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Hållbar trafik
Fartens tjusning 
Bli en säkrare förare
Köra bil dagen efter?



På sommaren sker fler trafikolyckor än under någon annan 
period. Varje sommar i mer än 20 år har MHF stått på rast-
platser längs svenska vägar, bjudit på kaffe och informerat 
om säker trafik i kampanjen Ta Paus. Under kampanjen 
lyfter vi viktiga trafiksäkerhetsfrågor och diskuterar 
problem och möjligheter i trafiken.  
Målet är att alla trafikanter ska resa skönt och tryggt.

I år är möjligheterna att stå på rastplatser begränsade på 
grund av det nya Coronaviruset. Därför kan det hända att du 
fått det här häftet i brevlådan i stället.  
Det är lika relevant ändå. 

Tack för att du läser och stöder MHF för en säkrare trafik.  

Många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på 
mobiltelefonen eller annan utrustning när de kör. 

Från den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen 
när du kör ett motordrivet fordon om du håller den i handen. 
Förbudet gäller all kommunikationsutrustning. Bötesbeloppet 
för rattsurfing är 1 500 kronor. 

Men böter är såklart inte huvudorsaken till att du ska låta  
telefonen ligga. Om du sitter med telefonen i handen när du 
kör är risken nästan fyra gånger större att du råkar ut för en 
olycka. Du hinner köra långt medan du tittar ner på telefonen. 

“Jag blir lite sen, ska jag köpa mjölk på vägen?”

På blindmeters.com kan du se hur långt bilen färdas medan 
du skriver ditt sms. Mjölk-SMS:et ovan ger hela 721 meter av 
ouppmärksamhet om du kör i 70 km/h.

Rattsurfing:
Farligt och förbjudet

Du kör. 
Du messar. 
Du pröjsar.

DELTA I DEBATTEN! 
I vår stora Facebookgrupp “Jag vill inte  
förlora vänner och familj – kör inte full”  
pågår ett levande samtal om trafiksäkerhet  
varje dag  facebook.com/trafiknykter

Ta Paus – MHF:s stora  
sommarkampanj 2020

JAG VILL INTE FÖRLORA 
VÄNNER OCH FAMILJ.

KÖR INTE FULL!
facebook.com/trafiknykter

  GÅ IN PÅ BLINDMETERS.COM OCH SE HUR LÅNGT  
 BILEN FÄRDAS MEDAN DU SKRIVER DITT SMS!



I år är det svårt att bilsemestra utanför Sverige. Det ger dig 
mer tid att förbereda inför nästa resa. Förutom att du och ditt 
fordon är i gott skick, kommer här några fler tips:

1. Ta reda på vilka trafikregler som gäller för att slippa onödiga 
problem och kostnader. Det skiljer på flera viktiga punkter.

2. Gäller din bilförsäkring i alla länder som du tänker köra i?

3. Om du ska köra bil utanför EU- och EES-länderna behöver du 
oftast det gröna kortet för att försäkringen ska gälla.

4. Om du kör bil utanför EU behöver du nästan alltid ett interna-
tionellt körkort. Beställ det snabbt och billigt via mhf.se

5. Europeiska sjukförsäkringskortet ger dig läkar- och sjukvård i 
andra EU-länder. Beställ det från försäkringskassan.

6. Om du ska köra bil i Tyskland behöver du ett miljömärke för 
bilen. Beställ märket via berlin.de

7. I andra europeiska länder är det mycket vanligt med 
avgiftsbelagda vägar, broar och tunnlar. Ha kort eller  
kontanter redo vid passage.

Resa utomlands
I Sverige dör 60-80 personer varje år på grund av rattfylleri. 

Det betyder att vi begraver mer än en person i veckan, bara 
för att någon fattat det ödesdigra beslutet att köra påverkad 
av alkohol eller andra droger. 1 400 människor skadas allvarligt 
på grund av rattfylleri varje år. 

Om vi bara för en stund bortser från att varje olycka innebär 
personliga tragedier för alla som drabbas, och ”bara” räknar 
pengar, beräknas den totala samhällsekonomiska kostnaden 
för dödsfallen till nära fyra miljarder kronor.  
Om vi lyckas förhindra ett enda dödsfall innebär det en 
besparing för samhället på cirka femtio miljoner kronor. 

Men det går såklart inte att bortse från det personliga 
lidandet. Att minska det lidandet är  MHF:s drivkraft – snarare 
än kostnaden räknat i pengar. 

Varje timme – dygnet runt – sker över 500 rattfulla körningar i 
Sverige. Stöd vårt arbete för en nykter trafik.

INGEN ska dö av rattfylleri

  STÖTTA MHF GENOM ATT SWISHA 195 KRONOR  
 TILL 123 222 32 87 – ANGE DITT PERSONNUMMER 



Effekten av att ha druckit sig berusad sitter i längre än man 
kan tro. Prestationsförmågan kan vara påtagligt nedsatt även 
dagen efter. Därför bör du avstå helt från körning nästa dag. 

Praktiska tester visar att körförmågan kan vara nedsatt med 
cirka 20 % dagen efter, trots att alkoholen lämnat kroppen och 
testförarna inte känt sig bakfulla. En av orsakerna till detta är 
att du sover sämre. Det beror på att alkohol påverkar de delar 
av hjärnan som styr sömnen. Därför ska du inte chansa, utan 
lämna bilen hemma hela dagen efter du varit berusad. 

Dagen-efter-fylla är den vanligaste formen av rattfylleri  
för personer utan missbruksproblematik. Man tror sig helt  
enkelt vara kapabel, men kroppen är inte redo, vilket en del 
upptäcker först i Polisens nykterhetskontroll. Då är det försent. 
Men som en gammal kampanj sade: “Det värsta du kan möta på 
väg hem är inte en poliskontroll” vilket syftade på risken att köra 
på och skada eller döda någon när du kör påverkad.

Dagen-efter-fylla

Så här räknar man ut mängden 40-procentig sprit:

volym%    x    volym i cl    x    0.025

TYP AV DRYCK VOL% VOLYM 40% SPRIT

ALKOHOLFRI ÖL 0,0 33 cl 0 cl

LÄTTÖL 2,25 33 cl 1,9 cl

CIDER/FOLKÖL 3,5 50 cl 4,4 cl

ALKOLÄSK 4 33 cl 3,3 cl

STARKÖL 5,7 50 cl 7,1 cl

CIDER 4,5 50 cl 5,6 cl

VIN i glas 14 15 cl 5,3 cl

SNAPS 40 6 cl 6 cl

Bara en öl till maten? 
Här är en lathund över hur mycket  
alkohol det finns i olika drycker,  
omräknat till 40-procentig sprit.

CHANSA INTE, LÅT BILEN STÅ!
ALKOHOL

Öl är också

CHANSA INTE DAGEN EFTER – LÄMNA BILEN HEMMA!



Ska du köra köra bil utanför EU måste du ha ett interna-
tionellt körkort (IKK). Inom EU räcker det normalt med ditt 
vanliga körkort. MHF har ombud över hela landet som gör 
internationella körkort.

1. Du måste ha ett gällande svenskt körkort.

2. Du måste ha fyllt 18 år.

3. Ditt IKK gäller för samma fordonsklasser som ditt svenska. 
Alltså samma bokstäver, A, B, C och så vidare.

4. Om du ska resa till ett land som accepterar både ett- och 
treåriga körkort utfärdar vi normalt alltid ett treårigt.

5. IKK gäller inte i Sverige och Norden.

6. Normalt behöver du inget IKK inom EU.

7. IKK gäller normalt bara vid tillfälliga turistbesök i andra länder. 
För längre perioder behöver du ett nationellt körkort som 
gäller i det land du är i.

Internationellt körkort
”Vår son Rick dödades av en drogpåverkad förare 2012.  
Nu har det gått ett antal år, men sorgen och smärtan är 
konstant. 

Vi har med tiden blivit starkare att bära sorgen, men livet är 
ändå en ständig kamp varje dag. Inget kan fylla tomrummet 
efter Rick, den idrottsintresserade och musikälskande killen 
som vi fick se växa upp och som också saknas av kompisarna.

Samhället borde kunna ge bättre stöd till trafikoffer. För vår 
familj fanns det inte någon krisgrupp när vi behövde det. 
Likadant verkar det vara för andra drabbade. 

Vår räddning blev i stället en anhöriggrupp i Falun där vi fick 
möta andra som också oväntat förlorat någon. 

Genom MADD Sweden har vi lärt känna andra rattfylleri-
drabbade, och vi arbetar nu själva för att stödja andra.”

Berättat av Lene & Owe Lindqvist, Ricks mamma och pappa

Rattfylleri drabbar hårt

  STÖTTA MHF GENOM ATT SWISHA 195 KRONOR  
 TILL 123 222 32 87 – ANGE DITT PERSONNUMMER PÅ MHF.SE/IKK HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER VETA



MHF GÖR TRAFIKEN  
SÄKRARE ÄVEN I MORGON!
 
MHF har drivit på utvecklingen för en säkrare 
trafik: Promillegränser, bilbälten, bilprovning, 
alkolås... Tack vare våra medlemmars hjälp  
kan vi fortsätta med det. Häng med oss!
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Stötta MHF genom att swisha 195 kr  
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Som tack får du tillgång till MHF:s medlems- 
rabatter. Ange ditt personnummer samt TN  
om du är trafiknykter eller HN om du är helnykter.



På bara ett par år har antalet dödade på grund av förare 
påverkade av cannabis och andra droger fördubblats. MHF vill 
ge polisen möjlighet och verktyg att göra snabbdrogtester vid 
rutinkontroller i trafiken. 

Förare som är påverkade av andra droger än alkohol är ett 
växande problem på våra vägar. Nu behövs instrument som 
inte bara kontrollerar alkohol utan även andra droger hos 
förare. För detta behövs både  engagemang och resurser. 

Det behövs också en regeländring så att polisen får rätt att 
göra kontroller vid vägen utan särskild misstanke, precis som 
för alkohol.  

Forskning visar att de som dömts för rattfylla, men får behålla 
körkortet på villkoret att de installerar ett alkolås i sina 
bilar kör nyktra i större utsträckning än de som blir av med 
körkortet helt och hållet.

Drograttfylleri orsak till  
fördubbling av trafikdödade

En bil kom i hög fart och plötsligt hörde vi en smäll. När vi hittade 
Byron var han helt borta, han andades inte. Jag bara skrek.  
Byron hade en stor blödning i hjärnan. Beskedet var att han  
knappast kommer att överleva. Vi var på sjukhuset i flera månader.

Idag är Byron 21 år och beroende av personlig assistans  
dygnet runt. Han drabbades av en stor hjärnskada som  
gjort honom rullstolsburen, har förlorat talet, är spastisk  
och har epilepsi. 

Byron läser det individuella programmet på gymnasiet.  
Han gillar att vara med familjen och att gå i skolan. Han  
målar och har haft konstutställningar. Familjens senaste tillskott är 
Byrons hundvalp Ezio, Byron älskar djur.

Rattfylleristen som körde på Byron smet från olycksplatsen. Han 
dömdes senare till sex månaders fängelse för olovlig körning. 
 
// Berättat av Byron själv och hans mamma Susanne.

”Sjukvården sade att Byron 
knappast kommer överleva ”

MHF:S ARBETE PÅVERKAR: REGERINGEN HAR

TILLSATT UTREDNING OM DROGKONTROLLER.MADD SWEDEN  STÖTTAR RATTFYLLERIDRABBADE. 

LÄS MER PÅ MADD.SE



 
 

Klimatfrågan är ständigt närvarande i samhällsdebatten och 
många av oss oroas. Men hållbarhet har fler aspekter än så.

Visst handlar det om fysiska saker som underhållna vägar, nya 
starkare material och bättre fordon och drivmedel.

Men det handlar också om nykterhet bakom ratten och vid styret. 
Att vara nykter i trafiken har i allra högsta grad med hållbarhet 
att göra. Är man nykter i trafiken fattar man klokare beslut, man 
förstår faror på ett bättre sätt, man bedömer andra trafikanters 
beteende på ett bättre sätt. Kort sagt: Nykter trafik är en säkrare 
trafik.

Vet du förresten vilken trafikantgrupp som orsakar de flesta trafi-
kolyckorna. Det är inte bilisterna, cyklisterna eller taxiförarna. Det 
är EGOISTERNA.

Ta paus och tänk på varandra mer i trafiken.

Hållbar trafik
Många gillar att köra fort. Idag är det bara 47 procent av trafiken 
på det statliga vägnätet och 65 procent på det kommunala som 
håller laglig fart. 

Dessvärre orsakas många trafikolyckor av just höga hastigheter. 
Om vi alla höll hastighetsgränserna skulle uppemot 80 liv kunna 
sparas i Sverige varje år. Hög hastighet skapar problem på två 
sätt. Risken för krockar ökar och skadorna av krockarna blir 
allvarligare. Högre hastighet medför också sämre möjlighet att 
hinna väja för ett plötsligt hinder.

Den maximala hastighet där två personbilar med högsta säker-
hetsnivå kan kollidera med varandra utan allvarliga konsekvenser 
för förare och passagerare är 80 km/tim. Därför är det normalt 
bara på mötesfria, mittseparerade vägar som högre hastigheter 
än så är tillåtna i Sverige.

En gående som blir påkörd av en bil som kör i 30 km/tim har stor 
chans att överleva. Om bilen däremot kör i 50 km/tim är chansen 
minimal att den gående överlever. Går det fortare än så är döden 
så gott som oundviklig. 

Hållbarhet: Ta det lugnare och må bättre.

Fartens tjusning

DELTA I DEBATTEN PÅ MHF:S FACEBOOKSIDA

FACEBOOK.COM/TRAFIKNYKTER



 
 

MHF har länge kämpat för en lag mot eftersupning. 

Idag kan berusade  förare undgå straff för rattfylleri genom att 
påstå att de var nyktra när de körde, och att de druckit först efter 
olyckan.

Vi vill ha en  liknande lag som Norge införde redan 1959. Där 
får man inte dricka alkohol inom sex timmar efter att man varit 
 inblandad i en trafikolycka. Är man  alkoholpåverkad döms man 
oavsett om man druckit före eller efter olyckan.

Vi tycker att det är rimligt att vi har det så i Sverige också. 

Vad tycker du?

Stoppa eftersupning
Om du är inblandad i en trafikolycka eller stoppas i en  
poliskontroll och är påverkad av läkemedel kan du dömas för 
rattfylleri. 

Vi reagerar olika på läkemedel beroende på våra individuella 
förutsättningar. Du har själv ansvaret för att kolla om din medicin 
försämrar din förmåga att köra. Sedan mer än tio år trycks inte 
längre en röd triangel på medicin som kan påverka din körning. 
Fråga din läkare och läs bipacksedeln.

Trafikfarliga läkemedel är bland annat sådana medel som 
påverkar uppmärksamhet och omdöme, reaktions-,  
koncentrations- och koordinationsförmåga. Vissa smärt- 
stillande, lugnande och sömngivande läkemedel är  
narkotikaklassade. 

Förutom de narkotikaklassade läkemedlen finns trafikfarliga läke-
medel främst i grupperna antidepressiva, antiepileptika, antihista-
miner, lugnade medel, sömnmedel och starka hostmediciner.

Trafikfarliga mediciner

  SVARA GÄRNA PÅ VÅR ENKÄT OM TRAFIK- 
 SÄKERHET PÅ WWW.MHF.SE/TAPAUS



För mer info och beställning:  
08-555 765 65 – www.enchanspatusen.se

En resa, en ny bil eller kanske ett nytt kök. 
Ta en chans på tusen i MHF:s eget lotteri.  
500 gånger insatsen om du vinner.
Du väljer hur mycket du vill satsa – och vinna.
Högsta vinsten är 1 050 000 kr.

L OTTPRIS   VINSTSUMMA
 500 kr 250 000 kr
 700 kr 350 000 kr
 1 000 kr 500 000 kr

Med tillstånd av spelinspektionen

Drunk driving, medications, distractions and tiredness
More than alcohol can get you in trouble in Swedish traffic. If you 
are involved in an accident when you are tired, use strong medica-
tions or is distracted by other things, you might face fines or even  
imprisonment.  
Stay focused in Sweden.
 
Jazda po pijanemu, leki, roztargnienie i zmęczenie
Nie tylko alkohol może cię wpędzić w klopoty podczas jazdy 
samochodem po Szwecji. Jeżeli spowodujesz wypadek, bo jesteś 
zmęczony, po mocnych lekach albo stracisz uwage, możesz dostać 
mandat, albo nawet karę więzienia.  
Skup się jeżdżac po Szwecji.

La conduite en état d’ébriété, les médicaments,  
l es distractions et la fatigue 
Il n’y a pas que l’alcool qui peut vous poser problème sur les routes 
suédoises. Si vous êtes impliqué dans un accident lorsque vous êtes 
fatigué, sous l’emprise de médicaments ou d’autres substances, 
vous pourriez risquer une amende ou même la prison. 
Restez maître de votre véhicule en Suède.

Betrunkenes Fahren, Medikamente,  
Ablenkungen und Müdigkeit
Nicht nur Alkohol kann Sie im  
schwedischen Straßenverkehr in  
Schwierigkeiten bringen. Auch  
wenn Sie in einen Unfall verwickelt  
werden wenn Sie müde sind, unter dem  
Einfluss von starken Medikamenten oder Drogen stehen oder von 
anderen Dingen abgelenkt sind, müssen Sie mit einem Bußgeld 
oder im schlimmsten Fall mit einer Gefängnisstrafe rechnen. 
Bleiben Sie nüchtern und konzentriert! 

Dronken rijden, medicijnen, afleiding en vermoeidheid
Niet alleen alcohol kan je in de problemen brengen in het Zweedse 
verkeer! Als je erg moe bent, sterke medicijnen gebruikt of wordt 
beinvloed door andere factoren tijdens het rijden kan dat leiden tot 
boete of zelfs gevangenisstraf.  
Blijf nuchter en gefocust in het verkeer in Zweden.

Vad drömmer du om?

Allt överskott från lotteriet går direkt till MHF:s  
arbete för att ingen ska dö av rattfylleri! 



Stöd oss via Swish 123 222 32 87
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