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Presentation
• Trafiksäkerhetschef hos MHF. Tidigare lärare och folkbildare
• Utbildad forskare, Fil. Dr. Har bl.a. publicerat forskning om 

trafikens brottsoffer
• Utredningssekreterare i alkolåsutredningen 2004-2006
• Kvalitetsledare i MHF Test Lab, Tibro
• Ordförande för SIS tekniska kommitté ”Snabbtester för 

droganalyser” (SIS/TK 609) samt i SEK:s tekniska kommitté 
”Alkolås” (BTTF 116-2)
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Syfte
• Att ge en kortfattad kunskapsöversikt gällande om legalisering 

av cannabis (hasch och marijuana) i olika länder påverkar 
trafiksäkerheten. 

• Undersökningen fokuserar särskilt på Kanada, som under år 
2018 blev det första större land i världen att skapa en laglig 
marknad kring cannabis.

• Vi redovisar också kortfattat erfarenheter från legalisering eller 
avkriminalisering i andra länder och delstater, t.ex. USA:s 
delstater och Portugal.
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Alkohol- och drogrelaterade 
dödsolyckor i Sverige

Antal och andel omkomna personer i 
alkohol- och narkotikarelaterade 
dödsolyckor mellan 2008 och 2019. 
Källa: Trafikverkets djupstudier.
Amfetamin och THC är de vanligast 
förekommande drogerna
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Drogrelaterade trafikolyckor

• Fram till år 2015 dödades omkring 20 personer i Sverige 
varje år i trafikolyckor orsakade av drogpåverkade förare 

• Under åren 2016-2018 dödades i genomsnitt mer än 35 
personer per år i narkotikarelaterade trafikolyckor. 

• 2019 skedde åter en minskning till 22 dödade personer. 
Ett trendbrott? Vi hoppas!

• Beträffande trafikolyckor där den vållande föraren 
överlever men där andra dödas eller skadas saknar Sverige 
tillförlitlig statistik

Källa: Trafikverket och VTI
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Cannabis och körförmåga
• Cannabis påverkar på olika sätt hjärnan och därmed också körförmågan hos 

fordonsförare, både under akut rus och på grund av den långsiktiga påverkan som 
drogen ger på användaren.

• Sannolikheten är ungefär dubbelt så stor att en förare med THC i blodet är vållande 
i en dödsolycka än en nykter förare 

• Cannabisanvändning leder till störningar på hjärnans förmåga att tolka information 
från syn- och hörselsinnena och till försämrad reaktionsförmåga och koncentration 

• En cannabispåverkad förare blir lätt distraherad av irrelevanta stimuli som tar bort 
uppmärksamheten från trafiken och ökar risken för körning mot rött ljus och 
otillräckliga reaktioner på händelser i yttre delarna av synfältet, t.ex. fotgängare 
som ska korsa vägbanan.

Källor: NIDA. "Letter from the Director." I: National Institute on Drug Abuse, May 27, 2020 , Marcinkova M, 
Straka L, Novomesky F.” Cannabis and alcohol in road traffic: an overview”.  Acta Medica Martiniana 2019 
m.fl.
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Vad är skillnaden mellan 
avkriminalisering och legalisering?
• Legalisering innebär att något som tidigare var olagligt blir lagligt medan 

avkriminalisering innebär att man inte längre straffbelägger en handling 
som i grunden är brottslig. Ett exempel är att det är förbjudet att gå mot 
rött ljus i trafiken, men att man sedan avkriminaliseringen 1987 inte 
längre kan bötfällas för det.

• När det gäller narkotika innebär därmed en legalisering att innehav och 
försäljning är tillåten - helt fritt eller i kontrollerad form, till exempel 
genom det system vi har för alkohol idag. 

• En avkriminalisering innebär oftast att kriminaliseringen av innehav och 
eget bruk tas bort, även om det fortfarande är olagligt att inneha 
narkotika i större mängder.

Källa: Narkotikapolitiskt Center 2020, http://narkotikapolitisktcenter.se
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Konsekvenser i trafiken av 
cannabislegalisering
I Colorado, USA (legalisering 2012 och legal försäljning 2014)

• Sedan legaliseringen trädde i kraft har de cannabisrelaterade 
dödsolyckorna ökat med 151 % och de totala antalet trafikdödade ökat 
med 35 % (under perioden 2013-2017).

• Sedan legaliseringen har trafikolyckor som involverat förare som testats 
positivt för cannabis mer än fördubblats - från 55 år 2013 till 138 år 2017. 

• Den procentuella andelen av alla dödsfall i trafiken som var 
cannabisrelaterade ökade från 11,43 % till 21,3 % mellan åren 2013-2017

Källa: The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact. Volume
5, Rocky Mountain HIDTA Strategic Intelligence Unit, 2018
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Konsekvenser i trafiken av 
cannabislegalisering
I Washington (legalisering i slutet av 2012)

• Femårsperioden före legaliseringen (2008-
2012) var 8,8 % av förare inblandade i 
dödsolyckor THC-påverkade

• Femårsperioden efter legaliseringen (2013-
2017) hade andelen cannabispåverkade i 
dödsolyckorna ökat till 18 %

• Förarenkät visade att 29,1 % av bilförarna 
kört bil inom två timmar efter intag av 
cannabis

Uppskattad andel av förare inblandade i dödsolyckor i Washington som varit 
påverkade av THC under åren 2008-2017. Källa: Research Brief: Cannabis Use Among 
Drivers in Fatal Crashes in Washington State Before and After Legalization (Tefft & 
Arnold 2020)
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Konsekvenser i trafiken av 
cannabislegalisering
- i Kanada (legalisering och legal försäljning sedan 2018)

• Antalet rapporterade rattfylleribrott avseende alkohol och/eller 
drogpåverkan i Kanada ökade med 19 %  året efter legaliseringen

• Antalet fall med drogpåverkad körning ökade med hela 43 % under 
år 2019

Källa: Moreau, Greg, Jaffray, Brianna & Armstrong, Amelia, Police-reported crime
statistics in Canada, 2019. Statistics Canada, Catalogue no. 85-002 2020, 
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Även avkriminalisering av cannabis skapar problem i trafiken 
– i Portugal har andelen cannabispåverkade förare i trafikolyckor 
mer än fördubblats 2010-2019

Den procentuella utvecklingen av andelen olycksinblandade förare i Portugal som 
varit påverkade av cannabinoider och kokain, under perioden 2010-2019. 
Siffrorna avser hela landet. Källa: Autoridade Nacional Seguranca Rodoviare, 
Exames Toxicólogicos Relatório 2019, ANSR 2020, s. 11 
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Allt starkare cannabispreparat 
– ingen ”lätt drog”

• En forskningsrapport i den vetenskapliga tidskriften Addiction, ”Increasing
potency and price of cannabis in Europe 2006-2016”, visar sammantaget 
på en fördubbling av THC-halterna i cannabispreparaten under en 
tioårsperiod i Europa.

• National Center for Natural Products Research (NCNPR) vid 
Mississippiuniversitetet genomför varje år analyser för att övervaka 
styrkan hos cannabisprodukter som distribueras på den illegala marijuana-
marknaden i USA. 

• Analyserna från universitetet visar på en ständigt ökande styrka hos 
preparaten och att de produkter som nu finns på marknaden inte 
tillnärmelsevis kan jämföras med 1990-talets motsvarigheter.
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Cannabisprodukternas styrka 
kan mätas över tid

Procentuell andel THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol) i cannabisprover 
1995-2018. Källa: The National Center for Natural Products Research (NCNPR), Potency
Monitoring Program, Quarterly Report # 142, Denver 2019
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Cannabislegalisering leder till en mer 
tillåtande attityd till cannabis i trafiken
Motororganisationen The Canadian Automobile Association 
(CAA) genomförde en enkätundersökning som besvarades av mer än 1 500 
kanadensare under perioden 27 november till 4 december 2019. 

• Av enkätundersökningen framgår att en fjärdedel, 26 %, av de unga 
kanadensarna (18-34 år) uppger att de själva har kört cannabispåverkade 
eller har åkt med cannabispåverkade förare. 

• Medan 86 % av enkätbesvararna i åldersgruppen förstår vikten av att 
planera sina resor i samband med alkoholintag (taxi, nykter förare etc.) 
anser bara 70 % i gruppen att motsvarande planering behövs efter 
konsumtion av cannabis.
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Diskussion

• Det pågår ett intensivt lobbyarbete för 
avkriminalisering, legalisering och normalisering av 
cannabisbruk runt om i världen 

• Samtidigt ser vi en oroväckande utveckling för 
trafiksäkerheten i de områden som redan legaliserat 

• En viktig fråga: Kan ett land besluta om legalisering av 
cannabis utan att det hotar nollvisionsmålen i trafiken?
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Drograttfylleri – lagstiftning och 
polisens befogenheter
• I Sverige infördes 1951 för första gången ett förbud mot framförande av fordon 

under påverkan av något annat medel än alkohol. 

• Den 1 juli 1999 − en nollgräns för narkotikaklassade substanser i blod 
(Trafikbrottslagen 4§ 2 st.) Brottet: ”Rattfylleri under påverkan av narkotika”

• Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

• Sedan den 1 juli 2008 även tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen 
befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott inklusive rattfylleri under påverkan 
av narkotika.

• Brottet ”Rattfylleri under påverkan av narkotika” har blivit vanligare än 
alkoholrelaterat rattfylleri i statistiken. Under år 2001 anmäldes 3.776 brott. 2019 
anmäldes 14 569 brott.

• Den svenska polisen utför inte sållningsprov med salivtest.
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Lagen om ögonundersökning

• Polisen har rätt att genomföra ögonundersökning på 
förare som kan misstänkas för drograttfylleri 

• Det får alltså inte ske rutinmässigt och utan 
föregående misstanke 

• Om ögonundersökningen har lett till att skälig 
misstanke om brott uppkommit kan blodprov 
tas på den misstänkte.
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Drogtester i trafiken med instrument 
förekommer i en rad länder 
t.ex. Norge, Danmark och Finland

Foto: Rikspolitiet Norge
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Så fungerar ett salivtest
Film från Storbritannien som visar hur polisen gör sållningsprov 
med salivtestinstrument i trafiken.

Ett sådant instrument kan detektera 8-10 grupper av drogpreparat.

https://www.youtube.com/watch
?v=ITQa0KalSyk
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Arbetet i SIS/TK 609 
- Snabbtester för droganalyser
• Kommittéarbetet startade hösten 2017 hos SIS, Svenska Institutet för Standarder. I 

kommittén ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Trafikverket, Polisen, Kriminalvården, ALNA 
samt några tillverkare av drogtester.

• Lena Morgan från SIS är projektledare Lars Olov Sjöström från MHF är kommitténs 
ordförande.

• Kommittén  arbetar med specifikationer för hur testerna bör utformas, vilken kvalitet de 
bör ha och hur de kan bedömas vid upphandling, 

• Kommittén gör också handlingsplaner för användandet och annat som kan behövas för att 
få ett säkert och strukturerat sätt att använda dessa tester (ett guidelines-dokument).

• Målsättningen är att slutföra arbetet under 2020.

• Det finns idag ingen Europeisk standard som gäller snabbtester för droganalys – däremot 
en rad dokument som definierar kvalitetskrav för upphandling, t.ex. för polismyndigheter i 
olika länder.

• SIS arbete med en standard för snabbtester av saliv eller urin kan på sikt kompletteras 
med standardisering av andra screening- och sållningsmetoder, t.ex. i utandningsluft.
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Tack för uppmärksamheten!
Frågor?

Lars Olov Sjöström
lars.olov.sjostrom@mhf.se
08-555 765 73 
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