
KAPITEL 2
Alkohol och droger



Alltid nykter i trafiken
Det är farligt att köra bil när du har druckit alko-
hol eller tagit droger. Du blir en dålig förare och 
ser sämre, reagerar långsammare och kan tappa 
kontrollen över både bilen och trafiken. I värsta fall 
kan du kan köra ihjäl en annan människa eller skada 
någon för resten av livet. 

Kör inte full – Du kan 
hamna i fängelse.

Kör inte full – Du 
kan döda någon.

Hur tänker du?

BLI VÄN MED TRAFIKEN  |  12



Är det farligt?
• Varje vecka året runt begraver minst en familj någon de älskar på 

grund av alkohol och narkotika i trafiken. 

• Varje år dör ungefär 70 personer i alkohol- och narkotikarelatera-
de trafikolyckor. 

• Av dem är ungefär en tredjedel orsakade av andra droger än 
alkohol. Undersökningar visar att den andelen har ökat.

• Två av tio dödade förare i trafiken har alkohol i kroppen. 

• Nästan hälften av alla singelolyckor med dödlig utgång orsakas 
av alkohol.

Vad säger lagen i Sverige
I Sverige är det förbjudet att köra bil med alkohol eller andra droger i 
kroppen. Det betyder:

Öl, vin och sprit

Cannabis, kokain, kat, amfetamin         Förbjudet i trafiken

Många andra droger }
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Rattfylleri eller grovt rattfylleri?
Det finns två grader av rattfylleri. Rattfylleri och grovt rattfylleri.

Rattfylleri innebär att en förare har minst 0,2 promille alkohol i blo-
det, eller har narkotika i blodet eller är så påverkad att personen inte 
kan köra på ett betryggande sätt.

Brottet bedöms som grovt om föraren har minst 1,0 promille alkohol 
i blodet eller är avsevärt (mycket) påverkad av alkohol eller annat 
medel eller kör på ett trafikfarligt sätt.

Vad är straffet för rattfylleri?
Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. 
Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. 

Om det finns försvårande omständigheter kan spärrtiden bli längre.

Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkor-
tet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination 
med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse.

Du kan alltså bli straffad. Du kan få betala böter. Du kan bli av med 
körkortet. Du kan hamna i fängelse. 

Men det finns det som är mycket värre.  
Du kan dö själv, och du kan döda en annan människa. 

Att diskutera:

• Är det okej att dricka alkohol 
eller röka cannabis, och sedan 
köra bil?

• Hur ser man på onykter körning i andra länder? 

• Vad anser du om svensk lag för onykter körning? 

• Känner du till straffet för ratt-
fylleri? Är straffet rimligt? 

• Är det bra med höga straff för 
rattfylleri?

• Hur hindrar man den som  
tänker köra berusad? 
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Vem är det som kör full eller drogpåverkad?
De allra flesta som kör med alkohol eller andra droger i kroppen har 
alkoholproblem eller narkotikaproblem.  

Några är ”vanliga människor” som inte har förstått riskerna. Som 
”bara har druckit ett glas vin” eller som inte tänker på att till exem-
pel cannabis sitter kvar i kroppen länge.

Rattfylleri är alltid ett större problem i länder med hög alkoholkon-
sumtion eller droganvändning.

Vem gäller lagen?
Alla som vistas i trafiken, även den som går eller cyklar, ska rätta sig 
efter de allmänna regler som finns. Om man cyklar berusad och är en 
trafikfara kan man dömas för vårdslöshet i trafik och få böter.  
Var alltid nykter i trafiken.

När kan du köra bil igen?
Det tar lång tid innan alkohol och droger lämnat kroppen. Kör inte 
alls dagen efter. Många gör felet att tro att man kan köra morgonen 
efter en fest. Då är risken stor att du kör rattfull. Om du vet att du 
ska köra bil på morgonen så ska du inte dricka alkohol kvällen innan. 
Det kan vara mycket farligt.

Så här säger lagen i olika länder:
0,0 Promille 
Ungern, Tjeckien & Rumänien
0,2 Promille 
Sverige, Estland, Norge & Polen
0,35 Promille
Ryssland

0,5 Promille
Belgien, Italien, Danmark, Finland,  
Spanien, Tyskland & Kanada
0,8 Promille 
Storbritannien, Mexiko
Ingen gräns
Kongo, Etiopien, Angola och Laos.
USA har olika gränser i olika delstater.
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Du kan göra något!
1. Kör aldrig alkohol- eller drogpåverkad

2. Åk aldrig med en påverkad förare

3. Hindra andra från att köra påverkade

4. Om det inte går att hindra: Ring till Polisen. 112 om det är akut.

Det handlar om att rädda liv.  
Och det gäller dig, din familj och dina vänner.

Tänk efter: 

• Vem och vad påverkar dig?

• Varför fattar du ibland fel 
beslut?

• Vem inspirerar dig till att ta  
initiativ och göra saker? 

• Vem påverkar dig till att inte 
göra saker?  

Extra viktigt:
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Inte bara alkohol och droger

Rattsurfing och annan distraktion

Många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen 
eller annan utrustning samtidigt som de kör. Det är förbjudet 
att använda mobilen när du kör ett motordrivet fordon om du 
håller den i handen. Du kan få böter på 1 500 kr. 

Trafikfarliga mediciner
Om du blir inblandad i en trafikolycka eller stoppas i en po-
liskontroll och är påverkad av läkemedel kan du dömas för 
rattfylleri. Du har själv ansvaret för att kolla om din medicin 
försämrar din förmåga att köra. Det räcker inte att ha recept.

Trötthet – Dela ratten
Det är förbjudet att köra bil om du är för trött. Lagen säger att 
det är samma som köra alkohol- eller drogpåverkad. Minst 20 
% av alla trafikolyckor orsakas av förare som är för trötta. I de 
olyckorna dör mer än 50 människor per år. Turas om att köra.

Ordlista

BERUSAD = Att ha alkohol eller  
andra droger i kroppen. 

RATTFYLLERI = Att köra bil eller  
annat fordon med alkohol i kroppen.
 

PROMILLE = Tusendel. Man mäter 
halten alkohol i blodet i promille.
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Ingen ska dö av rattfylleri
Vi som har sammanställt den här studiecirkeln är MHF, Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund, som arbetar för en helt nykter trafik. 

MHF arbetar brett med trafiksäkerhet, med ett fokus på nykterhet 
i trafiken. Vi säljer också internationella körkort om du ska köra bil i 
andra länder. Våra medlemmar är ambassadörer för en nykter trafik. 
Vi arbetar också med stöd till drabbade. Många människor lider efter 
att ha drabbats av andras rattfylleri.

MHF har funnits sedan 1926, och vi gör stor nytta för en säkrare trafik.  
Men vi behöver vara många som hjälps åt. Vill du vara med?

Att bli medlem kostar bara 195 kronor för ett helt år och då får du 
också vår medlemstidning Motorföraren. och många andra rabatter 
och förmåner. Men viktigast är att du är med och skapar en säker 
trafik. Läs mer på MHF:s hemsida www.mhf.se

Om du vill stödja MHF eller själv engagera dig för 
trafiknykterhet besök gärna: https://mhf.upright.se/

Du kan bli medlem direkt via den här länken:  
https://mhf.upright.se/
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