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Trafikbrott – vad händer?



Ett körkort ska återkallas om föraren…
• begått trafikbrott 
• upprepade gånger visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter 

trafikreglerna 
• begått brott som gör att man kan anta att personen inte kommer att 

respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken
• är opålitlig ur nykterhetshänseende
• har en sjukdom, skada som gör att personen ur säkerhetssynpunkt inte bör 

ha körkort
• inte följt ett föreläggande, t ex att inge läkarintyg
• inte borde fått körkort från första början
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Exempel hastighetsöverträdelse

30-begränsning

1-15 km/h för fort Ringa

16-20 km/h för fort Varning

21- km/h för fort Återkallelse

Högre begränsning

1-24 km/ för fort Ringa

25-30 km/h för fort Varning

31- km/h för fort Återkallelse



Syftet med körkortsingripande, vad ska åstadkommas?

ü Beteendepåverkan 

ü Påverka förare – inskärpa 
trafikreglerna

ü Väcka och vidmakthålla 
ansvarskänsla

ü Preventiv effekt. 
Förebygga allvarligare 
brott

ü Farliga förare tas ur trafik
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Volymer 2018 
~ 6 600 000 körkortshavare i landet

~ 22 600 återkallelser pga trafikbrott

~ 150   återkallelser pga allmän brottslighet

~ 9 500 varningar

~ 5 500 återkallelser pga sjukdom

~ 1 400 återkallelser pga opålitlighet i nykterhetshänseende

~ 4 200 återkallelser av formella skäl
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Relationen trafikbrott-körkortsingripanden
Anmälda brott mot trafikbrottslagen 2018 Återkallade körkort

pga trafikbrott 2018

Samtliga 92 035 ~22 600 25 %

Olovlig körning inkl. grov 32 448 -

Grov vårdslöshet i trafik 1 136 64 6 %

Rattfylleri inkl. grovt, inkl. narkotika  25 899 5 509 21 %

Smitning, inkl. med betydande materialskador, personskador
eller dödligt utfall 36 907 185 0,5 %



Trafiksäkerhet – en mångfacetterad fråga

ü Snabb återkoppling, snabb sanktion

ü Personlig risk och allmän risk

ü Olika brott, olika bakgrundsorsaker

ü Störst effekt på förare som medvetet begår 

felhandlingar



Tack för uppmärksamheten!

katarina.larsson@transportstyrelsen.se


