollgränsen för narkotika i trafiken som infördes den 1 juli 
1999 ”synes ha fått avsedd verkan”. Utredaren menade också att det undantag från 
nollgränsen som gäller för intag av narkotikaklassade medel som skett i enlighet med 
behörig receptutfärdares ordination är lämpligt utformat och bör behållas. Man ansåg inte 
heller att andra trafikfarliga preparat bör omfattas av ett generellt förbud att framföra 
motorfordon. Vidare framhölls att polisen kan bli mer affektiv och beivra fler 
drograttfylleribrott om alla poliser i yttre tjänst får lämplig utbildning för att uppfatta tecken 
på drogpåverkan och att genomföra ögonundersökning. Detta borde ingå i såväl polisens 
grundutbildning som i återkommande fortbildningar. Från utredningens sida framhölls 
slutligen att Rättsmedicinalverket bör ges i uppdrag att överväga om det beträffande i vart 
fall vissa vanligt förekommande droger, t.ex. amfetamin, finns möjlighet att ange något 
särskilt gränsvärde för grovt brott.3 

Drogpåverkan bland skadade och omkomna förare i Sverige 
En svensk studie av alkohol- och drogpåverkan bland skadade och omkomna 
motorfordonsförare genomfördes under perioden 1991-1993. 19 procent av de skadade 
förarna testades positivt för alkohol och/eller droger, 12 procent var påverkade av enbart 
alkohol och sex procent var påverkade av läkemedel som innehöll varningstext gällande 
nedsatt körförmåga. Fem procent av de skadade förarna var påverkade av illegala droger. 
Bland de omkomna förarna I samma undersökning var 24 procent påverkade av alkohol och 
åtta procent av läkemedel. Inga illegala droger förekom i proverna från de omkomna 
förarna.4 
 
En nyare studie med motsvarande metoddesign har genomförts av en grupp forskare från 
den rättsmedicinska sektionen vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering vid 
Umeå universitet.  Studien behandlar alkohol- och drogpåverkan bland omkomna och 
skadade förare. Undersökningen omfattar alla omkomna förare inom Norra 
rättsläkardistriktet (AC, BD, X och Y län) under perioden 1 december 2004 – 30 november 
2006, totalt 61 förare. Undersökningsområdet omfattar 55 procent av Sveriges yta och 10 
procent av Sveriges befolkning. Alla personer som omkommer i trafikolyckor ska normalt 
genomgå en komplett rättsmedicinsk obduktion, vilket har gett underlag till studien.  
 

                                                      
3 Rattfylleriutredningen, Rattfylleri och sjöfylleri (SOU 2006:12), 2006, s. 179-180, 381, 386 
4 Sjögren, H., Björnstig, U., Eriksson, A., Öhman, U., Solarz, A.,”Drug and alcohol use among injured motor 
vehicle drivers in Sweden: Prevalence, driver, crash and injury characteristics”. I: Alcohol Clin. Exp. Res. 6, 1997 
s. 968-973 
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Vidare ingår alla skadade sjukhusinlagda förare inom Umeå universitetssjukhus 
upptagningsområde under perioden 1 mars 2005 – 28 februari 2007, ett område med en 
radie av cirka 60 km från Umeå stad. Studien har publicerats i tidskriften Accident Analysis 
and Prevention i januari 2009. I undersökningen har forskarna inkluderat alla fordonstyper 
som omfattas av Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott där bestämmelserna om 
rattfylleri ingår. Blod- och urinprov har tagits på de skadade förarna. Alla prover har 
analyserats avseende förekomst av alkohol och de 200 vanligast förekommande illegala 
drogerna och farmacevtiska substanserna. Analyserna har utförts vid Rättsmedicinalverkets 
rättskemiska laboratorium i Linköping. Drogpreparat som har tillförts förarna efter olyckan 
som en del av den medicinska behandlingen har inte räknats med i materialet. 5  
 
Av de omkomna förarna var 38 procent alkoholpåverkade (BAC ≥0.1 g/l). Motsvarande andel 
bland de skadade förarna var 21 procent. Sju procent av de omkomna respektive 13 procent 
av de skadade förarna testades positivt för mediciner som i FASS 2006 anges påverka 
körförmågan. Nio procent av de omkomna respektive fyra procent av de skadade förarna 
testades positivt för illegala droger. Sammantaget var inte mindre än 50 procent av de 
omkomna och 31 procent av de skadade förarna påverkade av alkohol och/eller andra 
droger.  
 
Den tidigare genomförda studien (1991-1993) med samma undersökningsområde, urval och 
metodologi som nämns i inledningen till detta avsnitt har gett forskarna möjlighet till 
jämförelse mellan de båda undersökningarna. Jämförelserna visar att förekomsten av 
farmacevtiska substanser bland såväl omkomna som bland skadade förare generellt har 
blivit vanligare 14 år senare. Illegala droger, som inte alls hittades hos de dödade förarna i 
undersökningen 1991-1993 förekom nu hos fem procent av de omkomna. Samtidigt har 
andelen påverkade av illegala droger minskat från 3 procent till 0,7 procent bland de 
skadade förarna. Kombinationer mellan alkohol och farmacevtiska substanser respektive 
illegala droger förekommer också. 6 
 
I sin konklusion menar forskargruppen att samhällsinsatserna mot alkohol och droger i 
trafiken hittills inte har varit effektiva. Beträffande de trafikfarliga medicinerna vilar ett tungt 
ansvar på både läkaren och patienten att inte skapa risker i trafiken. Polisen kan bidra till 
insatserna mot drograttfylleri genom en ökad närvaro och fler nykterhetskontroller. Alla de 
samhällsinsatser som syftar till att förebygga missbruk och rehabilitera missbrukare är också 
insatser mot drograttfylleri. 
 

                                                      
5 Ahlm, Kristin, Björnstig, Ulf & Öström, Mats,”Alcohol and drugs in fatally and non-fatally injured motor vehicle 
drivers in northern Sweden”. I: Elvik, R & Kim, K, Accident Analysis and Prevention, nr 41, Oxford 2009, s. 129–
136 
6 a.a. s. 129, 134 



11 
 

MHFs undersökning 2003-2004 
MHF genomförde under åren 2003-2004 en förstudie med inriktning främst på de rättsliga 
perspektiven på drograttfylleri. Syftet var att studera hur anmälda drograttfylleribrott 
lagförts och hur den skärpta lagstiftningen fr.o.m. 1 juli 1999 hade tillämpas av 
rättsväsendet.7 Som underlag för studien granskades statistik från Brottsförebyggande rådet, 
Rättsmedicinalverket, Polisen och Riksåklagaren avseende 2001 och angränsande år Med 
hjälp av tingsrätternas material gavs en allmän karakteristik av drograttfylleristerna. I 
studien ingick dessutom en egen granskning av 280 drograttfylleridomar från 2001 som 
samlats in vid nio tingsrätter, nämligen Sollentuna, Jönköping, Kalmar, Malmö, Göteborg, 
Karlstad, Skellefteå, Östersund och Umeå. Granskningen behandlade bl.a. vilka narkotiska 
preparat som förekom hos drograttfylleristerna.    
 
Undersökningen kunde bekräfta att den nollgräns för narkotikaklassade substanser i blod 
som infördes i Trafikbrottslagen den 1 juli 1999 har ökat polisens insatser mot drograttfylleri. 
Detta kunde verifieras såväl av BRÅ:s statistik som av den kraftiga ökning av antalet ärenden 
till Rättsmedicinalverket med anledning av misstänkt drograttfylleri som har skett sedan 
lagändringen. I stort sett alla drograttfylleribrott klaras upp inom något år och under år 
2001 var lagföringsandelen för de misstänkta drograttfylleribrott som lämnats till åklagare  
nästan 86 procent. De vanligast förekommande preparaten i MHFs egna delundersökning av 
2001 års drograttfylleridomar tillhör gruppen centralstimulerande medel (42,9 %) följt av 
ångestdämpande medel (23,4 %) och cannabispreparat (16,7 %). 
  
Den bild av drograttfylleristerna som framträder vid en granskning av rättsfallen beskrevs på 
följande sätt av rapportförfattarna: 
 

Drograttfylleri är oftast kopplat till regelbundet narkotikamissbruk och annan 
brottslighet. Till skillnad från många rattfyllerister lever drograttfylleristen ofta utanför 
samhällets ramar, utan laglig försörjning och med kriminalitet som inkomstkälla för att 
bekosta missbruket. I denna livsstil ingår bilen som ett verktyg för att begå nya brott.

8
 

                                                      
7 Agge, Maria., Folkesson, Christer & Sjöström, Lars Olov, Drograttfylleri: Brottet, rättskipningen och vår 
trafiksäkerhet, Borlänge 2004 
8 a.a. s. 15 
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Drograttfylleri i Europa 

Förekomst i trafiken 
År 2007 publicerades rapporten Drugs and Driving från EMCDDA (European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction) . 9  Rapporten har utformats som en europeisk 
kunskapsöversikt beträffande resultaten av undersökningar om EU-ländernas erfarenheter 
av förare som har kört efter användning av cannabis respektive bensodiazepiner. 
Anledningen till att just dessa droger satts i fokus är dels att preparaten tillhör de vanligast 
förekommande i trafiken och dels att den nationella lagstiftningen i olika länder gällande 
drograttfylleri sällan är inriktade på cannabis och bensodiazepiner.  
 
I rapporten konstateras att cannabis och bensodiazepiner generellt sett är de vanligaste 
preparaten som hittas vid misstänkt drograttfylleri i EU-länderna. Det finns dock tydliga 
skillnader mellan olika länders statistik över hur frekventa dessa preparat är. I Portugal, 
Polen, Litauen och på Cypern saknas forskning om preparatens relativa andel av den totala 
droganvändningen. En annan slutsats i rapporten är att droganvändningen hos befolkningen 
generellt inte alltid korrelerar med drogbruket hos förare i vägtrafiken. Ett generellt problem 
som påtalas är att det hittills har saknats internationella standarder för komparativa studier 
kring drograttfylleri i Europa, något som man hoppas ska kunna utvecklas genom DRUID-
projektet.10 

 
EU-projektet DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine) 
sammanför 38 partners från 21 europeiska länder som ska kämpa mot rattonykterhet och 
droger i trafiken. Från svenskt håll medverkar VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. DRUID startade i oktober 2006 och ska pågå i fyra år. 
Bakgrunden till projektet är det faktum att antalet olyckor som kan kopplas till psykoaktiva 
substanser - alkohol, droger och vissa mediciner - ligger på en konstant hög nivå. Olyckor där 
droger och mediciner är inblandade är de som har ökat mest de senaste åren i Europa. 
Projektet studerar förekomsten av olika substanser och deras effekter samt relationen till 
risk. Man studerar också bakgrunden till problemet och hur polisens metoder kan förbättras 
samt hur vård och utbildning kan göras effektivare. Ett antal rapporter utarbetas inom 
ramen för projektet, men de är i dagsläget inte tillgängliga för offentligheten utan enbart för 
EU-kommissionen.11 
 
En vanlig metod för att skatta förekomsten av psykoaktiva droger i trafiken är så kallade 
vägkantsundersökningar. Förare stoppas slumpvis och testas för förekomst av alkohol, 
droger och/eller mediciner. Sådana tester som genomförs utan föregående misstanke är inte 
tillåtna i många länder, inte heller i Sverige. En kartläggning från 2003 visar dock att de tillåts 
i Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal och Spanien. I 
Nederländerna kan också sådana tester tillåtas, dock enbart för vetenskapliga syften. 
Resultaten från fem sådana undersökningar i Europa har publicerats sedan 1999, en i 
Danmark, två i Nederländerna, en i Norge och en i Storbritannien.  

                                                      
9 EMCDDA, Drugs and Driving, Lisbon 2007 
10 a.a, s. 9, 14, 23 
11 DRUID-projektets webbplats: www.druid-project.eu/ den 7/10 2008 
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Skillnader i metodologi försvårar jämförelser mellan undersökningarna, men några likheter 
har dock kunnat iakttas. Cannabis är den vanligast förekommande drogen, med undantag för 
i Storbritannien där MDA, MDEA och MDMA (olika varianter av ecstasy) var vanligast. 
Bensodiazepiner var den näst vanligaste drogen/medicinen hos förare i Nederländerna, 
Danmark och Norge. Kombinationen alkohol och droger/mediciner kunde detekteras hos 
mellan 0,3 och 1,3 procent av förarna i de olika undersökningarna.12 
 
En annan metod som används för att skatta förekomsten av illegala droger och trafikfarliga 
mediciner bland fordonsförare är intervju- eller enkätundersökningar. Tre sådana 
undersökningar har publicerats i Europa sedan år 1999, en i Danmark, en i Storbritannien 
och en i Spanien.13 Den danska undersökningen visade att tre procent av de tillfrågade hade 
tagit psykoaktiva mediciner eller droger under de senaste 24 timmarna. 2,8 procent hade 
någon gång kört ett fordon under påverkan av någon illegal drog.14  
 
Den brittiska undersökningen, som genomfördes vid avgiftsbelagda broar, fördelades på 
yngre respektive äldre förare. 15 procent av förarna i åldersgruppen 17-39 år uppgav att de 
någon gång kört ett fordon inom 12 timmar efter intag av cannabis. Motsvarande 
procentandelar som angavs för andra preparat var fyra procent för amfetamin, fyra procent 
för ecstasy, tre procent för kokain samt en procent för LSD/heroin. I den äldre åldersgruppen 
över 40 år uppgav tre procent att de någon gång kört ett fordon inom 12 timmar efter intag 
av cannabis. Motsvarande procentandelar som angavs för andra preparat av de äldre 
förarna var en procent för kokain och noll procent för amfetamin, kokain och ecstasy.15 
 
Av den spanska undersökningen framkom att 0,3 procent av förarna uppgav att de hade 
problem med illegala droger. Av dessa körde 62,5 procent ett fordon varje dag, 12,5 procent 
1-2 gånger per vecka och 8,3 procent då och då. Undersökningen omfattade 8043 förare.16 
  

Drogförekomst hos olycksinblandade förare 
I Storbritannien ökar antalet drogpåverkade förare stadigt vilket också visar sig i 
olycksstatistiken. Mellan åren 1985 och 2000 ökade det procentuella antalet omkomna 
förare i trafiken med illegala droger i urin eller blod från 3 procent till 18 procent. I samband 
med en undersökning 1995 påvisades att 18 procent av alla blodprov som sänts in för 
alkoholanalys även innehöll andra droger. När en liknande studie genomfördes 2001 hade 
denna andel ökat till nästan 30 procent.17 
 

                                                      
12 Raes, Elke, Van den Neste, Verstraete, T. A.G. (red.), Drug use, impaired driving and traffic accidents, 
Luxemburg 2008, s. 27, 38-39 
13 a.a. s. 43 
14 Behrensdorff, Inge & Steentoft, Anni, “Medicinal and illegal drugs among Danish car drivers”. I: Elvik, R & 
Kim, K, Accident analysis and prevention, nr 6, Oxford 2003, s. 851-860    
15 Neale, Joanne, McKeganey, Neil, Hay, Gordon & Oliver, John, Recreational drug use and driving: A qualitative 
study, Glasgow 2000 
16 del Rio, M.C. & Alvarez, F.J. “Illicit drugs and fitness to drive: assessment in Spanish Medical Driving Test 
Centres”. I: Drug and Alcohol Dependence, vol. 64, Richmond 2001, s. 19–25 
17 ”Besök hos Metropolitan Police i London”, I: Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift, Tidning 2:2007, 
Göteborg 2007 
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I en studie från år 2000 undersöktes 198 förare som varit inblandade I trafikolyckor i 
Frankrike. THC (cannabis) återfanns i blodproverna från 9,6 procent av förarna medan 6,1 
procent hade bensodiazepiner i blodet. Dessa två substanser var de vanligast 
förekommande.18 
 
I Danmark togs i en studie salivprov från 330 förare som skadats i trafikolyckor. Analyserna 
visade att 3,3 procent var påverkade av cannabis, 3,0 procent av bensodiazepiner, 1,8 
procent av opioider och 0,6 procent av kokain.19 En grekisk undersökning bland 2 712 
olycksinblandade förare under åren 1995-2002 visade cannabispåverkan hos fyra procent av 
förarna. Bensodiazepiner förekom också hos fyra procent av olycksförarna medan 3,7 
procent var påverkade av opioider.20 
 

                                                      
18 Kintz, P., Cirimele, V., Mairot, F. et al, “Drug tests in 198 drivers implicated in non-fatal traffic accidents”. I: 
Presse Médicale, Vol. 29, 2000, s. 1275–1278 
19 Bernhoft, I. M., Steentoft, A., Johansen, S. S., et al., “Drugs in injured drivers in Denmark”. I: Forensic Science 
International, Vol. 150, 2005, s. 181–189. 
20 Maravelias, C.  ”The use of alcohol and other psychoactive substances by victims of traffic accidents in 
Greece”, I: Road traffic and psychoactive substances: basic documents, conclusions and recommendations — 
Report on the seminar in September 2003, Strasbourg 2003, s. 323   
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Hur påverkas körförmågan av olika medel?  
I följande avsnitt ges en mycket kortfattad och skissartad översikt av olika typer av droger 
och läkemedel som kan påverka en förares förmåga.  Avsikten är dock inte att här ge en 
uttömmande beskrivning av olika medels påverkan på körförmågan, vilket skulle kräva en 
trafikmedicinsk specialkompetens. 

Illegala drogers påverkan på körförmågan 

Cannabis 
Europeiska och nordamerikanska epidemiologiska studier visar att en betydande andel av de 
som skadas och dödas i trafikolyckor är cannabispåverkade.21  
 
Användning av cannabisprodukter ger försvagad motorik och koordination och minskar 
förmågan att uppskatta avstånd, fart och tid. Olycksrisken för förare som använder cannabis 
är i medeltal 3-5 gånger så stor som för nyktra förare. Cannabis försämrar körförmågan 
redan vid måttliga doser.  En vanlig dos cannabis (20 mg tetrahydrocannabinol) bedöms 
försämra körförmågan hos ovana användare i lika hög grad som en promille alkohol i 
blodet.22 
 
En kraftigare cannabispåverkan motsvarar ruset av LSD och andra hallucinogena droger där 
verklighetsuppfattningen blir förvrängd och där ångest- och panikreaktioner kan uppstå, 
något som naturligtvis innebär extrema risker i trafiken.23 
 

Stimulerande droger 
Till de stimulerande drogerna hör amfetamin och en stor mängd amfetaminliknande 
preparat som är syntetiskt framställda. En del av preparaten har enbart stimulerande 
effekter medan andra också har hallucinogena egenskaper. Den som missbrukar 
amfetaminpreparat i mindre doser känner sig uppiggad, optimistisk och aktiv och får ett ökat 
självförtroende. Hämningarna släpper och missbrukaren förmåga att uppskatta tid och rum 
försämras. Vid högre doser blir användaren lätt förvirrad och aggressiv och får en orolig och 
onyanserad motorik. Stora doser kan även leda till psykoser.24 
 
Generellt kan sägas att amfetamin, åtminstone i större doser, ökar rikstagandet, ger ett 
otåligare körsätt samt förorsakar aggressivitet hos förare. Dessutom finns en risk för 
psykotiska reaktioner. Alla dessa effekter måste ses som trafiksäkerhetsrisker. Ännu större 
risker inträder självfallet vid missbruk av stimulerande droger med hallucinogena 
egenskaper. En ny svensk studie inom ramen för det tidigare nämnda DRUID-projektet 
behandlar effekter av centralstimulerande preparat på körbeteende. I studien studeras 
kombinationen dextroamfetamin och trötthet i VTI’s körsimulator. Studien beräknas vara 

                                                      
21 Ferrera S D ; Giorgetta R ; Zancaner S, “Psychoactive Substances and Driving: State of the Art and 
Methodology”. I: Alcohol, Drugs, and Driving, Volume 10,  Los Angeles 1994, s. 1-55 
22   Seppälä, Timo, ”Narkotika i trafiken”, artikel på Droglänkens hemsida: http://www.paihdelinkki.fi den 5/10 
2008 
23 Rissén, Dag, Trafikfarliga droger – en översikt av kunskapsläget, Stockholm 2000, s. 15 
24 Solarz, Artur, Droger, läkemedel och trafiksäkerhet, Stockholm 1995, s. 22 
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klar för publicering under hösten 2009. De preliminära resultaten visar dock på två tydliga 
trender. Förare med påverkan av preparatet har något snabbare reaktionstid för enkla 
uppgifter. De har också något ökad hastighet i kritiska situationer.25 
 
Ett annat stimulerande preparat är kokain som framställs av ett ämne i kokabuskens blad 
som renas på kemisk väg till kokainhydroklorid vilken i sin tur kan omvandlas på olika sätt för 
användning. Kokain ger en kraftigt stimulerande påverkan som liknar amfetaminets, men 
verkar under en kortare tid. När berusningseffekten upphör ersätts den av ett negativt 
bakrus med nedstämdhet, ångest och ibland även självmordstankar. Ett vanligt sätt att 
hantera dessa abstinenssymtom är därför ofta att missbrukaren tar alkohol eller lugnande 
medel.26 Det innebär sammantaget att kokain måste ses som en trafikfarlig drog, framförallt 
i större doser eller vid långvarigt bruk. 

Dämpande droger 
Till dämpande droger räknas vanligen opiater som morfin, heroin, metadon, buprenorfin, 
kodein, tebain, papaverin, noskapin och narcein.  Under 1900-talet började även syntetiska 
opioider framställas på konstgjord väg, t.ex. tramadol, ketobemidon och petidin. 
 
Opiater och opioider är smärtstillande, ger långsamma reaktioner och minskat intresse för 
omgivningen.27 Generellt kan följande effekter framträda vid opiatpåverkan28: 

– Långsamma reflexer.  
– Låg, släpig röst.  
– Tröga, långsamma rörelser.  
– Långsam andning.  
– Eventuellt kräkningar. 

 
Personer som är påverkade av opiater och opioider måste mot bakgrund av ovanstående 
påverkanseffekter ses som trafikfarliga och olämpliga förare. 
 

Till de dämpande medlen hör också olika typer av bensodiazepiner som ingår i 
antidepressiva preparat och i sömnmedel. Se vidare under rubriken ”lugnande medel och 
sömnmedel” nedan! 

Hallucinogena droger 
Hallucinogener är droger som framkallar hallucinationer. Det kan vara naturliga ämnen som 
meskalin och psilocybin eller syntetiska preparat som LSD (lysergsyredietylamid), MDMA 
(metylendioxymetylamfetamin), eller MDA (metylendioxyamfetamin). De två sistnämnda 
räknas även som centralstimulerande medel. 
 
Hallucinogener ger en förvrängd verklighetsuppfattning och missbrukaren får en intensiv 
upplevelse av ljud, former och färger. Kontakten med omvärlden försvagas eller förloras. 
Dessa psykiska förändringar gör att det är mycket farligt att köra under påverkan. 

                                                      
25 Föredrag av vid Magnus Hjalmdahl vid VTI-dagarna 2009 om effekter av centralstimulerande preparat på 
körbeteende  
26 Rissén, Dag, Trafikfarliga droger – en översikt av kunskapsläget, Stockholm 2000, s. 20 
27 Solarz, Artur, Droger, läkemedel och trafiksäkerhet, Stockholm 1995, s. 17  
28 Rikspolisstyrelsen, Drogtecken och symtom. RPS Rapport 1995:7, Stockholm 1995, s. 36 
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PCP 
PCB är en förkortning av Phenyl Cyclohexyl Piperidine, ett medel med både hallucinogena 
och centralstimulerande effekter. Det finns hundratals kemiskt likartade droger med något 
olika molekylär struktur. PCB och dess analoger, d.v.s. ”kemiska kusiner” ger effekter som  

– Långsamt och sluddrigt tal. 
– Desorientering. 
– Minnesförlust. 
– Upprördhet. 
– Tom blick. 
– Passivitet - men missbrukaren kan plötsligt bli väldigt våldsam om han hamnar i en 

hotfull situation. 
– Icke kommunicerbar. 
– Muskelfasthet - stel. 
– Känsla av extrem hetta. 
– Höjd smärttröskel. 

Ruseffekten kulminerar efter cirka 15-30 minuter men kan sitta i cirka 4-6 timmar, ibland 
längre.29  

Läkemedels påverkan på körförmågan 
Jan Törnros diskuterar i en ny rapport från VTI olika läkemedels effekter på körprestationen 
utifrån en aktuell litteraturöversikt som har gjorts i samarbete med Claes Eriksson. Utifrån 
resultaten av i rapporten refererade riskstudier och experimentella studier sammanfattas 
följande slutsatser beträffande olika grupper av medicinska preparat30: 

Lugnande medel och sömnmedel 
Flertalet av de genomförda studierna visar att användning av bensodiazepiner ger en förhöjd 
risk för att råka ut för en trafikolycka. Denna risk tycks vara högre för personer som nyligen 
börjat använda medlet. Effekterna är starkt dosberoende. En mängd preparat som används 
som sömnmedel ger dagen-efter-effekter. I några nyare studier har man kunnat påvisa 
prestationsnedsättning av lugnande medel/sömnmedel, både vid körning med simulator och 
på riktig testbana. De negativa effekter som bensodiazepiner ger beräknas i någon studie 
vara betydligt större än vid körning med 0,5 promille alkohol. De negativa effekterna av 
bensodiazepiner förstärks ytterligare i kombination med alkohol. 

Antidepressiva medel 
När det gäller användning av antidepressiva medel visar flera studier på en nedsatt 
körförmåga och ökad olycksrisk. Resultaten är dock inte entydiga. Det finns studier som inte 
visar på någon signifikant ökad olycksrisk och i någon studie pekas till och med på positiva 
effekter. Detta gällde dock för medicinanvändare med självmordstankar. Depression i sig kan 
ju ge prestationsförsämring. De nyare typerna av antidepressiva läkemedel, exempelvis 
paroxetin och fluoxetin, har betydligt mindre prestationsnedsättande effekter än de äldre 
typerna. Generellt gäller att riskerna är större vid höga doser och för dem som nyss börjat 
medicinera.  

                                                      
29 Rikspolisstyrelsen, Drogtecken och symtom. RPS Rapport 1995:7, Stockholm 1995, s. 18 
30 Törnros, Jan, Läkemedel i trafiken – förekomst och effekter på trafikolyckor och körprestation, VTI-rapport 
590, Linköping 2007, s. 69-76 
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Antihistaminer 
I de epidemiologiska studier som genomförts föreligger inga starka belägg för att användning 
av antihistaminer skulle ge ökad risk för trafikolycka. I de experimentella studierna har 
däremot prestationsnedsättande effekter av den första generationens antihistaminer visats. 
De nyare typerna av antihistaminer har inte dessa effekter och sammantaget bedöms inte 
antihistaminanvändning utgöra något större trafiksäkerhetsproblem. 

Smärtstillande medel 
Opioider har i experimentella studier gett prestationsförsämring. Dessa effekter varierar 
dock beroende på vilka opioider som används, dosering, användningstid samt vilken 
population som studeras. Hos friska försökspersoner har man påvisat försämrad 
psykomotorisk prestation men inte så mycket försämring av den kognitiva prestationen. Det 
betyder att beteendet tenderar att bli långsammare men inte felaktigt. 
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Vilka är drograttfylleristerna? 
För att kunna vidta effektiva åtgärder mot drograttfylleriproblemet från samhällets sida 
behövs en analys av problemets omfattning och av vilka det är som kör drogpåverkade.  
Förekomsten av drograttfylleri påverkas i hög utsträckning av droganvändningen i samhället 
i stort och av de socialpolitiska insatser som på olika sätt kan sättas in för drogprevention. En 
källa till kunskap är Brottsförebyggande Rådets kriminalstatistik och publikationer. Dessa 
underlag kan sedan kompletteras med annan statistik rörande narkotikautvecklingen samt 
med aktuell forskning på området. 
 

Hur vanligt är drograttfylleri? 
Vi har i en tidigare rapport påpekat att vi dag vet väldigt lite om hur vanligt det är med andra 
droger än alkohol i trafiken. Polisen får inte enligt nuvarande lagstiftning kontrollera förares 
eventuella drogpåverkan rutinmässigt och utan föregående misstanke. Det gör det mycket 
svårt att beräkna förekomsten av drogpåverkade förare i trafikflödena med samma metoder 
som använda för att skatta förekomsten av alkoholpåverkade förare. Dessutom saknas det 
idag användbara sållningsinstrument som polisen skulle kunna använda för att detektera 
drogpåverkan.31 Forskningen på området är ytterst begränsad. 
 
Den kriminalstatistik som finns, t.ex. avseende anmälda brott, ger inte heller ett säkert mått 
på problemets omfattning och utveckling över tid. Omfattningen av polisens 
nykterhetskontroller och andra kontakter med förare varierar mellan olika år.  Polisens 
kompetens när det gäller att upptäcka tecken på drogpåverkan är fortfarande under 
utveckling. Antalet anmälda drograttfylleribrott har ökat mycket kraftigt sedan 1999 då 
lagen fick sin nuvarande lydelse. Ökningen beror till stor del på att polisens har utökat 
narkotikainsatserna och blivit skickligare på att känna igen drogpåverkade förare. När 
polisen dessutom har ökat antalet utandningsprov under senare år och därmed kommit i 
kontakt med fler förare är det rimligt att anta att detta indirekt också har ökat 
upptäcktsrisken för drograttfyllerister. 
 
Förekomsten av rattfylleri under påverkan av narkotika kan i ett längre tidsperspektiv 
förväntas återspegla narkotikasituationen i stort, enligt CAN:s undersökningar. Sedan 1980- 
talet har tillgängligheten på cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin och kokain blivit större 
och beslagen av dessa droger av tull och polis har ökat kraftigt.  Samtidigt har gatupriserna 
på dessa preparat i stort sett halverats från 1988 till 2007 räknat med en KPI-justering i 2007 
års penningvärde.  
 

                                                      
31 Agge, Maria, Folkesson, Christer & Sjöström, Lars Olov, Drograttfylleri: Brottet, rättskipningen och vår 
trafiksäkerhet, Borlänge 2004 
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Nedanstående diagram som ingår i CANs rapport Drogutvecklingen i Sverige 2008 visar 
beslagsutvecklingen för några vanliga drogpreparat under åren 1991-2007 enligt uppgifter 
från Rikspolisstyrelsen.32 
 

 
Tabell 1. Beslagsstatistik 1971-2007 enligt Rikspolisstyrelsens uppgifter. 
Källa: CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2008  
 
Vidare kan sägas att det totala antalet personer som lagförts för narkotikabrott (domar och 
strafförelägganden enligt narkotikastrafflagen respektive varusmugglingslagen samt 
åtalsunderlåtelser enligt narkotikastrafflagen) har ökat från 10 344 år 1996 till 22 064 år 
2006.33 Vi anser att det finns starka skäl att befara att denna utveckling också kommer att 
generera en ökad förekomst av drograttfylleri. 

                                                      
32 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige 2008, Stockholm 2008, s. 
109, 114, 127-128 
33 a.a. s. 301 
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Kriminalstatistik från BRÅ  
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet 
inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, 
domstolarna och kriminalvården. BRÅ sammanställer, publicerar och utvecklar Sveriges 
officiella kriminalstatistik. Statistik avseende anmälda brott, misstänkta personer, lagföring, 
återfall i brott med mera publiceras på BRÅ:s webbplats samt i en rad publikationer. 

Anmälda brott 
I Sverige upprättas statistiken för anmälda brott vid anmälan till polisen. Det innebär bland 
annat att den officiella statistiken innehåller ett något större antal anmälda brott än om man 
skulle valt att upprätta statistiken efter genomförd utredning, eftersom en del anmälningar 
inte visar sig vara brott.34 Statistiken över anmälda brott redovisar alla brott på anmälan. Det 
innebär att om t.ex. en person gör sig skyldig till rattfylleri under påverkan av narkotika vid 
två tillfällen under ett år blir det två brott i statistiken. BRÅ:s statistik visar att antalet 
anmälda drograttfylleribrott har ökat ständigt under 2000-talet. Av nedanstående tabell 
framgår att drograttfylleribrotten i kriminalstatistiken har tredubblats från 2001 till 2008. 
Brottet infördes i lagstiftningen den 1 juli 1999 men kom inte att särredovisas i statistiken 
förrän år 2001. 
 

 
Tabell 2. Anmälda brott, Rattfylleri under påverkan av narkotika 2001-2008. 
Källa: BRÅ, Kriminalstatistik  
 
 
Rattfylleri under påverkan av narkotika är på samma sätt som andra trafikbrott så kallade 
spaningsbrott. Det innebär att endast de brott som upptäcks av polisen, kustbevakningen 
och tullen kommer med i statistiken. Mörkertalet är således stort och den faktiska 
brottsligheten är betydligt mer omfattande än vad den officiella kriminalstatistiken visar. 
 

                                                      
34 Sporre, Tove & Standar, Robert, Konsten att läsa statistik om brottslighet, Stockholm 2006, s. 17 
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Relationen mellan anmälda brott och misstänkta personer 
Relationen mellan antalet anmälda brott och antalet misstänkta personer kan variera över 
tid. Det är viktigt att hålla i minnet att en och samma person kan anmälas flera gånger för 
samma brott vilket ger flera brott i kriminalstatistiken. Personen registreras dock endast en 
gång per brottstyp i statistiken över misstänkta personer. Nedanstående tabell visar 
utvecklingen för antalet anmälda drograttfylleribrott respektive antalet misstänkta personer 
för drograttfylleri under en åttaårsperiod. Av tabellen framgår också utvecklingen för antalet 
misstänkta personer i åldersgruppen 15-24 år. 
 

 
Tabell 3. Antalet anmälda brott, antalet misstänkta personer samt antalet misstänkta personer i 
åldersgruppen 15-24 år åren 2001-2008. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik 2001-2008 
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Regionala skillnader beträffande anmälda brott 
En statistisk jämförelse mellan olika polismyndigheters brottsanmälningar visar på mycket 
stora skillnader när det gäller anmälda brott per 100 000 invånare av medelfolkmängden i 
respektive län. Det framgår av nedanstående tabell, som också visar på betydande ökningar i 
vissa län under de tre senaste åren. 
 

 
Tabell 4. Anmälda brott, Rattfylleri under påverkan av narkotika, per 100 000 invånare av 
medelfolkmängden. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik 2006-2008, SCB, Befolkningsstatistik 2006-
2008 
 
Illegala droger och trafikfarliga mediciner förekommer i hela landet, inte bara i 
storstadsregioner eller särskilda ”problemområden”. Samhällets insatser mot drograttfylleri i 
allmänhet och polisarbetet i synnerhet bör därför fungera och utvecklas i hela landet. 
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Misstänkta personer 
I statistiken från Brottsförebyggande Rådet redovisas en misstänkt person endast en gång 
per brottstyp, så kallad nettoredovisning. Antal misstänkta personer för brottet rattfylleri 
under påverkan av narkotika har ökat i likhet med antalet anmälda brott. År 2008 var 5 480 
personer misstänkta för detta brott. 
 

 
 
Tabell 5. Misstänkta personer, Rattfylleri under påverkan av narkotika 2001-2008.  
Källa: BRÅ, Kriminalstatistik 2006-2008 

 



25 
 

Regionala skillnader beträffande misstänkta personer 
De skillnader mellan länen som framgår av statistiken för anmälda brott framträder också 
när det gäller antalet misstänkta personer.  
 

 
Tabell 6. Misstänkta personer, Rattfylleri under påverkan av narkotika, per 100 000 invånare av 
medelfolkmängden. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik 2006-2008, SCB, Befolkningsstatistik 2006-
2008 
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Samband med annan narkotikabrottsbekämpning 
De regionala insatserna mot rattfylleri under påverkan av narkotika kan jämföras med övrig 
narkotikabrottsbekämpning i samma geografiska områden. Som ett exempel kan nämnas att 
de fem polisdistrikt som svarat för det största antalet misstänkta personer för rattfylleri 
under påverkan av narkotika per 100 000 invånare under 2008 enligt ovanstående tabell, 
dvs. Örebro, Västmanland, Värmland, Västernorrland och Skåne samtliga ligger högt i 
statistiken för ingripanden mot narkotikabrott, eget bruk enligt nedanstående tabell. Dessa 
samband har bl.a. att göra med att en anmälan om rattfylleri under påverkan av narkotika 
oftast åtföljs av en anmälan för ett eller flera brott enligt Narkotikastrafflag (1968:64). 
 

 
Tabell 7. Misstänkta personer, Narkotikabrott eget bruk, per 100 000 invånare av 
medelfolkmängden. Källa: BRÅ, Kriminalstatistik 2006-2008, SCB, Befolkningsstatistik 2006-
2008 
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Uppklarade brott 
I samband med brottsanmälan inleds en rättslig process som kan ta olika lång tid. 
Kriminalstatistiken som förs under processen med det enskilda ärendet kan därmed hamna 
på olika år utifrån när anmälan görs och sedan när domen faller. Här kan man lätt tro att 
uppklaringsprocenten inte är så hög eftersom ärendet löper under fler år. Vi ser vid 
genomgång av BRÅ:s statistik vad gäller uppklarade brott att uppklarningsprocenten per år 
ligger på nästan 85 procent under tidperioden 2001 till 2008.35 
 
Intressant är att ungefär 60 procent av de anmälda brotten klaras upp samma år som 
anmälan görs.36   
 
Den skillnad som uppstår mellan anmälda brott och uppklarade brott beror på olika 
omständigheter som exempelvis att det inte var något brott, att det inte gick att leda brottet 
till bevis och/eller handhavandefel vid provtagning. 

Återfall i brott 
En grupp forskare vid Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning har gjort en 
fyraårsstudie av personer som gripits för rattfylleri och/eller rattfylleri under påverkan av 
narkotika, bl.a. avseende återfall i brott. Studien visar bl.a. att hela 68 procent av de 
drogpåverkade förare som anhållits under åren 2001-2004 med enbart illegala droger i 
kroppen var återfallsförbrytare. Resterande 32 procent av denna grupp var 
förstagångsförbrytare. Andelen återfallsförbrytare var också hög bland de anhållna förare 
som hade både alkohol och droger i kroppen (44 %). Sammantaget fastslår undersökningen 
att drograttfyllerister återfaller betydligt oftare än vanliga alkoholrattfyllerister.37 
 

                                                      
35 Den definition som används för uppklarningsprocent i statistiken är ”Antalet brott som klarats upp det 
aktuella året dividerat med antalet brott som anmälts samma år angivet i procent”. Sporre, Tove & Standar, 
Robert, Konsten att läsa statistik om brottslighet, Stockholm 2006, s. 33 
36 BRÅ, Kriminalstatistik 2001-2008 
37 Holmgren, Anita et al, ”High re-arrest rates among drug-impaired drivers despite zero-tolerance legislation”, 
I: Accident Analysis and Prevention 40, Oxford 2008, s. 534–540 
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Samhällsinsatser mot drograttfylleri 
Samhällets insatser för att förebygga drograttfylleri kräver en helhetssyn på problemet. Ett 
exempel på brottspreventionsmodell presenteras i boken Brottsprevention som begrepp och 
samhällsfenomen av professor Ingrid Sahlin. Hon delar upp det förebyggande arbetet i fyra 
olika modeller: 
 
1. Förändring av strukturer/miljö 
2. Socialisation 
3. Effektivisering av institutioner 
4. Kontroll  
 
Modell ett och två handlar om att möjliggöra människors utveckling & frihet medan modell 
tre och fyra handlar om att upprätthålla ordning i samhället. Det kan jämföras med den 
klassiska uppdelningen mellan polisens och socialtjänstens uppgifter.38  
 
Vi har valt att i följande avsnitt använda Sahlins brottspreventionsmodell ganska fritt, helt 
enkelt som ett överskådligt tankeverktyg för insatser mot samhällsproblemet drograttfylleri.   
 
Förändring av strukturer/miljö innebär bl.a. att ge barn och ungdomar bra uppväxtvillkor och 
uppväxtmiljöer. Samhället bör motverka segregation och fattigdom och erbjuda 
meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Skolan och 
föreningslivet är viktiga hörnpelare i detta arbete. Vi vill särskilt peka på betydelsen av en 
nära samverkan mellan myndigheter och den ideella sektorn i lokalsamhället. Det är också 
oerhört viktigt att så långt det överhuvudtaget är möjligt försöka begränsa den lokala 
tillgången på droger. Ett bra exempel är polisiära s.k. störningsgrupper som genom sin 
ständiga närvaro i problemområden minskar tillgången av narkotika. 
 
Socialisation innebär att stärka skyddsfaktorerna mot drogmissbruk på individ-, grupp- och 
samhällsnivå så att intresset för och efterfrågan av droger minimeras.  Det är viktigt att 
påverka ungdomars och vuxnas attityder till droger och att skapa delaktighet i samhället. 
Särskilt viktigt är det att ge stöd till personer i riskzonen för att utveckla ett drogmissbruk. 
Även här är skolan och föreningslivet viktiga arenor för preventionsinsatserna tillsammans 
med de insatser som görs av kommunerna. 
 
Effektivisering av institutioner, kan innebära organisationsförändringar hos polis och 
socialtjänst, nya och förbättrade samarbetsformer mellan olika myndigheter, ändringar av 
lagar och rättspraxis samt en förbättrad kommunikation och kontakt med allmänheten. Här 
vill vi särskilt understryka vikten av bra och evidensbaserade rehabiliteringsprogram för 
drograttfyllerister. MHF anser att påföljden kontraktsvård ska kunna dömas ut av domstol 
och att kostnaden för detta tas av staten. Möjligheten att få en effektiv rehabilitering ska 
inte avgöras utifrån i vilken kommun drograttfylleristen är mantalsskriven. 
 

                                                      
38 Sahlin, Ingrid, Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen, Lund 2000, s. 88 
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Kontroll syftar till att kontrollera enskilda individer och hindra dem från att begå brott. En 
effektiv kontroll förutsätter att hela rättskedjan med polis och rättsväsende fungerar och har 
ett fungerande samarbete med andra myndigheter och andra delar av lokalsamhället. 
Kontrollen sträcker sig ända ut till riksgränserna där svensk tull, kustbevakning och polis i 
samverkan med andra länders myndigheter kan begränsa narkotikasmugglingen och 
upptäcka narkotikan redan i produktionsledet. Betydelsen av en adekvat och praktiskt 
inriktad utbildning/fortbildning av polis-, tull- och kustbevakningspersonal är av avgörande 
betydelse. Annars blir det mycket svårt att uppnå syftena med gällande lagstiftning.  
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Vilka droger förekommer i trafiken? 

Analysarbetet hos Rättsmedicinalverket 
När polisen efter genomförd ögonundersökning har funnit skälig misstanke mot en förare för 
rattfylleri under påverkan av narkotika enligt Trafikbrottslagen (1951:649) tas blodprov och 
urinprov. För bevisning av detta brott gäller endast förekomst av narkotika i blod. Det är 
emellertid också enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) straffbart med förekomst av narkotika 
i kroppen vilket också får påvisas med urinprov.  Den som kör påverkad av illegala droger kan 
därför bli åtalad både för rattfylleri och för ringa narkotikabrott, eget bruk. 
 
Anvisningar för provtagning i samband med misstänkt drograttfylleri har utarbetats av 
rättskemiska avdelningen vid Rättsmedicinalverket. Vid misstanke om drograttfylleri tas två 
rör blod och två rör urin från en provtagning. Om man inte kan ta urinprov blir det i stället 
två rör blod med röd märkning. Prov avseende misstanke om drograttfylleri skickas till 
Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning (RKA) i Linköping. Rikspolisstyrelsens 
protokollsblankett (blankett RPS 411.2.1-3) används vid avrapportering i samband med 
misstanke om drograttfylleri inklusive bruk av narkotika. Se bilaga 5!39 
 
En rättskemisk analys för narkotika görs i två steg – drogscreening och verifikation. Screening 
ger ett första besked om en substans finns i provet. Verifikation ger svar med högsta graden 
av säkerhet om exakt vilket ämne eller ämnen som finns i provet, och i vilken 
koncentration.40 Från och med mars månad 2005 har den rättskemiska avdelningen vid 
Rättsmedicinalverket använt det s.k. grundanalyspaketet för sin drogscreening.  
 
Grundanalyspaketet omfattar screeninganalys för opiater, kokain, amfetaminer, cannabis 
och bensodiazepiner. Om sållningsanalys41 har utförts av polisen görs screeninganalys 
endast för de grupper som visat positivt utslag. Scanningen görs i urinprov om det finns 
tillgängligt, annars i blodprov. Vid positivt resultat görs verifikationsanalys i blodprovet för 
en av dessa narkotikatyper, för att fastställa vilken/vilka substanser som gett utslag samt 
dess koncentration. För verifikationsanalyserna tillämpas en bestämd turordning, nämligen 
opiater, kokain, amfetaminer, cannabis och bensodiazepiner. Om man inte kan påvisa illegal 
narkotika i blodprovet görs verifikationsanalys i urin för minst en av de grupper som har visat 
positivt resultat vid screening av urinprovet.42 Turordningen är fastställd utifrån straffvärdet 
gällande illegalt innehav av respektive preparat. 
 
Huvudsyftet med de analyser i trafikärenden som görs vid Rättsmedicinalverket är att 
säkerställa huruvida inlämnade prover innehåller någon substans som styrker brottet 

                                                      
39 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provtagning vid misstanke om bruk av narkotika och 
drograttfylleri, RPSFS 2006:1, FAP 420-3 
40 Rättsmedicinalverkets hemsida. www.rmv.se, den 13 oktober 2008 
41 Begreppet sållningsanalys innebär i detta sammanhang en analys av ett urinprov med ett sållningsinstrument 
som syftar till att fastställa om det finns en koncentration av narkotika som uppgår till minst tröskelvärdet. Se 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provtagning vid misstanke om bruk av narkotika och 
drograttfylleri; RPSFS 2006:1, FAP 420-3 
42 Rättskemiska avdelningen, Rättsmedicinalverket, Informationsblad angående provtagning och analys vid 
misstanke om rattfylleri (alkohol och/eller droger), Linköping 2005 
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rattfylleri under påverkan av narkotika. Av ekonomiska och arbetsmässiga skäl gör man 
därför inte analyser för ytterligare preparat när ett otillåtet preparat har påträffats vid 
analyser enligt ovan angivna turordning. Detta förfaringssätt innebär därmed att statistiken 
gällande verifierade drogpreparat beskriver vilka preparat som har hittats först enligt 
gällande turordning. Eventuell förekomst av övriga preparat kommer däremot inte att 
framgå av statistiken. 
 
De rättskemiska analyserna avseende drograttfylleri sker på avdelningen för rättsgenetik och 
rättskemi som ingår i Rättsmedicinalverkets enhet i Linköping. I sin årsredovisning 2007 anger 
RMV att verksamheten under senare år har expanderat till följd av ökad efterfrågan på 
avdelningens tjänster. Antalet ärenden avseende ringa narkotikabrott och drograttfylleri har 
ökat med 10-15 procent årligen.43 
 

År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Antal ärenden 4655 5071 5992 7040 7 753 10153 11319 12428 

Tabell 8. Trafikärenden, droger, droger+alkohol, vid rättskemiska laboratoriet, 
Rättsmedicinalverket. Källa: Rättsmedicinalverket, Årsredovisningar 2001-2008  
  

Forskningsstudie om förekomst av illegala droger bland 
drograttfyllerister 
En grupp forskare vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi i Linköping 
har genomfört en studie som behandlar förekomsten av illegala droger bland drogpåverkade 
förare i Sverige. Studien bygger på alla blodprov från misstänkta drograttfyllerister som av 
polisen skickats till Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning för analys under åren 2001-
2004, d.v.s. mer än 22 700 ärenden.  Mellan 80 och 85 procent av alla blodprov innehöll minst en 
otillåten substans, och många innehöll två eller flera illegala droger och/eller terapeutiska 
läkemedel. Genomsnittsåldern för de misstänkta drograttfylleristerna var 35 år både bland män 
och kvinnor och en övervägande majoritet (85 procent) var män. 
 
Den i särklass vanligaste kategorin av substanser i blodproverna var olika typer av 
centralstimulerande medel, främst amfetaminer och kokain. Dessa ämnen förekom i cirka 60 
procent av blodproven. Därnäst följde THC (Tetrahydrocannabinol) d.v.s. cannabis, separat eller i 
kombination med andra medel utom amfetamin, som kunde påvisas i 10-11 procent av 
blodproven. Den tredje vanligast förekommande gruppen, cirka 6-7 procent) var olika typer av 
receptförskrivna medel, separat eller i kombination med alkohol. De receptförskrivna medlen 
dominerades av lugnande medel och av opioida smärtstillande medel. Opiater, med eller utan 
kombination av andra ämnen, återfanns i cirka 5 procent av fallen. I nedanstående tabell har 
analysresultaten från studien sammanställts.44 

                                                      
43 Rättsmedicinalverket, Årsredovisning 2008, Linköping 2008, s. 29 
44 Holmgren, Anita, Holmgren, Per, Kugelberg, Fredrik C, Jones, A Wayne & Ahlner, Johan, ”Predominance of 
Illicit Drugs and Poly-Drug Use Among Drug-Impaired Drivers in Sweden”. I: Elvik, R & Kim, K, Traffic Injury 
Prevention Vol 8, London 2008, s. 361-367 
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Tabell 9. Drogförekomst i blodprov från personer misstänkta för drograttfylleri under 

perioden 2001-2004 – procentuell fördelning i preparatklasser 

År 2001 2002 2003 2004 

Centralstimulerande medel, 
huvudsakligen amfetaminer och kokain 

57,6 % 60,5 % 62,2 % 62,5 % 

THC, separat eller i kombination med 
andra preparat utom amfetamin 

9,7 % 10,8 % 11,3 % 10,6 % 

Receptförskrivna medel, separat eller i 
kombination med alkohol 

7,2 % 6,8 % 6,1 % 5,6 % 

Opiater, separat eller i kombination med 
andra preparat 

6,0 % 6,1 % 4,6 % 3,6 % 

Alla andra kombinationer45 1,3 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % 

Negativt drogtest46 18,2 % 14,5 % 14,5 % 16,5 % 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det med de provtagnings och analysrutiner som beskrivits 
i ovanstående avsnitt är svårt att mera detaljerat fastställa den generella förekomsten av 
olika drogpreparat som förekommer i trafiken. Därmed är det också svårt att jämföra 
användningen av droger i Sverige i stort med förekomsten av dessa droger i trafiken.

                                                      
45 Andra missbrukade droger, t.ex. GHB, separat eller i kombination med andra legala eller illegala substanser. 
a.a. s. 363 
46 Ungefär 30-50 % av dessa innehöll dock en blodalkoholkoncentration över 0,2 promille. a.a. s. 363 
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Anmälda brott och polisens arbetssätt 

Som tidigare har påpekats är rattfylleri under påverkan av narkotika ett typiskt s.k. 
spaningsbrott. De prioriteringar, arbetssätt och kvantitativa insatser som görs samt 
kvaliteten i de strategier och personella insatser som sker i polisens, kustbevakningens och 
tullens bevakningsarbete är därför avgörande för hur många lagöverträdelser som upptäcks. 
Den officiella kriminalstatistiken för anmälda brott eller misstänkta personer kan därför inte 
utan vidare betraktas som ett mått på brottets verkliga omfattning. 

Tidigare kritik mot polisens narkotikabekämpning 
Fil dr Stefan Holgersson och ett antal personer knutna till Polishögskolans vidareutbildning i 
Stockholm har under åren 2006-2007 genomfört en vetenskaplig kartläggning med syftet att 
”bidra till en givande dialog kring polisens narkotikabrottsbekämpande verksamhet”. 
Kartläggningen bygger på tidsstudier och intervjuer. I forskningsrapporten Kartläggning av 
svenska polisens narkotikabekämpning riktas ganska skarp kritik mot polisens strategier och 
arbetssätt.   
 
Inledningsvis konstaterar forskarna att det totala antalet narkotikabrott har ökat mycket de 
senaste åren. Ökningen förklaras med att antalet ringa brott, eget bruk, har ökat kraftigt, 
vilket driver upp den samlade narkotikabrottsstatistiken. Samma personer återkommer ofta, 
ibland åtskilliga gånger per år, och det rör sig i hög utsträckning om etablerade missbrukare. 
Vid dessa ingripanden upprättas sällan LVM-anmälningar, anmärker författarna. Det beror 
främst på ”omständliga avrapporteringsrutiner i kombination med att polispersonal upplever 
att det inte är någon idé att skriva en LVM-anmälan”. Arbetsinsatserna mot narkotikabrott 
av de poliser som helt eller till stor del är inriktade på narkotikabrottsbekämpning skattas till 
615 årsarbetskrafter. Till detta ska läggas arbetsinsatser mot narkotikabrott av de poliser 
som ingår i ingripandeverksamheten. I rapporten kritiseras att polisen i sin 
resultatuppföljning är alltför fokuserade på nyckeltal och kvantitativa produktionsmål i 
stället för att synliggöra kvalitet i arbetet, t.ex. insatser för att minimera nyrekrytering till 
narkotikamissbruk. 47 
 
Som ett exempel på hur den ”nuvarande kvantitativa styrningen” motverkar drivkraften att 
mera långsiktigt jobba bort problem tas ett exempel från forskarnas fältanteckningar: 
 

En polis på en mindre ort som under perioder arbetade inriktat mot distributörsledet för 
narkotika utryckte en frustration över att det numera var svårt att få tag i 
drograttfyllerister. Det berodde på att i narkotikasammanhang kända 
leverantörsadresser mer eller mindre upphört. För statistiken var inte detta bra. Man 
fick kritik för att det inte fångades så mycket drograttfyllerister längre.

48
 

                                                      
47 Holgersson, Stefan, Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning, Stockholm 2007, s. 7 
48 a.a. s. 34 
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Rattfylleri under påverkan av narkotika är ett av de brott vars bekämpning påverkas av 
polisens geografiska organisation och av de senaste årens centralisering inom polisen, 
hävdar Holgersson och hans forskarkollegor. Här exemplifieras konsekvenserna av 
flyttningen av en polisstation från ort A till ort B. 
 

 
Tabell 10. Antal drograttfylleribrott under fyra år i två orter.49 
 
Flyttningen ledde alltså till att antalet drograttfylleribrott minskade på den gamla 
stationsorten och ökade på den nya. Polisstationens närhet har stor betydelse för antalet 
upptäckta narkotikabrott inklusive drograttfylleri. Orsakerna till detta kan, som det hävdas i 
Holgerssons rapport, vara följande: 
 

1. Patrulleringsstråken utgår från polisstationen, vilket ökar upptäcktsrisken i 
närområdet. 

2. Det går snabbt att ta in en person som verkar vara påverkad av narkotika om denne 
upptäckts nära polisstationen. Därmed är polisens motivation att verkligen göra det 
högre än om avståndet till polisstationen är längre. 

3. Polispersonalens person- och lokalkännedom är mera bristfällig när de befinner sig 
på orter långt från polisstationen. 

 
När det gäller polisens rutiner för rapportering av drograttfylleribrott hävdar Holgersson att 
de rutiner som används är omständiga och att de skiljer sig åt både inom länen och mellan 
länen. Det finns t.ex. minst sju olika rutiner för att avrapportera ett drograttfylleri.50 

Förslag till effektivare metoder från Umeå polisutbildning 
Polisutbildningen vid Umeå universitet genomförde under åren 2007-2008 projektet 
”Taktiskt arbete mot drograttfylleri” med stöd från Skyltfonden. Syftet med projektet har 
varit att utveckla polisiära metoder för att upptäcka och lagföra personer som kör 
motordrivna fordon under påverkan av andra droger än alkohol. I projektets slutrapport 
diskuteras polisens arbete mot drograttfylleri. Rapportförfattarna framhåller att narkotika i 
trafiken troligen är underskattat som ett trafiksäkerhetsproblem och att 
dödsorsaksundersökningarna på omkomna fordonsförare är/har varit ofullständig med 
avseende på förekomst av narkotika.  
 
De menar också att arbetet mot drogförekomst i trafiken är en viktig del av Polisens 
brottsförebyggande arbete. Rapporten uppehåller sig mycket kring det stora behovet av 
                                                      
49 a.a. s. 46 
50 a.a. s. 47-48 
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adekvat utbildning och fortbildning av polisen. ”Kunskapsläget hos svenska poliser i 
allmänhet, och hos trafikpoliser i synnerhet, är dåligt om både förekomst av narkotika i 
trafiken och om effektiva operativa arbetsmetoder”, hävdar författarna. De efterlyser därför 
ändamålsenligare utbildningsinsatser på polisutbildningarna och i den lokala 
polisfortbildningen. Det förutsätter i sin tur att Rikspolisstyrelsen tar ett större ansvar för att 
effektivisera och samordna insatserna mot drograttfylleri.51 
 
 

Drograttfylleri i polisens grundutbildning 
 

På polisutbildningen i Umeå ingår i kursplanen för termin tre de moment som särskilt 
anknyter till drograttfylleri. 
 
I kursen ordning och trygghet 3 finns momentet tecken och symtom som tar upp alkohol och 
droger. Här finns inte trafiken med utan detta handlar om ordningen i samhället i första 
hand. Under ämnet trafik får eleverna ca 15 timmar omkring rattfylleri och drograttfylleri 
uppdelat i fyra grupper. Första delen handlar om sållningsinstrumentet och dess funktioner, 
andra delen om beteende och hur man kan upptäcker rattfylleri/drograttfylleri. Man får 
också se en film som innehåller tre situationer under patrullering med polisbil. Efter filmen 
diskuterar man situationerna och hur man bör bedriva arbetet för att fånga upp så många 
rattfyllerister som möjligt. Därefter genomför man praktisk övning inom avstängt område 
där man använder inlånade personer som spelar olika situationer. Allt slutar med 
fördjupningsarbete där man i grupper av sex elever ska lösa fall och kunna hänföra alla 
åtgärder till lagstiftningen så att du alltid har lagstöd för varje moment vid ett ingripande. 
 
Riktig praktik sker inte förrän i termin fem som sker som polisaspirant ute i polisdistrikten 
under handledning av en erfaren polis. Detta innebär sammantaget att man har den av 
rikspolisstyrelsen fastställda utbildning som krävs för att få göra ögonundersökning vid 
misstänkt drograttfylleri (RPSFS 1999:4).52 
 
Samma övergripande utbildningsplan följs vid de andra polisutbildningarna. Det konkreta 
utbildningsinnehållet och graden av fördjupning kan dock variera något mellan 
utbildningsorterna.53 

Taktiskt arbete mot drograttfylleri – ett fortbildningskoncept 
I grundutbildningen för poliser ingår baskunskaper för det framtida arbetet med 
brottsbekämpning av narkotikabrott och drograttfylleri. Poliseleverna behöver dock 
fördjupade och mera praktiska kunskaper för att kunna arbeta aktivt inom området. Det är 
kunskaper som kan förmedlas i polisarbetet efter grundutbildningen och genom 
kompetensutveckling/vidareutbildning för yrkesverksamma poliser. 
 

                                                      
51 Larsson, Håkan, Gustafsson, Karl-Arne & Fuhrman, Håkan, Slutrapport Taktiskt arbete mot drograttfylleri, 
Umeå 2008, s. 8  
52 Muntliga uppgifter från Håkan Fuhrman, biträdande studierektor (vidareutbildningen) vid polisutbildningen i 
Umeå, den 11oktober 2008 
53 Polishögskolan, Utbildningsplan Polisprogrammet 80 poäng, 2002, på polisutbildningarnas webbplats: 
http://www.polisen.se/mediaarchive/1685/4882/utbplan02.pdf, den 18/11 2008 
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Polisutbildningen vid Umeå universitet anordnar sedan 2006 kursen ”Taktiskt arbete mot 
drograttfylleri” (TAMD), som en vidareutbildning för poliser i yttre tjänst. Intresset för kursen 
har varit stort och mer än 200 poliser har t.o.m. vårterminen 2008 genomgått utbildningen 
på olika orter i landet. Kurserna beskrivs i boken Trafiknykterhetsbrott enligt följande54:  
   

Dag ett ges en teoretisk beskrivning av bakgrund, problem, lokala förutsättningar m.m. 
Aktuell lagstiftning kring narkotikabrott, trafikbrott och tvångsmedel aktualiseras. Dag 2 
och dag 3 ges kursdeltagarna tillfälle att under handledning arbeta aktivt mot 
drogförekomst i trafik. Det görs i uniform och med polismålade fordon, med andra ord 
en helt öppen och transparent verksamhet. Innan fältarbetet börjar, har kursdeltagarna 
uppdaterats om aktuella adresser, fordon och personer samt vilka preparat som är 
mest frekventa på orten. Dag 4 görs återkoppling till de fall som inträffat under dag 2 
och 3 och diskussioner förs om hur arbetet mot drogförekomst i trafik ska fortsätta lokalt 
i framtiden m.m. Ibland inbjuds gästföreläsare med särskild kompetens inom något 
aktuellt område, till exempel en körkortshandläggare från länsstyrelsen. 
 
Det som särskilt betonas under kurserna är: 

• profilering av personer och fordon 

• skapa skälig misstanke genom iakttagelser och samtal med misstänkta 
personer 

• väldokumenterad avrapportering 

• körkortsomhändertagande 

• initiera processer mot drogfrihet enligt Skelleftemodellen/SMADIT 
 

Utöver denna kurs erbjuder polisutbildningen vid Umeå universitet en påbyggnadskurs i 
TAMD för poliser från olika myndigheter som genomgått grundkursen. Där erbjuds 
deltagarna fördjupade kunskaper om droger och missbruk och tillhörande problematik. Ett 
viktigt syfte med kursen är enligt polishögskolan ”att säkra den lokala kompetensen ute vid 
polismyndigheterna för ett fortsatt framgångsrikt arbete mot drogförekomst i trafiken”.55 
 
Christer Folkesson, en av författarna till denna rapport, har deltagit vid en av de utbildningar 
i ”Taktiskt arbete mot drograttfylleri” som genomfördes 2008. I följande avsnitt summerar 
han sina intryck: 
 

Klockan är 09.30 måndagen den sjätte oktober i trafikpolisens lokal på S:t Sigfridsgatan 89 i Göteborg. Här 
har en grupp trafikpoliser från Västra Götaland samlats för att genomgå en kurs i drograttfylleri. Kursledare är 
Håkan Larsson från Örebropolisen, en polis som har många års erfarenhet av arbete med drograttfylleri i sin 
vardagliga tjänst. Trots denna erfarenhet utstrålar han trygghet, lugn och en ödmjukhet inför arbetet. Kursen 
smyger så sakta igång och jag känner i inledningen en viss avvaktande hållning från deltagarna sida. Här 
finns en blandning av erfarna trafikpoliser och relativt nya i tjänsten. En del intar en mer kritisk hållning till 
ämnet medan andra suger i sig allt vad som sägs. Som utomstående reflekterar jag över hur gruppen 
fungerar. Någon intresserar sig mer för kalendern än för föredragshållaren, och jag slås av tanken att denna 
grupp är som vilken annan kursgrupp som helst. Jag känner till en början att vissa hellre varit ute på vägen 
och fångat fortkörare än att behöva sitta på skolbänken en dag.  

 
Kursen är upplagd så att kursledaren första dagen går igenom hur man kan jobba med drograttfylleriet och 
vilka verktyg som är användbara vid mötet med en drograttfyllerist. Därefter sker två praktiska kursdagar där 
deltagarna tillämpar de kunskaper som de lärt sig första dagen ute i trafiken. Under dessa kurspass finns 
uppbackning av kursledningen. Den fjärde dagen görs en uppföljning av hur arbetet gick. Arbetet kan indelas i 
tre delar: upptäckten, bedömningen och införandet. Till detta finns det några ledord som är viktiga för att 
lyckas, kommunikation, ödmjukhet, säkerhet och delaktighet. 

                                                      
54 Fuhrman, Håkan, Trafiknykterhetsbrott, Umeå 2008, s. 119-120 
55 a.a. Umeå 2008, s. 120 
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Hur ser man att någon missbrukar narkotika? Finns det ett enkelt mönster som gör att polisen lätt upptäcker 
en person som använder narkotika? Är det bara vissa som kan lära sig att upptäcka en missbrukande 
person? Ja, frågorna är många och tyvärr finns det inga enkla svar. Det står dock klart att det inte är enkelt att 
upptäcka någon som missbrukar enbart på personens utseende. För att få känna på hur svårt det är att 
upptäcka missbruk bara på ett utseende så genomfördes i kursen ett grupparbete där deltagarna i gruppen 
fick ett antal foton tagna på både missbrukare och helt vanliga personer. Rätt snart kunde grupperna 
konstatera att den som man trodde var en självklar missbrukare inte var det och tvärs om. Detta trots att 
många hade stor polisiär erfarenhet av att möta människor.  

 
Efter denna lilla övning följde en diskussion om drograttfylleri och hur polisen vanligen arbetar med detta i 
förhållande till polisarbetet mot alkoholrattfylleri. Någon menade att det inte var någon vits med att ta in en 
misstänkt drograttfyllerist för det gav inget resultat. Så fort personen var ute så fortsatte denne att missbruka 
och köra bil. Hela processen tog en massa tid och andra inom kåren uppfattade inte att man gjorde tillräckligt 
med ”pinnar” under sitt pass. Det hade hänt att polisen helt enkelt endast skrev på en olovlig körning och 
sedan släppte personen trots att det stod klart att denne var påverkad av narkotika och hade ett långt 
missbruk. På frågan ”hade du släppt en alkoholrattfyllerist”, så blev svaret ett nej. Men en drograttfyllerist var 
det annorlunda med.  

 
Många hade inte reflekterat över att när polisen ingrep vid misstänkt drograttfylleri så kunde det leda till att fler 
brott uppdagades. På det viset ger bekämpningen av drograttfylleri i vissa avseenden en större samhällsnytta 
än insatser mot alkoholrattfylleri. Självklart är det alltid oerhört angeläget att ingripa mot rattfylleri, som ju utgör 
ett allvarligt hot mot trafiksäkerheten för övriga medborgare. Men det är också viktigt att se hur 
drograttfylleribekämpning också leder till att många andra brott klaras upp vid samma tidpunkt. Anledningen 
är att den som missbrukar narkotika ofta också sysslar med annan kriminalitet för att finansiera sitt missbruk. 
Vid en kontroll så kan polisen hitta tillräckligt med avslöjande föremål och kanske droger i bilen för att det ska 
leda till vidare åtgärder så som husrannsakan i bostaden där de då kan hitta mer.  

 
En viktig del vid upptäckten av drograttfylleri är ett begrepp som Håkan Larsson tillfört. Tolkningsföreträde – 
vilket innebär att om man är två eller fler tjänstgörande poliser i fordonet så har den som upptäcker något eller 
får en känsla för att något inte står rätt till tolkningsföreträde. Som exempel kan nämnas att om polisen möter 
ett fordon som någon i polisbilden fattar misstanke om så ska den som kör snurra runt och få till ett stopp av 
fordonet omgående. Denna princip kan vara svår att få till stånd utifrån den gamla principen att äldst i tjänst 
utgör befäl i bilen. Det krävs alltså en annan infallsvinkel än den traditionella för att öka effektiviteten i arbetet.  

 
Efter den genomförda första kursdagen genomfördes två dagar i yttre tjänst där kursdeltagarna skulle 
använda de kunskaper som de lärt under kursens inledande del. När dessa två dagspass var avklarade 
genomfördes en utvärdering där lag noterade att de som var mest kritiska till drograttfylleribekämpning vid 
kursens inledning nu var de mest drivande och öppet konstaterade att de haft fel i sitt tänkande. Under de 
yttre passen hade kursdeltagarna gripit ett stort antal drograttfyllerister vilket gjorde att självkänslan hade ökat 
hos samtliga som deltog i utbildningen.  

 
Som utomstående konstaterar jag att kombinationen av teori och praktik i utbildningen gör att de flesta 
deltagare känner en ökad säkerhet inför arbetsuppgiften att gripa drograttfyllerister. Dessvärre har dock 
fortfarande många polisledningar inte insett utbildningens värde och prioriterar därmed inte denna typ av 
utbildning. Om alla poliser fick denna utbildning så skulle antalet gripna drograttfyllerister fördubblas och 
kanske flerdubblas. För att detta ska lyckas så måste det till många poliser som Håkan Larson som brinner för 
denna typ av arbetsätt och som har bevisat att det är effektivt. Det framgår också av Örebro polisdistrikts utfall 
i kriminalstatistiken. Som skattebetalare ser jag fram emot att rikspolisstyrelsen effektiviserar arbetet och 
utvecklar en vinnande modell så att det utvecklas ett mer effektivt arbete mot drograttfylleri. 
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MHFs synpunkter och förslag beträffande polisens arbete 
Som vi ser det är illegala droger och trafikfarliga mediciner i trafiken ett stort och 

underskattat trafiksäkerhetsproblem. Polisinsatser mot drograttfylleri fungerar dessutom 
som en ingång till att bekämpa en rad andra brott av betydelse för säkerheten i samhället. 
Problemet förtjänar en betydligt högre prioritet i många polisdistrikt och inte minst hos 
Rikspolisstyrelsen.  
 
Polisens insatser mot drograttfylleri är anmärkningsvärt olika i polisdistrikten runt om i 
landet, både avseende omfattning och kvalitet.  De ojämna insatserna tyder på att det 

saknas en nationell gemensam strategi för polismyndigheternas brottsbekämpning mot 

drograttfylleri. Det taktiska polisarbetet skulle kunna förbättras i många polisdistrikt utifrån 
erfarenheter och kompetens som redan finns inom vissa polisdistrikt. 
 
Ett positivt exempel är polisen i Örebro där detta arbete har utvecklats tack vare engagerade 
och kunniga poliser. Där har man också sett drograttfylleribrotten som en viktig ingång till 
annan brottsbekämpning. Liknande utvecklingsarbete har påbörjats i några andra 
polisdistrikt. Det är dock inte Rikspolisstyrelsen som driver på denna utveckling, utan ett 
antal engagerade poliser och utbildare runt om i landet. Vi föreslår att Rikspolisstyrelsen tar 

ett större övergripande ansvar för insatserna mot drograttfylleri. Det kan göras genom 
aktiv spridning av de arbetssätt som har visat sig vara mest effektiva, bättre samordning av 
utbildningsinsatserna och tydligare direktiv till polisdistrikten. 
 
Polisinsatserna mot drograttfylleri bör ske både med kunskap om redan kända missbrukare 
och med inriktning att upptäcka nya drograttfyllerister som inte är kända sedan tidigare. Det 
förutsätter att poliser i yttre tjänst har goda praktiska kunskaper när det gäller att kunna 
bygga upp en skälig misstanke. Rikspolisstyrelsens kurser ”Drogtecken och symtom” ger inte, 
som vi ser det, alla de kunskaper som krävs för att kunna arbeta effektivt mot drograttfylleri. 
På polisutbildningarna bör eleverna få större grundläggande kunskaper om drograttfylleri. I 
det praktiska polisarbetet och i lokala utbildningar bör sedan de praktiska och metodiska 
kunskaperna beträffande drograttfylleri vidareutvecklas. Vi föreslår att Rikspolisstyrelsen 

ger lämplig person eller arbetsgrupp ansvaret att samordna utbildningsinsatserna för 

arbetet mot drograttfylleri. 
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Polisens samarbete med lokala myndigheter är mycket betydelsefullt för att uppnå 

varaktiga resultat i brottsbekämpningen. Skelleftemodellen/SMADIT har uppvisat goda 
resultat i de kommuner där samarbetet och den gemensamma viljan har varit stark.56 När 
rattfyllerister och drograttfyllerister som upptäcks av polisen snabbt kan slussas in i lämpliga 
rehabiliteringsinsatser för sina missbruksproblem leder det till färre återfall i 
trafiknykterhetsbrott och därmed till en ökad trafiksäkerhet. Det finns dock fortfarande 
mycket att göra på detta område, inte minst när det gäller att får samarbetsrutinerna att 
fungera. Polisen bör vara en aktiv och drivande part i det lokala samarbetet kring SMADIT. 
 

                                                      
56 SMADIT (Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken) innebär att misstänkta rattfyllerister snabbt tas om 
hand och erbjuds professionell hjälp att ta itu med sitt missbruk. Den som ertappas med alkohol- eller droger i 
kroppen får ett erbjudande om kontakt med beroendevården inom 24 timmar. Upplägget bygger på kunskapen 
att den som kört påverkad är mycket mottaglig att ta emot hjälp för sitt missbruk om erbjudandet kommer 
direkt efter händelsen. Syftet med SMADIT är att minska antalet påverkade förare i trafiken genom att minskat 
antalet återfall och att öka möjligheten för ertappade, alkohol- eller drogberoende förare att ta itu med sina 
problem. 
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Sammanfattning och diskussion 
Drograttfylleri (brottet rattfylleri under påverkan av narkotika) är ett påtagligt 
trafiksäkerhetsproblem som kräver insatser från olika delar av samhället. Antalet anmälda 
brott avseende rattfylleri under påverkan av narkotika har ökat kraftigt från 1999 då 
nuvarande lagstiftning infördes och fram till år 2008. Det kan delvis bero på att polisen har 
blivit skickligare på att upptäcka bilförare som är påverkade av narkotika. Men det speglar 
också den allmänna drogutvecklingen i samhället. Polisens och tullens beslag av narkotika 
och läkemedel har ökat kraftigt. Antalet lagförda personer för narkotikabrott har mer än 
fördubblats sedan 1996. 
 
Illegala droger och trafikfarliga mediciner i trafiken genererar varje år många trafikolyckor. 
En forskningsstudie från Umeå universitetssjukhus visar att andelen omkomna förare i norra 
Sverige under påverkan av narkotika eller trafikfarliga mediciner har ökat markant sedan 
början av 1990-talet. I likhet med forskargruppen i Umeå anser vi att samhällsinsatserna mot 
alkohol och droger i trafiken hittills inte har varit effektiva. MHF vill gärna vara med och 
utveckla och utvärdera samhällsinsatserna mot rattfylleribrottsligheten. 
 
Polisens insatser mot drograttfylleri är anmärkningsvärt olika i polisdistrikten. De ojämna 
insatserna tyder på att det saknas en nationell gemensam strategi för polismyndigheternas 
brottsbekämpning mot drograttfylleri. Det finns idag polisdistrikt där insatserna mot 
drograttfylleri har utvecklats tack vare engagerade och kunniga poliser. Där ses också 
drograttfylleribrotten som en viktig ingång till annan brottsbekämpning. Samtidigt finns det 
andra polisdistrikt där de kvantitativa och kvalitativa insatserna är ganska svaga och där den 
metodiska kompetensen är bristfällig. Risken att bli skadad eller dödad av en drograttfyllerist 
är därför sannolikt väldigt olika beroende på i vilket län man vistas. 
 
Polisen och rättssystemet kan inte själva lösa hela drograttfylleriproblemet. Det krävs en 
helhetssyn från samhällets sida. Vi behöver ge barn och ungdomar bra uppväxtvillkor och 
uppväxtmiljöer där segregation och fattigdom motverkas och där det finns en bra samverkan 
mellan kommunen, föreningslivet och polisen. Det ger också bättre möjligheter att begränsa 
den lokala tillgången på droger. Det är viktigt att påverka medborgarnas attityder till droger 
och att skapa delaktighet i samhället. Särskilt viktigt är det att ge stöd till personer och 
grupper som riskerar att hamna i missbruk. 
 
Nya och förbättrade samarbetsformer mellan olika myndigheter, t.ex. genom SMADIT, samt 
en förbättrad kommunikation och kontakt med allmänheten kan effektivisera 
samhällsinsatserna mot drograttfylleri. Vi vill särskilt understryka vikten av bra och 
evidensbaserade rehabiliteringsprogram för drograttfyllerister.  
 
MHF föreslår: 

– att Rikspolisstyrelsen snarast tillsätter en samordnare med praktisk erfarenhet för 
polisens utbildningsinsatser med inriktning på drograttfylleribekämpning, 

– att domstolen ska kunna döma till kontraktsvård vid rattfylleri under påverkan av 
narkotika och att kostnaden belastar staten, 
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– att samhällets insatser mot drograttfylleri samordnas effektivare mellan de 
myndigheter och aktörer som arbetar med trafiksäkerhet och de myndigheter och 
aktörer som arbetar mot narkotikamissbruk, 

– att trafikbrottslagen ändras så att påverkan av narkotika som avses i 8 § 
narkotikastrafflagen i kombination med alkohol i trafiken behandlas som grovt 
rattfylleri,  

– att sekretessen inte lägger hinder i vägen för ett effektivt samarbete mellan 
myndigheter vad avser personer som upptäcks använda droger och därmed utgör ett 
allvarligt hot mot trafiksäkerheten 
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Bilaga 1, Lag (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott 
Lagtext 31 december 1999 4 och 4a §§ 
 
4 § 
Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter 
att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att 
alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till 
minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i 
utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i 
högst sex månader. 
 
För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för 
ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit 
narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så 
stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt 
ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits 
i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares 
ordination. 
 
För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett 
motordrivet fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av 
alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte 
kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller 
om föraren är lika påverkad av något annat medel. 
 
Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet 
fordon, som är avsett att föras av gående. 
Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av 
fordonet ingår som ett led i en vetenskaplig eller därmed 
jämförlig undersökning till vilken tillstånd har lämnats av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 
 
4 a § 
Är ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket 
att anse som grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till 
fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt 
skall särskilt beaktas om 
1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till 
minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i 
utandningsluften, 
2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller 
något annat medel, eller 
3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för 
trafiksäkerheten. 
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Bilaga 2, Lag (1999:216) om ögonundersökning vid 
misstanke om vissa brott i trafiken 
1 § Denna lag avser undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i syfte att ta reda på 
om personen är påverkad av något annat medel än alkohol. 
 
2 § En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motordrivet fordon samt 
på förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg om det kan 
misstänkas att föraren gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff 
för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 
2 § järnvägslagen (2004:519) eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa och som 
har begåtts i samband med framförandet av fordonet. 
     Undersökningen enligt första stycket får genomföras endast om den kan ha betydelse för 
utredningen om brottet. Lag (2004:525). 
 
 3 § En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta yttre iakttagelser av ögonens 
utseende och funktion. Som hjälpmedel vid undersökningen får pupillometer, penna eller 
annat liknande föremål samt mindre ljuskälla användas. 
 
 4 § En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av 
1. en polisman, eller 
2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken gäller brott som avses 
i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 
     En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska genomföra en 
ögonundersökning har samma befogenhet som en polisman har enligt 22 § polislagen 
(1984:387) att stoppa ett fordon. 
    Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för allmän 
uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, ska undersökningen 
genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det 
ska det föras ett protokoll vid undersökningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd. Lag 
(2008:328). 
 
 5 § Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersökning även om det 
inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken, om han eller hon 
1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller 
2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon varit inblandad i en 
trafikolycka. Lag (2008:328). 
 
 6 § För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 13 § rättegångsbalken inte 
gälla. 
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Bilaga 3, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke 
om vissa brott i trafiken 
 

RPSFS 1999:4 

FAP 333-3 
Utkom från trycket den 25 november 1999 

 

beslutade den 18 oktober 1999. 
 

Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av förordningen (1999:221) om föreskrifter rörande 
ögonundersökning samt 3 § andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) och beslutar följande 
allmänna råd. 
 
Vem får besluta om och genomföra ögonundersökning? 

1 § Endast en polis som med godkänt resultat har genomgått särskild utbildning får besluta om och genomföra 
ögonundersökning. 
 
Hur genomförs undersökningen? 

2 § Undersökningen får endast avse ögonens utseende och funktion med avseende på bl.a. eventuella 
ofrivilliga ryckningar i ögonen (nystagmus), förmågan att korsa dem samt pupillernas storlek och reaktion på 
ljus. 
 
Vilken pupillometer får användas? 

3 § Endast pupillometer som godkänts av Rikspolisstyrelsen får användas. Godkänd pupillometer framgår av 
bilaga 1. 
 
Hur skall ögonundersökningen dokumenteras? 

4 § Om ögonundersökningen har lett till att skälig misstanke om brott uppkommit, skall den polis som 
genomfört undersökningen dokumentera sina iakttagelser på Rikspolisstyrelsens blankett 411.2 
 

Allmänna råd 
Om skälig misstanke inte har uppkommit och den undersökte begär att protokoll skall 
upprättas, bör blankett som fotokopieras från förlaga enligt bilaga 2 användas. 
 

Bevis om ögonundersökning 
Bevis om utförd ögonundersökning enligt bestämmelserna i 4 § lagen (1999:216) om 
ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken bör utfärdas på blankett som 
fotokopieras från förlaga enligt bilaga 3. 
 

Vilken utbildning skall polismyndigheten bedriva? 

5 § Polismyndigheten skall bedriva utbildning för poliser i drogtecken och symptom. Utbildningen skall ledas av 
en person som med godkänt resultat har genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet. 
 

Allmänna råd 
Kvalitetskontroll 
För att bibehålla en hög kunskapsnivå hos de personer som utbildats bör de genom 
polismyndighetens försorg ges möjlighet att fortlöpande underhålla och utveckla sina 
kunskaper på området. 

 
Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 december 1999 
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Bilagor: 
Pupillometer      bilaga 1 
Protokoll över ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken  bilaga 2 
Bevis om ögonundersökning     bilaga 3 
 
På Rikspolisstyrelsens vägnar 
 
STEN HECKSCHER 
Lennart Bernhardsson 
(Polisbyrån) 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4, Lag (2008:322) om Tullverkets och 
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot 
rattfylleribrott 
 
Lagens tillämpningsområde 

 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket och Kustbevakningen 
samt tjänstemän vid dessa myndigheter att vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och 
utreda brott enligt 4 och 4 a §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 
 
Alkoholutandningsprov och ögonundersökning 

 
2 § Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen att 
ta alkoholutandningsprov och göra ögonundersökning samt stoppa fordon för sådan 
provtagning eller undersökning finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov och 
lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. 
 
Förundersökning m.m. 

 
3 § Tullverket eller Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt 23 kap. 
rättegångsbalken om brott som avses i 1 §. De befogenheter och skyldigheter som 
undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då Tullverket och Kustbevakningen. 
Myndigheten ska förordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter. 
 
Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen övertas av 
åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagare ska också i andra fall 
överta ledningen när det behövs av särskilda skäl. 
 
När förundersökningen leds av en åklagare, får åklagaren anlita biträde av Tullverket eller 
Kustbevakningen. Åklagaren får också uppdra åt en tjänsteman vid myndigheten att vidta en 
viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens 
beskaffenhet. 
 
4 § Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en tjänsteman vid Tullverket eller 
Kustbevakningen samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 3 § tredje stycket 
rättegångsbalken att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för 
utredningen av brott som avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt anmälas till 
den som har rätt att leda förundersökning om brottet. 
 
Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en polisman att 
uppmana någon att följa med till förhör och ta med någon till förhör gäller även för en 
tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid utredning av brott som avses i 1 §. 
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Gripande 

 
5 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en 
polisman har enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken att gripa den som misstänks 
för brott som avses i 1 §. Det som föreskrivs i rättegångsbalken om befogenheter och 
skyldigheter i förhållande till den som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning 
som för en polisman samt för Tullverket och Kustbevakningen i samma utsträckning som för 
en polismyndighet. 
 
Beslag 

 
6 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en 
polisman har enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egendom i beslag med anledning av 
brott som avses i 1 §. 
 
Beslagtagen egendom ska förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen, om inte åklagaren 
bestämmer något annat. 
 
Husrannsakan 

 
7 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en 
polisman har enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra husrannsakan med anledning av 
brott som avses i 1 §. 
 
Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

 
8 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en 
polisman har enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning med anledning av brott som avses i 1 §. 
 
Tillfälligt omhändertagande av fordonsnycklar m.m. 

 
9 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en 
polisman har enligt 24 a § polislagen (1984:387) att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar, 
annat som behövs för färden, eller fordonet samt att göra kroppsvisitation och genomsöka 
fordonet. 
 
10 § En tjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt 9 § ska skyndsamt anmäla 
det till polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå. 
Omhändertagen egendom ska förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen, om inte 
polismyndigheten bestämmer något annat. 
 
Protokoll ska föras över omhändertagandet i enlighet med vad som föreskrivs i 27 § 
polislagen (1984:387). Vid tillämpningen av den bestämmelsen gäller det som sägs om 
förman i stället polismyndigheten. 
 
11 § I fråga om det fortsatta förfarandet vid omhändertagande tillämpas bestämmelserna i 
24 c och 24 d §§ polislagen (1984:387) om upphörande av omhändertagande och förstöring 
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eller försäljning av egendom. Egendom som har omhändertagits med stöd av 9 § denna lag 
ska anses som egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen. 
 
Egendom som förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen ska överlämnas till 
polismyndigheten, om den inte hämtas. 
 
Omhändertagande av körkort 

 
12 § Befogenhet för Tullverket eller Kustbevakningen att besluta om omhändertagande av 
körkort föreskrivs i 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488). 
 
Våldsanvändning m.m. 

 
13 § Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen 
att i samband med vissa åtgärder som anges i denna lag använda våld och göra 
kroppsvisitation av säkerhetsskäl finns i 29 § första och andra styckena polislagen 
(1984:387). 
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Bilaga 5. Rikspolisstyrelsens protokollsblankett 
(blankett RPS 411.2.1-3)  

 
 



56 
 

 
 



57 
 

Bilaga 6. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om provtagning vid misstanke om bruk 
av narkotika och drograttfylleri  
 

RPSFS 2006:1 

FAP 420-3 
Utkom från trycket 
den 28 mars 2006 

 

beslutade den 7 mars 2006. 
Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § första stycket 4 och 13 e § förordningen (1989:773) 
med instruktion för Rikspolisstyrelsen och 3 § polisutbildningsförordningen (1999:740) och beslutar följande 
allmänna råd. 
 

Tillämpningsområde 
1 § Denna författning innehåller bestämmelser om urin- och blodprovstagning i samband med misstanke om 
bruk av narkotika och drograttfylleri. 
 
2 § Bestämmelser om straff för bruk av narkotika och drograttfylleri finns i 1 § 6 och 2 § narkotikastrafflagen 
(1968:64) respektive i 4 § andra stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Urin- och 
blodprovstagning med anledning av brott är en form av kroppsbesiktning. Bestämmelser om sådan 
kroppsbesiktning finns i bl.a. 28 kap. 4, 12 och 13 §§ rättegångsbalken. 
 

Terminologi 
3 § När prov tas av en skäligen misstänkt person för att undersöka om det finns narkotika i blodet eller urinen 
skall i förekommande fall följande beteckningar användas med angiven betydelse. 
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Dokumentation 
4 § Rikspolisstyrelsens protokollsblankett (blankett RPS 420.4) skall användas vid avrapportering i samband 
med misstanke om bruk av narkotika. Rikspolisstyrelsens protokollsblankett (blankett RPS 411.2.1-3) skall 
användas vid avrapportering i samband med misstanke om drograttfylleri inklusive bruk av narkotika. 
 

Provtagning 
5 § För att säkra bevisning om narkotikabrott som består i bruk av narkotika skall, om möjligt, urinprov tas så 
att två provrör fylls. Kan urinprov inte erhållas skall blodprov tas så att två provrör fylls. Vid misstanke om 
drograttfylleri skall blodprov och, om möjligt, urinprov tas, så att två provrör fylls med blod och två fylls med 
urin. Provtagningen skall utföras med stor noggrannhet. Under provtagningen skall den misstänkte övervakas 
på ett sådant sätt att det inte uppstår risk för manipulation eller annan påverkan som kan minska provets 
tillförlitlighet. 
 
Allmänna råd 
En urinprovstagning bör utföras i enlighet med avsnitten 1 och 2 i 
bilaga 1 för att uppfylla kravet på noggrannhet. 
 

Sållningsanalys 
6 § En sållningsanalys får utföras endast med ett sållningsinstrument som omfattas av ett ramavtal som har 
ingåtts av Rikspolisstyrelsen1. En sållningsanalys får utföras endast av provtagare. Ramavtal som avses i 6 § har 
föregåtts av upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 
  

RPSFS 2006:1 

7 § En sållningsanalys får inte genomföras på en plats där det förvaras material som kan medföra risk för att 
narkotiska substanser kontaminerar urinprovet. En sållningsanalys skall utföras i enlighet med avsnitt 2.5 i 
bilaga 1. 
 
8 § Vid misstanke om bruk av narkotika skall ett positivt sållningsprov omgående sändas för verifikationsanalys 
till Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning (RKA) i Linköping. Ett positivt sållningsprov skall hanteras i 
enlighet med vad som anges i avsnitt 3.2 och 4.1-2 i bilaga 1. 
 
Ett prov avseende misstanke om drograttfylleri skall skickas till RKA i 
Linköping. Provet skall hanteras i enlighet med vad som anges i avsnitt 3.2 och 4.2 i 
bilaga 1. 
 
Allmänna råd 
Om det bedöms lämpligt, kan en provtagare genomföra en sållningsanalysav ett urinprov för att på ett tidigt 
stadium av utredningen erhålla en indikation på om den misstänkte har brukat narkotika eller inte. Vid ett 
positivt provresultat erhålls därigenom ett bättre underlag i brottsutredningens initialskede. En sållningsanalys 
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bör därför göras, om det inte bedöms obehövligt t.ex. på grund av att den misstänkte är uppenbart påverkad. 
Om den misstänkte är under 18 år är det särskilt angeläget att en sållningsanalys görs. Konsumtion av vissa 
läkemedel och andra liknande ämnen kan medföra att sållningsanalysen ger ett oriktigt positivt eller negativt 
utfall. Det bör därför av förhöret och protokollsblanketten framgå om den misstänkte har konsumerat något 
som kan ha påverkat analysresultatet. 
 
9 § Ett negativt sållningsprov skall hanteras i enlighet med avsnitt 3.1 i 
bilaga 1. 
 
Allmänna råd 
En sållningsanalys som resulterar i ett negativt provresultat gör det möjligt att ompröva brottsmisstanken och 
därmed undvika att prover i onödan sänds till ett laboratorium för verifikationsanalys. Vid ett negativt 
sållningsprov beslutar undersökningsledaren i normalfallet att lägga ner den förundersökning i vilket provet har 
tagits. Kvarstår emellertid misstanken om att provet ändå innehåller narkotika bör provet genomgå en 
verifikationsanalys. Provet bör då hanteras som ett positivt sållningsprov. 
 

Verifikationsanalys 
10 § Vid misstanke om bruk av narkotika skall ett positivt sållningsprov och blodprov genomgå 
verifikationsanalys. Om det föreligger misstanke om att den misstänkte intagit en narkotikaklassad substans 
som inte anges i protokollsblanketten (blankett RPS 420.4) skall detta framgå av begäran om 
verifikationsanalys. Vid misstanke om drograttfylleri analyseras alla blod- och eventuella urinprover enligt ett 
s.k. grundanalyspaket. En begäran om en verifikationsanalys av andra medel utöver grundanalyspaketet, som 
t.ex. GHB och LSD, skall göras särskilt, på protokollsblanketten (blankett RPS 411.2.1-3). 
 

Förvaring av sållningsinstrument 
11 § Sållningsinstrument skall förvaras enligt leverantörens skriftliga anvisningar. 
 

Utbildning 
12 § Polismyndigheten skall utbilda så många provtagare som behövs för verksamheten. Utbildningen skall 
omfatta de moment som framgår av bilaga 3. 
 
Allmänna råd 
Polismyndigheten bör utfärda de ytterligare föreskrifter som behövs för provtagning och hantering av 
sållningsinstrumenten. Om alltför många sållningsanalyser resulterar i negativa provresultat, bör 
polismyndigheten överväga att genomföra utbildningsinsatser avseende drogtecken och symptom. Denna 
författning träder i kraft den 1 april 2006, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provtagning 
vid misstanke om eget bruk av narkotika och drograttfylleri (RPSFS 2000:75, FAP 420-3), skall upphöra att gälla. 
 
På Rikspolisstyrelsens vägnar 
STEFAN STRÖMBERG 
Ingemar Hummer 
(Polisenheten) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


