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Förord 
I juni 2006 gav regeringen Vägverket i uppdrag att förbättra beskrivningen av vägtra-
fikolyckors hälsopåverkan (N2006/4595/TP). I uppdraget ingick att ge förslag på hur 
registreringen av alkohol- och drogrelaterade olyckor kan förbättras samt hur systema-
tiska urvalsundersökningar av förekomsten av alkohol- och drogpåverkade förare bör 
genomföras. Vägverket har, med Hans-Yngve Berg som kontaktperson, gett VTI i upp-
drag att ta fram ett underlag för den delen av uppdraget. I detta notat redovisas det un-
derlaget.  

Åsa Forsman har varit huvudförfattare och projektledare under genomförandet. Robert 
Kronstrand, Rättsmedicinalverket, har främst medverkat i kapitel 4 och undertecknad 
främst i kapitel 3. Sedan början på året är Åsa Forsman föräldraledig och därför har 
undertecknad tagit över som projektledare med uppgiften att få detta notat utgivet.  

Gunilla Sjöberg har svarat för slutredigeringen.  
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Mats Wiklund 
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Förslag till förbättringar av rattfylleristatistiken i Sverige. Underlag till uppdrag 
att förbättra beskrivningen av vägtrafikolyckornas hälsopåverkan 

av Åsa Forsman, Mats Wiklund och Robert Kronstrand∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Vägverket fick, i juni 2006, i uppdrag av regeringen att förbättra beskrivningen av 
vägtrafikolyckors hälsopåverkan. I uppdraget ingick att ge förslag på hur registreringen 
av alkohol- och drogrelaterade olyckor kan förbättras samt hur systematiska urvalsun-
dersökningar av förekomsten av alkohol- och drogpåverkade förare bör genomföras. I 
detta notat redovisas underlag för de delarna av uppdraget. En gemensam förutsättning 
för de bägge delarna är att studera möjliga sållningsmetoder för narkotikapåverkade 
förare.  

 

Urvalsundersökningar av förekomsten av alkohol- och drogpåverkade förare 

För att mäta andel trafikarbete som utförs av rattfulla förare bör man lägga upp under-
sökningen som en statistisk urvalsundersökning där polisen kontrollerar förare på 
slumpmässigt utvalda mätplatser. När det gäller urvalet i tiden kan det vara rimligt att 
nöja sig med ett kvoturval.  

I dagsläget anser vi inte att det är möjligt att genomföra reguljära undersökningar av 
drograttfylleriet. Om regelverket ändras så att det blir möjligt med rutinmässiga 
kontroller och om polisen börjar använda sållningsinstrument för drogtest kan reguljära 
undersökningar genomföras. Dessa undersökningar kan då integreras med undersök-
ningarna som gäller alkohol genom att de stoppade förarna får genomföra prov både 
för alkohol och för droger. 

 

Förbättrad registrering av alkohol- och drogrelaterade olyckor 

Följande förbättringar föreslås: 

1. När det är juridiskt möjligt görs blodanalyser på de förare som är så skadade att 
polisen inte kan utföra utandningsprov eller bedöma om personen är drogpåver-
kad. 

2. Rättsmedicinalverket (RMV) registrerar resultaten från blodanalyserna för 
olycksinblandade förare i STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisi-
tion). 

3. Blanketten ändras så att påverkan av alkohol särskiljs från påverkan av andra 
ämnen. 

4. Polisen anger om bedömning om alkoholpåverkan gjorts med utandningsprov 
eller på annat sätt. 

                                                 
∗ Rättsmedicinalverket, Linköping 
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5. Andra droger hanteras på samma sätt när det är juridiskt och tekniskt möjligt. 

 

Sållningsmetoder för att identifiera påverkade förare 

De provmaterial som kan komma ifråga är urin, saliv och svett. Det finns idag väl 
dokumenterade instrument eller prototyper som ytterligare bör utvärderas innan de tas i 
bruk. Principen för detektion av droger är densamma oavsett provmaterial.  
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Proposal for the improvement of drink and drug driving statistics in Sweden. Data 
for the mandate to improve the description of the health effects of road traffic 
accidents 

by Åsa Forsman, Mats Wiklund and Robert Kronstrand∗ 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In June 2006, the Swedish Road Administration was mandated by the Government to 
improve the description of the health effects of road traffic accidents. Under the terms 
of this mandate, a proposal was to be made as to how the recording of alcohol and drug 
related accidents can be improved, and how sample surveys of the prevalence of drivers 
under the influence of alcohol and/or drugs should be performed. This note describes 
the data used for these parts of the mandate. One common condition for both these parts 
is that possible screening methods for drivers under the influence of narcotics should be 
studied. 

 

Sample surveys of the prevalence of drivers under the influence of alcohol and/or drugs 

In order to measure the proportion of traffic mileage travelled by drink/drug drivers, the 
investigation should be organised as a statistical sample survey where the police check 
drivers at sites selected at random. As regards selection in time, it may be reasonable to 
use quota sampling. 

In the present situation, we do not consider that it is possible to carry out regular 
surveys of drug driving. If the regulations are amended so that routine controls can be 
performed, and if the police begin to use screening instruments for drug tests, regular 
surveys can be performed. These surveys can then be integrated with the investigations 
regarding alcohol, by requiring the stopped drivers to give samples for both alcohol and 
for drugs. 

 

Improved registration of alcohol and drug related accidents 

The following improvements are proposed: 

1. Where it is legally permissible, blood samples are taken from those drivers who 
are so severely injured that the police cannot make a breath test or cannot judge 
whether the person concerned is under the influence of drugs. 

2. The National Board of Forensic Medicine records the results of blood analyses 
for drivers to be involved in accidents in STRADA (Swedish TRaffic Accident 
Data Acquisition). 

3. The form is to be amended so that the effect of alcohol is distinguished from the 
effect of other substances. 

                                                 
∗ Rättsmedicinalverket, Linköping (The National Board of Forensic Medicine) 
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4. The police are to state whether the assessment that the driver was under the 
influence of alcohol was based on a breathalyser test or some other method. 

5. Other drugs are to be dealt with in the same way where it is feasible and legally 
permissible. 

 

Screening methods to identify drivers under the influence 

The sample materials which may be used are urine, saliva and sweat. At present, there 
are both well documented instruments and prototypes that should be further evaluated 
before they are put into service. The principle for the detection of drugs is the same 
regardless of the sample material. 
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1 Inledning 
Vägverket fick, i juni 2006, i uppdrag av regeringen att förbättra beskrivningen av 
vägtrafikolyckors hälsopåverkan. I uppdraget ingick att ge förslag på hur registreringen 
av alkohol- och drogrelaterade olyckor kan förbättras samt hur systematiska urvalsun-
dersökningar av förekomsten av alkohol- och drogpåverkade förare bör genomföras.  

I kapitel 2 redovisas underlag vad gäller urvalsundersökningar av förekomsten av alko-
hol- och drogpåverkade förare och kapitel 3 underlag för hur registreringen av alkohol- 
och drogrelaterade olyckor kan förbättras. En gemensam förutsättning för de förslag 
som presenteras i kapitlen 2 och 3 är att det finns en bra sållningsmetod för att upptäcka 
om motorfordonsförare är narkotikapåverkade. I kapitel 4 redovisas möjliga sållnings-
metoder. I avsnitt 1.1 redovisas de juridiska förutsättningar som f.n. reglerar polisens 
möjlighet att kontrollera förare vad gäller påverkan av alkohol eller andra droger.  

 
1.1 Lagar som reglerar rattfylleri och polisens möjlighet att 

kontrollera förare med avseende på alkohol- och drogföre-
komst 

Rattfylleriet regleras i paragraf 4 och 4a i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
(bilaga 1). Man kan dömas för rattfylleri om man har alkohol eller något narkotiskt 
ämne i blodet och framför ett motordrivet fordon eller spårvagn. Gränsen för alkohol 
går vid en blodalkoholkoncentration på 0,2 promille, vilket motsvarar 0,1 mg per liter i 
utandningsluften. För narkotiska preparat gäller en nollgräns, men undantag medges för 
narkotika som intagits i enlighet med läkares ordination. 

Man kan också dömas för rattfylleri om man bedöms vara så påverkad av alkohol eller 
annat ämne att man inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detta gäller till 
exempel även om man har tagit narkotika i enlighet med läkares ordination. 

Anses brottet som grovt ska föraren dömas för grovt rattfylleri. En bedömningsgrund 
för om brottet anses som grovt är att man har minst 1,0 promille alkohol i blodet. Man 
kan även dömas till grovt rattfylleri om man bedömts vara avsevärt påverkad av alkohol 
eller något annat medel eller om man utgjort en påtaglig fara för trafiksäkerheten. 

Polisens möjlighet att kontrollera förare med avseende på alkohol regleras i Lag 
(1976:1090) om alkoholutandningsprov (bilaga 2). Enligt denna lag har polisen rätt att 
ta utandningsprov utan att det finns skälig misstanke om rattfylleribrott. För dessa prov 
använder polisen sållningsinstrument som kan användas på plats och endast anger om 
eventuell alkoholkoncentration överstiger gränsvärdet 0,1 mg per liter eller inte. Om 
sållningsinstrumentet ger positivt utslag genomförs ytterligare ett prov för att fastställa 
alkoholkoncentrationen. Detta prov genomförs antingen som ett utandningsprov i en så 
kallad Evidenser eller som ett blodprov. 

När det gäller narkotika har inte polisen möjlighet att kontrollera förare utan att miss-
tanke om brott föreligger. Om polisen misstänker att föraren har intagit narkotika har 
han eller hon möjlighet att genomföra en ögonundersökning. Som hjälpmedel vid un-
dersökningen får pupillometer, penna eller annat liknande föremål samt mindre ljuskälla 
användas, detta regleras i Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa 
brott i trafiken (bilaga 3). Vid fortsatt misstanke tas ett blodprov på den misstänkta föra-
ren. 

En följd av dagens lagstiftning är att polisen inte alltid har möjlighet att kontrollera de 
förare som är inblandade i olyckor. I vissa situationer, till exempel om en förare är svårt 
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skadad eller redan förts iväg till sjukhus, kan inte polisen göra någon bedömning av 
föraren. I dessa fall har inte polisen rätt att besluta att ett blodprov tas eftersom det inte 
föreligger skälig misstanke. Det här förhållandet uppmärksammades i Rattfylleriutred-
ningens betänkande Rattfylleri och Sjöfylleri (SOU 2006:12) som presenterades i 
januari 2006. En ändring håller nu på att tas fram så att polisen ska få besluta om att 
blodprov ska tas på den som varit inblandad i en trafikolycka och på grund av det inte 
kan medverka till ett alkoholutandningsprov eller till ögonundersökning. 



 

VTI notat 11-2008 11 

2 Skattning av rattfylleriets omfattning 
Enligt direktivet ska utredningen föreslå hur systematiska urvalsundersökningar av före-
komsten av alkohol- och drogpåverkade förare kan genomföras. I direktivet står också 
att detta ska göras inom ramen för det gällande regelverket. Det regelverk som är rele-
vant här är det som styr polisens möjlighet att kontrollera förare av motorfordon med 
avseende på alkohol- och drogförekomst vilket beskrivs i avsnitt 1.1.  

 
2.1 Syfte, begränsningar och begrepp 
Uppdraget tolkas på så sätt att urvalsundersökningar ska genomföras med två syften; 
dels för att mäta andel trafikarbete som utförs av alkohol- och drogpåverkade förare, 
dels för att mäta förändringar av rattfylleriets omfattning över tid. Med trafikarbete av-
ses den totala sträcka som alla fordon i ett visst område tillryggalägger under en viss tid. 
Vi utgår också från att det är omfattning och förändring på nationell nivå som avses.  

I utredningsuppdraget definieras inte begreppen alkohol- och drogpåverkade förare, 
men vi har valt att göra följande avgränsningar. När det gäller alkoholpåverkan avses 
förare som har mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Man kan dömas för rattfylleri även 
med lägre alkoholkoncentration om det går att bevisa att fordonet inte framförts på 
betryggande sätt, detta beaktas dock inte här. Med drogpåverkade förare avser vi alla 
förare med droger i kroppen, oavsett om drogerna förskrivits av läkare eller om det är 
illegalt bruk. När det gäller vilka droger som bör ingå i undersökningen styrs det till stor 
del av vad som är praktiskt möjligt att påvisa med olika sållningsmetoder. Detta disku-
teras i kapitel 4.  

I många fall behöver vi skilja på rattfylleri med avseende på alkohol och rattfylleri med 
avseende på andra droger. För att förenkla texten skiljer vi på detta genom att använda 
begreppen rattfylleri respektive drograttfylleri. 

 
2.2 Bakgrund 
Det utförs i nuläget inga nationella studier för att skatta rattfylleriets omfattning i den 
betydelse som uppdraget avser, nämligen att skatta andelen trafikarbete som utförs av 
rattfulla förare. Detsamma gäller drograttfylleri. Det är också mycket ont om tidigare 
studier. 

År 1996 utförde VTI en studie av rattfylleriets omfattning som baserades på uppgifter 
från polisens kontroller. Resultatet indikerade att 0,2 procent av allt trafikarbete med 
motorfordon utfördes av rattfulla förare. Det resultatet har använts i många samman-
hang sedan dess men dokumentationen från undersökningen är bristfällig och det är 
därför svårt att värdera resultatet. 

För ett par år sedan påbörjades ett arbete för att ta fram en metod att skatta rattfylleriets 
omfattning. Genom ett samarbetsprojekt med trafikpolischefer i tre län (Södermanland, 
Örebro och Östergötland) utarbetades en metod som nu har testats i en pilotstudie i 
samma län (Forsman och Gustafsson, 2006). Metoden bygger på att polisen utför kon-
troller enligt en fastställd mätplan. Kontrollerna spreds ut under ett helt år för att täcka 
in alla säsonger och datainsamlingen avslutades i maj 2007. 

En källa som ofta används för att följa rattfylleriets utveckling är Vägverkets trafik-
säkerhetsenkät (se t.ex. Ekander, 2006). Där skattas dock inte andelen trafikarbete som 
utförs av rattfulla förare utan andel förare som uppgett att de under den senaste tolvmå-
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nadersperioden har kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl. Enkäten skickas ut 
till ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning och resultaten kan därför enkelt räk-
nas upp till nationell nivå. Däremot kan det finnas betydande mätfel som beror på att de 
svarande inte uppger korrekt svar. 

Även i andra länder är studier av rattfylleriets omfattning relativt ovanliga, men det 
förekommer och i en del länder har man följt rattfylleriets utveckling i många år. Här 
ges exempel på undersökningar från tre olika länder: Finland, Belgien och USA. I de 
två europeiska länderna ligger gränsen för rattfylleri på 0,5 promille. Här tillåter också 
lagen att polisen får testa förare utan att misstanke om brott föreligger. I USA har man 
olika gränser för förare som är yngre och äldre än 21 år. För de som är äldre än 21 år är 
gränsen 0,8 promille i alla delstater, för de yngre varierar gränsen mellan 0 och 0,2 pro-
mille. För att polisen ska få testa en förare krävs dock att de först har skälig misstanke 
om att personen är påverkad. 

I Finland har man följt rattfylleriets utveckling sedan 1979 (Pikkarainen & Penttilä, 
1992; Pentillä m.fl., 2004). Från början undersöktes endast förare i Nyland, ett landskap 
i södra Finland där Helsingfors ligger. Varje vår och höst genomförs kontroller vid tre 
tisdagar och tre lördagar. På tisdagar utförs kontroller kl. 7–11, kl. 16–18 och kl. 21–1. 
På lördagarna utförs kontroller kl. 8–13 och kl. 21–1. Platserna väljs inte slumpmässigt 
utan av strategiska skäl. Till exempel har man valt platser där bilisterna inte förväntar 
sig kontroller och platser som är svåra att avvika ifrån för att undvika kontrollen. Plat-
serna väljs så att de är jämförbara mellan åren. Sedan mitten av 1980-talet genomförs 
liknande kontroller även på många andra platser i Finland. Antal förare som testas varie-
rar från år till år, 2003 testades drygt 32 000 förare i Nyland och 0,2 procent av dessa 
var rattfulla. 

I Belgien har man utfört nationella undersökningar år 1998, 2000 och 2003. Inför den 
senaste undersökningen ändrades dock metoden varför den inte är direkt jämförbar med 
resultat från de tidigare undersökningarna. I framtiden ska undersökningen upprepas 
regelbundet med syftet att studera trender i rattfylleriets omfattning. Metoden beskrivs 
av Vanlaar (2005). Studien bygger på ett slumpmässigt urval av platser och undersök-
ningspopulationen är all personbilstrafik på det belgiska vägnätet under undersöknings-
perioden. I 2003 års undersökning testades totalt 12 891 förare på 449 olika platser. 
Kontrollerna var utspridda över alla veckodagar och över hela dygnet och undersök-
ningen pågick under oktober och november. Resultatet visade att 3,31 procent av alla 
testade förare var rattfulla. 

I USA har nationella undersökningar genomförts tre gånger, 1973, 1986 och 1996 
(48 stater ingår i undersökningen, Hawaii och Alaska har exkluderats). I Voas m.fl. 
(1998) beskrivs undersökningen som genomfördes 1996. I likhet med den belgiska stu-
dien är det här också en statistisk urvalsundersökning. Undersökningspopulationen har 
begränsats till län (här avses det som i USA heter County) med minst 20 000 invånare 
och vägar som har ett flöde på mellan 2 000 och 4 000 fordon per dag. Motorcykel-
förare och kommersiell trafik är också undantagna. Kontrollerna genomfördes under 
september till november och begränsades till fredags- och lördagsnätter (kl. 22–24 och 
kl. 1–3). Totalt ingick 6 298 personer i studien. Andel rattfulla förare av de testade var 
16,9 procent i 1996 års studie. Eftersom det i USA inte är tillåtet att testa förare utan 
misstanke om brott så bygger undersökningen på frivillighet. Undersökningen var 
anonym och utandningsproven och intervjuer gjordes inte av polisen utan av annan 
personal. Trots att det var frivilligt att delta i studien så genomfördes utandningsprov på 
96 procent av de stoppade förarna. 
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Under senare år har man också börjat undersöka förekomsten av droger i trafiken. Inom 
ramen för EU-projektet IMMORTAL gjordes vägkantsstudier i Holland, Storbritannien 
och Norge (Assum m.fl., 2005) . Undersökningen var frivillig eftersom polisen i de här 
länderna inte får testa förekomst av droger utan misstanke. En mer omfattande studie 
planeras i EU-projektet DRUID där 13 länder ska delta (bland annat Sverige).   

 
2.3 Sammanfattning av förslag 
De förslag som lämnas här på hur urvalsundersökningar av rattfylleriets omfattning kan 
genomföras gäller endast för rattfylleri med avseende på alkohol. I dagsläget anser vi 
inte att det är möjligt att genomföra reguljära undersökningar av drograttfylleriet med 
tillräckligt bra kvalitet. Det huvudsakliga skälet för detta ställningstagande är det nuva-
rande regelverket som inte medger att polisen får testa förekomst av droger utan miss-
tanke om brott. Om regelverket ändras så att det blir möjligt med rutinmässiga kontrol-
ler och om polisen börjar använda sållningsinstrument för drogtest kan reguljära under-
sökningar genomföras. Dessa undersökningar kan då integreras med underökningarna 
som gäller alkohol genom att de stoppade förarna får genomföra prov både för alkohol 
och för droger. 

För att mäta andel trafikarbete som utförs av rattfulla förare bör man lägga upp under-
sökningen som en statistisk urvalsundersökning där polisen kontrollerar förare på 
slumpmässigt utvalda mätplatser. När det gäller urvalet i tiden kan det vara rimligt att 
nöja sig med ett kvoturval, dvs. att ett visst antal lördagsförmiddagar, ett visst antal var-
dagseftermiddagar, osv. ska ingå.  

Här beskrivs kortfattat vårt förslag på hur undersökningen kan genomföras. Underlaget 
till dessa ställningstaganden finns i avsnitt 2.4.  

• Som mått på alkoholförekomst används resultat från sållningsinstrumenten. 

• Alla polisdistrikt ingår i undersökningen. Vägnätet delas in efter polisdistrikt, 
vägtyp och tätort/landsbygd. Därefter dras ett slumpmässigt urval av mätplatser 
inom varje delvägnät. 

• Totalt utförs 100 000 alkoholutandningsprov. Denna siffra bygger på att man 
endast är intresserad av en nationell skattning. Om man vill dela in materialet 
och ta fram separata skattningar för grupper av förare bör antal prov justeras. 

• Vägnätet begränsas till vägar med ett genomsnittligt flöde på minst 2 000 fordon 
per dygn. 

• Alla fordonstyper utom tunga lastbilar och bussar ingår i undersökningen. 

 

När det gäller hur mätningarna ska fördelas tidsmässigt föreslås alternativ med olika 
ambitionsnivå. I samtliga alternativ bör mätningarna spridas ut över alla veckodagar. 

1. Mätningarna sprids ut över alla säsonger under året samt över hela dygnet. 

2. Mätningarna koncentreras till några få veckor men sprids ut över hela dygnet. 

3. Mätningarna sprids ut över alla säsonger men utförs bara under dagtid 
(kl. 7–21). 

4. Mätningarna koncentreras till några få veckor och utförs bara under dagtid 
(kl. 7–21). 
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2.4 Underlag till förslag 
I princip kan man tänka sig två typer av undersökningar för att skatta rattfylleriets om-
fattning; observationsstudier eller självrapporterande studier. En observationsstudie är i 
praktiken begränsad till att undersökningen görs i samarbete med polisen. Självrappor-
terande studier bygger oftast på enkäter eller telefonintervjuer. Det finns uppenbara pro-
blem med att använda självrapporterande studier när det gäller att kartlägga lagbrott, 
vilket diskuteras senare i kapitlet. Huvuddelen av kapitlet kommer därför att behandla 
observationsstudier. 

Polisen har idag möjlighet att med sållningsinstrument genomföra utandningsprov på 
alla motorfordonsförare utan att misstanke om brott föreligger. Det är därför fullt möj-
ligt att genomföra en observationsstudie med avseende på alkohol. För andra droger är 
läget ett annat, där kan polisen inte testa förekomst utan att först ha misstanke. Det går 
därför inte att mäta drogförekomst generellt i förarpopulationen. Att mäta drogföre-
komst genom polisens sållning av misstänkta och inte misstänkta ger inte tillförlitliga 
resultat på grund av svårigheterna att bedöma om en person har narkotika i kroppen 
eller inte. Den enda möjligheten i nuläget är att polisen samarbetar med civil personal 
som samlar in prov från förare på frivillig basis. En förutsättning är då att proven läm-
nas in anonymt. Det finns två invändningar mot detta. För det första finns risken att man 
får ett snedvridet bortfall eftersom förare som har intagit narkotika kan vara mindre be-
nägna att delta i undersökningen, även om proven lämnas anonymt. För det andra ham-
nar hela undersökningen utanför polisens ordinarie verksamhet eftersom de inte kan 
använda resultaten för att lagföra personer för drograttfylleri. En sådan undersökning 
kan ha ett värde ur forskningssynpunkt, men det är tveksamt om man bör utföra regul-
jära undersökningar med de förutsättningarna.  

För att kunna undersöka omfattningen av drograttfylleri krävs således en lagändring så 
att polisen har rätt att testa alla förare med avseende också på drogförekomst. Dessutom 
förutsätter undersökningen att det finns sållningsinstrument som kan användas på plats 
och ge snabba och tillförlitliga resultat. 

Förutom själva provtagningen av förare skiljer sig inte undersökningsmetoden åt bero-
ende på om alkohol eller andra droger testas. Beskrivningen nedan är därför inriktad på 
alkohol. Om förutsättningarna ändras så att det även går att testa drogförekomst kan 
undersökningen enkelt ändras så att varje stoppad förare testas både med avseende på 
alkohol och på droger. 

 
2.4.1 Statistisk urvalsundersökning 
Grundidén med den statistiska urvalsundersökningen är att polisen kontrollerar ett 
slumpmässigt urval av förare. Egentligen är det ett urval i det trafikarbete som genom-
förs av motorfordonsförare som görs. Ett sådant urval består av platser i ett vägnät vid 
olika tider. Det är viktigt att såväl mätplats som förarna vid mätplatsen väljs slumpmäs-
sigt. Ett sätt att i praktiken välja mätplats är att dela in vägnätet i vägsträckor och sedan 
slumpmässigt välja önskat antal vägsträckor. I samråd med polisen väljs sedan en lämp-
lig mätplats per sträcka. För att inte styra urvalet av förare vid mätplatserna kan polisen 
välja det första fordonet som är möjligt att stoppa då det finns ledig kapacitet vid 
kontrollen. 
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Insamling av data 

Det sållningsinstrument som polisen använder ger tillräckligt bra resultat för statistiska 
sammanställningar. När sållningsinstrumentet används visas bara om resultatet är posi-
tivt eller inte, men det verkliga utslaget lagras i apparaten och kan utläsas när instru-
mentets tömts. Fördelen med att använda dessa instrument är att man får ett mått på 
alkoholkoncentrationen vid det tillfälle föraren stoppas. Innan bevisprov tas blir det en 
fördröjning vars längd beror på var provet kan tas, vilket medför att alkoholkoncentra-
tionen hinner minska. Sållningsinstrumenten kan ibland visa felaktiga resultat, till ex-
empel om man kort tid innan sköljt eller sprejat munnen med något som innehåller al-
kohol. Denna effekt försvinner dock snabbt och ett nytt prov efter några minuter blir 
ofta negativt. Sådana felaktiga resultat bör förstås tas bort ur materialet. 

För att man ska kunna räkna upp resultaten till nationell nivå behöver man även samla 
in totalt antal fordon som passerar mätplatsen under den tid som kontrollen pågår. 

Vill man kunna redovisa resultat från olika grupper av förare måste även denna infor-
mation samlas in. Exempel på sådan information är kön och ålder. 

 

Urval av mätplatser 

Det är viktigt att mätplatserna väljs enligt vissa principer för att man ska minska risken 
för ett snedvridet urval och för att det ska vara möjligt att beräkna osäkerheten i skatt-
ningarna. Det finns flera olika metoder som uppfyller de här principerna. En vanlig 
metod är stratifierat urval som i det här fallet betyder att man först delar in vägnätet i ett 
antal strata och sedan drar slumpmässiga urval av mätplatser inom varje stratum. En 
praktisk fördel med stratifiering är att man kan styra urvalsstorleken inom varje stratum. 
Det betyder att man kan låta vägar som det är svårt att göra mätningar vid, till exempel 
motorvägar, bilda ett eget stratum i vilket man drar relativt få mätplatser. Stratifiering 
ger också ofta skattningar med bra precision om man lyckas skapa stratum så att ratt-
fylleriets utbredning inom stratum är mer jämnt fördelat än utbredningen mellan stra-
tum. Förslag på stratumindelningar här är polisdistrikt, tätort/landsbygd och olika väg-
typer. 

Om det resursmässigt är bättre att koncentrera mätningarna till vissa polisdistrikt kan 
man först dra ett slumpmässigt urval av distrikt och sedan välja mätplatser inom de ut-
valda distrikten. Det här kallas klusterurval och det kan kombineras med stratifierat ur-
val inom kluster. I regel ger dock klusterurval något sämre precision än stratifierat ur-
val, speciellt om fördelningen av rattfylleriets varierar mer mellan olika kluster än inom 
kluster (se t.ex. Lohr, 1999). 

 

Antal prov och skattningarnas osäkerhet 

Hur många prov man behöver göra beror hur pass säkra resultat man vill ha. Osäkerhe-
ten beror förutom på urvalsstorleken även på undersökningsmetod och rattfylleriets 
spatiala och temporala fördelning och kan därför inte bestämmas exakt i förväg. Man 
kan dock göra en uppskattning enligt följande exempel.  

 



 

16 VTI notat 11-2008 

Låt N vara totalt antal prov, p förväntad andel positiva prov och X en 
slumpvariabel som beskriver antal positiva prov. Antag att X är Poisson-
fördelad med förväntat värde Np och att NX  approximativt följer en 
Normalfördelning. Då kan ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas 
enligt 

)2;2( NppNpp +− . Den relativa felmarginalen beräknas som 

pNp2 . 

Figur 1 visar hur den beräknade relativa felmarginalen beror på totalt antal 
prov. De tre linjerna motsvarar olika nivåer på den förväntade andelen, p. 
Om man gör 100 000 prov fås följande konfidensintervall 

 p = 0,0020: (0,0017; 0,0023) 

 p = 0,0030: (0,0027; 0,0033) 

 p = 0,0040: (0,0036; 0,0044) 
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Figur 1  Beräknad relativ felmarginal. De tre linjerna motsvarar olika nivå på 
förväntad andel trafikarbete som utförs av rattfulla.  
 

Om man vill redovisa separata resultat för olika grupper av förare, måste man bestämma 
önskad precision för var och en av dessa skattningar och anpassa urvalsstorleken däref-
ter. 

 

Begränsning av vägnätet 

För att kontrollerna ska kunna utföras effektivt bör vägnätet begränsas till de mest trafi-
kerade vägarna. Det kan vara rimligt att polisen vid en mätplats inte ska behöva vänta 
på nästa bil när de är klara med en förare. Det mått som brukar användas för att beskriva 
olika vägars trafikmängd är årsmedelsdygntrafik, ÅDT, vilket beskriver det antal fordon 
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som i genomsnitt använder vägen under ett dygn. Eftersom trafiken varierar under dyg-
net är det svårt att bestämma exakt vid vilket ÅDT gränsen bör dras. Figur 2 visar hur 
flödet av personbilar i genomsnitt fördelar sig över dygnet, diagrammet gäller för stat-
liga vägar med tre olika nivåer på ÅDT. Resultaten bygger på beräknade timindex som 
tagits fram av Björketun & Carlsson (2005). Om man begränsar dygnet till timmarna 
mellan kl. 7 och kl. 21 så är det lägsta timflödet 68 om ÅDT är 2 000, vilket gäller för 
tiden mellan kl. 20 och kl. 21. Man ska också komma ihåg att det här är genomsnitts-
kurvor och att flödet kan variera mellan olika vägar och mellan olika säsonger och olika 
veckodagar. Vägar med lägre ÅDT än 2 000 bör därför inte tas med.  

Ska man även mäta på nätterna måste man dock göra ytterligare begränsningar i det 
undersökta vägnätet, eventuellt kan man mäta olika vägnät på natten och dagen. 
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Figur 2  Beräknat flöde fördelat över dygnets timmar. Baseras på genomsnittligt timin-
dex för personbilar på statligt vägnät. De tre linjerna motsvarar olika ÅDT.  
 

En risk med att göra en sådan här avgränsning är att fördelningen av det trafikarbete 
som görs av rattfulla förare inte stämmer överens med fördelningen av det totala trafik-
arbetet. Det inträffar till exempel om rattfulla förare i större utsträckning än andra kör 
på vägar med lågt ÅDT. Resultatet från det begränsade vägnätet skulle då skilja sig från 
övriga vägar. Även avgränsningen i tid utgör en risk, t.ex. om rattfulla förare i större 
utsträckning än andra kör nattetid. Till skillnad från det lågtrafikerade vägnätet utgör 
dock trafikarbetet en liten andel av det totala trafikarbetet, se figur 2, vilket innebär att 
avgränsningen i tid innebär en mindre risk än vägnätsavgränsingen. Detta utvecklas 
ytterligare på sidan 18.  

Idag vet vi inte hur fördelningen ser ut. För att få en indikation på hur det ser ut skulle 
man kunna titta på var rattfylleriolyckorna sker i förhållande till var andra olyckor sker. 
Det bör dock påpekas att även om man skulle hitta en skillnad är det knappast rimligt ur 
resurssynpunkt att utvidga det utvalda vägnätet. 
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Begränsning av fordonstyper 

Förare av alla motorfordonstyper är naturligtvis intressanta när det gäller rattfylleriets 
omfattning men även här behöver en del begränsningar göras.  

När det gäller tunga lastbilar och bussar står de för ca 8 procent av det totala trafikarbe-
tet (Brüde, 2005) och siffran blir förmodligen högre om man begränsar vägnätet till de 
mest trafikerade vägarna. Antalet möjliga mätplatser begränsas dock kraftigt om man 
ska ha möjlighet att kontrollera tunga lastbilar och bussar, vilket gör att många vägar 
måste tas bort ur undersökningen. Eventuellt kan man göra en speciell undersökning för 
just denna grupp och begränsa denna till de vägar som har lämpliga mätplatser.  

Motorcyklar och mopeder kan ingå i undersökningen men på grund av att de står för en 
relativt liten del av trafiken (knappt 1,5 % enligt Brüde, 2005) kommer så pass få förare 
att testas att det inte är meningsfullt att särredovisa dessa. 

 

Tidsmässig avgränsning 

I studier i andra länder har man sett att rattfylleriets omfattning skiljer sig mellan olika 
veckodagar och olika tider på dygnet. När det gäller variation mellan olika säsonger är 
det svårare att ha en uppfattning eftersom många undersökningar utförs under en be-
gränsad tidsperiod. 

Det finns många olika möjligheter att sprida ut kontrollerna i tiden, här ges förslag på 
olika varianter. Vilken variant man bör välja beror på vilken ambitionsnivå man har när 
det gäller att täcka in olika tidsperioder. 

Det mest omfattande förslaget är att sprida ut kontrollerna över ett helt år så att alla sä-
songer täcks in samt att mäta alla tidpunkter på dygnet. Året delas in i säsonger och 
veckan delas in i tidsperioder, sedan fördelas kontrollerna så att alla tidsperioder mäts 
alla säsonger.  

I samtal med rikspolisstyrelsen (RPS) visade det sig att det underlättar polisens plane-
ring och genomförande om undersökningen koncentreras i tiden till några få samman-
hängande veckor. Denna begränsning innebär dock att man inte täcker in eventuella 
säsongseffekter. 

För att ytterligare underlätta polisens insats kan man begränsa kontrollerna till att bara 
mäta på dagtid, till exempel mellan kl. 7 och kl. 21. Beräkningar utifrån de flödeskurvor 
som visas i figur 2 visar att ca 87 procent av all personbilstrafik på det statliga vägnätet 
utförs mellan dessa klockslag. Det innebär att rattfylleriet på natten kommer att ha en 
liten vikt i den totala skattningen, men om rattfylleriets omfattning skiljer sig mycket 
mellan dag och natt kan förstås skattningen ändå påverkas. I tabell 1 och tabell 2 visas 
resultat från mätningar i Finland och Belgien. I Finland har man mätt tisdagar och lör-
dagar och för båda dessa veckodagar är rattfylleriet mer omfattande på förmiddagen än 
sen kväll/natt. I Belgien har man mätt under andra tidsperioder och det är svårt att direkt 
jämföra resultaten. Rattfylleriet i Belgien är dock mer omfattande på nätterna än på da-
garna, både när det gäller vardag och helg. Vi vet inte hur det ser ut i Sverige, men för-
modligen är Sverige mer likt Finland än vad det är likt Belgien ur rattfyllerisynpunkt. 
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Tabell 1  Resultat från en undersökning i Finland (Pentillä m.fl., 2004). Data från år 
2001–2003. 
 Tisdag Lördag 

 kl. 7–11 kl. 16–18 kl. 21–1 kl. 8–13 kl. 21–1 

Antal prov 23 587 15 622 12 921 30 359 15 242 

Andel positiva prov  0,24 % 0,13 % 0,18 % 0,36 % 0,23 % 

 
Möjlighet att använda resultat från polisens ordinarie verksamhet 
Varje år utför polisen ett stort antal utandningsprov, under 2005 gjordes ca 1,75 miljo-
ner prov och år 2006 gjordes ca 2,23 miljoner prov enligt RPS. Prov på enskilda förare 
tas till exempel vid trafikolyckor, efter tips från allmänheten, eller om en förare beter sig 
avvikande. Polisen gör också kontroller där man testar ett flertal förare utan att det finns 
någon speciell misstanke om brott. Sådana kontroller riktar sig ibland mot platser där 
man generellt misstänker omfattande rattfylleri, som utanför systembolag eller färjelä-
gen. Det görs också en hel del kontroller som inte riktar sig mot någon speciell plats. 
Sådana kontroller görs i stor utsträckning i förebyggande syfte. 
 

Tabell 2  Resultat från en undersökning i Belgien (Vanlaar, 2005). Data från år 2003. 
 Mån–fre Mån–tor Lör–sön Fre–sön 

 kl. 8–22 kl. 22–8 kl. 8–22 kl. 22–8 

Antal prov 4 696 2 123 3 144 2 589 

Andel posi-
tiva prov  

1,76 % 2,99 % 2,98 % 7,68 % 

Konfidens-
intervall 
(95 %) 

(1,01 %; 2,50 %) (1,75 %; 4,22 %) (1,97 %; 3,98 %) (5,53 %; 9,82 %) 

 

Det har länge funnits funderingar på att utnyttja resultat från de poliskontroller som inte 
riktar sig mot någon speciell plats för att skatta rattfylleriets omfattning. Det har dock 
visat sig svårt. Dels på grund av att den kod som ska användas av polisen för att ange 
typ av kontroll inte alltid används korrekt, vilket medför att det inte går att särskilja de 
önskade kontrollerna (Andersson m. fl., 2006). Dels för att polisen gör ett visst urval 
även vid dessa kontroller, i första hand stoppas förare som på något sätt beter sig miss-
tänkt. För att kunna utnyttja dessa kontroller behöver följande förutsättningar vara upp-
fyllda: 

− det måste gå att särskilja resultat som kommer från olika typer av kontroller 

− det måste finnas uppgift om var och när kontrollerna utförts och om mätplatsens 
trafikflöde (detta kan möjligen tas från ÅDT-uppgifter) 

− polisen måste stoppa förare slumpmässigt och inte styras av förarnas uppträ-
dande eller fordonets utseende. 

 

Med ovanstående förbättringar skulle resultaten från polisens kontroller ge en relativt 
bra uppfattning om rattfylleriets omfattning. Det är dock ganska stora förändringar och 
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det är tveksamt om det är enklare för polisen att genomföra dessa förändringar i sin or-
dinarie verksamhet än att utföra en urvalsundersökning på det sätt som beskrivs i av-
snitt 2.4.1.  

 
2.4.2 Självrapporterande studier 
De förslag som beskrivs ovan utgår från att alkoholhalten hos förare mäts genom utand-
ningsprov. En annan möjlighet är att förarna själva får rapportera om de kört rattfulla i 
till exempel en enkätstudie. 

För att skatta andel trafikarbete som utförs av rattfulla förare måste de förare som ingår i 
studien veta hur långt de kört när de varit rattfulla och hur långt de kört totalt under en 
viss tid. Nedan diskuteras de olika fel som kan förekomma när man ber personer ange 
dessa uppgifter. 

 

Mätfel 

Det finns flera svårigheter med att svara på frågor om rattfylleri vilket kan leda till mät-
fel. En svårighet är att personen, om han eller hon druckit alkohol, i regel inte känner till 
blodalkoholhalten vid ett givet tillfälle, vilket ger osäkerhet om man kört rattfull eller 
inte. Det kan också vara svårt att minnas alla resor man gjort och uppskatta sträckorna. 
För att i möjligaste mån undvika minnesfel bör man fråga om händelser som ligger nära 
i tiden. I resvaneundersökningar frågar man ofta om resor som gjorts det senaste dygnet.  

Att fråga om rattfylleri kan vara mycket känsligt, vilket gör att de svarande kanske inte 
alltid uppger det svar som är sant utan det som anses mest acceptabelt eller önskvärt. 
Detta benämns ofta ”social önskvärdhet” och kan i det här fallet leda till en underrap-
portering av i vilken omfattning man har kört rattfull (Wärneryd, 1990). 

 

Bortfallsfel 

I alla typer av självrapporterande studier förekommer bortfall. Om de som tillhör bort-
fallet skiljer sig från de svarande kan det ge upphov till betydande fel när man räknar 
upp resultaten till hela populationen. När det som i det här fallet handlar om känsliga 
frågor finns en stor risk att många som kört alkoholpåverkade inte vill uppge detta och 
därför inte besvarar frågan. Då kan svarandegruppen och bortfallsgruppen skilja sig åt 
avsevärt. När det gäller undersökningar av alkoholkonsumtion i allmänhet har man kon-
staterat ett betydande bortfall bland problemdrickare (Leifman & Gustafsson, 2003). 

 

Urvalsfel 

För att inte minnesfelen ska bli för stora bör man fråga om resor som har gjorts relativt 
nyligen. Det medför att det förmodligen är få av de tillfrågade som har kört rattfulla 
under den aktuella perioden. Det betyder i sin tur att man antingen måste ha ett mycket 
stort urval eller att man får ett stort urvalsfel och därmed mycket osäkra skattningar.  

En del av ovanstående problem hänger ihop med att syftet är att mäta rattfylleriets om-
fattning som andel av trafikarbetet. Som alternativ kan man mäta andel förare som 
under en viss period, till exempel en månad eller ett år, har kört rattfull. Då krävs inte ett 
lika stort urval och mätfelen kan minska eftersom man inte behöver uppskatta sträck-
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orna. Dock kan problemen med minnesfel öka om man frågar om en lång period bakåt i 
tiden. 

En fördel med enkätundersökningar är att det inte är någon principiell skillnad mellan 
rattfylleri och drograttfylleri utan man kan undersöka båda på liknande sätt. Alla svårig-
heter med att mäta rattfylleri gäller förstås också för drograttfylleri. 

På grund av de beskrivna svårigheterna bedömer vi att självrapporterande studier inte är 
något bra alternativ för att mäta rattfylleriets omfattning. 

 
2.5 Kostnader 
De kostnader som uppstår för undersökningen är dels polisens kostnader för att genom-
föra provtagningen, dels kostnader för att planera och administrera undersökningen 
samt beräkna resultat och dokumentera dessa. 

De prov som poliserna utför bör ingå som en del i deras ordinarie verksamhet så att 
dessa prov tillgodoräknas när verksamheten utvärderas. Kostnaden för undersökningen 
bör därför beräknas som den extra kostnad polisen har för att samla in dessa prov jäm-
fört med vad provtagningen kostar i löpande verksamhet. De extra moment som till-
kommer för undersökningen är: 

− planering av när mätningarna ska göras 

− tid för att fylla i blanketter vid mätplatserna 

− eventuellt behövs extra personal för att mäta trafikflödet när kontrollerna görs 

− det blir ibland längre resor än normalt 

− mätningar ska eventuellt genomföras på natten 

− viss utbildning av personal 

− kostnad för att man inte kan samordna kontrollerna med till exempel hastighets-
mätningar 

− nedskyltning av hastighet och eventuell avspärrning vid mätning på motorväg 

− utrustning för att mäta trafikflöde vid kontroller på vägar med höga flöden 
(främst motorväg). 

När det gäller planering och utförande av undersökningen får man räkna med högre 
kostnader första gången undersökningen genomförs. Framförallt krävs en del arbete för 
att dela in vägnätet på lämpligt sätt och ta fram underlag för urvalsdragningen. De mo-
ment som ingår är: 

− planering och urvalsdragning 

− administration vid insamling av data 

− skanning/inskrivning av data 

− analys och beräkningar 

− dokumentation. 
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3 Alkohol- eller drogpåverkade förare i vägtrafikolyckor 
Enligt direktiven ingår det i uppdraget att utreda hur registreringen av alkohol- och 
drogrelaterade olyckor kan förbättras. Uppdraget tolkas som att det gäller registrering av 
polisrapporterade olyckor. Det finns också ett stort antal olyckor som inte kommer till 
polisens kännedom, men dessa beaktas inte här. 

 
3.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I samband med att polisen utreder en trafikolycka fyller han eller hon i en blankett och 
en del av uppgifterna från blanketten rapporteras sedan in till den nationella olycksdata-
basen STRADA. Bland annat ska polisen för varje inblandad motorfordonsförare ange 
om föraren misstänks vara påverkad av alkohol eller annat ämne. Polisen anger ja om 
det finns en polisiär misstanke om brott, detta är en uppgift som sedan rapporteras in till 
STRADA. Polisens rapporteringsskyldighet regleras i kungörelse (1965:561) om statis-
tiska uppgifter angående vägtrafikolyckor (bilaga 4). Där står att polisen ska rapportera 
vägtrafikolycka med dödlig utgång inom 5 dagar och övriga olyckor inom 7 dagar. 

Det finns flera indikationer på att statistiken över vägtrafikolyckor där en bilförare varit 
olagligt påverkad av alkohol eller droger är bristfällig.  

Kvalitet för insamlade data och sammanställd statistik kan kvantifieras med måtten 
känslighet och specificitet. Känsligheten för polisens bedömning om olaglig påverkan 
av alkohol eller annat ämne är andelen av de bedömda förare som verkligen är olagligt 
påverkade där polisen också misstänker att förarna är olagligt påverkade. Specificiteten 
för polisens bedömning är andelen av de bedömda förare som verkligen inte är olagligt 
påverkade där polisen inte heller misstänker att förarna är olagligt påverkade. På lik-
nande sätt gäller att statistikens känslighet är andelen av de förare, ingående i statisti-
ken, som verkligen är olagligt påverkade där de också enligt statistiken är olagligt på-
verkade. Vidare är statistikens specificitet andelen av de förare i statistiken som verk-
ligen inte är olagligt påverkade där de inte heller enligt statistiken är olagligt påverkade. 
Skillnaden mellan polisens bedömning och statistiken i det här avseendet bestäms av att 
polisen ibland inte har gjort någon bedömning. Det gör att känslighet och specificitet för 
polisens bedömning alltid är minst lika bra som statistikens. 

Vägverket (2004) redovisar en studie över förare inblandade i dödsolyckor, där blod-
analys visade att 52 förare hade minst 0,2 promille alkohol i blodet, men polisen hade 
endast angett misstanke i 28 av dessa fallen. Det är polisens misstanke som registreras i 
STRADA. Enligt Vägverkets studie skattas då känsligheten för den statistiken till 
54 procent.  

En tidigare studie (Sjögren et al., 1997) indikerar ännu sämre känslighet. Den studien är 
baserad på en grupp personbilsförare som skadades i vägtrafikolyckor under år 1991 
och en grupp som dödades. Blodanalyser gjordes för samtliga förare och resultaten jäm-
fördes med polisens uppgifter om misstanke. En blodanalys positiv för alkohol betyder 
att alkoholkoncentrationen varit minst 0,2 promille. Polisens bedömning har egentligen 
fyra nivåer, de har svarat ja på frågan om föraren är misstänkt påverkad av alko-
hol/annat ämne, de har svarat nej, de har inte svarat alls eller det finns ingen polisrap-
port. Den sista nivån gällde inte någon av olyckorna där föraren dödades.  

I tabell 3 redovisas resultat (Sjögren et al., 1997) för skadade förare och i tabell 4 för 
dödade förare.  
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Tabell 3  Skadade personbilsförare. 

Misstänkt påverkad av 
alkohol/annat ämne 

Blodanalys 

Ja Nej Ingen bedömning 

Ingen 
polisrapport 

Totalt 

Enbart alkohol 7 2 1 3 13 

Enbart andra droger 3 3 1 3 10 

Alkohol och andra droger 1 0 1 0 2 

Negativ 2 71 12 15 100 

Totalt 13 76 15 21 125 

 

Man kan utgå från att blodanalysen ger ett korrekt besked med mycket hög sannolikhet. 
Om man först betraktar de fall där polisen gör en bedömning när det gäller skadade 
förare så skattas bedömningens känslighet för skadade förare med 69 procent. Av de 
16 skadade personbilsförare som varit påverkade av alkohol eller andra droger och som 
polisen bedömde, visade det sig att polisen angav misstanke i 11 fall (11/16 = 91 %). 
Däremot när där det gäller statistikens känslighet blir skattningen 58 procent, eftersom 
19 av de skadade personbilsförare som varit påverkade ingår i den rapporterade stati-
stiken, men där misstanke endast anges i 11 fall (11/19 = 58 %). Specificiteten för 
polisen bedömning är dock hög, 97 procent. Av 73 bedömda, ej påverkade förare angav 
polisen misstanke för 2 förare, vilket innebär att specifiteten är 71/73. Specificiteten för 
statistiken över skadade förare blir lägre eftersom ytterligare 12 ej påverkade förare 
polisrapporterades men bedömdes aldrig och då skattas specificiteten för statistiken till 
84 procent (71/85). 

 
Tabell 4  Dödade förare. 

Misstänkt påverkad av 
alkohol/annat ämne 

Blodanalys 

Ja Nej Ingen bedömning 

Ingen 
polisrapport 

Totalt 

Enbart alkohol 16 9 15 0 40 

Enbart andra droger 0 1 7 0 8 

Alkohol och andra droger 0 1 8 0 9 

Negativ 0 80 106 0 186 

Totalt 16 91 136 0 243 

 

Motsvarande för dödade förare var att polisens känslighet skattades till 59 procent. När 
där det gäller statistikens känslighet blir skattningen 28 procent. Specificiteten för poli-
sens bedömning är även här hög, 100 procent. Specificiteten för statistiken över dödade 
förare skattas till låga 43 procent.  

En annan brist i statistiken, som beror på blankettens utformning, är att man inte kan 
särskilja påverkan av alkohol från påverkan från andra ämnen. 
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3.1.1 Slutsats 
Numera har polisen bättre tillgång till sållningsinstrument vad gäller alkohol, vilket bör 
medföra bättre känslighet för polisens bedömning jämfört med resultaten baserade på 
data från 1991. Resultat från Vägverket (2004) tyder dock på att statistikens känslighet 
för olagligt påverkade förare fortfarande är dålig.  

Ett annat kvarstående problem är att polisen ofta inte har möjlighet att göra någon be-
dömning när föraren dödas. Detta är ett problem eftersom det är polisens misstanke som 
ligger till grund för den officiella statistiken.  

 
3.2 Förslag 
Det är viktigt att polisen rutinmässigt låter göra utandningsprov om man påträffar 
föraren vid olycksplatsen och han eller hon är i ett sådant tillstånd att utandningsprov 
kan genomföras. 

Förmodligen kan polisen bli bättre på att låta göra utandningsprov vid olycksplatser, 
men som påpekats ovan påverkas statistikens känslighet och specificitet i hög grad av 
alla de fall där polisen inte har möjlighet att göra en bedömning. I dessa fall måste 
datainsamlingen göras på annat sätt.  

Det är förmodligen främst när föraren dödats eller skadats som polisen inte har möjlig-
het att göra någon bedömning samt i de fall då föraren avvikit från olycksplatsen.  

När föraren är så skadad att utandningsprov inte kan genomföras bör istället blodanalys 
göras. Detta är i många fall inte juridiskt möjligt i dagsläget eftersom polisen inte får 
begära att blodprov ska tas om de inte har misstanke om brott. En ändring av lagen hål-
ler dock på att införas (se avsnitt 1.1). När den nya lagen träder i kraft bör polisen alltid 
begära blodprov i ovanstående fall. En sådan begäran får endast avse personer som poli-
sen misstänker kan ha framfört ett olycksinblandat vägfordon. I den mån det är nödvän-
digt att genomföra flera blodanalyser för att avgöra om föraren var alkoholpåverkad vid 
olyckstillfället ska sjukvården genomföra dessa. Det är sedan Rättsmedicinalverket, 
RMV, som gör själva blodanalysen.  

Det som står i ovanstående stycke bör även gälla för andra droger än alkohol när polisen 
inte har möjlighet att på plats bedöma om föraren är påverkad. 

När det gäller förare som dödas på olycksplatsen eller i nära anslutning till olyckstill-
fället kan de blodanalyser som RMV gör på prov som tagits vid obduktion utgöra 
underlag för att bedöma om föraren varit olagligt påverkad vid olyckstillfället.  

För att polisens ökade möjligheter att begära blodprov från skadade förare också ska 
bidra till bättre statistikuppgifter så är det viktigt att resultaten från dessa blodprov läggs 
in i STRADA. 

Eftersom RMV gör alla blodanalyser är det naturligt att de också lägger in dessa upp-
gifter i STRADA. Därför bör STRADA kompletteras med en RMV-klient. RMV måste 
då få tillräckligt med uppgifter till varje blodprov så att det går att matcha deras resultat 
med de uppgifter som polisen lagt in för samma olycka. Det krävs dock en vidare utred-
ning om detaljerna för RMV-klienten. Till exempel för att fastställa vilka substanser 
man ska lägga in och hur informationen ska bli lättillgängligt för användarna. För att få 
en jämförbar statistik är det också viktigt att man gör samma analyser på alla blodprov. 

Det är svårt att bedöma hur många blodanalyser som måste göras utöver de som görs 
vid obduktion av dödade förare. Ett riktmärke kan dock vara antalet svårt skadade. Åren 
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2003–2005 var medelantalet svårt skadade bilförare 1 851 per år och svårt skadade MC-
förare var 330, alltså drygt ett par tusen blodanalyser per år.  

När det gäller polisens uppgifter till STRADA bör dessa ändras för att statistiken ska bli 
mer användbar. Dels bör polisen separat ange om misstanke eller ej misstanke gäller 
alkohol eller annat ämne. När det gäller alkohol bör det framgå om bedömningen är 
baserad på utandningsprov eller om bedömningen gjorts på annat sätt. Detta för att man 
ska kunna bedöma kvaliteten på uppgiften. 

När det finns en tillräckligt bra sållningsmetod för andra droger än alkohol bör den an-
vändas på samma sätt som utandningsprov vid vägtrafikolyckor under förutsättning att 
det blivit juridiskt möjligt. I kapitel 4 diskuteras vilka förutsättningar som finns för att 
införa en sållningsmetod för påverkan av olika narkotiska preparat. 

 

Sammanfattning 

1. När det är juridiskt möjligt görs blodanalyser för de förare som är så skadade att 
polisen inte kan utföra utandningsprov eller bedöma om personen är drogpåver-
kad.  

2. RMV registrerar resultaten från blodanalyserna för olycksinblandade förare i 
STRADA. 

3. Blanketten ändras så att påverkan av alkohol särskiljs från påverkan av andra 
ämnen.  

4. Polisen anger om bedömning om alkoholpåverkan gjorts med utandningsprov 
eller på annat sätt. 

5. När det finns en bra sållningsmetod, se kapitel 4, för andra droger än alkohol 
och när det är juridiskt möjligt 

a. används den på samma sätt som utandningsprov vid vägtrafikolyckor 

b. anger polisen om bedömningen av påverkan av andra droger än alkohol 
gjorts med sållningsinstrumentet eller på annat sätt. 
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4 Sållningsmetoder som kan användas för att identifiera 
narkotikapåverkade bilförare 

För att upptäcka och fälla drogpåverkade förare i större utsträckning än vad som sker 
f.n. är det nödvändigt att ha tillgång till en sållningsmetod som fungerar ungefär som 
utandningsprov när det gäller alkoholpåverkan. Parallellt med att man fastställer en pro-
cedur för handhavandet kring en sådan metod måste också anpassning göras av lagar 
och föreskrifter så att polisen har möjlighet att testa drogpåverkan med sållningsmeto-
den utan att skälig misstanke föreligger.  

De provmaterial som kan komma ifråga är urin, saliv och svett. För samtliga matriser 
finns idag antingen väl dokumenterade instrument eller prototyper som ytterligare bör 
utvärderas innan de tas i bruk. Principen för detektion av droger är densamma oavsett 
provmaterial. En teknik där specifika antikroppar kan binda in drog i provmatrisen för 
att sedan ge ett utslag i form av färgreaktion som sedan kan avläsas manuellt (visuellt av 
användaren) eller via ett instrument (objektiv mätning). 

 
4.1 Urin 
Redan idag använder polisen snabbtester för urinprov vid misstanke om ringa narkoti-
kabrott, eget bruk. Polisen har efter en omfattande utvärdering valt en kombinations-
sticka kallad DrugLab vilken inkluderar sju droggrupper, kokain, amfetamin, metamfe-
tamin, cannabis, morfin, MDMA samt bensodiazepiner. Nackdelar är att urinprovtag-
ning är relativt omständligt samt att positiva fynd i urinen inte med automatik innebär 
att personen är påverkad. Rättskemiska laboratoriet i Linköping anmodar polis att ta 
både urinprov och blodprov vid misstänkt drograttfylleri just med anledning av att det är 
lätt att göra sållningsanalysen i urinen och sedan bestämma eventuella positiva resultat i 
blodprovet för att kunna lagföra. Det är därför inget stort problem att använda urinprov. 

 
4.2 Saliv 
I Sverige används inte saliv som provmaterial för droganalyser i någon större omfatt-
ning. Det förekommer dock inom drogtester på behandlingshem och arbetsplatser. Det 
finns ett tiotal olika sorters salivtester på marknaden där de flesta blivit utvärderade för 
just ”vägkantsanalyser” i EU-projektet Rosita 2. Nämnas kan två system med olika ut-
formning: 

1. Drugwipe (Securetec) som är en sticka likt den för urin 

2. Rapiscan (Cozart) där man för över saliv till ett avläsningsinstrument. 

Båda dessa hade bra resultat avseende hantering och andelen ”lyckade” test men liksom 
för de andra instrumenten så varierar känsligheten för olika droger mycket. Särskilt för 
cannabis är resultaten svårtolkade, bland annat för att den allmänna uppfattning är att 
det som mäts i saliv är rester från rök i munhålan då tetrahydrocannabinol endast i liten 
omfattning passerar över till saliven från blodet. I övrigt finns samma panel som för 
urinprovtester med cannabis, opiater, kokain, amfetamin/metamfetamin och bensodia-
zepiner där den sistnämnda också är föremål för kritik då många lågdosbensodiazepiner 
inte kan detekteras. I princip kan man säga att detta också gäller urinprover. Saliv är 
lättare att lämna än urin och det anses vara bättre korrelerat till blodkoncentrationer och 
därmed graden av påverkan. Emellertid borde praxis vara att även här ta ett blodprov för 
verifikation av vilken substans som orsakat det positiva utslaget på vägtestet. 
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4.3 Svett 
Svett är nyheten i sammanhanget och idag finns ett instrument (Biosensor Applications) 
som snabbt kan detektera samma drogpanorama som urin- och salivtesterna men det 
finns inget regelrätt vägkantsinstrument. En annan invändning mot svettester är risken 
för extern kontaminering, dvs. att den drog som detekteras på huden kommer från 
damm/pulver i omgivningen och inte från kroppen. Framtiden får utvisa huruvida detta 
kan vara en möjlig metod för att avslöja narkotikapåverkade förare.  

 
4.4 Kommentar 
Sållningsmetod för droger baserad på salivprov förefaller f.n. vara den som är bäst 
lämpad för att introducera reguljärt. Precis som för utandningsprov måste man ha en 
evidensmetod, dvs. en metod som samlar in bevisunderlag i den juridiska processen i de 
fall då sållningsmetoden indikerar att föraren är påverkad. Evidensmetoden när det 
gäller alkohol är också baserad på ett utandningsprov. När det gäller andra droger före-
faller dock blodprov var den enda tillgängliga evidensmetoden. Det kan i samman-
hanget vara nödvändigt att ta ställning till om ett omhändertagande av körkort enligt 
körkortslagen 5 kap. 7 § baserat på utslag i sållningsinstrument ska gälla tills resultat 
från blodprov finns tillgängligt.  
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Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 
 

Rattfylleribrott regleras i paragraf 4 och 4 a i lag 1951:649 om straff för vissa 
trafikbrott. Dessa paragrafer återges nedan. Lagtexten har hämtats från Sveriges 
riksdags hemsida 2007-05-22 
(http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx). 

 

 
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. 
Lag (1999:217). 
 
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. Lag (1999:217). 
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Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 
 

Nedan återges lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Lagtexten har hämtats från 
Sveriges riksdags hemsida 2007-05-22 
(http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx). 

 
1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan 
misstänkas för 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 annat brott, på vilket fängelse kan följa, om provet kan 
ha betydelse för utredning om brottet. 
 
Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske 
på ett sätt som inte utsätter den på vilken provet tas för 
allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något 
annat, skall provet tas i täckt fordon eller inomhus i avskilt 
rum. Lag (2004:522). 
 
2 § Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 
1 § första stycket tas på förare av motordrivet fordon samt på förare 
av maskindrivet spårfordon på järnväg, tunnelbana eller spårväg. 
Prov enligt denna paragraf får dock inte tas på förare av 
motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående. 
 
Bestämmelserna i 1 § andra stycket skall tillämpas vid provtagning 
enligt denna paragraf. Dessutom skall iakttas att prov får tas endast 
på eller i nära anslutning till den plats där föraren kontrolleras 
eller 
ett polisingripande mot föraren sker. För proven får endast användas 
instrument som kan brukas utan dröjsmål och som bara anger om 
eventuell 
alkoholkoncentration överstiger visst gränsvärde. 
 
Om den undersökte begär det skall protokoll föras vid 
provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas. Lag (1993:1465). 
 
3 § Vägrar den som skall lämna alkoholutandningsprov att medverka 
till detta får blodprov tas även om förutsättningar härför inte 
föreligger 
enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken. Lag (1993:1465). 
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Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 
 

Nedan återges lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i 
trafiken. 

Lagtexten har hämtats från Sveriges riksdags hemsida 2007-05-22 
(http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx). 

 

 
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 en 
polisman. Undersökningen skall göras på ett sätt som inte 
utsätter den som undersöks för allmän uppmärksamhet. Om 
särskilda skäl inte föranleder något annat, skall 
undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i 
ett avskilt rum. Om den undersökte begär det skall det föras 
ett protokoll vid undersökningen och utfärdas ett bevis om 
utförd åtgärd. 
 
5 § Vägrar den som skall genomgå en ögonundersökning att 
medverka till detta får blodprov tas även om det inte finns 
förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken. 
 
6 § För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 
13 § rättegångsbalken inte gälla. 
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Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor 
 

Nedan återges kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående 
vägtrafikolyckor. Texten har hämtats från Sveriges riksdags hemsida 2007-05-22 
(http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____5029.aspx). 

 
1 § Polismyndigheten i ett polisdistrikt där det har inträffat 
en vägtrafikolycka vid vilken någon person skadats skall 
snarast, och senast sju dagar efter det att polisen fått 
kännedom om olyckan, rapportera den till Vägverket. 
Förordning (2004:1363). 
 
2 § Om någon blivit dödad vid en vägtrafikolycka, eller 
avlider som en följd av en sådan olycka inom 30 dagar från 
olyckstillfället, skall den polismyndighet som avses i 1 § 
snarast, och senast fem dagar efter det att polisen fått 
kännedom om dödsfallet, rapportera detta till Vägverket. 
Förordning (2004:1363). 
 
3 § Vägverket får efter samråd med Statens institut för 
kommunikationsanalys och Rikspolisstyrelsen meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för rapporteringen. 
Förordning (2004:1363). 
 
Övergångsbestämmelser 
 
1965:561 
 
Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 
21 april 1939 (nr 144) angående statistiska uppgifter om 
vägtrafikolyckor skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den äldre 
kungörelsen äga dock fortfarande tillämpning i fråga om olycka som 
inträffat före den 1 januari 1966. 
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