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Förord 
VTI har på uppdrag av Vägverket genomfört en utvärdering av projektet Nationell 
samverkan mot alkohol & droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Kontaktperson på 
Vägverket har varit Håkan Lundgren. Utvärderingen består av fyra delstudier som 
presenteras i var sin underlagsrapport. Dessa underlagsrapporter ligger sedan till grund 
för en syntesrapport1. 

Det här dokumentet är en av de fyra underlagsrapporterna2. Här presenteras en 
kvantitativ uppföljning av de olika stegen i Skelleftemodellen. Uppföljningen baseras på 
en analys av de blanketter som polisen, socialtjänsten och beroendevården använder för 
att dokumentera ärenden inom Skelleftemodellen. Författare till underlagsrapporten är 
Åsa Forsman. Inledningskapitlet som är gemensamt för de fyra underlagsrapporterna, 
har författats av Robert Hrelja och Åsa Forsman.  

Vi vill tacka alla de personer hos polisen och på socialtjänst och beroendevård som har 
skickat in blanketter. Vi vill också tacka Vägverkets sju regionala samordnare för 
Skelleftemodellen och Bengt Svensson på Rikspolisstyrelsen. Dessa personer har bistått 
vid insamlingen av data genom att förmedla vår förfrågan till socialtjänst, beroendevård 
och polismyndigheter. Tack också till Susanne Gustafsson från NTF som lämnade 
värdefulla kommentarer i samband med sin granskning av slutmanuset till denna rapport 
och till Anita Carlsson, VTI, för redigeringsarbetet.  

 

Linköping januari 2009 

 

 

Robert Hrelja 

Projektledare 

 

                                                 
1 Hrelja m.fl. 2009. 
2 De tre övriga underlagsrapporterna är: Henriksson 2009, Hrelja & Forsberg 2009, Wiklund 2009. 
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Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
enligt Skelleftemodellen – Kvantitativ uppföljning av processen 
av Åsa Forsman 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen är ett 
projekt som initierats av Vägverket för att sprida det arbete som startade i Skellefteå till 
resten av landet. Enligt Skelleftemodellen ska alla personer som omhändertas för 
rattfylleri snabbt erbjudas hjälp för sina eventuella alkohol- eller drogproblem. Det går 
till så att polisen i samband med omhändertagandet erbjuder samtal med socialtjänst 
eller beroendevård. Om personen samtycker genomförs samtalet och därefter erbjuds 
behandling om det anses nödvändigt. Modellen bygger på frivillighet och personen kan 
när som helst avböja vidare kontakt. 

För varje ärende upprättas en blankett som följer personen. På blanketten ska vissa 
bakgrundsuppgifter såsom kön och ålder fyllas i och även information om den 
misstänkte tackar ja eller nej till erbjudandet och om han eller hon genomför samtal och 
behandling. I den här rapporten redovisas resultat från en analys av dessa blanketter. 

Blanketter från ärenden där den misstänkte har tackat nej till kontakt med socialtjänst 
eller beroendevård finns endast hos polisen. Vi har därför samlat in blanketter både från 
polisen och från socialtjänst och beroendevård. Insamlingen skedde under perioden  
1 januari 2008–30 juni 2008. Från polisen inkom 2 132 blanketter från 16 län. Från 
socialtjänst och beroendevård inkom 845 blanketter från 17 län. I vissa fall får 
socialtjänst/beroendevård kontakt med den misstänkte rattfylleristen på annat sätt än 
genom polisens blankett. Till exempel kan en person som har tackat nej till polisens 
erbjudande ändra sig och själv ta kontakt. För att vi även skulle få information om dessa 
fall utformades en speciell blankett som distribuerades till socialtjänst och beroende-
vård. 

Resultaten visar att av alla alkoholrattfyllerifall som fick polisens erbjudande tackade  
20 procent ja till kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Motsvarande andel för 
drograttfyllerifall var 25 procent. Av dessa genomförde sedan 38 procent samtal och  
62 procent av dessa gick vidare till behandling (totalt för både alkohol- och drogratt-
fylleri). 

Sannolikheten att tacka ja till polisens erbjudande skiljer sig signifikant åt med 
avseende på ålder (≤29 år; 30–39 år; 40–49 år; 50–59 år; ≥60 år), grad av rattfylleri 
(<0,2 ‰; 0,2–1,0 ‰; ≥1,0 ‰) och län. Däremot finns ingen signifikant skillnad mellan 
kvinnor och män. När det gäller ålder är tendensen att benägenheten att tacka ja ökar 
med stigande ålder, utom för den sista åldersklassen där den minskar något. Resultaten 
visar också att ju högre alkoholkoncentration, ju fler tackar ja. Orsakerna till 
skillnaderna analyseras inte i den här studien men bör undersökas närmare. 

När det gäller vilka personer som går vidare till samtal hittades inga skillnader med 
avseende på kön, ålder och grad av rattfylleri. Det kan betyda att om man väl tackat ja 
till polisen är man sedan lika motiverad att fortsätta i samtal oavsett vilken grupp man 
tillhör. Dock har vi inte kunnat ta hänsyn till eventuella regionala skillnader i den här 
analysen. 
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Enligt Skelleftemodellens upplägg ska polisen tillfråga alla som omhändertas för 
rattfylleri. En jämförelse med statistik över anmälda brott visade dock att 
drograttfyllerister tillfrågas i klart mindre utsträckning än andra. Jämförelser med 
Evidenzerstatistik3 visar att detsamma gäller för dem som vid provtagningen har en 
alkoholkoncentration under straffbar gräns, dvs. 0,2 promille. Däremot hittades ingen 
skillnad mellan de som har alkoholkoncentration under eller över 1 promille, de 
tillfrågas i lika hög grad. Det finns inte heller någon snedvridning när det gäller kön. 

 

                                                 
3 Evidenzer används som bevisinstrument för rattfylleri med avseende på alkohol. 
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Joint national action against drunk and drugged drivers according to the Skellefte 
Model – a quantitative study of the process 
by Åsa Forsman 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
In 2003, the Swedish Road Administration initiated a project entitled The Joint National 
Action against Drunk and Drugged Drivers according to the Skellefte Model [Nationell 
samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen]. The aim of the 
project was to spread an initiative that began in Skellefteå to the rest of Sweden. 
According to the Skellefte Model, anyone taken into custody for drunk driving is 
quickly offered help for any alcohol or drug problems they might have. The way it 
works is that, at the time of the arrest, the police make an offer of an interview with 
social services or the addiction treatment system. If the individual agrees, the interview 
is conducted, and treatment is then offered if it is deemed necessary. The model is based 
on a voluntary approach, and the individual can decline further contact at any time. 

For each case, a form is created that follows the person. The form provides background 
information such as age and gender, as well as information as to whether the suspect 
accepted or refused the offer, and whether he or she is participating in the interview and 
treatment process. The results from a study based on an analysis of these forms are 
presented in this report. 

Forms from cases in which the suspects have refused contact with social services or the 
addiction treatment system are retained solely by the police. We have consequently 
collected forms from both the police and social services/addiction treatment systems. 
Forms were collected between 1 January 2008 and 30 June 2008. The police send in 
2,132 forms from 16 counties. Social services and addiction treatment systems send in 
845 forms from 17 counties. In some cases social services and the addiction treatment 
system had come into contact with the suspected drunk driver by some means other than 
the police form. For instance, individuals who refuse the police offer may change their 
mind and initiate such contact themselves. A special form, prepared by VTI, has been 
used for such cases. 

These results indicate that, of all drunk drivers who received the offer from the police, 
19% consented to contact with social services or the addiction treatment system. The 
corresponding figure for drugged drivers was 25%. Of these, 38% completed their 
interviews, and 62% of those individuals went on to receive drug treatment (total figure 
for both drunk and drugged drivers). 

The likelihood that an individual will consent to the police offer differs significantly 
based on his or her age (≤ 29 years; 30–39 years; 40–49 years; 50–59 years; ≥ 60 years), 
level of inebriation (< 0.2‰; 0.2–1.0‰; ≥ 1.0‰) and county. On the other hand, there 
were no significant differences between men and women. With regard to age, 
willingness to consent tends to increase with age, except in the final age category, when 
such willingness declines somewhat. The results also indicate that the higher the alcohol 
level, the more people consent. The factors underlying these differences should be 
studied in greater depth. 

There are no differences based on gender, age or level of inebriation in terms of which 
consenting individuals go on to participate in an interview. This could mean that once 
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individuals consent to the police offer, they are equally motivated to continue on and 
complete the interview regardless of the group to which they belong. However, it was 
not possible to take any regional differences into account in this analysis. 

According to the model set-up, the police must extend the offer to everyone who is 
taken into custody for drunk driving. However, a comparison of statistics with reported 
infractions indicates that drugged drivers are less likely to be given the offer than others. 
Comparisons with Evidenzer statistics (Evidenzer is used as a means of proving that 
someone is driving drunk due to alcohol) indicate that the same is true of those who, 
when tested, have an alcohol level below the legal limit (0.2‰). On the other hand, 
there is no difference between those with alcohol levels above or below 1‰, who are 
invited to participate in equal measure. Nor is there any skew on the basis of gender. 
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1 Inledning 
Det finns en rad organisationer och myndigheter som arbetar med drog- och rattfylleri-
frågor. Bland dem finns Vägverket, Polisen, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande (NTF), kommunernas socialtjänster, beroendevården samt länsstyrelserna 
som återkallar körkort för dömda rattfyllerister. Vägverket har en särskilt viktig roll 
eftersom man har huvudansvaret för trafiksäkerheten i landet och ska vara samlande, 
stödjande och pådrivande inom trafiksäkerhetsområdet. Vägverket har de senaste åren 
startat en rad projekt för att komma till rätta med rattfylleribrotten.  

Ett av projekten, som syftar till att minska återfall i rattfylleri och som förutsätter 
samarbete mellan organisationer med ansvar för alkohol och droger i trafiken, är 
Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Huvud-
tanken i projektet är att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt efter att de har 
omhändertagits och förhörts av polisen ska komma i kontakt med kommunernas social-
tjänster eller landstingens beroendevård. Idag arbetar ca 97 procent4 av Sveriges 
kommuner enligt Skelleftemodellen. Vilka de deltagande organisationerna är i 
respektive kommun skiljer sig åt mellan de olika kommunala och regionala projekten. I 
samtliga projekt ingår Vägverket, polismyndigheten, socialtjänsten och/eller beroende-
vården. Andra organisationer som medverkar i vissa kommuner är kriminalvårdens 
frivård, länsstyrelsernas trafik- och socialavdelningar, åklagarmyndigheten och ideella 
organisationer som NTF.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av Vägverket fått i uppdrag att 
utvärdera Skelleftemodellen. Det övergripande syftet för VTI:s utvärdering har varit att 
undersöka hur väl arbetet med Skelleftemodellen har fungerat i olika kommuner och 
regioner, att identifiera de huvudsakliga bristerna i projektet, att analysera hur man kan 
komma tillrätta med dessa samt att bedöma de samhällsekonomiska effekterna. Resul-
tatet redovisas i fyra underlagsrapporter.5 De viktigaste resultaten från underlagsrappor-
terna sammanfattas i en syntesrapport.6 Föreliggande rapport är en av de fyra underlags-
rapporterna och här presenteras en kvantitativ uppföljning av de olika stegen i 
Skelleftemodellen. 

 
1.1 Skelleftemodellen 
Ursprunget till modellen finns i ett samverkansprojekt mellan polis, socialtjänst och 
beroendevård som startade i Skellefteå 1997. Utgångspunkten i modellen var, och är 
fortfarande, att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt ska få möjlighet att 
komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att 
komma till rätta med sitt missbruk. Det ursprungliga samverkansprojektet innefattade 
även förebyggande arbete och övervakning. Som ett led i det förebyggande arbetet 
besökte polisen bland annat skolor, trafikskolor och motorklubbar för att informera om 
riskerna med alkohol och bilkörning. Övervakningen bestod av kontroller vid 
strategiska platser som systembolag, färjeläger och utlämningsställen för alkohol.7 Om 
en rattfyllerist ertappades vid polisens kontroller erbjöds denne ett samtal med 
beroendevården. Om det visade sig att rattfylleristen hade alkoholproblem, och ville ha 
hjälp med att komma tillrätta med dem, fick denne behandling och rehabilitering.  

                                                 
4 Uppgift från Håkan Lundgren, Vägverkets nationelle samordnare av Skelleftemodellen, 2009-01-29. 
5 Henriksson 2009, Hrelja & Forsberg 2009, Wiklund 2009. 
6 Hrelja m.fl. 2009. 
7 Fuhrman 2008, s. 100f.  
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En utgångspunkt var att polisens nykterhetskontroll utlöste en krissituation som gjorde 
personen i fråga mottaglig för ett erbjudande om hjälp. När rattfylleristen började oroa 
sig för konsekvenserna i form av svårigheter med att ta sig till sitt arbete utan körkort, 
vad familjen skulle tycka, böter eller i värsta fall fängelse, m.m., skulle man erbjuda 
hjälp, helst inom tjugofyra timmar. Efter tjugofyra timmar antog man att förnekelsen av 
det egna missbruket gjort vederbörande mindre mottaglig för erbjudande om hjälp. Om 
personen tackade ja skjutsades denne därför direkt till en beroendeenhet. Ytterligare en 
viktig utgångspunkt var frivillighet. Det stod vederbörande fritt att tacka ja eller nej till 
erbjudandet eftersom det inte fanns någon laglig grund att tvinga någon att tacka ja till 
samtal med beroendevård.  

Skelleftemodellen, som den har beskrivits ovan, blev utgångspunkt för ett projekt som 
Vägverket startade 2003 och som successivt har byggts ut till att omfatta större delen av 
landet. Medan alkoholrattfylleri stod i fokus i den ursprungliga Skelleftemodellen 
vidgades målgruppen i det nationella projektet till att även gälla drograttfyllerister. Det 
förebyggande arbetet i form av information och besök på bland annat skolor och 
trafikskolor har inte heller en lika framträdande roll som förut.  

Vägverket har erbjudit projektstöd, utbildningar och informationsmaterial samt utsett en 
nationell projektledare och en ansvarig person i varje vägverksregion.8 Organisationen 
byggs upp länsvis eller för delar av län. I de olika län där man arbetar enligt Skellefte-
modellen benämns den med olika projektnamn även om syftet är detsamma. 
Exempelvis kallas modellen i Örebro län för ”Örebro län för en drogfri trafik”, i Skåne 
”Operation Trafiknykterhet”, i Jämtland ”Jämtlandsmodellen”, i Kronoberg 
”Trafiknykter Kronoberg” och i Stockholm för ”SMADIT” (Samverkan mot alkohol 
och droger i trafiken). 

 
1.1.1 Skelleftemodellens mål och deltagande organisationer 
Syftet med alla regionala projekt är att minska antalet påverkade förare genom ett 
minskat antal återfall bland rattfyllerister. Ett övergripande mål är att minst 10 procent 
av de ertappade rattfylleristerna ska ha accepterat behandling för sitt alkohol- eller 
drogmissbruk, men de olika regionala projekten kan ha andra procentuella mål. Det 
finns även organisatoriska skillnader mellan de olika projekten. Förutom polis, social-
tjänst och beroendevård berörs länsstyrelser, åklagarmyndigheter och domstolar samt 
kriminalvården. Vissa regioner har involverat samtliga berörda myndigheter medan 
andra har begränsat samarbetet till polis, socialtjänst och/eller beroendevård. Det 
medför att Skelleftemodellen delvis skiljer sig åt på olika platser i landet.  

Grundprocessen för omhändertagandet av misstänkta rattfyllerister är däremot 
densamma i alla projekt som arbetar enligt Skelleftemodellen. 

 
1.1.2 Processen i Skelleftemodellen 
Processen börjar med att en person omhändertas av polisen på grund av misstanke om 
rattfylleri. Processen skiljer sig åt beroende på om en person är misstänkt för alkohol- 
eller drograttfylleri. Vid trafiknykterhetskontroller ute i trafiken gör polisen ett så kallat 
sållningsprov, dvs. ett prov på utandningsluften hos en förare med en alkometer. Om 

                                                 
8 Vägverkets regioner är: Region Norr (huvudort Luleå), Region Mitt (huvudort Härnösand), Region 
Stockholm (huvudort Stockholm), Region Mälardalen (huvudort Eskilstuna), Region Väst (huvudort 
Göteborg), Region Sydöst (huvudort Jönköping), Region Skåne (huvudort Kristianstad).  
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sållningsprovet visar ett positivt utslag informerar polisen om modellen, lämnar över en 
folder som beskriver Skelleftemodellen, erbjuder hjälp och frågar om den misstänkte 
rattfylleristen vill prata med berörd socialtjänst eller beroendevård. Även personer som 
vid provtagningen visat sig ha en alkoholkoncentration under straffbar gräns (0,1 mg/l) 
ska erbjudas hjälp. Ambitionen är att polisen ska förmå den misstänkte rattfylleristen att 
tacka ja till erbjudandet. En del poliser har genomgått en utbildning i hur man ska 
bemöta misstänkta rattfyllerister på ett respektfullt och effektivt sätt. Vissa har även 
utbildning i motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) som är en 
samtalsmetod som ursprungligen utvecklades inom beroendevården för att stärka den 
inre motivationen för förändring hos en vårdtagare.9 Den är en icke-konfrontativ 
samtalsmetod som går ut på att göra rattfylleristen medveten om missbruket och hjälpa 
denne att föreställa sig vad han eller hon kan vinna på en förändring.  

Om sållningsinstrumentet visar ett positivt utslag görs en grundligare mätning med en 
apparat som kallas Evidenzer. Det kan göras på en polisstation men det finns också 
mobila apparater som ibland används vid större kontroller ute på väg. Resultaten från 
Evidenzern gäller som bevis vid en rättegång. Det är inte i alla kommuner det finns en 
Evidenzer. Om en sådan saknas, eller den misstänkte rattfylleristen inte kan genomföra 
ett utandningsprov, åker man till en vårdinrättning och tar ett blodprov.  

Den misstänkte rattfylleristen blåser två gånger i Evidenzern. Under testet sitter den 
misstänkte rattfylleristen och polisen bredvid varandra och de kan båda se testresultatet 
på en datorskärm. Den straffbara gränsen är 0,1 mg/l i utandningsluften (motsvarar 0,2 
promille alkohol i blodet) och gränsen för grovt rattfylleri är 0,5 mg/l i utandningsluften 
(motsvarar 1,0 promille alkohol i blodet).  

Det behöver inte finnas skälig misstanke om brott när det gäller alkoholrattfylleri för att 
polisen ska kunna utföra en trafiknykterhetskontroll. Skälig misstanke behövs däremot 
för att kunna göra en drograttfyllerikontroll, t.ex. kan körsätt eller uppträdande ligga till 
grund för detta. Till skillnad från alkohol har polisen inte tillgång till något sållnings-
instrument för droger, istället utför polisen en ögonundersökning och tittar på andra 
yttre tecken på drogpåverkan. Om dessa ger anledning till misstanke tas alltid blodprov. 
Sedan 1999 råder en nollgräns för narkotika i trafiken.  

Efter provtagningen och genomförd förundersökning är det egentliga polisarbetet 
avslutat och det står den misstänkte rattfylleristen fritt att lämna polisstationen. Om 
personen tackar ja faxas en särskild blankett till socialtjänsten eller beroendevården i 
hemkommunen. Socialtjänsten eller beroendevården kontaktar sedan den misstänkte 
rattfylleristen så fort som möjligt, helst ska samtal ske inom tjugofyra timmar. Om 
socialtjänsten eller beroendevården får kontakt med vederbörande kallas denne till ett 
samtal där man bedömer om vidare behandling är motiverad. Personen erbjuds i så fall 
att påbörja behandling, t.ex. samtal med socialsekreterare, kurator eller på behandlings-
hem, men det är fortfarande frivilligt. Någon samordning av vilken typ av behandling 
som erbjuds ingår inte i Skelleftemodellen utan behandlingen ser olika ut beroende på 
rattfylleristens behov. 

                                                 
9 Barth & Näsholm 2006.  
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1.2 Syfte 
Syftet med den här delstudien är att undersöka vilka personer som får polisens 
erbjudande om hjälp och att följa upp hur många av dessa personer som tackar ja och 
hur många som sedan går vidare till samtal och behandling. Syftet är också att analysera 
om resultaten skiljer sig åt mellan olika grupper av misstänkta rattfyllerister. 
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2 Metod 
Studien bygger på en analys av insamlade blanketter från polis, socialtjänst och 
beroendevård. I det här kapitlet beskrivs datainsamling, bortfall och analysmetod. 

 
2.1 Insamling av blanketter 
I samband med att den misstänkte rattfylleristen får erbjudande enligt Skelleftemodellen 
upprättar polismannen en blankett där han eller hon anger om personen tackar ja eller 
nej till erbjudandet. Om personen tackar ja ska blanketten faxas till socialtjänst eller 
beroendevård och den person som där hanterar ärendet fyller på med uppgifter som rör 
den vidare kontakten med den misstänkte. Om personen tackar nej ska polisen inte 
skicka vidare blanketten. Tidigare har det funnits en viss otydlighet om hur man ska 
behandla de ärenden där den misstänkte tackar nej. På många ställen har man vidare-
befordrat blanketter även för sådana personer. I december 2007 skickade därför 
Rikspolisstyrelsen (RPS) ut en skrivelse som förtydligade att detta inte var förenligt 
med nuvarande sekretesslagstiftning. 

För att få information om både de personer som tackat ja och de som tackat nej 
samlades data in både från polis och från socialtjänst/beroendevård. Dessa ombads 
skicka in blanketter från alla ärenden som påbörjats under perioden 1 januari 2008 till 
och med 30 juni 2008. Ett ärende påbörjas vid det tillfälle då polisen omhändertar den 
misstänkte rattfylleristen. Blanketterna skulle skickas in vid tre insamlingstillfällen:  
29 februari, 30 april och 31 juli. Endast blanketter för avslutade fall skulle skickas in. 
Avslutande av respektive fall inträffar antingen när personen tackar nej till vidare 
kontakt eller om överenskommelse om behandling träffas. Om det fanns oavslutade fall 
vid det sista insamlingstillfället skulle dessa blanketter dock skickas in ändå.  

I vissa fall får socialtjänst/beroendevård kontakt med den misstänkte rattfylleristen på 
annat sätt än genom polisens blankett. Till exempel kan en person som har tackat nej till 
polisens erbjudande ändra sig och själv ta kontakt. För sådana fall utformades en 
speciell blankett, här kallad VTI-blanketten. Denna blankett distribuerades till 
socialtjänst och beroendevård och samlades in samtidigt med övriga blanketter. 

VTI:s förfrågan till poliserna om att medverka i undersökningen skickades via 
Rikspolisstyrelsen till samtliga polismyndigheter. När det gäller socialtjänst och 
beroendevård skickades förfrågan via Vägverkets regionala samordnare för Skellefte-
modellen. Detta skedde i alla regioner utom region Stockholm (som omfattar 
Stockholms och Gotlands län) där VTI skickade förfrågan direkt till kontaktpersoner på 
berörda beroendeenheter. 

Förfrågningsunderlag till polis och socialtjänst/beroendevård samt polisblankett och 
VTI-blankett redovisas i Bilaga 1–Bilaga 4. 

I samband med de två första insamlingstillfällena skickades en påminnelse ut. VTI 
skickade påminnelsen via Skelleftemodellens nationella samordnare dels till de 
regionala samordnarna, dels till kontaktpersonen på RPS. I vilket utsträckning 
påminnelsen gick vidare till alla berörda parter känner vi inte till. Efter det sista 
insamlingstillfället skickades riktade påminnelser till berörda ställen.  

Det finns en nationell blankett för Skelleftemodellen som skrivs ut när bevisprov tas 
genom utandningsprov. Den senaste versionen av blanketten utformades under hösten 
2007. På denna blankett ska information om bland annat kön, ålder, rattfyllerityp 
(alkohol/droger) och påverkansgrad fyllas i. En del av de blanketter som skickats in är 
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dock av äldre typ, vilket gör att det ibland fattas information om rattfyllerityp och 
påverkansgrad och ibland också om ålder och kön. Det förekommer också egna 
versioner av blanketter och ibland har endast en separat anteckning skickats in. Det 
partiella bortfallets storlek redovisas i kapitel  2.2. 

Polisblanketterna innehåller personuppgifter i form av namn, adress och telefon-
nummer. Dessa uppgifter har maskerats eller klippts bort för att säkerställa 
avidentifiering av de berörda personerna. 

En kort period under våren 2008 (25 mars till 8 april), var det brukandeförbud av 
Evidenzersintrumenten på grund av ett fel i samband med en uppdatering av program-
varan. Det medförde att blodprov fick tas på alla misstänkta rattfyllerister. Det kan ha 
påverkat antal personer som fått erbjudande om hjälp eftersom det vid blodprovstagning 
krävs manuell hantering av blanketten och det då är lättare för polisen att glömma bort 
att den misstänkte rattfylleristen ska erbjudas hjälp. På grund av den korta tid som 
stoppet varade bör dock det totala antalet fall ha påverkats i mycket liten utsträckning. 
När det gäller de analyser vi har gjort bör de endast marginellt ha påverkats av 
brukandeförbudet. 

 
2.2 Data och bortfall 
I de fall där den senaste versionen av polisblanketten eller VTI-blanketten använts finns 
följande bakgrundsdata om den misstänkte rattfylleristen:  

• Kön 

• Ålder 

• Om misstanke gäller alkohol eller droger (rattfyllerityp). 

Från polisblanketten finns även följande information 

• Om bevisprov har tagits genom utandningsprov (Evidenzer) eller blodprov 

• Alkoholkoncentration i utandningsluften i de fall Evidenzern har använts (en del 
har även fört in koncentrationen i blodet i de fall blodprov tagits). 

Alkoholkoncentration har även införts på VTI-blanketten i de fall koncentrationen är 
känd. 

Vidare finns uppgifter i blanketterna om följande: 

• Om personen tackat ja eller nej till polisens erbjudande 

• Om personen har fått skriftlig information om Skelleftemodellen 

• Hur personen blev aktuell för socialtjänst eller beroendevård 

• Vilka insatser som har gjorts av socialtjänst och beroendevård. 

I Tabell 1 visas hur många blanketter som har kommit in från olika län. Skillnaden 
mellan olika län kan, förutom bortfall, bero på att olika många rattfyllerister omhänder-
tagits eller att olika stora delar av länet jobbar enligt Skelleftemodellen. En blankett 
motsvarar ett fall, men antal fall behöver inte överensstämma med antal personer. Om 
en person omhändertagits flera gånger under insamlingsperioden kan denne också ha 
rapporterats flera gånger. Många fall har kommit in både från polis och från socialtjänst 
eller beroendevård. Detta är dock inget problem eftersom data från de olika källorna 
analyseras separat, se beskrivning i kapitel  2.3. 
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Tabell 1  Antal inkomna blanketter från polis och socialtjänst/beroendevård. 

Län Blanketter från polis Blanketter från 
socialtjänst/beroendevård 

Stockholms län 

Uppsala län 

Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands län 

Blekinge län 

Skåne län 

Hallands län 

Västra Götalands län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

– 

   159 

     18 

   173 

– 

       1

   179 

– 

     68 

   238 

     76 

   492 

   154 

     89 

– 

     37 

– 

     40 

     90 

   165 

   153

    212 

    34

      3

    28

    50

– 

    41

    39

    21

      9

    26

  127 

– 

      24 

      3

– 

      2

– 

    15

  177 

    34

 

Totalt 2 132    845  

 

I majoriteten av de fall (82 %) som skickats in från polisen har den senaste versionen av 
polisblanketten använts, se Tabell 2. Från socialtjänst och beroendevård har den senaste 
polisblanketten och VTI-blanketten använts i ungefär lika stor utsträckning, i 42 
respektive 36 procent av fallen. 
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Tabell 2  Antal (andel) blanketter av olika sort som förekommer i det insamlade 
materialet. 

Typ av blankett Data från polis Data från socialtjänst/beroendevård 

Senaste versionen av 
polisblanketten 

1756 (82 %) 353 (42 %) 

Tidigare versioner av 
polisblanketten 

205 (10 %) 82 (10 %) 

VTI-blankett - 301 (36 %) 

Övrigt (egna blanketter, 
polisrapporter, separata 
anteckningar) 

171 (8 %) 109 (13 %) 

Totalt 2 132 (100 %) 845 (100 %) 

 

Det partiella bortfallet för några av frågorna redovisas i  och Tabell 3 Tabell 4. Bortfallet 
är störst för ålder, vilket gäller både polisdata och data från socialtjänst och beroende-
vård. Det partiella bortfallet beror dels på att informationen inte fyllts i, dels på att 
blanketter har använts där det inte finns någon ruta för den aktuella uppgiften. Ålder är 
en uppgift som alltid fylls i manuellt, medan kön och rattfyllerityp fylls i automatiskt på 
polisblanketterna i de fall Evidenzern används. 
Tabell 3  Partiellt bortfall för vissa frågor i data från polisen. 

Fråga Bortfallets storlek 

Kön 6 %  

Ålder 40 %  

Rattfyllerityp (alkohol eller droger)  12 %  

Önskar kontakt med beroendevård/socialtjänst 11 %  

 
Tabell 4  Partiellt bortfall för vissa frågor i data från socialtjänst och beroendevård. 

Fråga Bortfallets storlek 

Kön 7 %  
Ålder 30 %  
Rattfyllerityp 13 %  
Hur den misstänkta har blivit aktuell för 
socialtjänst/beroendevård 

9 %  

Har genomgått samtal eller behandling (av de 
man har kontaktat) 

9 %  
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2.3 Jämförelser och analyser 
Polisblanketter som har kommit in via socialtjänst och beroendevård ska endast bestå av 
fall som har tackat ja till polisens erbjudande. För att få rätt fördelning av fall med 
avseende på om man tackat ja eller nej har endast data som skickats in från polisen 
använts i analysen av den del som rör polisens insats. I analysen av socialtjänstens och 
beroendevårdens insats används de blanketter som kommit in från dessa platser. Vi har 
också antagit att i alla fall som polisen har skickat in har personen fått erbjudande enligt 
Skelleftemodellen, även om det inte är ifyllt om personen accepterar erbjudandet eller 
inte (utom några få fall där polisen själv har angett att personen inte blivit tillfrågad). 

Alkoholkoncentrationen i utandningsluften anges i mg/l och koncentrationen i blodet 
anges i promille. Omräkningsfaktorn är 2, vilket innebär att 0,1 mg/l i utandningsluften 
motsvarar 0,2 promille i blodet. I den här rapporten har värden från utandningsluft 
räknats om för att motsvara blodalkoholkoncentration, dvs. alla värden anges i promille. 

 
2.3.1 Jämförelse med anmälda brott och statistik från Evidenzerinstrumenten 
Alla som omhändertas för rattfylleri ska erbjudas hjälp enligt Skelleftemodellen, även 
de personer för vilka bevisprovet visar sig vara under straffbar gräns (0,2 promille). För 
att kontrollera om de fall polisen har skickat in skiljer sig från omhändertagna 
rattfyllerister i allmänhet har jämförelser gjorts med statistik för anmälda brott och 
statistik från Evidenzerinstrumenten.  

Statistik över anmälda brott har hämtats från Brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
hemsida10. I denna statistik ingår alla brott som anmälts av polisen, även brott som 
senare avskrivs. Statistik från Evidenzerinstrumenten har erhållits från Bengt Svensson 
på Rikspolisstyrelsen. 

Anmälda brott har använts för att jämföra fördelningen på rattfyllerityp, alltså om 
rattfylleriet avser alkohol eller annan drog. I några få fall som polisen skickat in är 
personen misstänkt för båda typerna av rattfylleri, de personerna finns då med i båda 
grupperna. För jämförbarhetens skull har endast fall där alkoholkoncentration varit över 
0,2 promille tagits med. Statistiken över anmälda brott avser år 2007 eftersom data från 
2008 endast är preliminära. En jämförelse mellan dessa år visar dock att skillnaden är 
marginell. 

För att kunna gör jämförelser med avseende på kön, ålder och alkoholkoncentration i 
utandningsluften användes statistik från Evidenzern. Statistiken över anmälda brott 
finns inte uppdelad på dessa variabler. Data från polisen (dvs. insamlade blanketter) 
som gäller alkoholrattfyllerifall där Evidenzern har använts som bevisinstrument har 
tagits med, det motsvarar 89 procent av alla fall där det är känt att rattfyllerityp är 
alkohol. Dessa data har sedan jämförts med statistiken över samtliga fall där Evidenzern 
använts under 2007. 

                                                 
10 Brottsförebyggande rådet 2008. 
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2.4 Analys av vilka som har accepterat eller inte accepterat 
polisens erbjudande 

Binär logistisk regression användes för att analysera om det finns några skillnader i 
egenskaper mellan de som tackat ja och de som tackat nej till polisens erbjudande. 
Metoden används för att beskriva sambandet mellan en binär responsvariabel och en 
eller flera förklaringsvariabler. Det görs genom att man anpassar en modell där 
sannolikheten för en viss händelse ( 1=Y ) antas vara beroende av ett antal 
förklaringsvariabler på följande sätt: 
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där pβββ ,,, 10 K är regressionskoefficienter och är förklaringsvariabler. I det 
här fallet är den intressanta händelsen att den misstänkte tackar ja till erbjudandet från 
polisen. Som förklaringsvariabler användes kön, ålder (indelad i 5 klasser), län där 
händelsen inträffat och grad av rattfylleri (indelad i 3 klasser; <0,2 ‰, 0,2–1 ‰,  
≥ 1 ‰). Walds test

pxx ,,1 K

11 användes för att testa nollhypotesen att 0=iβ , alltså att 
förklaringsvariabel i inte har någon betydelse för sannolikheten att tacka ja till 
erbjudandet. Mothypotesen är att 0≠iβ . Signifikansnivån sattes till 0,05, vilket innebär 
att om P-värdet understiger 0,05 förkastas nollhypotesen.   

Utifrån modellen skattades också andelen som tackar ja till polisens erbjudande för 
varje värde på de enskilda förklaringsvariablerna. För att få jämförbarhet skattades 
andelarna för en bestämd population med avseende på resterande förklaringsvariabler. 
Det kan ju till exempel vara så att de som grips för rattfylleri i ett län i genomsnitt är 
äldre än de som grips i ett annat län. Om ålder påverkar sannolikheten att tacka ja kan 
då jämförelsen mellan dessa län bli missvisande. Andelen som tackade ja i olika län 
beräknades därför så att fördelningen på övriga förklaringsvariabler var lika i alla län. 
De andra variablerna behandlades på samma sätt. 

Den här analysen gjordes endast för de som misstänktes för rattfylleri med avseende på 
alkohol och där Evidenzern använts som bevisinstrument, eftersom det var intressant att 
ha med alkoholkoncentration som förklaringsvariabel. De fall där polisen angett att den 
misstänkte redan har kontakt med vården togs bort ur datamaterialet. I en del fall har 
polisen inte fyllt i om den misstänkte önskar vidare kontakt eller inte. I dessa fall har vi 
utgått från att personen har tackat nej eftersom vi har antagit att polisen inte är lika 
angelägen att fylla i blanketten om personen inte är intresserad. 

 
2.4.1 Analys av vilka som har gått vidare till samtal hos socialtjänst eller 

beroendevård 
Logistisk regression har också använts för att studera vilka som går vidare till samtal av 
dem som har tackat ja till polisen. Här har förklaringsvariablerna kön, ålder och grad av 
rattfylleri använts. 

Utöver de ovan beskrivna analyserna presenteras resultat från enskilda frågor i 
tabellform. 

 

                                                 
11 Se t.ex. Hosmer & Lemeshow 1989, s.16f. 
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3 Resultat 
3.1 Analys av data från polisen 
3.1.1 Jämförelse med anmälda brott och statistik från Evidenzerinstrumenten  
I Tabell 5 visas fördelningen på rattfyllerityp, dels för data från blanketterna som 
samlats in från polisen under första halvåret 2008, dels för anmälda brott under 2007. 
Här skiljer sig resultaten avsevärt. Rattfylleri med avseende på droger står för  
38 procent av de anmälda brotten, medan motsvarande för polisblanketterna endast är  
6 procent. De som misstänks för drograttfylleribrott blir alltså relativt sällan erbjudna 
hjälp enligt Skelleftemodellen.  
Tabell 5  Jämförelse med anmälda brott. Fördelning efter rattfyllerityp. Endast fall med 
en alkoholkoncentration på minst 0,2 promille är med i alkoholrattfyllerifallen (fall där 
koncentration saknas har tagits bort ur materialet). 

 Polisblankett 
(n=1 593) 

Anmälda brott 20071 (n=29 362) 

Rattfylleri med avseende 
på alkohol 

94 %  62 %  

Rattfylleri med avseende 
på droger 

 6 %  38 %  

1 I preliminär statistik från första halvåret 2008 står rattfylleri m. a. p. droger för 40 % av fallen. 

 

I Tabell 6–Tabell 8 visas jämförelser mellan data från polisblanketter och statistik från 
Evidenzerinstrumenten. Jämförelsen gäller endast rattfylleri med avseende på alkohol 
och endast de fall där Evidenzer har använts som bevisinstrument. För kön är skillnaden 
marginell. När det gäller ålder finns en tendens att färre unga och fler äldre blir 
tillfrågade jämfört med Evidenzerstatistiken. Resultaten är dock osäkra eftersom 
skillnaderna är relativt små och det finns ett stort bortfall i åldersvariabeln. När det 
gäller alkoholkoncentration är skillnaden stor för dem som ligger under straffbar gräns 
(0,2 promille). I Evidenzerstatistiken ligger 15 procent under denna gräns medan endast 
5 procent ligger under gränsen i de insamlade polisblanketterna. Däremot är det ingen 
skillnad om man tar bort de som ligger under 0,2 promille och bara tittar på fördel-
ningen av dem som ligger mellan 0,2 och 1 promille och de som ligger över 1 promille, 
där är fördelningen 65 procent mot 35 procent för båda källorna. 
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Tabell 6  Jämförelse med Evidenzerstatistik uppdelat på kön. Avser endast rattfylleri 
med avseende på alkohol. 

 Polisblankett (n=1 551) Evidenzer år 2007 (n=13 207) 

Kvinnor  10 % 11 % 

Män  90 % 89 % 

 
Tabell 7  Jämförelse med Evidenzerstatistik uppdelat på åldersklass. Avser endast 
rattfylleri med avseende på alkohol. 

Ålder Polisblankett (n=826) Evidenzer 2007 (n=15 304) 

15–29 23 % 24 %  

30–39 13 % 18 %  

40–49 25 % 24 %  

50–59 22 % 19 %  

60– 16 % 15 %  

 
Tabell 8  Jämförelse med Evidenzerstatistik uppdelat på alkoholkoncentration i 
utandningsluften (omräknat till motsvarande värde för koncentration i blodet). Avser 
endast rattfylleri med avseende på alkohol.  

 Polisblankett (n=1 577) Evidenzer 2007 (n=15 304) 

< 0,2 ‰    5 % 15 % 

0,2–1 ‰  62 % 55 % 

≥ 1 ‰  34 % 29 % 

 
3.1.2 Analys av vilka som har accepterat eller inte accepterat polisens 

erbjudande 
Resultat från frågan om den misstänkte önskar eller inte önskar vidare kontakt med 
socialtjänst eller beroendevård redovisas i Tabell 9. En något större andel av dem som 
misstänks för drograttfylleri önskar kontakt än de som misstänks för alkoholrattfylleri. 
På relativt många blanketter har polisen själva angett att den misstänkte redan har 
kontakt med vården och vi har därför räknat detta som en egen kategori. Vi vet dock 
inte hur andra poliser har valt att kategorisera dessa fall så de kan förekomma även i de 
andra svarsalternativen.  

Vi har inte fått in några polisblanketter från Stockholms län, men enligt en separat 
sammanställning så tackade där 23 procent ja till polisens erbjudande under första 
halvåret 2008. Underlaget till den sammanställningen består av antal misstänkta 
rattfyllerister, antal erbjudanden och antal som antagit erbjudandet. Uppgifterna har 
erhållits från Thord Åberg, trafikpolisen City Stockholm.  
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Tabell 9  Fördelning av svar på frågan om den misstänkte önskar eller inte önskar 
kontakt med socialtjänst/beroendevård. Uppdelat på rattfylleri med avseende på 
alkohol och rattfylleri med avseende på andra droger. 

Misstänkta för 
rattfylleri m a p 

Ja Nej Har redan kontakt Ej svar 

alkohol (n=1 773) 20 % 67 % 3 %  10 %  

droger (n=110) 25 % 58 % 11 %  5 %  

 

I de allra flesta fall används Evidenzern som bevisinstrument för dem som misstänks för 
rattfylleri med avseende på alkohol, men ibland tas i stället blodprov. Det kan bero på 
att den misstänkte inte kan avge ett utandningsprov eller att det inte finns något 
Evidenzerinstrument att tillgå. I Tabell 10 redovisas resultat för de fall där blodprov 
tagits. En något större andel av dessa har tackat ja till erbjudandet jämfört med om alla 
tas med (Tabell 9). 
Tabell 10  Fördelning av svar på frågan om den misstänkte önskar eller inte önskar 
kontakt med socialtjänst/beroendevård. Personer som misstänks för rattfylleri med 
avseende på alkohol och där blodprov tagits i bevissyfte. 

Misstänkta för 
rattfylleri m a p 

Ja Nej Har redan 
kontakt 

Ej svar 

alkohol (n=162) 28 % 60 % 6 % 6 % 

 

För att analysera om benägenheten att tacka ja till polisens erbjudande skiljer sig åt 
mellan olika grupper i populationen användes logistisk regression. Som förklarings-
variabler användes kön, ålder (≤29 år; 30–39 år; 40–49 år; 50–59 år; ≥60 år), län och 
grad av rattfylleri (<0,2 ‰; 0,2–1,0 ‰; ≥1,0 ‰). Analysen gjordes endast för de som 
misstänktes för rattfylleri med avseende på alkohol och där Evidenzern använts som 
bevisinstrument, eftersom det är i dessa fall alkoholkoncentrationen är känd. Fall där det 
saknas värden på någon av variablerna är inte med i analysen och län med färre än  
30 fall där det finns data på alla förklaringsvariabler har tagits bort. Efter det återstår 
753 fall, i Tabell 11 visas fördelningen över svar på polisens erbjudande för dessa. 
Andelen som svarar ja är något större än om alla fall tas med. I regressionsanalysen tas 
kategorin Har redan kontakt bort vilket resulterar i ett material på 727 fall. Kategorin Ej 
svar räknas som nej. 
Tabell 11  Fördelning av svar på frågan om den misstänkte önskar eller inte önskar 
kontakt med socialtjänst/beroendevård. Alla fall som har värden på de 
förklaringsvariabler som ingår i den logistiska regressionen. 

Misstänkta för 
rattfylleri m a p 

Ja Nej Har redan 
kontakt 

Ej svar 

alkohol (n=753) 22 % 72 % 3 % 3 % 

 

Resultat från regressionsanalysen visar att sannolikheten för att tacka ja till polisens 
erbjudande skiljer sig signifikant åt med avseende på variablerna ålder, grad av 
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rattfylleri och län (signifikansnivå 0,05). Däremot finns ingen signifikant skillnad 
mellan kvinnor och män (Tabell 12).  

I Tabell 13 visas den skattade andelen att acceptera polisens erbjudande för olika 
kategorier. För att jämförelsen ska bli relevant är andelen beräknad så att för varje 
kategori inom en variabel används samma fördelning på resterande variabler, se 
metodbeskrivning i kapitel  2.4. De fördelningar som har använts är marginalfördel-
ningarna för varje variabel baserat på de 727 fall som ingår i analysen. När det gäller 
ålder är tendensen att benägenheten att tacka ja ökar med stigande ålder, utom för den 
sista åldersklassen där den minskar något. Det visar sig också att andelen som tackar ja 
ökar när alkoholkoncentrationen ökar. De skillnader som finns mellan olika län måste 
tolkas försiktig då vi i vissa län endast har data från delar av länet medan andra är mer 
heltäckande. 
Tabell 12  Resultat från Walds test. Om P-värdet < 0,05 antas att förklaringsvariabeln 
har betydelse för sannolikheten att tacka ja till erbjudandet. 

 Frihetsgrader χ2-statistika P-värde 

Kön 1 1,31 0,253  

Åldersklass 4 10,85 0,028  
Grad av rattfylleri 1 32,15 <0,001  
Län 8 30,54 <0,001  

 
Tabell 13  Skattad andel som accepterar polisens erbjudande om kontakt med 
socialtjänst eller beroendevård. 

Variabel Skattad andel som 
accepterar 

Kön   

Kvinna 25 %  

Man 19 %  

Åldersklass  

–29 12 %  

30–39 18 %  

40–49 22 %  

50–59 26 %  

60– 21 %  

Grad av rattfylleri  

<0,2 ‰ 6 %  

0,2–1 ‰ 15 %  

≥ 1 ‰ 34 %  

Län1  

Blekinge län 7 %  

Jämtlands län 10 %  

Kalmar län 47 %  
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Norrbottens län 9 %  

Skåne län 17 %  

Uppsala län 22 %  

Värmlands län 20 %  

Västerbottens län 20 %  

Västra Götalands län 23 %  

Östergötlands län 15 %  

1 Län med färre än 30 observationer är inte med i analysen. 

 
3.1.3 Skriftlig information 
I samband med att en polis erbjuder medverkan i Skelleftemodellen ska han eller hon 
också lämna skriftlig information med kontaktuppgifter till vården. En person som 
tackar nej till polisen men sedan ångrar sig kan då själv ta kontakt i efterhand. Av dem 
som tackade nej till polisen fick 51 procent skriftlig information, 27 procent fick inte 
information och i 22 procent av fallen var uppgiften inte ifylld på blanketten. 

 
3.2 Analys av data från socialtjänst och beroendevård 
En person som misstänks för rattfylleri kan komma i kontakt med socialtjänst eller 
beroendevård på olika sätt. Förutom kontakt via blanketten från polisen kan en person 
som först tackat nej till polisen ångra sig och sedan själv ta kontakt. Det händer också 
att en person själv söker upp socialtjänst eller beroendevård utan att först ha fått 
information om Skelleftemodellen. Socialtjänsten kan också ha fått kännedom om 
personen via polisrapport eller liknande. 

I Tabell 14 visas vad som har hänt med dem som tackat ja till polisen. Här har vi också 
räknat med alla som fått kontakt via direkttransport, där vi har antagit att de lämnat 
samtycke även om det inte är angett på blanketten. Det är 38 procent som har genomfört 
samtal och ytterligare 3 procent som har avtalat tid för samtal som ännu ej genomförts. 

Tabell 14  Av dem som har tackat ja till polisen. Alkohol- och drograttfyllerifall 
redovisas tillsammans. 

 Andel personer som 

 har genomfört 
samtal1

har avtalad tid 
för samtal som 

ej ännu 
genomförts 

avböjt samtal 
eller ej dykt upp 

vid samtal 

vårdinstansen ej 
fått kontakt med 

Totalt (n=296)  38 % 3 % 41 % 18 % 

1 Hit räknas även de fall där uppgift om samtal saknas men där det finns överenskommelse om 
behandling. 

 

Övriga fall har kommit till socialtjänstens eller beroendevårdens kännedom främst efter 
underrättelse från polisen genom polisrapport, förhörsprotokoll eller liknande (Tabell 
15). Av dem har 22 procent genomfört samtal (Tabell 16). Vi vet inte om dessa personer 
också har fått erbjudande enligt Skelleftemodellen som de avböjt. 
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Tabell 15  Fall som har kommit till socialtjänstens eller beroendevårdens kännedom 
utan att ha tackat ja till polisen.  

 Har redan 
kontakt 

Har själva tagit 
kontakt 

Kännedom via 
polisrapport el 

liknande 

Övrigt/okänt 

Totalt (n=419) 6 % 6 % 47 % 41 % 

 

Tabell 16  Av dem som har kommit till socialtjänstens kännedom via polisrapport, 
förhörsprotokoll, arrestantblad eller liknande. 
 Andel personer som 

 har genomfört 
samtal1

har avtalad tid 
för samtal som 

ej ännu 
genomförts 

avböjt samtal 
eller ej dykt upp 

vid samtal 

vårdinstansen ej 
fått kontakt med 

Totalt (n=179)  22 % 2 % 31 % 45 % 

1 Hit räknas även de fall där uppgift om samtal saknas men där det finns överenskommelse om 
behandling. 
 

För att undersöka sambandet mellan sannolikheten att man genomför samtal och vissa 
förklaringsvariabler användes logistisk regression. Analysen genomfördes för de som 
tackat ja till polisen och endast för alkoholrattfyllerifall. Responsvariabeln antog 
värdena har genomfört samtal och avböjt samtal eller ej dykt upp vid samtal, medan 
övriga kategorier (se Tabell 14) togs bort. Som förklaringsvariabler användes kön, ålder 
och grad av rattfylleri. Län togs inte med eftersom datamaterialet var så litet. Resultatet 
visade att ingen förklaringsvariabel gav upphov till någon signifikant skillnad i om man 
genomförde samtal eller inte (Tabell 17). I Tabell 18 visas den skattade andelen som 
genomgår samtal för olika grupper. Andelen har skattats enligt samma princip som 
tidigare när data från polisen analyserades (Kapitel 3.1.2). 
Tabell 17  Resultat från Walds test. Om P-värdet < 0,05 antas att förklaringsvariabeln 
har betydelse för sannolikheten att genomföra samtal. 

 Frihetsgrader χ2-statistika P-värde 

Kön 1 0,35 0,555  
Åldersklass 4 7,08 0,132  
Grad av rattfylleri 1 3,03 0,082  
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Tabell 18  Skattad andel som genomfört samtal. Av dem som tackat ja till polisen och 
som socialtjänsten eller beroendevården har fått kontakt med. 

 Skattad andel som 
genomför samtal 

Kön   

Kvinnor 54 %  

Män 63 %  

Ålder   

–29 83 %  

30–39 52 %  

40–49 68 %  

50–59 58 %  

60– 42 %  

Grad av 
rattfylleri1

  

0,2–1 ‰ 53 %  

≥ 1 ‰ 71 %  
1 < 0,2 promille, endast 1 fall, ej med i analysen. 

 

Efter samtalet får den misstänkte rattfylleristen erbjudande om fortsatt behandling om 
det anses relevant. Av dem som tackat ja till polisen och genomgått samtal bestämde sig 
62 procent för att gå vidare till behandling (baserar sig på data från105 fall). 

 
3.3 Andel fall som fått polisens erbjudande och går vidare till 

behandling 
En enkel beräkning visar att av dem som får polisens erbjudande om hjälp går 5 procent 
vidare till behandling. Detta beräknas som 0,20⋅0,42⋅0,62⋅100 där 0,20 är andel som 
tackar ja till polisen, 0,42 är andel av dessa som har genomfört eller har avtalat tid för 
samtal och 0,62 är andel som genomgått samtal och bestämt sig för att gå vidare till 
behandling. Alla värden är beräknade för både droger och alkohol. Den beräknade 
andelen på 5 procent gäller alltså för dem som vi vet kan tillskrivas Skelleftemodellen i 
den meningen att de fått erbjudande av polisen.  

Det finns också personer som tackar nej till polisens erbjudande men ångrar sig och 
själva tar kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Dessa kan också tillskrivas 
Skelleftemodellen. Från materialet i den här studien vet vi hur många som själva tagit 
kontakt men vi vet inte om de har tagit det initiativet på grund av att de fått kännedom 
om Skelleftemodellen eller av annan anledning. Om vi ändå räknar med alla dessa så 
ökar andelen som går vidare till behandling till ca 6 procent. De personer som har 
kommit till socialtjänstens eller beroendevårdens kännedom via polisrapport eller 
liknande räknas inte med eftersom dessa är utanför processen i Skelleftemodellen. 
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4 Diskussion och slutsatser 
När data från polisblanketterna jämfördes med antalet anmälda brott framkom att 
drograttfyllerifall är underrepresenterade bland dem som tillfrågas om medverkan i 
Skelleftemodellen. Jämförelser med Evidenzerstatistik visar att detsamma gäller för 
dem som vid provtagningen har en alkoholkoncentration under straffbar gräns, dvs. 
0,2 promille. Däremot finns ingen skillnad mellan de som har alkoholkoncentration 
under eller över 1 promille, de tillfrågas i lika hög grad. Det finns inte heller någon 
snedvridning när det gäller könsfördelning. När det gäller ålder är det svårt att tolka 
resultaten eftersom den uppgiften saknas i 40 procent av de inkomna blanketterna. 
Dessutom är bortfallet mindre i de blanketter där den misstänkte har tackat ja till 
polisens erbjudande om kontakt än i de blanketter där den misstänkte tackat nej. Om 
benägenheten att tacka ja skiljer sig mellan åldergrupper betyder det att åldersfördel-
ningen i bortfallet är snedvriden i förhållande till de fall där åldern är känd. Det betyder 
att åldersfördelningen bland de fall åldern är känd inte är representativ för de som 
tillfrågas om Skelleftemodellen i stort. Bortfall i de övriga variablerna bör endast ha 
påverkat resultaten marginellt. 

Av alla tillfrågade alkoholrattfyllerister tackade 20 procent ja till polisens erbjudande 
om kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Motsvarande andel för tillfrågade 
drograttfyllerister var 25 procent. Av dessa hade 38 procent genomfört samtal och 
ytterligare 3 procent hade bokat in samtal som ännu inte genomförts. Av de som 
genomfört samtal gick 62 procent vidare till behandling (totalt för både alkohol- och 
drograttfylleri). Det är ca 5 procent av alla som får polisens erbjudande som går vidare 
till behandling, om man räknar med dem som kommit till vårdens kännedom via att de 
tackat ja till polisen. Om man även räknar in de som kommer till vården på eget initiativ 
ökar andelen till ca 6 procent. Den uppgiften är dock osäker eftersom vi i många fall 
inte vet hur kontakten gått till. 

Sannolikheten att tacka ja till polisens erbjudande skiljer sig signifikant åt med 
avseende på ålder (≤29 år; 30–39 år; 40–49 år; 50–59 år; ≥60 år), grad av rattfylleri 
(<0,2 ‰; 0,2–1,0 ‰; ≥1,0 ‰) och län. Däremot finns ingen signifikant skillnad mellan 
kvinnor och män. När det gäller ålder är tendensen att benägenheten att tacka ja ökar 
med stigande ålder, utom för den sista åldersklassen där den minskar något. Resultaten 
visar också att ju högre alkoholkoncentration, ju fler är det som tackar ja. Skillnaden 
mellan län ska tolkas försiktigt eftersom vi i vissa fall endast har data från delar av länet 
medan andra är mer heltäckande. Vi kan dock konstatera att det finns regionala 
skillnader. Orsakerna till skillnaderna bör undersökas närmare. När det gäller ålder kan 
det ju till exempel vara så att personerna i de yngre åldersklasserna i mindre 
utsträckning är i behov av hjälp, men det kan också vara så att polisen har lättare att nå 
fram till dem som är lite äldre.  

I den logistiska regressionen ingår endast de fall där Evidenzern använts som bevis-
instrument, då det oftast saknas uppgift om grad av rattfylleri i fall där blodprov har 
tagits. Avsaknaden av blodprovsfall kan ha påverkat resultaten om sambandet mellan 
andelen som tackar ja och förklaringsvariablerna skiljer sig åt mellan de olika provtag-
ningssätten. När det gäller kön, åldersklass och län finns ingen anledning att tro att 
sambandet skulle påverkas. När det gäller grad av rattfylleri skulle det kunna finnas en 
påverkan eftersom den misstänkte själv känner till alkoholkoncentrationen om 
Evidenzern används men inte om blodprov tas. Om det är fastställt att man har en hög 
koncentration kanske man är mer benägen att tacka ja än om koncentrationen är okänd. 
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Totalt sett bör påverkan vara liten eftersom blodprov endast tagits i 11 procent av 
alkoholrattfyllerifallen. 

När det gäller vilka som går vidare till samtal av dem som tackat ja till polisen hittades 
inga skillnader med avseende på kön, ålder och grad av rattfylleri. Det kan betyda att 
om man väl tackat ja till polisen är man sedan lika motiverad att fortsätta i samtal 
oavsett vilken grupp man tillhör. Dock har vi inte kunnat ta hänsyn till eventuella 
regionala skillnader i den här analysen.  

Vi kan inte bedöma hur stort bortfallet är eftersom vi inte vet hur många blanketter som 
borde ha kommit in. Vi kan dock konstatera att bortfallet är betydande eftersom det helt 
saknas uppgifter från ett flertal län. Vi har också sett att det finns en skillnad i andel 
personer som accepterar polisens erbjudande i olika län och därför finns en risk att den 
totala andelen som accepterar erbjudandet påverkas av bortfallet. Ett län där det saknas 
uppgifter från polisen är Stockholms län. I en separat uppföljning kan vi dock se att där 
tackade 23 procent ja under första halvåret 2008. Det resultatet ligger alltså nära det vi 
fått i den här studien. När det gäller resultaten från den logistiska regressionen så 
påverkas dessa endast om sambanden mellan förklaringsvariablerna och respons-
variabeln skiljer sig mellan inkomna fall och saknade fall. 
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Utvärdering av Nationell samverkan mot alkohol & droger i 
trafiken enligt Skelleftemodellen 
 
Syftet med utvärderingen är att studera hur arbetet fungerar i nuläget för att se om och 
vilka förändringar som behöver göras inför framtiden. Utvärderingen består av flera 
olika delar. Bland annat ska vi genomföra djupintervjuer med olika aktörer och 
analysera de samhällsekonomiska effekterna. En viktig del är också att undersöka hur 
många av de misstänka rattfylleristerna som får erbjudande om kontakt med 
beroendevård/socialtjänst och hur många av dem som accepterar erbjudandet. 
 
Det görs idag uppföljningar på regional nivå, men dessa görs på olika sätt i olika 
regioner. Vi behöver därför göra en separat uppföljning på nationell nivå. För att göra 
det behöver vi hjälp av er på polisstationerna. 
 
Det vi behöver är kopior på de blanketter/fax som fylls i för varje person som fått ett 
erbjudande enligt Skelleftemodellen. Det gäller alla personer som misstänks för 
rattfylleri under perioden 1 januari 2008 – 30 juni 2008. För att vi ska få in 
polisfaxen utspritt över perioden är vi tacksamma om ni skickar in dem vid följande 
tillfällen: 29 februari, 30 april och 31 juli till  
 
Per Henriksson  
VTI 
581 95 Linköping 
 
Det är viktigt att alla blanketter, både från personer som tackat ja och personer som 
tackat nej, skickas in, annars blir resultatet missvisande när vi jämför med totalt antal 
personer som misstänks för rattfylleri. 
 
Observera att blanketterna måste vara avidentifierade innan de skickas till oss, genom 
att delen med personuppgifter klippts bort eller maskerats. Innebär detta svårigheter 
eller för mycket merarbete finns alternativet med sekretessförbehåll som RPS 
informerar om sin skrivelse. 
 
 
 
Ytterligare information kan ges av Per Henriksson, 013-20 41 78 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Per Henriksson 
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Utvärdering av Nationell samverkan mot alkohol & droger i 
trafiken enligt Skelleftemodellen 
 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har fått i uppdrag av Vägverket att 
utvärdera Nationell samverkan mot alkohol & droger i trafiken enligt Skellefte-
modellen.  
 
Syftet med utvärderingen är att ta reda på hur arbetssättet fungerar. Vi kommer att 
studera flera olika aspekter, bland annat hur samarbetet mellan olika aktörer fungerar 
och vilka de samhällsekonomiska effekterna är. En viktig del i utvärderingen är att ta 
reda på hur många av de misstänkta rattfylleristerna som får ett erbjudande enligt 
Skelleftemodellen, hur många som tackar ja och hur stor del av dem som i sin tur 
påbörjar behandling. För att kunna genomföra den uppföljningen behöver vi hjälp från 
er inom beroendevården/socialtjänsten. Det vi behöver är uppgifter om samtliga 
misstänkta rattfyllerister som har blivit aktuella för er. 
 

 För de personer där det finns polisfax vill vi ha kopia på dessa (avidentifierade 
genom att den nedre delen har klippts bort/maskerats), 

 För övriga personer har vi tagit fram en särskild blankett, här kallad VTI-
blanketten.  

 
VTI-blanketten ska till exempel användas i de fall den misstänkte rattfylleristen tackar 
nej till polisens erbjudande vid första kontakten, men sedan ångrar sig och vänder sig 
direkt till beroendevården/socialtjänsten. Även fall som ni endast får kännedom om via 
polisrapport/förhörsprotokoll ska redovisas på VTI-blanketten. 
 
Datainsamlingen avser alla personer som omhändertagits för rattfylleri under perioden  
1 januari 2008 – 30 juni 2008. Skicka in polisfaxet eller VTI-blanketten för en person 
när ni anser att fallet är ”avslutat”. Ett fall är avslutat om 
 

− ni inte lyckats få kontakt med personen i fråga och inte avser att göra flera 
kontaktförsök, 

− ni fått kontakt med personen men att han eller hon inte var intresserad, 
− personen har genomgått samtal med specialist från beroendevård/socialtjänst men 

sedan tackat nej till fortsatt behandling, 
− personen har fortsatt i behandling. 

 
 
 
Vänligen skicka in polisfaxen och VTI-
blanketterna till: 
     
    

Per Henriksson  
VTI 
581 95 Linköping 
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För att vi ska få in polisfaxen och VTI-blanketterna utspritt över perioden är vi tack-
samma om ni skickar in dem vid följande tillfällen: 29 februari, 30 april och 31 
juli. Vid sista tillfället ska polisfaxen/VTI-blanketterna för alla fall där personen 
omhändertagits för rattfylleri senast 30 juni 2008 skickas in, även fall som inte hunnit 
avslutas. Ange, om det inte framgår av försändelsen, vem som är avsändaren. 
 
På VTI-blanketten finns en ruta som benämns Intern kod för identifiering. Här kan ni 
fylla i en egen kod för den aktuella personen för att säkerställa att personen endast 
rapporteras en gång. 
 
Ytterligare information kan ges av  
 
Per Henriksson eller  Robert Hrelja 
013-20 41 78    013-20 40 87 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Per Henriksson   Robert Hrelja 
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VTI-blanketten för utvärdering av  
Nationell samverkan mot alkohol & droger i trafiken 

enligt Skelleftemodellen 
 

Använd denna blankett i de ärenden ni inte mottagit fax/blankett från polisen 
Ifyllda blanketter och polisfax skickas till Per Henriksson, VTI, 581 95 Linköping, 

den 29 februari, 30 april och 31 juli 

 

   
   
   

 

   
Uppgifter om personen och händelsen: 
 

 Man  Kvinna   Ålder:………år 
 
Bosatt i……………………..… kommun         Omhändertagen av polisen i ………….……………… kommun 
 
Tidpunkt då personen omhändertogs för rattfylleri:  

 jan  feb  mars  april  maj   juni 
 
Typ av brott: 
Rattfylleri med avseende på:   alkohol, ange grad av påverkan om den är känd ………‰ el. ………mg/l
     annan drog 

Intern kod för 
identifiering………………… 

Hur blev personen aktuell för er inom beroendevården/socialtjänsten? 
 

 Via direkttransport av polisen 
 Tog själv kontakt (ringde, e-postade eller besökte oss) 
 Via polisrapport/förhörsprotokoll från polisen 
 På annat sätt:……………………………………………………………………………………….. 

Har personen fått information om Skelleftemodellen? 
 

 Ja, personen har fått erbjudande från polisen och tackat ja (men inget polisfax har skickats)  
 Ja, personen har fått erbjudande från polisen men tackat nej 
 Ja, personen har fått skriftlig information 
 Nej 
 Vet ej 

Vilka insatser har gjorts? 
 
Personen har genomgått samtal med specialist inom beroendevård/socialtjänst:   

 Ja     1 Nej, vi har inte kommit i kontakt med personen 
 Nej, personen har avböjt samtal  Nej, ett samtal var inbokat men personen dök inte upp 
2 Nej, inte ännu, men en överenskommelse om detta har träffats. 

 
Personen har fortsatt i behandling:   

 Ja   Nej  2 Nej, inte ännu, men en överenskommelse om detta har träffats. 
 
Övriga kommentarer:……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
1 Fyll i denna ruta om ni inte avser att göra fler kontaktförsök, vänta annars med att fylla i blanketten 
 
2 Denna ruta ska endast användas för oavslutade fall vid sista rapporteringstillfället, se följebrev.  
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