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Förord 

Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde. 

I den här rapporten beskrivs förekomst av alkohol, illegala droger och narkotikaklassade läkemedel 

hos omkomna personbilsförare. 

Projektet har genomförts av Åsa Forsman som också författat rapporten. Rättsmedicinalverket har 

bidragit med expertkunskap om olika substanser och toxikologiska analyser och även tagit fram data 

från levande förare. Jag vill speciellt tacka Fredrik Kugelberg, Anita Holmgren och Johan Ahlner för 

givande diskussioner.  

Tack också till Magnus Lindholm och Mikael Lyckman på Trafikverket som hjälpt mig med tillgång 

till Trafikverkets djupstudier. 

 

Linköping, februari 2015 

 

 

Åsa Forsman 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 18 november 2014 av Magnus Hjälmdahl. Åsa Forsman har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Astrid Linder har därefter granskat och 

godkänt publikationen för publicering 3 mars 2015. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks 

är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

Internal peer review was performed on 18 November 2014 by Magnus Hjälmdahl. Åsa Forsman has 

made alterations to the final manuscript of the report. The research director Astrid Linder examined 

and approved the report for publication on 3 March 2015. The conclusions and recommendations 

expressed are the author’s and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare – År 2005–2013 

av Åsa Forsman (VTI) 

 

Det är väl känt att alkoholpåverkade förare är ett stort trafiksäkerhetsproblem och det har gjorts ett 

flertal svenska studier om den gruppen av förare. Droger och läkemedel i trafiken har studerats i 

betydligt mindre omfattning och syftet med den här studien är att förbättra kunskapen om drog- och 

läkemedelsförekomst hos omkomna personbilförare genom att studera: 

 hur omfattande förekomsten av alkohol, droger och läkemedel samt kombinationer av dessa 

ämnen är 

 vilka typer av drog- och läkemedelssubstanser som förekommer och om dessa skiljer sig 

mellan alkoholpåverkade och icke alkoholpåverkade förare 

 hur bakgrundvariabler såsom kön, ålder och olyckstyp skiljer sig åt mellan förare med olika 

förekomst av alkohol, droger och läkemedel. 

Trafikverkets djupstudier har använts som datakälla och resultaten baseras på 1 143 personbilsförare 

som omkommit under perioden 2005–2013 och där det finns resultat från rättskemisk undersökning. 

Endast narkotikaklassade läkemedel studeras eftersom övriga läkemedel troligen har en mycket 

begränsad inverkan på körförmågan. 

Den vanligaste substansen som påvisats hos de studerade förarna är alkohol som fanns hos 21,8 

procent. Narkotikaklassade läkemedel har påvisats hos 8,3 procent och illegala droger hos 6,1 procent. 

Hos 5,4 procent av förarna förekom mer än en typ av substans. 

Följande slutsatser kan dras från studien: 

 Man kan påvisa en signifikant skillnad i andelen förare som intagit droger eller läkemedel 

mellan de som inte hade alkohol i blodet (10,5 %) och de som också var alkoholpåverkade 

(18,5 %). Däremot finns ingen signifikant skillnad i intag av droger eller läkemedel mellan de 

som hade låg (0,2–0,6 ‰) och hög (≥0,6 ‰) alkoholkoncentration. 

 Bland förare hos vilka man påvisat både alkohol och droger är THC (cannabis) den vanligaste 

drogen med 54,5 procent följt av amfetamin med 27,3 procent. Bland förare som intagit droger 

men inte alkohol är det i stället amfetamin som dominerar med 71,7 procent följt av THC med 

26,7 procent. 

 Smärtstillande opioider förekommer i samma utsträckning hos både de som endast intagit 

läkemedel och hos de som kombinerat läkemedel och illegala droger. Däremot förekommer 

lugnande medel i större utsträckning hos de som också har tagit någon drog medan det är 

mycket ovanligt att kombinera droger och sömnmedel. 

En analys av olika bakgrundsvariabler visar att förare som intagit alkohol eller droger skiljer sig från 

de nyktra förarna i flera avseenden (ålder, kön, olyckstidpunkt) medan de som intagit läkemedel 

verkar vara relativt lika de nyktra förarna. De tre grupperna skiljer sig också från varandra vilket gör 

att det är viktigt att studera dessa separat när det gäller till exempel åtgärder. 
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Summary 

Alcohol, drugs and medicines among killed drivers of passenger cars – Year 2005–2013 

by Åsa Forsman (VTI) 

 

It is well known that drunk drivers constitute a large traffic safety problem and a number of Swedish 

studies have been conducted about this group of drivers. Much less is known about drivers that are 

impaired by drugs or medicines and the aim of this study is to improve the knowledge about the 

presence of such substances in killed drivers of passenger cars. More specifically, the aim is to study: 

 the presence of alcohol, drugs and medicines and the combination of these substances 

 what type of drug and medical substances that are found and if these differ between drivers 

that are influenced or not influenced by alcohol 

 how variables such as gender, age and type of accident differ between drivers that are 

influenced by different types of substances 

The study is based on 1143 drivers of passenger cars that were killed in accidents during 2005–2013. 

Only medicines that include narcotic substances are included since other types of drugs supposedly 

have very limited influence on the ability to drive. 

Alcohol was the most commonly found substance and it was prevalent among 21.8 per cent of the 

studied drivers. Medical substances were found in 8.3 per cent of the drivers and drugs in 6.1 per cent. 

More than one type of substance (alcohol, drug or medicine) were found in 5.4 per cent of the drivers. 

The following conclusions can be drawn from the study: 

 A significant difference was found in the number of drivers who were tested positive for drugs 

or medicines between those who had a BAC-level over 0.2 ‰ (18.5 %) and those who had a 

BAC-level of 0 (10.5 %). There were no significant difference with respect to drugs and 

medicines between drivers with low (0.2–0.6‰) and high BAC-level (≥0.6‰). 

 THC (cannabis) is the most prevalent drug among drivers that are also influenced by alcohol, 

followed by amphetamine. For drivers that are not influenced by alcohol, amphetamine is 

more common than THC. 

 Opioids are equally common among drivers who have taken only medicines and drivers who 

have combined medicines and illegal drugs. Sedatives are instead more common among those 

who also have taken drugs while it is very uncommon to combine illegal drugs and hypnotics. 

 An analysis of background variables show that drivers who had alcohol or drugs in their blood 

differ from sober drivers in several respects (age, gender and time of accident) while those 

who had taken medicines were quite similar to the sober drivers. The three groups also differ 

from each other, which makes it important to treat the groups separately in case of for 

example, countermeasures. 
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1. Inledning 

Från tidigare studier av omkomna motorfordonsförare i Sverige vet vi att drygt 20 procent av dessa 

hade alkohol (≥0,2 ‰) i kroppen vid tiden för olyckan. Den andelen har varit relativt stabil under 

senare år, data från år 2003–2007 visar på 22 procent (Jones m.fl., 2009) och data från år 2008–2011 

visar på 21 procent (Ahlner m.fl., 2014). Från samma studier vet vi att andelen illegala droger var 7 

procent under båda perioderna. 

Det är känt sedan länge att det är förknippat med stor riskökning att köra bil när man druckit alkohol, 

däremot har kunskapen om risken att köra påverkad av illegala droger och läkemedel varit mer 

begränsad. Under senare år har dock flera internationella studier genomförts. Inom EU-projektet 

DRUID gjordes epidemiologiska studier i ett flertal länder och slutsatsen blev att amfetamin var den 

enskilda drog (förutom alkohol) som var mest riskfylld ur ett trafiksäkerhetsperspektiv (Hels m.fl., 

2011). Något lägre risk hade kokain, illegala opiater och olika narkotikaklassade läkemedelssubstanser 

såsom lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande opioider. Lägst risk hade THC (cannabis). I en 

artikel från 2013 konstaterar Elvik att det finns en förhöjd risk att bli inblandad i en trafikolycka om 

man som förare använt droger. Han har med hjälp av metaanalyser beräknat oddskvoter för ett antal 

olika droger. Högst oddskvot redovisas för amfetamin och också i övrigt ligger resultaten i linje med 

resultaten från Hels m.fl. (2011). 

När det gäller användning av illegala droger i Sverige är cannabis den mest använda typen1. Den näst 

vanligaste är amfetamin och därefter kommer kokain och heroin. Dock kan användningen se lite olika 

ut i olika åldersklasser och användargrupper. Det är också relativt vanligt att narkotikaklassade 

läkemedel används illegalt (utan läkarordination). I Guttormsson (2013) anges att användningen är 

ungefär lika stor som för centralstimulantia (bl.a. amfetamin och kokain). Vidare anges att de 

läkemedelssubstanser som oftast används illegalt är, enligt bedömningar från polisen, alprazolam, 

klonazepam och diazepam från gruppen lugnande medel och tramadol och buprenorfin bland 

smärtstillande preparat (opioider). 

Relativt nyligen publicerades en riskkurva för alkohol baserat på svenska data (Forsman, 2013). Den 

visade att risken att omkomma som personbilförare var 12 ggr så stor för förare med 0,2–0,4 promille 

alkohol i blodet jämfört med helt nyktra förare. Kurvan stiger sedan kraftigt och riskökningen var över 

1 000 ggr för förare med 2,2–2,4 promille alkohol. När denna kurva beräknades togs dock ingen 

hänsyn till eventuell drog- och läkemedelsförekomst. Om denna förekomst ser olika ut för förare med 

och utan alkohol eller för olika alkoholkoncentrationer skulle det kunna påverka riskkurvans utseende. 

En preliminär analys visade också att personer med låg alkoholkoncentration (0,2–0,6 ‰) i större 

utsträckning än de med hög koncentration också hade droger eller läkemedel i kroppen. Detta är 

bakgrunden till det projekt som presenteras här men syftet är inte begränsat till den specifika 

frågeställningen utan syftet är också att mer generellt öka kunskapen om drog- och läkemedels-

förekomst hos omkomna personbilsförare i Sverige. Mer specifikt är syftet att studera: 

 hur omfattande förekomsten av alkohol, droger och läkemedel samt kombinationer av dessa 

ämnen är 

 vilka typer av drog- och läkemedelssubstanser som förekommer och om dessa skiljer sig 

mellan alkoholpåverkade och icke alkoholpåverkade förare 

 hur bakgrundvariabler såsom kön, ålder och olyckstyp skiljer sig åt mellan förare med olika 

förekomst av alkohol, droger och läkemedel. 

En liknande studie har nyligen genomförts i Norge där förekomsten av olika substanser hos omkomna 

förare av personbil och lätta lastbilar analyserats (Christophersen och Gjerde, 2014). I Norge har man 

infört juridiska gränsvärden för ett flertal substanser utöver alkohol och det är förekomst över dessa 

gränsvärden som studerats. Resultaten visade att alkohol förekom hos 25,3 procent av förarna och 

                                                      
1 Se http://can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/#8 
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illegala droger hos 14,1 procent. Läkemedel (samtliga narkotikaklassade) förekom hos 14,5 procent av 

förarna. 
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2. Metod 

2.1. Datamaterial 

Trafikverket genomför, sedan 1997, djupstudieutredningar av alla dödsolyckor i vägtrafiken och 

resultaten från dessa utredningar samlas i en databas. Här finns bland annat information om förekomst 

av droger, läkemedel och alkohol hos de omkomna trafikanterna som baseras på rättskemiska analyser. 

För vissa personer saknas uppgifter vilket kan bero på att personen inte har obducerats eller att han 

eller hon avlidit en tid efter själva olyckan. Förare som varit inblandade i en dödsolycka men själva 

överlevt finns också med i databasen. För dessa finns dock nästan aldrig uppgift om förekomst av 

andra ämnen än alkohol, eftersom polisen inte har möjlighet att begära urin eller blodprov för drog- 

och läkemedelsscreening från förare där man inte misstänker drograttfylleribrott (Forsman, 2014). Den 

här studien baseras därför enbart på omkomna förare och tidsperioden begränsas till åren 2005–2013. 

Den rättskemiska analysen av dödade trafikanter utförs vid avdelningen för Rättskemi vid 

Rättsmedicinalverket i Linköping. Tidigare gjordes inte drog- och läkemedelsscreening i alla fall men 

från 2006 bör denna analys vara utförd på de flesta omkomna personer. Den 1 september 2011 

infördes en ny analysteknik som innebär att screeningen blivit mer omfattande än tidigare. 

Det är endast fall där rättskemisk analys har genomförts som är med i studien. Uppgifter baserat på 

polisens misstanke har inte tagits med eftersom man där inte skiljer på misstanke med avseende på 

alkohol eller annat ämne.  

Även där rättskemisk analys har utförts finns vissa osäkerheter. En sådan är bestämning av 

alkoholkoncentration som kan påverkas av att alkohol både kan bildas och förstöras efter att föraren 

avlidit. I första hand har analys av lårblod använts för bedömningen. Är koncentrationen i lårblod 

minst 0,2 promille har detta värde använts, lägre koncentrationer har satts som okänt. Även 

koncentrationer i blod över 0,2 promille kan dock ha bildats efter döden. Om alkohol endast har hittats 

i urin har värdet också satts till okänt eftersom det speglar alkoholhalten i urinblåsan vilket kan skilja 

sig ganska mycket från halten i blodet. Alkohol i urinblåsan kan till exempel finnas kvar efter att 

alkoholen i blodet har försvunnit. Om det inte funnits någon bestämning av koncentrationen i lårblod 

men däremot i blod från annat ställe än låret eller i ögonvätska har värdet fått kvarstå. 

En annan osäkerhet beror på att föraren kanske inte omkommit direkt i samband med olyckan utan har 

överlevt ett antal timmar eller dagar. Det kan leda till dels att eventuell alkohol- och drogförekomst 

hinner minska betydligt eller brytas ner helt så att förekomsten inte går att bekräfta i den rättskemiska 

analysen, dels att sjukvårdsinsatser görs så att läkemedel tillförs efter olyckan. I en del av dessa fall 

har djupstudieutredarna angett att förekomst är okänd men inte alltid. För att få så tillförlitliga 

uppgifter som möjligt har följande bearbetningar gjorts. I materialet finns olycksdatum, olyckstidpunkt 

och dödsdatum. Om skillnaden mellan olycksdatum och dödsdatum är 2 dygn eller mer exkluderas 

den föraren från materialet. Om skillnaden är ett dygn har olyckor som inträffat före kl. 12.00 

exkluderats, det betyder att det gått minst 12 timmar sedan olyckan. Om olycksdatum eller dödsdatum 

är samma har föraren inkluderats i materialet. Vi vet dock inte hur många timmar det gått mellan 

olyckan och dödsfallet i dessa fall. Exkluderingen med hjälp av dödsdatum har endast kunnat göras på 

data från år 2008 och framåt. Tidigare år har dödsdatum i många fall helt orimliga värden och är inte 

tillförlitligt. 

I djupstudiematerialet finns ingen uppgift som anger om det tillförts läkemedel efter olyckan eller inte. 

I de flesta fall kan man inte heller se om det överhuvudtaget gjorts sjukvårdsinsatser i samband med 

olyckan. En bedömning har istället gjorts av vilka substanser som förekommer. Följande substanser är 

sådana som ofta ges vid akutsjukvård: amiodaron, fentanyl, ketamin, ketobemidon, lidokain, 

mepivakain och midozolam. Om endast dessa läkemedel eller dessa läkemedel tillsammans med 

morfin har hittats har det antagits att alla dessa getts efter olyckan och läkemedelsförekomst har satts 
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till Nej. Om dessa läkemedel förekommer i kombination med andra narkotikaklassade läkemedel eller 

om morfin förekommer ensamt så har läkemedelsförekomst ansetts vara okänd. 

Vidare förekommer ofta både en substans och dess metabolit (nedbrytningsprodukt). I dessa fall anges 

endast substansen. Om endast metaboliten förkommer räknas även det som ett fynd av substansen.  

De flesta bedömningar har gjorts med hjälp av djupstudieutredarnas uppgifter och kommentarer men 

för ett antal oklara fall har kompletterande uppgifter hämtats från obduktionsprotokollen. 

I studien skiljer vi på illegala droger, narkotikaklassade läkemedelssubstanser och övriga 

läkemedelssubstanser. I bilaga 1 finns en lista på alla substanser som hittats och där framgår också till 

vilken grupp substanserna klassats. 

Det har inte gjorts någon systematisk genomgång av misstänkt suicid eller så kallad naturlig död, till 

exempel att föraren fått en hjärtattack innan han eller hon körde av vägen. Ibland har dock sådana fall 

ändå påträffats vid genomgång av obduktionsprotokollen. Om det verkar uppenbart att det handlar om 

naturlig död har dessa fall plockats bort. Även två fall av misstänkt suicid där man påträffat 

avskedsbrev har tagits bort. I många fall med misstänkt naturlig död har inga rättskemiska analyser 

utförts vilket gör att de ändå exkluderas ur materialet.   

De olika bearbetningarna har lett till att 436 av materialets totalt 1 579 fall har exkluderats. Därmed 

återstår 1 143 förare som ingår i studien. 

 Data från trafikärenden 

Rättsmedicinalverket analyserar också prov från levande förare där polisen misstänker alkohol2- eller 

drograttfylleri. Resultat från dessa prover används i en analys där koncentrationen av alkohol jämförs 

mellan de som är positiva för endast alkohol och de som kombinerat alkohol med droger eller 

läkemedel. Dessa resultat jämförs sedan med motsvarande resultat för omkomna förare.  

De levande förare vars ärenden kommer till RMV kan dock inte ses som representativa för rattfulla 

förare i allmänhet eftersom urvalet styrs av polisens arbetssätt. Det kan också vara så att man använder 

Evidenzern (bevisinstrument för alkohol som baseras på utandningsprov) för att fastställa eventuell 

alkoholkoncentration och endast beställer analys av droger från RMV. De ärendena finns inte med i 

materialet. Man utför inte heller en lika bred screening av droger och läkemedel i dessa ärenden som 

man gör hos de omkomna förarna. Syftet med att ta med dessa prov är i första hand att beskriva 

materialet för att visa vilken typ av data som idag är tillgängliga för att studera levandepopulationen. 

2.2. Begränsningar 

Studien avgränsas till att gälla personbilsförare som omkommit under perioden 2005–2013. Endast 

förare där såväl alkohol-, drog- och läkemedelsförekomst är känd inkluderas i materialet. Anledningen 

till det är att studien i huvudsak syftar till att studera kombinationer av olika typer av substanser. 

I första hand undersöks alkohol, illegala droger och narkotikaklassade läkemedel. Övriga läkemedel 

har också noterats men ingår inte i analyserna. I diskussioner med RMV har det framkommit att det 

inte finns något som tyder på att icke narkotikaklassade läkemedel skulle ha någon betydande 

påverkan på förmågan att köra bil på ett säkert sätt. Vare sig enskilt eller i kombination med alkohol. 

                                                      
2 Det flesta ärenden där polisen misstänker alkoholrattfylleri kommer dock inte till RMV utan polisen genomför 

själva bevisprov på utandningsluft med den så kallade Evidenzern. 
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3. Resultat 

Totalt fanns 1 579 dödade personbilsförare i djupstudiematerialet från åren 2005–2013. Av dessa 

exkluderades 436 förare vilket medför att 1 143 förare ingår i studien. Den vanligaste orsaken till 

exkludering var att uppgifter saknades om förekomst av alkohol, läkemedel eller illegala droger. Näst 

vanligaste orsak var att föraren inte omkommit vid olyckan utan minst 12 timmar senare.  

För att underlätta framställningen i rapporten används ordet läkemedel synonymt med 

narkotikaklassade läkemedel och droger synonymt med illegala droger. Vidare används ibland 

uttrycket påverkad för en förare hos vilken man påvisat en viss substans. En del substanser kan dock 

spåras i blodet ganska lång tid efter intag så det är inte säkert att personen varit påverkad i den grad att 

han eller hon haft nedsatt förmåga att framföra fordonet. 

I Tabell 1 visas hur de omkomna personbilsförarna fördelas på olika kombinationer av alkohol, droger 

och läkemedel efter vad som påvisats i den rättskemiska undersökningen. Förekomst av endast alkohol 

är det vanligaste bland de som är positiva för minst en substans, följt av läkemedel och droger. Den 

vanligaste kombinationen är att alkohol och läkemedel förekommer samtidigt. 

Övriga (ej narkotikaklassade) läkemedel finns inte med i tabellen men förekom hos 15,9 procent av 

alla förare. 

Tabell 1. Förekomst av alkohol (≥0,2 ‰), illegala droger, narkotikaklassade läkemedel och 

kombinationer av dessa hos omkomna personbilsförare. Kategorierna är inte överlappande, varje 

förare förekommer endast i en kategori. År 2005–2013. 

Kategori Antal förare Andel förare 

Negativa för alla substanser 799 69,9 % 

Alkohol 203 17,8 % 

Illegala droger 34 3,0 % 

Narkotikaklassade läkemedel 45 3,9 % 

Alkohol och illegala droger 12 1,0 % 

Alkohol och narkotikaklassade läkemedel 26 2,3 % 

Illegala droger och narkotikaklassade läkemedel 16 1,4 % 

Alkohol, illegala droger och narkotikaklassade 
läkemedel 

8 0,7 % 

Totalt 1 143 100,0 % 

 

I Tabell 2 har kombinationerna tagits bort så kategorin alkohol innehåller alkohol ensamt samt alkohol 

i kombination med droger och läkemedel, osv. Det gör att kategorierna är överlappande och en förare 

kan förekomma i flera kategorier. Resultaten visar att nästan 22 procent av förarna hade alkohol i 

kroppen och att läkemedel var något mer förekommande är droger. I Figur 1 visas utvecklingen av 

kategorierna över tid. Det är ingen tydlig trend, möjligen kan man se en liten minskning när det gäller 

alkohol och droger medan läkemedel ökar något. Förändringar över tid kan bero dels på faktiska 

förändringar av förekomst hos förarna, dels på ändrade analysmetoder. Ändrade analysmetoder har 

dock endast ha haft marginell betydelse i det här fallet eftersom de flesta substanser som påvisades de 

sista åren var sådana som man kunde påvisa redan tidigare.  
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Tabell 2. Förekomst av alkohol, illegala droger och narkotikaklassade läkemedel. Kategorierna är 

överlappande och en förare kan förekomma i flera kategorier. År 2005–2013. 

Kategori Antal förare Andel förare (per 1143 
förare) 

Negativa för alla substanser 799 69,9 % 

Alkohol 249 21,8 % 

Illegala droger 70 6,1 % 

Narkotikaklassade läkemedel 95 8,3 % 

 

 

 

Figur 1. Utveckling av andel omkomna personbilsförare hos vilka man påvisat alkohol, illegala 

droger eller narkotikaklassade läkemedel. 

Genomsnittligt och maximalt antal substanser per person redovisas i Tabell 3. Bland de som tagit 

läkemedel är antal substanser något högre än bland de som tagit droger.  

Tabell 3. Genomsnittligt och maximalt antal påvisade substanser per förare. Kategorierna är inte 

överlappande, varje förare förekommer endast i en kategori. År 2005–2013. 

Kategori Genomsnittligt antal 
substanser per förare 

Max antal substanser 
per förare 

Illegala droger 1,16 3 

Narkotikaklassade 
läkemedel 

1,46 4 

Illegala droger och 
narkotikaklassade 
läkemedel 

2,96 5 
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3.1. Typ av droger och läkemedel 

I princip är det tre olika typer av illegala droger som förekommer hos de omkomna förarna: amfetamin 

(inkl. metamfetamin och 4-fluoramfetamin), THC och kokain. Övriga droger förekommer endast hos 

enstaka förare. De narkotikaklassade läkemedlen delas upp i tre olika grupper, lugnande medel3, 

sömnmedel4 och smärtstillande opioider5. Några få av de läkemedel som förekommer passar inte in i 

någon av dessa grupper men det rör sig endast om enstaka fynd så dessa har inte tagits med. Totallistor 

för alla förekommande droger och läkemedel återfinns i bilagan. 

Resultaten i Tabell 4 visar att amfetamin är den vanligast förekommande drogen, följt av THC.  

Tabell 5 visar att nästan hälften av fynden av läkemedel är lugnande medel medan sömnmedel är 

minst förekommande. Den vanligast förekommande enskilda läkemedelssubstansen är diazepam följt 

av tramadol, zopiklon och alprazolam. 

Tabell 4. Förekomst av olika droger. Samma förare kan ha tagit flera olika droger. År 2005–2013. 

Substans Antal förare 

Amfetamin 

-varav metamfetamin 

49  

7 

THC 28 

Kokain 5 

 

Tabell 5. Förekomst av olika läkemedelsgrupper. Samma förare kan ha tagit flera olika läkemedel. År 

2005–2013. 

Grupp Antal förare 

Lugnande medel 65 

Sömnmedel 28 

Smärtstillande opioider 42 

 

3.2. Jämförelse mellan förare som haft låg och hög 
alkoholkoncentration 

Bakgrunden till studien som presenteras i den här rapporten är att preliminära analyser visade att 

förare med låg alkoholkoncentration (0,2–0,6 ‰) i större utsträckning än förare med högre 

koncentration också hade droger eller läkemedel i kroppen. För att se om detta samband kan verifieras 

visas resultat från dessa två grupper i Tabell 6. Andel förare som intagit droger eller läkemedel är 

högre bland förare med låg koncentration (27,3 %) än med hög (17,1 %), men skillnaden är inte 

statistiskt signifikant (P=0,23). Man kan alltså inte verifiera det preliminära resultatet. 

                                                      
3 diazepam, alprazolam, klonazepam, oxazepam 
4 flunitrazepam, nitrazepam, zolpidem, zopiklon 
5 buprenorfin, dextropropoxifen, etylmorfin, kodein, metadon, morfin, tramadol, oxikodon 
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Tabell 6. Andel förare med illegala droger respektive narkotikaklassade läkemedel för grupper med 

låg (0,2–0,6 ‰) och hög alkoholkoncentration (≥0,6 ‰). År 2005–2013. 

 Andel förare 
med illegal 

drog 

Andel förare med 
narkotikaklassade 

läkemedel 

Andel förare 
med drog eller 

läkemedel 

Koncentration 0,2–0,6 ‰ 15,1 % (5) 12,1 % (4) 27,3 % (9) 

Koncentration 0,6 ‰ – 6,9 % (15) 10,2 % (22) 17,1 % (37) 

 

Man kan inte heller påvisa någon signifikant skillnad med avseende på vilken typ av drog (P=0,16) 

eller vilken typ av läkemedel (P=0,87) som förkommer hos förare med låg och hög 

alkoholkoncentration (Tabell 7 och Tabell 8).  Det bör dock noteras att antal förare är lågt, speciellt 

med avseende på droger, vilket innebär att det kan vara svårt att påvisa signifikanta skillnader. 

 

Tabell 7. Förekomst av olika droger beroende på om föraren haft låg (0,2–0,6 ‰) eller hög (≥0,6 ‰) 

alkoholkoncentration. Samma förare kan ha tagit flera olika droger. År 2005–2013. 

 Antal förare 

Substans Alkohol:  

0,2–0,6 ‰ 

Alkohol: 

≥0,6 ‰ 

Amfetamin 3 (50,0 %) 3 (18,8 %) 

THC 3 (50,0 %) 9 (56,3 %) 

Kokain 0 4 (25,0 %) 

Totalt1 6 (100,0 %) 16 (100,1 %) 

1 Anledningen till att totalt antal substanser är högre än antal förare med illegal drog i Tabell 5 beror på att samma förare kan 

ha tagit mer än en substans. 

 

Tabell 8. Förekomst av olika läkemedelsgrupper beroende på om föraren haft låg (0,2–0,6 ‰) eller 

hög (≥0,6 ‰) alkoholkoncentration . Samma förare kan ha tagit flera olika läkemedel. År 2005–2013. 

 Antal förare 

Grupp Alkohol: 

0,2–0,6 ‰ 

Alkohol: 

≥0,6 ‰ 

Lugnande 
medel 

5 (55,6 %) 26 (63,4 %) 

Sömnmedel 2 (22,2 %) 9 (22,0 %) 

Smärtstillande 
opioider 

2 (22,2 %)  6 (14,6 %) 

Totalt 9 (100 %) 41 (100 %) 

3.3. Jämförelse mellan alkoholpåverkade och ej alkoholpåverkade 
förare 

I Tabell 9 jämförs alkoholpåverkade (≥0,2 ‰) och ej alkoholpåverkade förare (0 ‰) med avseende på 

fynd av droger och läkemedel. Andel förare som intagit droger och/eller läkemedel är högre bland 

förare som också är alkoholpåverkade (18,5 %) än bland nyktra förare (10,6 %). Skillnaden är 
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statistiskt signifikant (P = 0,001). Tabellen visar vidare att andelen förare som intagit någon substans 

är högre för alkoholpåverkade förare både med avseende på droger (8,1 % mot 5,6 %) och läkemedel 

(10,4 % mot 5,0 %). Inget test har dock utförts för att se om skillnaden är signifikant eller inte.  

Tabell 9. Andel förare med illegala droger respektive narkotikaklassade läkemedel för grupper med 

olika alkoholkoncentrationer. År 2005–2013. 

Kategori Andel förare 
med illegal 

drog 

Andel förare med 
narkotikaklassade 

läkemedel 

Andel förare 
med drog 
och/eller 

läkemedel 

Ej alkohol (0 ‰) 5,6 % (50) 5,0 % (45) 10,6 % (95) 

Alkohol (≥0,2 ‰) 8,1 % (20) 10,4 % (26) 18,5 % (46) 

 

Resultaten i Tabell 10 visar att även fördelningen över olika typer av droger skiljer sig mellan alkohol-

påverkade och ej alkoholpåverkade förare. Bland förare som inte intagit alkohol är amfetamin den 

vanligaste drogen medan THC är vanligast bland de som också druckit alkohol. Man kan även 

konstatera att det inte är någon förare som kombinerat metamfetamin med alkohol medan kokain 

kombinerats med alkohol i fyra av fem fall. De här resultaten baseras på alla fynd av illegala 

substanser utan hänsyn till att en del förare har tagit mer än en substans. Mönstret är dock liknande 

även om man bara tittar på de förare som endast har tagit en illegal drog. 

Tabell 10. Fördelning av olika droger beroende på om föraren varit alkoholpåverkad eller inte. 

Samma förare kan ha tagit flera olika droger. År 2005–2013. 

 Antal (andel) förare 

Substans Alkohol (≥0,2 ‰) Ej alkohol (0 ‰) Totalt 

Amfetamin 

-varav 
metamfetamin 

6 (27,3 %) 

0 

43 (71,7 %) 

7 

49 (59,8 %) 

7 

THC 12 (54,5 %) 16 (26,7 %) 28 (34,1 %) 

Kokain 4 (18,2 %) 1 (1,7 %) 5 (6,1 %) 

 

I Tabell 11 visas fördelningen av olika typer av läkemedel för alkoholpåverkade och ej 

alkoholpåverkade förare. Bland de förare som druckit alkohol var lugnande medel vanligast 

förekommande medan lugnande medel och smärtstillande opioider var lika vanligt bland de som inte 

hade alkohol i kroppen.  

Tabell 11. Fördelning av olika läkemedelsgrupper beroende på om föraren varit alkoholpåverkad 

eller inte. Samma förare kan ha tagit flera olika läkemedel. År 2005–2013. 

 Antal (andel) förare 

Grupp Alkohol (≥0,2 ‰) Ej alkohol (0 ‰) Totalt 

Lugnande 
medel 

31 (62,0 %) 34 (40,0 %) 65 (48,1 %) 

Sömnmedel 11 (22,0 %) 17 (20,0 %) 28 (20,7 %) 

Smärtstillande 
opioider 

8 (16,0 %) 34 (40,0 %) 42 (31,1 %) 
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I Figur 2 visas de åtta vanligast förekommande läkemedelssubstanserna och dess fördelning uppdelat 

efter om föraren också varit alkoholpåverkad eller inte. Den vanligast förekommande substansen hos 

både alkoholpåverkade och ej alkoholpåverkade är diazepam (lugnande medel). Den största skillnaden 

mellan förarna ses för alprazolam (lugnande medel) som är vanligare bland de alkoholpåverkade 

förarna. 

 

Figur 2. Förekomst av olika läkemedel beroende på om föraren varit alkoholpåverkad eller inte. 

Samma förare kan ha tagit flera olika läkemedel. År 2005–2013. 

3.4. Genomsnittlig alkoholkoncentration 

I Tabell 12 visas medelalkoholkoncentration hos förare som endast intagit alkohol och förare hos vilka 

man även påvisat droger respektive läkemedel. Medelkoncentrationen är i stort sett lika för de med 

endast alkohol och förare som kombinerat alkohol och läkemedel. Den uppmätta koncentrationen är 

lägre för förare som kombinerat alkohol med droger (här ingår även de hos vilka man påvisat både 

droger och läkemedel) men osäkerheten är stor och det är inga signifikanta skillnader mellan 

kategorierna. 

I en studie från Norge (Christophersen and Gjerde, 2014) undersöktes alkoholkoncentrationens 

fördelning hos förare som bara var alkoholpåverkade och förare som även hade intagit någon drog 

eller läkemedel. Resultaten visade att ca 35 procent av förarna som endast var alkoholpåverkade hade 

över 2,0 promille alkohol i blodet medan andelen endast var ca 15 procent för de som kombinerat 

alkohol och droger. I det svenska materialet är skillnaden inte alls så stor utan motsvarande andelar är 

33 och 30 procent.  

Tabell 12. Medelalkoholkoncentration (‰) hos olika förare. År 2005–2013. 

Kategori N Medelalkohol-
koncentration (‰) 

Konfidensintervall, 
95 % 

Endast alkohol 203 1,64 (1,53–1,74) 

Komb. med illegala droger1 20 1,38 (1,01–1,76) 

Komb. med 
narkotikaklassade 
läkemedel 

26 1,68 (1,31–2,06) 

1 Inklusive förare hos vilka man påvisat droger och läkemedel. 
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3.5. Kombination av droger och läkemedel 

I Tabell 13 och Figur 3 studeras kombinationen av illegala droger och narkotikaklassade läkemedel. 

Precis som för alkohol så är det vanligast att droger kombineras med lugnande medel. När det gäller 

specifika läkemedelssubstanser kan man bland annat konstatera att klonazepam (lugnande medel) 

oftast förekommer tillsammans med någon illegal drog medan zolpidem och zopiklon (båda 

sömnmedel) endast förekommer ensamt. 

Tabell 13. Förekomst av olika läkemedelsgrupper beroende på om föraren varit drogpåverkad eller 

inte. Samma förare kan ha tagit flera olika läkemedel. År 2005–2013. 

 Antal (andel) förare 

Grupp Drog Ej drog Totalt 

Lugnande 
medel 

22 (62,9 %) 43 (43,0 %) 65 (48,1 %) 

Sömnmedel 2 (5,7 %) 26 (26,0 %) 28 (20,7 %) 

Smärtstillande 
opioider 

11 (31,4 %) 31 (31,0 %) 42 (31,1 %) 

 

 

Figur 3. Förekomst av olika läkemedel beroende på om föraren varit drogpåverkad eller inte. Samma 

förare kan ha tagit flera olika läkemedel. Omkomna förare 2005–2013. 

Vilken typ av droger som kombineras med läkemedel har också studerats. Man kan konstatera att alla 

de vanligast förekommande drogerna (amfetamin, kokain och THC) har kombinerats med läkemedel. 

Bland de som tagit amfetamin har 43 procent också tagit ett läkemedel. Motsvarande värde för THC är 

32 procent. Det är totalt sett endast fem personer som tagit kokain och av dessa är det två som också 

har tagit ett läkemedel. 
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3.6. Trafikärenden 

I det här kapitlet visas resultat från trafikärenden där RMV, på uppdrag av polisen, analyserat blodprov 

med avseende på alkohol eller med avseende på både alkohol och narkotika. Trafikärenden avser 

förare som polisen stoppat i en kontroll eller på annat sätt fattat misstanke om, det handlar alltså inte 

om avlidna förare som ovan. I de fall där endast alkohol har påvisats är andelen kvinnor något högre 

än i de fall där alkohol påvisats tillsammans med illegala droger eller narkotikaklassade läkemedel 

(Tabell 14). Även medelåldern är något högre i gruppen med endast alkohol. 

Tabell 14. Ålder och kön för förare där endast alkohol har påvisats och för förare där även drog eller 

läkemedel hittats. Data från trafikärenden 2005–2013, framtagna av RMV. 

 N Kvinnor Män Kön okänt Medelålder Min- och 
Maxålder 

Endast 
alkohol 

28 855 11,7 % 86,5 % 1,8 % 41 14; 91 

Komb. med 
droger eller 
läkemedel 

6 014 7,5 % 91,9 % 0,6 % 35 15; 78 

 

I Tabell 15 jämförs alkoholkoncentrationen mellan de två grupperna. Koncentrationen är tydligt högre 

för gruppen där endast alkohol påvisats än för gruppen där även droger eller läkemedel påvisats. 

Medianen skiljer sig ungefär lika mycket som medelvärdet och även det maximala värdet är högre hos 

gruppen med endast alkohol. 

Tabell 15. Alkoholkoncentration för förare där endast alkohol har påvisats och för förare där även 

drog eller läkemedel hittats. Data från trafikärenden 2005–2013, framtagna av RMV. 

 Alkoholkoncentration 

 Medel Median Min- och max 

Endast 
alkohol 

1,57 ‰ 1,60 ‰ 0,2 ‰; 4,6 ‰  

Komb. med 
droger och 
läkemedel 

1,08 ‰ 0,98 ‰ 0,2 ‰; 3,7 ‰ 

 

I Tabell 16 och Tabell 17 visas motsvarande resultat från de omkomna förarna. Eftersom de är 

betydligt färre är osäkerheten i dessa resultat stor. Till skillnad från förarna i trafikärendena ovan kan 

man bland de omkomna inte se några direkta skillnader i medel- och mediankoncentration mellan de 

båda grupperna. Någon förklaring till skillnaden kan inte ges från de här översiktliga resultaten utan en 

fördjupad studie måste genomföras.  
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Tabell 16. Ålder och kön för förare där endast alkohol har påvisats och för förare där även drog eller 

läkemedel hittats. Omkomna förare 2005–2013. 

 N Kvinnor Män Kön okänt Medelålder Min- och 
Maxålder 

Endast 
alkohol 

203 8,9 % 91,1 % 0,0 % 36 16; 80 

Komb. med 
droger eller 
läkemedel 

46 17,4 % 82,6 % 0,0 % 41 19; 67 

 

Tabell 17. Alkoholkoncentration för förare där endast alkohol har påvisats och för förare där även 

drog eller läkemedel hittats. Omkomna förare 2005–2013. 

 Alkoholkoncentration 

 Medel Median Min- och max 

Endast 
alkohol 

1,64 ‰ 1,67 ‰ 0,2 ‰; 4,9 ‰ 

Komb. med 
droger och 
läkemedel 

1,55 ‰ 1,65 ‰ 0,2 ‰; 4,4 ‰ 

 

3.7. Jämförelse mellan grupper av omkomna förare med avseende på 
kön, ålder och variabler som beskriver olyckan 

Fem olika grupper av omkomna förare jämförs i det här kapitlet: de hos vilka man endast påvisat 

alkohol (alkohol, N=203), de hos vilka man påvisat droger ensamt eller i kombination med läkemedel 

(drog, N=50), de hos vilka man endast påvisat läkemedel (läkemedel, N=45), de med kombination av 

alkohol och droger eller läkemedel (alk+drog/läk, N=46) och de hos vilka man inte kunnat påvisa 

något av ovanstående ämnen (nykter, N=799). Sex olika variabler studeras och för varje variabel visas 

ett diagram där fördelningen med avseende på variabeln visas för de fem grupperna. Antal personer i 

varje grupp kan skilja sig något från värdena inom parantes ovan på grund av sakande värden för den 

aktuella variabeln. I slutet av kapitlet finns en sammanställning med parvisa signifikanstest mellan alla 

grupper.  

 Förarens kön och ålder 

I Figur 4 visas könsfördelningen för de fem olika grupperna som studeras. I alla grupper är det fler 

män än kvinnor bland de omkomna vilket delvis beror på att män kör mer bil än kvinnor och därmed 

exponeras mer i trafiken. Men det finns också skillnader mellan olika grupper. Andelen kvinnor är 

lägst i gruppen illegala droger och högst i gruppen läkemedel. En förklaring till att relativt många 

kvinnor återfinns i läkemedelsgruppen kan vara att kvinnor generellt använder läkemedel i större 

utsträckning än män. Detta gäller såväl lugnande medel som sömnmedel och opioider (Socialstyrelsen, 

2014).  
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Figur 4. Könsfördelning för olika grupper av omkomna förare med avseende på vilka substanser som 

påvisats. Omkomna förare 2005–2013. 

Åldersfördelningen visas i Figur 5 och det är ganska stora skillnader mellan olika grupper. Man ska 

dock komma ihåg att antalet omkomna är relativt litet i flera av grupperna så det är ganska stor 

osäkerhet i enskilda staplar. Bland nyktra förare och bland de som tagit läkemedel är det flest 

omkomna i åldersgruppen 55 år och äldre. Den åldersgruppen är däremot ganska liten i de övriga 

grupperna. Man kan dock konstatera att alkohol och droger förekommer i alla åldersgrupper så det är 

inget specifikt ungdomsproblem.  

 

Figur 5. Åldersfördelning för olika grupper av omkomna förare med avseende på vilka substanser som 

påvisats. Omkomna förare 2005–2013. 

 Olyckstyp, olyckstidpunkt och typ av omgivning 

Olyckstyp har delats in i singelolyckor där ingen kollision skett med annat fordon  och 

flerfordonsolyckor med minst två inblandade motorfordon. Av de omkomna i det här materialet är det 

94 procent som omkommit i någon av dessa typer av olyckor. Resterande olyckstyper (fotgängare, 

tåg/spår, varia och vilt) har exkluderats i den här jämförelsen. Bland de nyktra förarna är det flest som 

omkommer i flerfordonsolyckor medan det omvända gäller för grupperna alkohol och alkohol + 
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drog/läkemedel (Figur 6). För resterande grupper är det inte så stor skillnad mellan de två 

olyckstyperna.  

 

Figur 6. Fördelning av olyckstyp för olika grupper av omkomna förare med avseende på vilka 

substanser som påvisats. Omkomna förare 2005–2013. 

Olyckstidpunkten har delats in i fyra olika tidsperioder, dagtid på vardagar (kl. 5–21, måndag–fredag), 

vardagsnatt (kl. 21–5, natt mot tisdag–fredag), dagtid under helgen (kl. 5–21, lördag–söndag) och 

helgnätter (kl. 21–5, natt mot lördag–måndag). Resultaten visar att cirka 70 procent av de nyktra 

förarna omkommer på vardagar under dagtid, vilket är naturligt eftersom det är då den största delen av 

trafikarbetet sker (Figur 7). Gruppen med alkoholpåverkade förare är den som sticker ut mest, de flesta 

av dessa har omkommit under helgnätter. 

 

 

Figur 7. Fördelning av olyckstidpunkt för olika grupper av omkomna förare med avseende på vilka 

substanser som påvisats. Omkomna förare 2005–2013. 

I djupstudiematerialet finns även uppgift om i vilken typ av omgivning som olyckan skett, gles eller 

tät bebyggelse. Relativt få omkommer i tät bebyggelse, den andelen är dock något större bland 
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grupperna alkohol och läkemedel och något mindre i gruppen där man påvisat illegala droger (Figur 

8). 

 

Figur 8. Fördelning av typ av omgivning för olika grupper av omkomna förare med avseende på vilka 

substanser som påvisats. Omkomna förare 2005–2013. 

 

 Storstadslän och övriga län 

Den sista jämförelsen görs mellan förare som omkommit i storstadslän (Stockholms, Västra Götalands 

och Skåne län) och övriga län. Andelen omkomna i de tre storstadslänen varierar mellan drygt 30 och 

drygt 40 procent i de olika grupperna (Figur 9). Det finns dock ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan några par av grupper (Tabell 18). 

 

Figur 9. Fördelning av typ av län för olika grupper av omkomna förare med avseende på vilka 

substanser som påvisats. Omkomna förare 2005–2013. 

 

0

20

40

60

80

100

Alkohol Drog Läkemedel Alk +
drog/läk

Nykter

A
n

d
el

 (
%

)

Gles bebyggelse Tät bebyggelse

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Alkohol Drog Läkemedel Alk +
drog/läk

Nykter

A
n

d
el

 (
%

)

Storstadslän Övriga län



VTI notat 11-2015  27 

 Sammanfattande signifikanstest 

I Tabell 18 visas parvisa signifikanstest för de variabler som studeras ovan. I kolumnen till vänster 

framgår vilka par som har jämförts och för varje par och variabel redovisas motsvarande P-värde. Ett 

P-värde under 0,05 betraktas som att det finns en signifikant skillnad mellan paren, dessa rutor är 

markerade med grön färg. 

Om man jämför alkoholpåverkade och nyktra förare ser man att det finns signifikant skillnad med 

avseende på kön, ålder, tidsperiod och olyckstyp. Skillnaden mellan illegala droger och nyktra är 

signifikant mellan kön, ålder och tidsperiod men inte för olyckstyp. Skillnaden mellan läkemedel och 

nyktra förare är endast signifikant med avseende på olyckstyp. Det är också intressant att konstatera att 

skillnaden mellan illegala droger och narkotikaklassade läkemedel med avseende på ålder, kön och typ 

av bebyggelse. Det visar att man bör betrakta dessa som separata grupper i eventuella fortsatta 

analyser. 

Tabell 18. Parvisa signifikanstest (Fishers exakta test) mellan fem olika grupper av omkomna förare. 

P-värden från testen redovisas i tabellen, värden under 0,05 markeras med grönt och värden över 

0,05 markeras med rött.  

 

Kön Ålder 
Tids–
period 

Olycks–
typ 

Typ av 
bebyggelse 

Typ av 
län 

Alkohol : Drog 0,20 0,47 <0,01 <0,01 0,03 0,33 

Alkohol : Läkemedel <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,53 0,74 

Alkohol : Alk+drog/läk 0,11 0,04 0,02 1,00 0,25 1,00 

Alkohol : Nykter <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,12 0,42 

Drog : Läkemedel <0,01 <0,01 0,26 0,68 0,03 0,30 

Drog : Alk+drog/läk 0,11 0,18 0,60 0,02 0,43 0,41 

Drog : Nykter 0,01 <0,01 <0,01 0,13 0,15 0,46 

Läkemedel : Alk+drog/läk 0,15 0,03 0,08 0,11 0,15 0,83 

Läkemedel : Nykter 0,16 0,18 0,66 0,04 0,12 0,44 

Alk+drog/läk : Nykter 0,60 <0,01 <0,01 <0,01 0,64 0,64 

 

3.8. Jämförelse mellan förare som haft låg respektive hög 
koncentration av alkohol i kroppen 

I kapitel 3.2 tidigare i rapporten användes gränsen 0,6 ‰ för att skilja förare med låg och hög 

alkoholkoncentration. Det blir dock relativt få förare i gruppen med låg koncentration. För att få lite 

jämnare fördelning av antal förare används här istället gränsen för grovt rattfylleri, 1 ‰. De två 

grupperna (0,2‰–1,0 ‰, resp. ≥1,0 ‰) jämfördes sedan med avseende på samma variabler som i 

föregående kapitel; kön, åldersgrupp, olyckstyp, olyckstidpunkt, typ av omgivning och 

storstadslän/övriga län. Det visar sig att skillnaden mellan de två grupperna generellt är liten och 

signifikant skillnad på 5-procentsnivån fås endast för olyckstyp (P=0,02). Nedan visas resultat för 

olyckstyp och även för olyckstidpunkt vars resultat är på gränsen till signifikant (P=0,06).  

Resultaten i Figur 10 visar att andel singelolyckor är större bland de förare som haft minst 1,0 ‰ 

alkohol i blodet än förare med lägre koncentration. När det gäller tid på dygnet ser man att det 

framförallt skett relativt sett fler olyckor på helgnätter och färre på dagtid på vardagar bland förare 

med hög alkoholkoncentration jämfört med förare med låg koncentration (Figur 11). 
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Figur 10. Jämförelse mellan omkomna förare med låg respektive hög alkoholkoncentration med 

avseende på olyckstyp. Omkomna förare 2005–2013. 

 

 

Figur 11. Jämförelse mellan omkomna förare med låg respektive hög alkoholkoncentration med 

avseende på olyckstidpunkt. Omkomna förare 2005–2013. 
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4. Diskussion och sammanfattning 

Resultaten i den här rapporten baseras på 1 143 personbilsförare som omkommit i en olycka under 

perioden 2005–2013 och där det finns resultat från rättskemisk analys. De substanser som har påvisats 

hos dessa förare har delats in i alkohol, illegala droger och narkotikaklassade läkemedel. Läkemedel 

som inte är narkotikaklassade har också noterats men de har inte ingått i analyserna då det inte finns 

något som tyder på att de har någon betydande inverkan på körförmågan. 

4.1. Förekomst av substanser hos omkomna förare 

Den vanligaste substansen som påvisats hos de studerade förarna är alkohol som förekommer hos 21,8 

procent. Läkemedel har påvisats hos 8,3 procent och illegala droger hos 6,1 procent. Kombinationer av 

dessa typer av substanser förekommer också. Hos 5,4 procent av förarna förekommer mer än en typ av 

substans. Alkohol som ensam substans förekommer hos 17,8 procent av förarna. 

Det finns inga signifikanta skillnader i alkoholkoncentration mellan förare hos vilka man endast 

påvisat alkohol (1,64 ‰) och förare hos vilka man även påvisat droger (1,38 ‰) eller läkemedel 

(1,68 ‰).  

I en tidigare studie beräknades en riskkurva för alkohol som beskrev risken att omkomma som 

personbilsförare med en viss alkoholkoncentration i blodet relativt risken att omkomma om man var 

nykter (Forsman, 2013). Ett av syftena med den föreliggande studien var att testa hypotesen att förare 

med låg alkoholkoncentration (0,2–0,6 ‰) i högre grad än förare med hög koncentration (≥0,6 ‰) 

hade kombinerat alkohol med droger eller läkemedel, vilket var ett preliminärt resultat från den 

tidigare studien. Detta skulle i så fall kunna påverka riskkurvans utseende. Resultaten visar dock att 

det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan förare med låg och hög alkoholkoncentration 

och hypotesen förkastas därmed. Man kan dock konstatera att den skattade andelen förare hos vilka 

man påvisat droger och läkemedel var något högre för de med låg alkoholkoncentration, även om inte 

skillnaden är signifikant. Eftersom riskkurvan baseras på samma material kan man därför inte utesluta 

att detta påverkat riskkurvan i den meningen att risken för de lägsta koncentrationsintervallen är något 

för hög relativt de högre koncentrationerna. Det bör dock inte vara någon betydande påverkan. 

Jämförelser gjordes också mellan de som var alkoholpåverkade (≥0,2 ‰) och de som inte hade någon 

alkohol alls i kroppen. Resultaten visade att andelen förare som intagit droger eller läkemedel är 

10,6 procent hos de som inte hade alkohol i kroppen och 18,5 procent hos de som också var 

alkoholpåverkade. Denna skillnad är statistiskt signifikant. Vidare kan man se att det finns en viss 

skillnad i vilka droger som kombineras med alkohol och vilka som inte gör det. I stort sett förekommer 

tre olika droger bland de omkomna förarna, amfetamin (inkl. metamfetamin), THC och kokain, och de 

två förstnämnda är allra vanligast. Bland förare hos vilka man även påvisat alkohol är THC den 

vanligaste drogen med 54,5 procent följt av amfetamin med 27,3 procent. Bland förare som inte intagit 

alkohol är det istället amfetamin som dominerar med 71,7 procent följt av THC med 26,7 procent. Det 

finns också vissa skillnader när det gäller kombination av alkohol och läkemedel; lugnande medel är 

relativt sett vanligare och opioider relativt sett mindre vanligt jämfört med de som ej intagit alkohol. 

Resultaten som redovisas i stycket ovan visar att även nivån på den tidigare publicerade riskkurvan 

(Forsman, 2013) kan vara något förhöjd eftersom de alkoholpåverkade i något större utsträckning än 

andra också hade intagit illegala droger eller narkotikaklassade läkemedel som också påverkar risken. 

Det här motverkas dock av att de som kombinerat alkohol och droger i stor utsträckning använt THC 

medan de som bara intagit droger oftare använt amfetamin vilket är en mer riskfylld drog än THC med 

avseende på trafiksäkerhet (Hels m.fl., 2011; Elvik, 2013). Den totala påverkan på riskkurvans nivå 

bör därför vara liten.  



30  VTI notat 11-2015 

Totalt sett är amfetamin den vanligaste drogen bland omkomna personbilsförare, följt av THC och 

kokain. Detta är intressant eftersom THC är den vanligaste drogen i samhället i stort6. En bidragande 

orsak till skillnaden är sannolikt att amfetamin är förknippat med en högre risk att skadas eller 

omkomma i en trafikolycka än THC. En annan förklaring kan vara att de som intagit THC avstår att 

köra bil i högre grad än de som intagit amfetamin. I en tidigare studie där förare fick stanna vid 

vägkanten och ombads lämna salivprov visade att amfetamin och THC var ungefär lika vanligt i 

förarpopulationen (Forsman m.fl., 2011). Resultaten från den studien är dock relativt osäkra.  

Kombinationen av illegala droger och narkotikaklassade läkemedel har också studerats. Smärtstillande 

opioider förekommer i samma utsträckning hos både de som också intagit någon illegal drog och hos 

de som endast intagit läkemedel. Däremot förekommer lugnande medel i större utsträckning hos de 

som också har tagit någon drog medan det är mycket ovanligt att kombinera droger och sömnmedel. 

Om man tittar på enskilda substanser så kombineras droger oftast med alprazolam, diazepam och 

klonazepam (lugnande medel) medan kombinationen av drog och zolpidem eller zopiklon 

(sömnmedel) inte har påvisats hos någon förare. Om man tittar på förekomst av läkemedel totalt sett så 

är diazepam vanligast, följt av alprazolam, tramadol (smärtstillande opioid) och zopiklon.  

Det är känt att det finns ett stort problem med att läkemedel missbrukas, alltså används utan läkares 

förskrivning (Guttormsson, 2013). Man kan därmed tänka sig att flera av de som kombinerar droger 

med läkemedel tillhör de som missbrukar läkemedel. De tre vanligaste läkemedlen bland dessa förare 

(alprazolam, diazepam och klonazepam) är också sådana som rapporterats som vanliga 

missbruksdroger av länspolismyndigheterna, medan zoldipem och zopiklon är ovanliga missbruks-

droger enligt polisens rapportering. 

 Jämförelser med resultat från Norge 

År 2014 publicerades en norsk studie som också behandlar alkohol och droger hos omkomna i trafiken 

(Christophersen och Gjerde, 2014). Det är intressant att konstatera att det finns både likheter och 

skillnader mellan länderna. 

Generellt har man i den norska studien påvisat olika substanser hos en högre andel av förarna än i 

Sverige. Alkohol påvisades hos 25,5 procent, läkemedel hos 14,5 procent och droger hos 14,1 procent. 

Det är dock ett relativt stort bortfall i den norska studien av omkomna förare som inte obducerats. 

Författarna konstaterar att det finns en snedvridning i bortfallet som medför att vissa grupper är 

överrepresenterade i studien (män, de som omkommit under helgnätter, åldrarna 25–34) vilket i sin tur 

leder till att andel förare med påvisade substanser förmodligen överskattas i studien. 

När det gäller alkoholkoncentrationens fördelning kan man konstatera från den norska studien att det 

var ganska stor skillnad mellan de som bara var alkoholpåverkade och de som också hade tagit någon 

drog eller läkemedel. Till exempel hade 35 procent av förarna som endast var alkoholpåverkade över 

2,0 promille medan motsvarande andel var 15 procent för de som också hade tagit någon drog eller 

läkemedel. I Sverige var det i stort sett samma andel över 2,0 promille som i Norge (33 %) när det 

gäller de som endast var alkoholpåverkade, medan andelen över den gränsen bland de som också tagit 

någon annan substans var betydligt högre i Sverige, 30 %. Nästan en tredjedel av förarna i Sverige 

som kombinerat alkohol med droger eller läkemedel hade alltså en mycket hög alkoholkoncentration 

(över 2,0 ‰).  

När det gäller vilka substanser som är vanligast förekommande liknar de svenska och norska resultaten 

varandra. Bland de illegala drogerna är amfetamin vanligast även i Norge, följt av THC. Bland 

läkemedel är diazepam vanligast i båda länderna. 

                                                      
6 Se http://can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Narkotika/#8 
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4.2. Trafikärenden 

När det gäller förarpopulationen generellt är kunskapen om drog- och läkemedelsförekomst mycket 

bristfällig. I den här studien presenteras några resultat från trafikärenden som inkommit till RMV, det 

är ärenden där polisen misstänker rattfylleri och har begärt analys av alkohol eller alkohol och droger. 

Ett syfte med att ta med resultat från trafikärenden var att visa vilken typ av data som är tillgängliga 

för att studera levandepopulationen och vilka begränsningar det materialet har. Den kanske största 

begränsningen är att trafikärendena inte är representativa för förarpopulationen som helhet utan styrs i 

hög grad av hur polisen övervakar rattfylleribrott. En annan begränsning är att man inte gör samma 

omfattande analys av substanser i trafikärendena som hos de omkomna. En idé för fortsatt forskning 

vore att gå tillbaka till de trafikärenden som kommit in under en viss period och göra mer omfattande 

analyser av substanser på befintliga prover. Man skulle inte komma åt problemet med representativitet 

men man skulle ändå får intressant information om förekomst av substanser hos de misstänkta förarna. 

De resultat från trafikärendena som presenteras här visar att andelen kvinnor är högre i gruppen med 

endast alkohol än i gruppen där alkohol kombinerats med droger eller läkemedel. Bland de omkomna 

är mönstret det omvända. När det gäller alkoholkoncentration kan man se att medel- och median-

koncentration är lägre bland de som kombinerat alkohol med droger eller läkemedel än de som endast 

intagit alkohol. För omkomna är det i stort sett ingen skillnad mellan grupperna. Resultaten kan bero 

på att polisen i första hand letar efter och får misstanke om de som tagit illegala droger medan det 

bland de omkomna är ungefär lika många som tagit droger och läkemedel. Det är rimligt att polisen i 

första hand koncentrerar sig på illegala droger eftersom läkemedel som tagit enligt läkares ordination 

är undantaget från rattfyllerilagstiftningen. Man bör dock även vara uppmärksam på att läkemedel 

missbrukas och i sådana fall kan vara lika riskfyllda ur ett trafiksäkerhetsperspektiv som vissa illegala 

droger. 

4.3. Analys av bakgrundsvariabler 

Fem olika grupper av omkomna förare har jämförts med avseende på sex olika bakgrundsvariabler. De 

fem grupperna är: alkohol, droger, läkemedel, alkohol tillsammans med droger eller läkemedel samt 

nyktra. Parvisa signifikanstest har utförts mellan alla par av grupper med avseende på var och en av 

bakgrundsvariablerna. Ingen korrigering har gjorts för massignifikans vilket betyder att resultatet av 

enskilda test ska tolkas försiktigt och att det är viktigare att titta på mönster i resultaten. 

Dessa mönster visar att alkoholgruppen och droggruppen skiljer sig från de nyktra förarna i flera 

avseenden medan läkemedelsgruppen verkar vara relativt lik de nyktra förarna. Exempelvis är andel 

kvinnor lägre och förarna i regel yngre i alkohol- och droggrupperna är hos de nyktra förarna. När det 

gäller tidsperiod är det främst alkoholgruppen som sticker ut med många som omkommit under 

helgnätter. De förare hos vilka man påvisat alkohol är också överrepresenterade i singelolyckor 

jämfört med såväl nyktra förare som förare hos vilka man påvisat droger eller läkemedel. Det gick inte 

att påvisa några skillnader med avseende på typ av län (storstadslän eller övriga), och för typ av 

bebyggelse (gles eller tät) var bara två av tio jämförelser signifikanta. Sammanfattningsvis bekräftar 

resultaten det man tidigare känt till att alkoholrelaterade olyckor ofta är singelolyckor och ofta sker på 

natten. Resultaten visar också att grupperna alkohol, droger och läkemedel skiljer sig åt och det är 

därför viktigt att hantera dessa grupper separat både i fortsatt forskning och när det gäller åtgärder. 

4.4. Felkällor och begränsningar 

Resultaten i den här studien baseras på förare där analys har gjorts med avseende på såväl alkohol som 

droger och läkemedel. En person som till exempel har känd förekomst av alkohol men där man inte 

testat för andra substanser kommer därför inte med i materialet. Detta bör man beakta om man jämför 

med andra studier där man kanske har studerat en substans eller grupp av substanser i taget. 
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Studien baseras på de rättskemiska analyser som RMV utförde vid tiden för olyckan, inga 

kompletterande analyser har gjorts i efterhand. Tidigare gjordes inte drog- och läkemedelsscreening på 

alla förare men från 2006 bör denna analys vara utförd på de flesta. Från 1 september 2011 infördes en 

ny analysteknik som innebär att screeningen blivit mer omfattande än tidigare. Detta bör dock inte ha 

haft någon inverkan på resultaten eftersom syftet inte har varit att studera utvecklingen över tid. Man 

ser inte heller några tecken på stora förändringar efter 2011. Andelen fynd av illegala droger har inte 

ökat. Andel fynd av läkemedel ökade något men detta kan inte förklaras av mer omfattande screening 

eftersom de allra flesta fynd var av substanser som kunde påvisas redan tidigare. 

En annan felkälla är att det ibland är svårt att avgöra om påvisade läkemedelssubstanser funnits i 

kroppen vid olyckan eller getts i samband med vårdinsatser efter olyckan. Detta går oftast inte att 

utläsa ur djupstudiematerialet utan man får använda andra indikationer såsom vilken typ av läkemedel 

som påvisats och om det går att avgöra om föraren varit död redan när vårdpersonal kommit fram till 

olyckan eller inte. En förbättring i det här avseendet skulle ge säkrare resultat om förare hos vilka man 

påvisat läkemedel.  

Studien begränsas till narkotikaklassade läkemedel eftersom det är dessa som bedöms ha någon 

påverkan på trafiksäkerheten. Det vore dock intressant att även studera förare som tagit läkemedel från 

den övriga gruppen lite närmare. Även om inte medicinerna i sig har någon betydelse så skulle de 

bakomliggande sjukdomstillstånden kunna påverka körförmågan.  
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Bilaga: Fullständig lista över funna substanser 

I den här bilagan redovisas alla fynd av illegala droger, narkotikaklassade läkemedel och övriga 

läkemedel. Samma förare kan finnas med på flera olika ställen beroende på hur många substanser som 

påvisats. 

Tabell 19. Alla fynd av illegala droger hos de studerade förarna. År 2005-2013. 

Substans Antal personer (N=1145) 

4-fluoramfetamin 
1 

Amfetamin 41 

GHB 1 

Heroin 1 

Kokain (varav endast Bensoylekgonin) 5 (1) 

Metamfetamin 7 

Methylenedioxypyrovaleron 1 

THC 28 

 

Tabell 20. Alla fynd av narkotikaklassade läkemedel hos de studerade förarna. År 2005-2013. 

Substans Antal personer 
(N=1145) 

Alprazolam 
14 

Buprenorfin 3 

Dextropropoxifen 1 

Diazepam (varav endast nordazepam) 33 (5) 

Etylmorfin 2 

Flunitrazepam (varav endast 7-amino-flunitrazepam) 2 (2) 

Karisoprodol 3 

Klonazepam (varav endast 7-amino-klonazepam) 8 (7) 

Kodein 11 

Metadon 2 

Metylfenidat (varav endast ritalinsyra) 3 (1) 

Morfin* 4 

Nitrazepam (varav endast 7-amino-nitrazepam) 2 (1) 

Oxazepam 10 

Oxikodon 3 

Tramadol 16 

Zolpidem 8 

Zopiklon 16 

* Morfin kan också vara en metabolit till kodein. I två fall har morfin funnits tillsammans med kodein. 
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Tabell 21. Alla fynd av övriga läkemedel hos de studerade förarna. År 2005-2013. 

Substans Antal personer 
(N=1145) 

Alimemazin 
7 

Amitriptylin 2 

Amlodipin 6 

Atenolol 5 

Atomoxetin 1 

Bisoprolol 3 

Cardizem 1 

Citalopram (varav endast desmetylcitalopram) 33 (1) 

Diltiazem 2 

Disopyramid 1 

Duloxetin 2 

Efedrin 4 

Fenytoin 1 

Flukonazol 2 

Fluoxetin 4 

Furosemid 1 

Gabapentin 1 

Hydroxizin 5 

Karbamazepin 3 

Levetiracetam 1 

Kinin 1 

Klomipramin 5 

Klorcyklizin 1 

Klozapin 1 

Labetalol 1 

Lamotrigin 3 

Levetiracetam 1 

Levomepromazin 1 

Metenolon 1 

Metoklopramid 1 

Metoprolol 15 

Mirtazapin 17 

Nandrolon 2 

Norefedrin 1 

Olanzapin 2 
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Substans Antal personer 
(N=1145) 

Paracetamol 35 

Paroxetin 1 

Pregabalin 3 

Prometazin 1 

Propiomazin (varav endast dihydropropiomazin) 12 (10) 

Propranolol 4 

Quetiapin 2 

Rizperidon 1 

Salicylsyra 2 

Sertralin (varav endast desmetylsertralin) 18 (1) 

Tamoxifen 4 

Teofyllin 1 

Testosteron 2 

Valproinsyra 1 

Warfarin 1 

Venlafaxin (varav endast O-desmetylvenlafaxin) 16 (1) 

Verapamil 3 

Zuclopentixol 2 
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