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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 syntesrapport.1

Det här dokumentet är en av de fyra underlagsrapporterna.2 Här presenteras en 
intervjuundersökning av Skelleftemodellen. Författare till underlagsrapporten är Robert 
Hrelja & Inger Forsberg. Inledningskapitlet är gemensamt för de fyra underlags-
rapporterna och har författats av Robert Hrelja och Åsa Forsman.  

Vi vill tacka alla personer som generöst delat med sig av sin tid och sina erfarenheter 
under de intervjuer som har genomförts. Vi vill också tacka Susanne Gustafsson från 
NTF som lämnade värdefulla kommentarer i samband med sin granskning av 
slutmanuset. Tack också till Anita Carlsson, VTI, för redigeringsarbetet.  
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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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Kvalitetsgranskning 
Extern peer review har genomförts 16 januari 2009 av Susanne Gustafsson, NTF 
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). Robert Hrelja har genomfört 
justeringar av slutligt rapportmanus. Projektledarens närmaste chef, Jane Summerton, 
har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 28 januari 2009. 

 

 
Quality review 
External peer review was performed on 16th December 2008 by Susanne Gustafsson, 
NTF (The National Society for Road Safety). Robert Hrelja has made alterations to the 
final manuscript of the report. The research director of the project manager Jane 
Summerton, examined and approved the report for publication on 28th January 2009.  
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Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
enligt Skelleftemodellen – Intervjuundersökning 
av Robert Hrelja och Inger Forsberg 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Skelleftemodellen är ett projekt som syftar till att minska antalet återfall av rattfylleri 
genom förbättrat samarbete mellan myndigheter som polis, socialtjänst och beroende-
vård. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka brister och förtjänster som finns 
enligt personer som arbetar med Skelleftemodellen. Undersökningen baseras på material 
från tjugo intervjuer som genomfördes under perioden oktober 2007 till januari 2008.  

Överlag tecknar intervjupersonerna en förhållandevis positiv bild av Skelleftemodellen 
och man är ofta mycket motiverad. Samtidigt finns det ett antal förbättringspotentialer:  

• Utvecklingsbehov om tillämpningen av de bärande idéerna 
Det kan vara en styrka att Skelleftemodellen anpassas till lokala och regionala 
förutsättningar. Även om det finns variationer i arbetssätt som gör att man inte 
överallt kan erbjuda t.ex. samtal inom tjugofyra timmar kan man i olika regioner 
arbeta mot alkohol och droger i trafiken utifrån sina förutsättningar. Skillnaderna 
medför dock att det finns oklarhet om vilka mekanismer som egentligen styr 
utfallet. Det finns därför ett utvecklingsbehov angående tillämpningen av 
Skelleftemodellens bärande idéer. Inför övergången till löpande verksamhet 
borde man klarlägga hur viktiga de bärande idéerna är för utfallet och hur man 
bättre kan uppfylla dem.  

• Behov av klarläggande om hur man ska arbeta med drograttfyllerier  
Det finns utrymme för förbättringar beträffande hanteringen av drograttfylleri. I 
vissa projekt enligt Skelleftemodellen arbetar man mycket ambitiöst med drog-
rattfylla och i andra har man inte börjat. Grunderna för de olika angreppssätten 
är oklara samtidigt som det inte är möjligt att erbjuda kontakt med socialtjänst 
eller beroendevård inom tjugofyra timmar eftersom provsvaren från blodproven 
tar lång tid att få fram. Behovet att klarlägga hur Skelleftemodellens bärande 
idéer ska tillämpas är tydligt i samband med drograttfyllerier.  

• Behov av diskussion om vilka centrala strukturer som kan reglera hur 
medverkande organisationer ska arbeta 
Skelleftemodellen förefaller till stor del påverkas av enskilda personers engage-
mang. Några intervjupersoner menar att man är beroende av eldsjälar. För att 
undvika de risker som följer av ett sådant beroende bör man diskutera och 
klarlägga vilka centrala strukturer som kan användas för att styra de organisa-
tioner som deltar. Flera intervjupersoner tyckte att poliser borde lära sig att 
arbeta enligt Skelleftemodellen redan under utbildningen. Andra tyckte att 
uppgiften att arbeta enligt Skelleftemodellen borde ges i myndigheters 
regleringsbrev eller fastställas i arbetsordningar etc. Sådana exempel visar hur 
intervjupersonerna ser ett behov av strukturer som reglerar arbetet i någon form. 
Denna fråga är särskilt viktig att förhålla sig till inför övergången till löpande 
verksamhet då projektet avslutas hos Vägverket. Någon självklar ersättare till 
Vägverket finns enligt intervjupersonerna inte. De tycker att Vägverket bör ha 
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en fortsatt viktig roll, men en intervjuperson från Rikspolisstyrelsen framhåller 
också att de skulle kunna ta ett större ansvar än tidigare. 
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Joint national action against drunk and drugged drivers according to the Skellefte 
Model – an interview study 
by Robert Hrelja and Inger Forsberg 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The Skellefte Model is a project that is intended to reduce the number of repeat drunk 
driving offences by improving cooperation between agencies such as the police, social 
services and addiction treatment systems. This report is intended to assess the 
deficiencies and merits that exist according to people who are working with the 
Skellefte Model. The study is based on material from twenty interviews that were 
conducted between October 2007 and January 2008.  

Overall, the interviewees paint a relatively positive picture of the Skellefte Model, and 
they are often highly motivated. At the same time, there are some areas for potential 
improvement:  

• Need to develop the application of the key concepts 
The fact that the Skellefte Model is tailored to local and regional conditions and 
assumptions can be an asset. However, these regional differences do result in a 
lack of clarity in terms of which mechanisms actually determine the outcome. 
The need thus exists to develop the application of the key concepts in the 
Skellefte Model. Prior to the transition to ongoing operations, we must clarify 
how important the key concepts are for the outcome, and how they can better be 
fulfilled.  

• Need to clarify how to work with drugged drivers 
There is room for improvement in the handling of drugged drivers. Ambitious 
efforts have been made in some projects conducted in accordance with the 
Skellefte Model to deal with such individuals, while no such efforts have been 
initiated in others. The reasons for these different approaches are unclear, and it 
is not possible to offer contact with social services or the addiction treatment 
system within 24 hours in such cases, as it takes a long time to obtain the 
relevant blood test results. The need to clarify how the key concepts in the 
Skellefte Model are to be applied is obvious in connection with drugged drivers.  

• Need for discussion of which central structures can regulate how 
cooperating organisations are to function 
The Skellefte Model appears to be affected to a large extent by the commitment 
and involvement of the individuals in question. Some interviewees believe that 
there is a dependence on real enthusiasts. To avoid the risks that follow from 
such dependence, there should be discussion and clarification of the central 
structures that can be used to guide the participating organisations. A number of 
interviewees indicated that police officers should start learning to use the 
Skellefte Model during their training. Others felt that the task of working in 
accordance with the Skellefte Model should be specified in the agencies' letters 
of regulation, or clearly laid out in their rules of procedure, etc. Such examples 
show how the interviewees see a need for structures that regulate the work in 
some way. It is especially important to address this issue before the transition to 
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ongoing operations that will occur once the Swedish Road Administration wraps 
up the project. According to the interviewees, there is no obvious replacement to 
take the part of the Swedish Road Administration. They believe that the Swedish 
Road Administration should continue to play an important role, although one 
interviewee from the Swedish National Police Board stated that that body could 
also assume greater responsibility than had previously been the case.  
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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 sam-
arbete mellan organisationer med ansvar för alkohol och droger i trafiken, är Nationell 
samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Huvudtanken i 
projektet är att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt efter att de har omhän-
dertagits och förhörts av polisen ska komma i kontakt med kommunernas socialtjänster 
eller landstingens beroendevård. Idag arbetar ca 97 procent1 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 beroendevården. Andra 
organisationer som medverkar i vissa kommuner är kriminalvårdens frivård, länssty-
relsernas 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. 
Resultatet redovisas i tre underlagsrapporter utöver denna (Forsman, 2009; Henriksson, 
2009; Hrelja och Forsberg, 2009). De viktigaste resultaten från underlagsrapporterna 
sammanfattas i en syntesrapport (Hrelja et al., 2009).  

 
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 
(Fuhrman, 2008). Ertappades en rattfyllerist vid polisens kontroller erbjöds denne ett 
samtal med beroendevården. Visade det sig att rattfylleristen hade alkoholproblem, och 
ville ha hjälp med att komma tillrätta med dem, fick denne behandling och rehabili-
tering.  

En utgångspunkt var att polisens nykterhetskontroll utlöste en krissituation som gjorde 
personen i fråga mottaglig för ett erbjudande om hjälp. När rattfylleristen började oroa 

                                                 
1 Uppgift från Håkan Lundgren, Vägverkets nationelle samordnare av Skelleftemodellen, 2008-11-20. 
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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, 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 beroendevården.  

Skelleftemodellen, som den har beskrivits, 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 gälla även 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 vid varje vägverksregion.2 Organisa-
tionen byggs upp länsvis eller för delar av län. I de olika län där man arbetar enligt 
Skelleftemodellen benämns den med olika projektnamn även om syftet har varit 
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 
sållningsprovet visar ett positivt utslag informerar polisen om modellen, lämnar över en 
folder som beskriver Skelleftemodellen, erbjuder hjälp och frågar om den misstänkte 

                                                 
2 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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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 samtals-
metod som ursprungligen utvecklades inom beroendevården för att stärka den inre 
motivationen för förändring hos en vårdtagare.3 Den är en icke-konfrontativ samtals-
metod 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 utandnings-
luften (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. körsätt eller uppträdande kan 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.   

                                                 
3 Barth & Näsholm 2006.  



 

2 Syfte och metod 
Syftet med studien är att undersöka erfarenheter och uppfattningar om Skellefte-
modellen hos personer som arbetar med modellen. De huvudsakliga frågeställningarna 
är: 

• Hur fungerar arbetet med Skelleftemodellen i de olika regionerna i jämförelse 
med situationen innan modellen infördes?  

• Vilka uppfattningar har personer som arbetar med Skelleftemodellen om 
projektets resultat?  

• Vilka kostnader har Skelleftemodellen fört med sig för deltagande 
organisationer?  

• Hur bör övergången från projektorganisation till löpande, reguljär verksamhet gå 
till och vilken roll bör Vägverket ha i framtiden?  

Studien baseras på material från tjugo intervjuer vilka genomfördes under perioden 
oktober 2007 till januari 2008. Strävan har varit att få så bra geografisk och organisa-
torisk spridning som möjligt på intervjupersonerna. Vi har också valt att främst 
intervjua personer som arbetar i de myndigheter som utgör Skelleftemodellens 
organisatoriska kärna, dvs. polis, beroendevård och socialtjänst. Intervjupersonerna har 
identifierats med hjälp av Vägverkets regionala samordnare som tog fram listor på 
tänkbara personer. VTI gjorde sedan ett urval av intervjupersoner för att uppnå en 
spridning i organisationer och geografisk hemvist. Det innebär att urvalet inte har varit 
slumpmässigt utan utgått från Vägverkets förslag. Om Vägverket har föreslagit de 
engagerade och positiva medarbetarna i Skelleftemodellen kan det påverka representa-
tiviteten. Intervjupersonerna har dock visat sig vara kritiskt reflekterande över Skellefte-
modellen och vi gör därför bedömningen att urvalet inte har inneburit en slagsida åt 
positiva intervjupersoner.  

Vi har gjort intervjuer i samtliga av Vägverkets sju regioner. Totalt har fem poliser, fem 
personer som arbetar på beroendeenheter och fyra personer inom socialförvaltningen 
intervjuats. Därtill har tre av Vägverkets regionala samordnare för Skelleftemodellen, en 
företrädare för ett regionförbund samt en företrädare från vardera NTF och Sveriges 
kommuner och landsting intervjuats.  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där en intervjuguide med i förväg 
formulerade frågor användes (se bilaga 1). De områden som fokuserats är: nuvarande, 
tidigare samt alternativa arbetssätt, samarbete med andra myndigheter/organisationer, 
uppfattning om projektet generellt och dess effekter, Vägverkets roll, övergången från 
projekt till löpande verksamhet och resurser/ekonomi. Intervjuguiden användes som bas 
till att föra ett samtal inom frågeområdet, att ställa följd- och fördjupningsfrågor samt 
att be om förtydliganden inom frågans ram. Intervjuerna pågick mellan en till en och en 
halv timme. Alla intervjuer har spelats in och därefter transkriberats ordagrant. 
Intervjupersonerna har anonymiserats. Vid analys av intervjumaterialet har vi letat efter 
återkommande teman. Identifierade teman har även använts för att strukturera 
framställningen i text. Vid utdrag ur intervjuer i form av citat har vi haft ambitionen att 
återge uttalanden så ordagrant som möjligt. Vi har dock tagit oss friheten att redigera 
texten i skriftspråklig riktning. Vi har exempelvis redigerat bort upprepningar. 

Intervjuer är en av flera så kallade kvalitativa metoder. Sådana metoder används för att 
tolka och förstå ”mjuka data” som åsikter, erfarenheter och uppfattningar. Metoden ger 
kunskap om erfarenheter bland de intervjuade personerna som arbetar med 
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Skelleftemodellen. Studiens icke-representativa urval av intervjupersoner medför att 
slutsatser inte kan dras som med säkerhet är generellt giltiga för samtliga projekt i 
Sverige som arbetar enligt Skelleftemodellen. Det finns dock återkommande teman och 
överensstämmelser i intervjuerna som indikerar att dessa är av mer generell giltighet 
eller av principiell betydelse. Vår ambition har varit att lyfta fram principiellt viktiga 
erfarenheter och uppfattningar om Skelleftemodellen som förhoppningsvis kan 
användas till en diskussion av modellens förtjänster och brister.  

Utöver intervjumaterialet har tidigare utvärderingar av de olika regionala projekten 
enligt Skelleftemodellen använts. Sökningar av utvärderingar har skett på Vägverkets 
hemsida och alla Vägverkets samordnare i de sju vägverksregionerna har tillfrågats om 
eventuella utvärderingar från deras respektive region. De utvärderingar som ligger till 
grund för sammanställningen är de som tar ett helhetsgrepp samt analyserar brister och 
förtjänster i de regionala projekten på ett djupare sätt än de periodvisa kvantitativa 
resultatuppföljningar som finns i alla regioner. Sådana utvärderingar har utförts i 
Stockholms län, Jönköpings län, Kronobergs län, Gotlands län och Kalmar län samt i 
Örnsköldsvik.  
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3 Resultatredovisning 
Bland intervjupersonerna fanns det överlag en stor tilltro till Skelleftemodellens 
potential. Många framhöll att Skelleftemodellen gör att myndigheterna kan komma i 
kontakt med personer med drog- och alkoholproblem innan de utvecklat ett djupare 
beroende. Insatser som förhindrar ett djupare missbruk kan sättas in 3–7 år tidigare. 
Några direkta alternativ till modellen tycker inte intervjupersonerna att det finns. En 
intervjuperson menade att alternativet var att inte göra någonting. Man trodde inte bara 
att det fanns stora samhällsekonomiska vinster med arbetet, utan även att det fanns 
vinster som inte lätt kan mätas i pengar. Intervjupersonerna framhöll att våld i hemmet 
kan undvikas, att man kan förhindra att barn far illa och att kostnader för arbetsgivare 
och samhället kan minskas. Vårt intryck är att arbetet med Skelleftemodellen bidrog till 
att öka många intervjupersoners motivation och skapade en känsla av att göra något 
konkret som förhindrade återfall. Särskilt poliser uttryckte att Skelleftemodellen hade 
gett dem nya perspektiv på arbetet och gjort det möjligt att göra en konkret insats mot 
rattfylleriet. Det var också bland poliser som de största förändringarna i arbetssätt och 
bemötande av misstänkta rattfyllerister hade skett.  

Det viktigaste för polisen i stort är att vi äntligen känner att vi är med och 
bidrar till att slippa ta den här människan igen. Vi är med och bidrar till att 
förhoppningsvis några färre olyckor med rattfyllerister sker. Det har inte 
varit polisens roll tidigare utan vi har mera sagt att vi ska rapportera och vi 
ska ställa till rätta när det väl har hänt någonting – när man väl har kört på 
fyllan eller blivit kontrollerad eller det har redan hänt något. Nu är vi med 
för att försöka få bort den typen av företeelse och brott i fortsättningen 
också (intervju polis). 

Tidigare hade man arbetat mer i ”stuprörsformat”, som en polis uttryckte det, medan 
man nu var en del av ett sammanhang och kunde se till att personer med alkohol-
problem tidigare fick behandling och eventuellt bröt en utveckling mot djupare miss-
bruk. För intervjupersoner från andra organisationer var förändringarna mindre. En 
intervjuperson från en beroendemottagning menade att den enda skillnaden mot förut 
var att han nu fick ett fax om en misstänkt rattfyllerist. Men han prioriterade ärendet 
högt och försäkrade sig om att snabbt komma i personlig kontakt med den misstänkte 
rattfylleristen. En annan intervjuperson från en socialförvaltning framhöll på ett 
liknande sätt att även om inga stora förändringar hade inträffat skedde kontakten med 
rattfyllerister snabbare. Skelleftemodellen förefaller därför handla mindre om stora 
förändringar i arbetssätt och mer om förbättrat samarbete. Man såg Skelleftemodellen 
som en möjlighet att genom samarbete förhindra rattfylleriet. Men samarbetet 
försvårades av det stora antalet personer som var tvungna att samordna sitt arbete samt 
alla rutiner som fanns. 

Polisen ska ställa frågan och man måste ställa frågan på rätt sätt och man 
måste komma ihåg att oavsett ja eller nej så ska de ha en broschyr. Och 
sedan ska det faxas till olika nummer i hela länet, då har de telefon-
nummer till alla kommuner i länet och då har de också fått en nationell 
lista. Vem uppdaterar den och var sitter den, är den på nätet eller sitter den 
på väggen och vem byter ut den om telefonnummer har bytts? Och var 
sitter listorna? Jo, de sitter vid varje evidenzstation och hur många sådana 
finns det i varje polisområde och vem är ansvarig för den? Och vem talar 
om för folk hur de ska göra om det kommer in ett fax eller om det kommer 
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in en rattfyllerist? Det kanske är så att den som är ansvarig för utbildning 
av evidenzen lär ut det här. Men hur får han informationen? Har vi direkt-
kontakt med honom? Nej det har vi inte utan vi har någon annan. Fungerar 
den kontakten? Ja du hör! (intervju Vägverket). 

Vid intervjuerna framkom också att det fanns ”strukturella” hinder som försvårade sam-
arbetet och som gjorde Skelleftemodellens möjligheter att förhindra återfall mindre. En 
sådan omständighet var sekretessbestämmelser.  

 
3.1 Sekretess som hinder för samarbete 
Den omständighet som flest intervjupersoner tyckte försvårade samarbetet mellan 
berörda myndigheter var sekretessbestämmelserna. För poliser var det svårt att få 
kunskap om vad som hände med de misstänkta rattfyllerister som tackat ja till 
erbjudandet om samtal med socialtjänst eller beroendevård. En sådan återkoppling 
menade man var mycket viktig för att kunna upprätthålla motivationen.9  

Tillämpningen av sekretesslagstiftningen upplevdes som problematisk även av intervju-
personer från beroendevård och socialtjänst. Polisens tillämpning av lagstiftningen 
innebar att socialförvaltningar bara underrättades om en misstänkt rattfyllerist tackade ja 
till samtal med socialtjänsten. Det minskar möjligheterna att slussa misstänkta rattfylle-
rister vidare i kedjan av samarbetande organisationer. En intervjuperson menade rent av 
att polisens tillämpning av lagstiftningen inneburit att nästan inga rattfyllerister nådde 
socialförvaltningen och att socialförvaltningen därför inte fått en chans att vara en aktiv 
part i Skelleftemodellen.  

Jag kan känna att det är väldigt svårt att hålla motivationen uppe om det 
inte kommer in några rapporter. Därför att socialtjänstens missbruks-
enheter, de drunknar i en massa andra ärenden och då är det svårt att 
prioritera. Socialtjänsten jobbar också med frivillighet. Och det tror jag är 
någonting som man har dålig kunskap om, om vad som faktiskt social-
tjänsten kan erbjuda. Vi jobbar nästan uteslutande med frivillighet. Man 
tror att det är till men för personen att få kontakt med socialtjänsten, att det 
blir repressalier, men så är det ju inte. Det är klart att den möjligheten 
finns, men […] inom socialtjänsten kan du få rådgivning och vara anonym 
(intervju socialförvaltning).  

Lagstiftningen har inte alltid tillämpats på detta sätt. I några tidigare projekt inom ramen 
för Skelleftemodellen skickade polisen uppgifter även om personer som tackat nej till 
socialtjänsten. Effekterna av socialtjänstens kontakter med personer som tackat nej 
framgår av en tidigare utvärdering från Kalmar län. I den framkom att många rattfylle-
rister som tackat nej till polisens erbjudande efter en tid tackade ja när socialsekreterare 
kontaktade dem.10 Personer som tackat nej till samtal med vården har enligt en 
utvärdering från Kronobergs län också i flera fall själva sökt upp beroendevården.11 Det 
förefaller enligt vissa intervjupersoner att rattfyllerister ibland tackar nej för att slippa 
situationens obehag. De verkar bli mer mottagliga när de lämnat den pressande 

                                                 
9 Behovet av återkoppling identifieras också i flera tidigare utvärderingar som ett sätt att öka antalet 
tillfrågade rattfyllerister genom att höja polisernas motivation.  
10 Kalmarmodellen Trafik utan droger, delutvärdering 4. 
11 Trafiknykter Kronoberg, 2005, s. 10. 

VTI notat 6-2009 15



 

situationen hos polisen. Därför framhöll några intervjupersoner att det är viktigt att 
rattfylleristen får med sig en informationsbroschyr från det första mötet hos polisen. Det 
fanns dock delade meningar om vad ett erbjudande om kontakt med socialförvaltningen 
resulterade i. Ett intressant resultat från utvärderingen av Skelleftemodellen i Jönköping 
är att socialjouren involverades väldigt lite. Socialjouren handlägger alla ärenden som 
ingår i socialförvaltningens ansvarsområde och som är av akut karaktär. De intervjuade 
poliserna i Jönköpings utvärdering menade att alla tillfrågade rattfyllerister backade när 
kontakt med socialjouren kom på tal. Det var lättare för polisen att motivera misstänkta 
rattfyllerister när de diskuterade kontakt med en socialmedicinsk öppenvårdsmottagning 
som ibland erbjöd anonymitet.12  

Flera intervjupersoner ifrågasatte även utgångspunkten om frivillighet i anslutning till 
sekretess och underrättelser till socialförvaltningen.  

Varför ska man behöva ställa frågan till rattfylleristen? Då har jag fått svar 
att det här är ett frivilligt projekt. Men i frivilligheten bör inte ingå om 
man ska bli kontaktad av socialen utan frivilligheten ligger i om man ska 
ha vård eller inte. [...] Har man begått en brottslig handling ska man inte 
ha valfrihet att bli kontaktad av socialen. Det drev jag väldigt hårt 
tillsammans med trafikpolischefen som tyckte precis likadant. En 
anledning till att jag tycker att man ska faxa alla är att man ska göra det 
här så enkelt som möjligt (intervju Vägverket).  

Flera intervjupersoner önskade en lagändring som gjorde det möjligt att underrätta 
socialförvaltningen vid rattfylleri oavsett om de misstänkta tackade ja eller nej till 
erbjudandet om samtal. Såväl poliser som andra intervjupersoner framhöll också att det 
fanns märkliga skillnader i lagstiftningen för personer som misstänktes för rattfylleri 
och personer som greps enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB).  

När vi tar en vanlig normalfyllerist och låser in dem för LOB kan det vara 
en 17-åring som har tagit sin första fylla. När han blir utsläppt från cellen 
går det automatiskt ett meddelande till socialen. Av alla som är inlagda för 
LOB på en polisstation skickas 100 % till socialen. Och hur farlig är han 
som kanske aldrig har druckit och tar sin första studentfylla mot en 
rattfyllerist som vi kanske rapporterar flera gånger? Den får vi inte skicka! 
(intervju polis).  

Sekretessbestämmelsernas utformning är ett exempel på faktorer som intervjuperso-
nerna menar påverkar möjligheterna att nå Skelleftemodellens ambitioner att minska 
antalet återfall. Det förekom även en viss självkritik bland poliser om hur de hade tolkat 
lagstiftningen. 

Alla projekt har sina begränsningar och det var vi medvetna om från 
början. Sedan gäller det också att man utnyttjar den lagstiftning som finns 
fullt ut och inte själv bygger in några gråzoner för att inte riskera att gå 
utanför sekretesslagstiftning. Att man verkligen tittar på vad säger lagen 
och hur har lagen tolkats och vilket spelutrymme har vi tillsammans. Och 

                                                 
12 Utvärdering projekt Snabba ryck, 2005, LUPPEN (lärande, forskning & utveckling ur praktikens 
perspektiv), s. 48.  
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många gånger var vi väldigt rädda för att utnyttja hela lagrummet och hela 
handlingsutrymmet (intervju polis).  

Skelleftemodellen handlar till stor del om att skapa ett samarbete mellan berörda 
organisationer. Men vilka resultat tycker intervjupersonerna att Skelleftemodellen leder 
till? 

 
3.2 Skelleftemodellen – en fråga om logistik 
Skelleftemodellens syfte är att ”minska antalet påverkade förare genom minskat antal 
återfall bland rattfyllerister och att öka möjligheten för de påverkade förare som 
ertappas att ta itu med sina problem”.13 Skelleftemodellen leder utan tvekan till att fler 
rattfyllerister får möjlighet att ta itu med sina problem. Men leder Skelleftemodellen till 
färre återfall? Det finns inga utvärderingar eller forskning om vad som händer med de 
personer som genomgår samtal eller behandling. Det är därför svårt att uppskatta om 
antalet återfall minskar genom Skelleftemodellen. Inte heller de personer vi har 
intervjuat kan uttala sig om modellen leder till färre återfall. Många säger sig inte veta 
eller att de tror att modellen leder till ett färre antal återfall, men ingen har kunskap om 
saken på generell nivå. Några intervjupersoner menade att det är värt att arbeta enligt 
Skelleftemodellen även om det inte skulle gå att generellt mäta hur många återfall som 
förhindras. De menade att bara om en rattfyllerist kan göras nykter är mycket vunnet. 

Får du bara en pappa eller mamma till att bli nykter är enormt mycket 
vunnet för just den familjen och för sjukvården om han greppar det här 
halmstrået. Det kanske var just den här rattfyllan som var vändningen i 
hans eller hennes liv. Okej det kostar pengar, ja, men vad kostar det i 
slutändan om de fortsätter och super och kanske även fortsätter köra bil. 
Jag är ingen ekonom, men jag skulle kunna tänka mig att, jag menar av de 
här sexton stycken, så låt säga att det är tio stycken som blir nyktra. Det är 
enormt mycket vunnet för jag menar det är inte bara de tio utan det är runt 
omkring, arbetskamrater, barn, barnbarn (intervju polis).  

Andra intervjupersoner ställde sig mer frågande till Skelleftemodellens resultat. Vid 
några intervjuer framkom att väldigt få misstänkta rattfyllerister gick vidare till 
behandling i vissa kommuner. Andra intervjupersoner uttryckte att det saknades 
kriterier för att värdera Skelleftemodellens resultat.  

Jag tycker Skelleftemodellen har börjat lite märkligt. Man börjar med en 
jättesatsning och sedan ska man utvärdera om det här är bra eller inte. Så 
jag tycker att ni (VTI) kommer in i ett litet märkligt läge. Men sedan är det 
så här att när någon säger att ”jag inte har lyckats övertala tillräckligt 
många”, var finns kriteriet för vad som är lyckat eller inte? Det finns inte. 
Jag menar rent generellt kan man tänkas lyckas om man får 2–3 stycken 
på ett år att inte köra i fyllan. Då har man tjänat en del. Men hur många 
måste man få in i behandling eller gå vidare för att det ska vara lyckat. 
Och jag har inte sett några siffror och man har inte ställt upp några 
kriterier för det (intervju beroendevård).  

                                                 
13 Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Skelleftemodellen. Informationsmaterial om 
Skelleftemodellen från Vägverket.  
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Avsaknaden av kriterier för att värdera Skelleftemodellens resultat är enligt en 
intervjuperson en konsekvens av att det vid starten fanns oklarheter om vilka mål som 
skulle gälla. Det saknades enligt denne direktiv om mål och uppföljningskriterier. ”Det 
var inte riggat riktigt som ett bra projekt från början”, menade en intervjuperson från 
Vägverket. När Skelleftemodellen skulle bli ett nationellt projekt fanns det en över-
gripande strategi, men Vägverkets regioner hade möjlighet att organisera Skellefte-
modellen på delvis olika sätt och de satte upp olika mål för verksamheten.  

Hur många rattfyllerister i behandling behövs det för att kunna säga att Skellefte-
modellen är en framgång och värd att fortsätta att arbeta med? Några av våra intervju-
personer menar att frågor om återfall egentligen ligger utanför Skelleftemodellens 
påverkansförmåga. Om man ser Skelleftemodellen som en fråga om logistik, dvs. om att 
slussa rattfyllerister till socialtjänst och vård, avgörs antalet återfall till stor del av 
omständigheter bortom Skelleftemodellens påverkansförmåga, t.ex. i vårdkvalitet.   

Om vi ser till Vägverkets uppdrag så är det att skapa och få den logistiska 
kedjan att fungera – vi kan inte trampa in och tala om för socialtjänsten 
vilka åtgärder man ska sätta in – men det viktiga är att vi ser till att de 
kommer dit och att inströmningen av personer som har åkt fast för 
rattfylleri ökar markant. Sedan hoppas vi och tror att de sätter in relevanta 
åtgärder och förhoppnings kan vi mäta effekten av det också, att återfallen 
minskar (intervju Vägverket).  

Om man ser Skelleftemodellen som en fråga om logistik är det intressant att notera att 
modellen tillämpas på olika sätt. Vad förenar olika tillämpningar och vilka förutsätt-
ningar måste vara uppfyllda för att de ska kunna kallas för Skelleftemodellen? Det är en 
fråga som har betydelse för vilka resultat man kan nå. Flexibiliteten i tillämpningarna 
kan ses som ett problem, men det fanns även, som vi visar nedan, intervjupersoner som 
tyckte att flexibiliteten var en förutsättning för en nationell modell. 

 
3.3 Många olika Skelleftemodeller – vad förenar dem? 
Vår utgångspunkt i denna studie är att Skelleftemodellen främst ska ses som en modell 
för förbättrad logistik. Vi kommer därför bl.a. att studera hur de grundläggande idéerna 
bakom Skelleftemodellen som antas påverka förutsättningarna att slussa misstänkta 
rattfyllerister till socialtjänst eller vård i praktiken påverkar resultaten. De grund-
läggande idéerna bakom modellen är frivillighet och ett respektfullt erbjudande om 
samtal med socialtjänst eller beroendevård inom tjugofyra timmar vid en för den 
misstänkte pressad situation. I den ursprungliga Skelleftemodellen började represen-
tanter från polis, beroendevård och socialförvaltning att samverka för att minska 
återfallen av rattfylleri. Polisen gav misstänkta rattfyllerister erbjudande om samtal med 
socialförvaltning eller beroendevård och skjutsade de misstänkta rattfylleristerna till en 
beroendeenhet omedelbart i samband med brottet.  

När Skelleftemodellen tillämpas nationellt sker det i kommuner med andra förutsätt-
ningar än de som fanns i Skellefteå. Modellen har modifierats för att fungera i regioner 
med andra förutsättningar och frågan är i vilken utsträckning Skelleftemodellens 
ursprungliga idéer fortfarande är giltiga. Några intervjupersoner framhöll att det måste 
finnas lokala tillämpningar av modellen och att de medverkande organisationerna själva 
visste hur modellen skulle tillämpas på bästa sätt.  
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När man jobbar med det här ute i kommunerna så kan man inte ta en 
modell och säga att det här är Skelleftemodellen och det här ska ni göra 
eller det här är SMADIT. Det är många kommuner i länet och det fungerar 
på många olika sätt. […] Det som förenar är att man på ett enkelt sätt ska 
kunna prata med dem som åker dit för rattfylleri och snabbt kunna ge dem 
någon form av hjälp. Och sedan hur man gör det spelar ingen roll, men 
huvudsaken är att man har samma inriktning. Jag ska hjälpa dig så att inte 
du kommer att köra påverkad någon mer gång (intervju NTF).  

Det kan vara en styrka att Skelleftemodellen anpassas till lokala och regionala 
skillnader. En nationell tillämpning förutsätter flexibilitet i tillämpningarna. Men det 
fanns också intervjupersoner som undrade över vad som förenar tillämpningarna och 
hur mycket Skelleftemodellens bärande idéer kan förändras för att passa lokala 
förutsättningar när det enligt dem fanns ”lika många Skelleftemodeller som 
kommuner”. Några intervjupersoner undrade hur de många tillämpningarna påverkade 
resultatet.  

Som förra chefen här pratade om att man skulle ta [rattfylleristerna] med 
”byxorna nere” […] Det är sådana saker, jag menar man måste ta reda på 
vad den här tidsaspekten mellan intervention och behandling egentligen 
betyder tycker jag. Spelar det någon roll om man får vänta en vecka eller 
har man bättre effekt på omedelbar insats? Det skulle jag vilja veta. Jag 
skulle vilja veta om det finns en korrelation mellan polisens beteende eller 
kunskapsnivå eller vad du nu vill och utfallet i hur många som tas och som 
kommer in i systemet. Om det inte spelar roll hur polisen frågar kan väl 
polisen säga ”men din dumma f-n”, och skälla ut dem som en del gör. 
Eller spelar det roll om man möter dem med respekt och erbjuder dem 
möjlighet att kunna få prata om det här? (intervju beroendevård). 

Vårt intryck är att det finns en viss oklarhet om hur Skelleftemodellen ska tillämpas för 
att ge ett bra resultat och vilka mekanismer som styr utfallet. För att Skelleftemodellen 
ska kunna användas i hela Sverige måste den anpassas efter olika lokala och regionala 
organisatoriska förutsättningar. Det är de stora skillnaderna som gör det svårt att 
utvärdera och avgöra vilka faktorer som gör att modellen fungerar bra i en kommun 
men inte i en annan.  

[...] här har den lilla broschyren varit en framgångsfaktor. Vi har alla 
kommunerna med i den. Den vill vi att polisen ska ge till samtliga 
rattfyllerister oavsett om de svarar ja eller nej och då har många upptäckt 
att de får in fler till socialförvaltningen än vad de har faxat till polisen. Det 
betyder att när de vaknar upp dagen efter eller några dagar efteråt så ringer 
de den här kontakten. Det är mycket bra, men är de med i projektet då? Är 
det inom tjugofyra timmar, men de fick information så det är en gråzon då. 
Ska man räkna med alla som kommer till socialen? Så den där tidsgränsen 
är diskutabel och från början när Skelleftemodellen var ny då kunde de 
köra dygnet runt till beroendeenheten och då var det detta med tjugofyra 
timmar jättebra då, men nu fungerar det mer på ett annat sätt, att man 
ringer till en kommun långt borta eller faxar till dem (intervju Vägverket).  
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Vi kommer nedan att redogöra för de intervjuades uppfattningar om Skelleftemodellens 
bärande idéer och hur de ska tillämpas. Det finns nämligen delade uppfattningar om 
dem. En av dessa utgångspunkter är frivillighet. Det står misstänkta rattfyllerister fritt 
att tacka ja eller nej till samtal med socialförvaltning eller beroendevård. Vad tycker 
intervjupersonerna om frivilligheten? 

 
3.3.1 Frivillighet  
Ett återkommande tema vid intervjuerna med företrädare för socialtjänst och beroende-
vård är att polisen skickar för få fax. Det är ett problem som även tidigare utvärderingar 
tagit upp. Enligt en utvärdering av Skelleftemodellen på Gotland har de misstänkta 
rattfyllerister som polisen på Gotland erbjudit kontakt med beroendevård eller social-
tjänst periodvis varit så få att hela projektet har äventyrats.14 På liknande sätt beskrivs 
att problemen med måluppfyllelse med Skelleftemodellen i Stockholms län beror på att 
antalet ertappade rattfyllerister varit för få.15 Utvärderarna framhåller att målen om visst 
antal ertappade rattfyllerister, erbjudanden om vård, personer som accepterar vård, 
kontakter med vårdinstans och genomgången vård på beroendemottagning bildar en 
kedja som förutsätter framgång i tidigare länkar. Utvärderingarna är eniga om att 
polisens arbete är av mycket stor betydelse. Men vad orsakar dåliga resultat och för få 
fax?  

Några av intervjupersonerna har under intervjuerna frågat sig om orsaken är att polisen 
frågar för få misstänkta rattfyllerister eller om för få rattfyllerister tackar ja. Polisen ses 
oavsett svar som den kritiska länken för framgång.  

Vi hade kontakt med polisledningen bara här för 14 dagar sedan. Vi 
försöker sammanställa vårt utvärderingssätt och jag tror inte det skiljer sig 
särskilt mycket från de andra, men när man tittar på hur de presenterar 
resultaten kan man tycka att det är pinsamt dåligt. För vi har presenterat 
det för kommuner och kommunchefer har varit förbannade. Jag menar att 
griper ni 300 personer för rattfylleri och det är endast 4–5 som går vidare! 
Vad gör ni? Frågan är i alla högsta grad berättigad. Det är pinsamt varje 
gång det ska presenteras (intervju beroendevård). 

Enligt denne intervjuperson var resultaten inte bättre på andra platser. Han menade att 
frivilligheten var en orsak till det enligt honom dåliga resultatet. Anledningen till att så 
få personer gick vidare till behandling i det projekt han arbetade i berodde enligt honom 
på att många rattfyllerister hade ett djupt beroende som gjorde att de inte var mottagliga 
för erbjudanden om samtal. Polisen struntade därför i att erbjuda kontakt med social-
tjänst eller beroendevård.  

Har de promille på över 2 så är de behandlingsresistenta. De är fullständigt 
ointresserade och det var nog en okunskap vi hade i början. Vi trodde att 
vi tidigt skulle fiska upp dem som kör lite omdömeslöst och tar bilen, de 
som är riskpatienter. Men de är råalkisar många av dem (intervju beroen-
devård).  

                                                 
14 SMADIT Gotland år 2006, s. 4.  
15 Gustafsson & Henriksson, 2007.  
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Det är inte en viss kategori intervjupersoner som är skeptiska till frivilligheten. Det 
förekommer ifrågasättanden från personer inom alla organisationer. Men det finns även 
personer som slår vakt om idén om frivillighet och som menar att Skelleftemodellens 
framgång förutsätter frivillighet.  

Hade man fått hit folk som inte vill ha hjälp; vi kan inte jobba på det sättet 
och vi kan inte fungera som en akutmottagning åt polisen så att de bara 
kan skjutsa hit dem. […] Då måste vi ägna mycket tid och kraft åt att 
försöka övertala folk. Det fungerar inte. Det finns ibland en övertro på 
motivationsarbete av folk med olika typer av problem. Visst det kan 
fungera ibland, vi kan det. Men det fungerar framför allt bäst på folk som 
är ambivalenta, som är så där mitt emellan, som ändå har någon form av 
insikt i sina problem. Men folk som bara förnekar att de har problem osv. 
finns det ingen möjlighet att hjälpa enligt min erfarenhet (intervju 
beroendevård).  

Frivilligheten är ur vissa intervjupersoners perspektiv en nödvändighet, möjligtvis en 
svaghet, men inte en nackdel. Frågan är hur förutsättningen om frivillighet påverkar 
Skelleftemodellens resultat eller vilken effekt mer tvingande åtgärder hade gett. Målen 
skiljer sig åt mellan olika projekt enligt Skelleftemodellen, men ofta är målet att ca  
10–15 % av de misstänkta rattfylleristerna ska gå vidare till behandling. Sådana 
procentuella mål grundar sig dock inte på kunskap om hur olika tillämpningar av de 
bärande idéerna påverkar utfallet och gör det svårt att avgöra hur bra eller dåliga 
resultaten är.  

10–15 % av dem som åker fast för rattfylleri ska gå vidare i samtal, vård 
och behandling, ja vad grundar vi det på? Vilken kunskap? Vi har inte den 
kunskapen och då måste man tänka att 60 % av dem som åker fast för 
rattfylleri är alkoholister. Om det är så borde det på något vis vara fler som 
egentligen ska gå vidare och det måste vi reda ut – vilka mål man sätter 
och på vilken grund man gör det. Jag har inte gjort någon klassificerad 
bedömning av det. Jag kan inte säga att vi har den kunskapen att vi ska 
göra det. Det borde man titta på mer (intervju Vägverket). 

Ofta underströk intervjupersonerna behovet att utbilda poliser till att bli bättre på att 
motivera rattfyllerister att tacka ja till erbjudandet om samtal och betydelsen av ett 
respektfullt bemötande. Det framkom förslag bland de intervjuade poliserna att en sådan 
utbildning skulle införas på polishögskolan för att ge de blivande poliserna högre 
motivation. Hur det första samtalet utvecklar sig mellan polis och misstänkt rattfyllerist 
tyckte man var väldigt viktigt. Polisens arbete med information om modellen och 
samtalet med de misstänkta rattfylleristerna framhölls ibland som grunden för hela 
projektet. Samtalets betydelse och mötet mellan polis och misstänkt rattfyllerist är också 
ett återkommande tema bland tidigare utvärderingar. Utbildningar i ”motiverande 
samtal” föreslås för bl.a. poliser i yttre tjänst.16 Denna form av samtal ses som en annan 
form av samtal än de förhör som föregår erbjudandet om vård. Trots polisernas 
utbildning och engagemang visar intervjuerna att många poliser har svårt att motivera 
misstänkta rattfyllerister att tacka ja till erbjudandet om vård.  

                                                 
16 Gustafsson och Henriksson 2007.  
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Vi kan inte tvinga dem och säga att du måste åka till beroendeenheten för 
att få vård utan det är helt frivilligt, men vi ger dem möjligheten […] Och 
mer kan vi inte göra och det är inget tvång utan det är helt frivilligt. Jag 
menar [poliserna] lägger ner hela sin själ […]. Jag tycker att jag lägger ner 
väldigt stor tid och energi på att få dem att inse att de måste ta tag i sina 
problem. Men ändå, nej de har inga problem (intervju polis).  

Det finns en rad omständigheter som avgör om polisen överhuvudtaget erbjuder 
samtal och som gör det svårt för polisen att motivera misstänkta rattfyllerister att anta 
erbjudandet. I utvärderingen av Skelleftemodellen i Jönköpings län drar man slut-
satsen att polisens bedömning i det enskilda fallet påverkar deras arbetssätt, vilket 
resulterar i att färre personer har rapporterats till projektet än vad som teoretiskt 
borde ha skett. 17 Utvärderingen visar hur ingripandet påverkar relationen till den 
misstänkte rattfylleristen och hur det ofta inte är möjligt att introducera Skellefte-
modellen på grund av att personer är för fulla eller att det uppstått en laddad och 
ibland konfliktfylld stämning mellan polis och misstänkt.  

 

3.3.2 Frivillighet och målgrupp 
Skelleftemodellen riktar sig inte till en viss målgrupp. Trots det förefaller vissa personer 
ha större möjligheter att få hjälp på grund av frivilligheten. Vid intervjuerna framkom 
att poliser ser mindre möjligheter att få personer med djupa missbruksproblem att 
acceptera samtal med socialförvaltning eller beroendevård. Frivilligheten i Skellefte-
modellen förefaller vara ett problem när det gäller dessa personer. Nackdelen med 
Skelleftemodellen är enligt en intervjuperson som arbetade på en beroendeenhet att 
vissa individer tappas bort, dvs. ”de som tackar nej och som inte dyker upp, den 
resistenta gruppen”. Skelleftemodellen riktar sig inte främst till en viss kategori 
människor, men Skelleftemodellen har enligt en intervjuperson främst möjligheter att 
hjälpa: 

[...] de som inte har kommit så långt i sitt missbruk i den bemärkelsen att 
de är mer vakna för initiativ och erbjudanden som kommer för de har så 
mycket att förlora. Tar du den gruppen som har blivit tagen av myndig-
heter och har ”flippat” ur så till vida att man kör sitt eget race, de är 
väldigt, väldigt svårmotiverade. Vi vill få en lagändring så att man kan 
plocka dem från gatan under en motivations fas och sedan styra in dem på 
olika behandlingar, men lagstiftningen sätter ett hinder i vägen (intervju 
polis).  

Det förefaller vara de personer som fortfarande har en social förankring, t.ex. i form av 
arbete och familj och som är på väg in i ett svårare missbruk, som Skelleftemodellen 
hjälper mest, eller de med en ”hyfsat bra position i samhället” som en intervjuperson 
som arbetade i socialtjänsten uttryckte det. Personer som är i riskzonen med sitt 
alkoholintag, men som ännu inte utvecklat ett djupare missbruk har störst chans att få 
hjälp genom Skelleftemodellen. Denna bild bekräftas även av tidigare utvärderingar. Av 
utvärderingen av Skelleftemodellen i Jönköping framgår att poliser anser att personer 
som fortfarande har en hög grad av social förankring är lättast att påverka, även om det 

                                                 
17 Utvärdering projekt Snabba ryck, 2005, LUPPEN (lärande, forskning & utveckling ur praktikens 
perspektiv), s. 20.  
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inte finns en praktik som innebär att svårt kriminellt och socialt belastade personer inte 
ska erbjudas samtal.18  

 

3.3.3 Drograttfyllerister – en målgrupp? 
Intervjusvaren tyder på att det finns frågetecken om hur drograttfylleriet behandlas i 
Skelleftemodellen. Det är också oftast drograttfyllerister som är svårast kriminellt 
belastade och frågan är om kravet på frivillighet gör att dessa personer får svårare att få 
hjälp genom Skelleftemodellen? Svårigheterna att nå mål om ett visst antal erbjudande 
om samtal ser ut att påverkas av vilken sorts drog som rattfylleristerna är påverkade av. 
Utvärderingen av Skelleftemodellen i Örnsköldsvik visar att erbjudanden om samtal 
bara bekräftades i 3 % av fallen vid drograttfylleri jämfört med 72 % av fallen vid 
alkoholrattfylleri.19 Misslyckandet med att nå målet i Örnsköldsvik om att 100 % av de 
misstänkta rattfylleristerna skulle erbjudas samtal berodde därmed till viss del på att de 
personer som var påverkade av andra droger än alkohol inte tillfrågades. Är drogratt-
fyllerimisstänkta mindre benägna att göra någonting åt sitt beroende eller är polisen 
mindre benägen att erbjuda dem samtal med socialförvaltning eller beroendevård?  

Det förefaller som att problemen med att nå målen delvis förklaras med att polisens 
omhändertagande av drograttfyllerister och alkoholrattfyllerister skiljer sig åt. I en 
utvärdering av Skelleftemodellen i Kalmar hävdas att polisen är mindre benägen att 
erbjuda vård till drograttfyllerister som är etablerade missbrukare.20 Poliser tycker inte 
att det är någon idé att erbjuda dem samtal enligt utvärderarna. Polisen anses ha en 
högre motivation att erbjuda samtal till personer som är på väg in i ett missbruk. I våra 
intervjuer har det inte framkommit att poliser är mindre benägna att erbjuda samtal till 
drograttfyllerister. Däremot verkar det finnas utrymme att utveckla arbetssättet för 
drograttfylleri, eller att klarlägga om drograttfylleri ingår i Skelleftemodellen.  

Jag har aldrig fattat att vi faktiskt har med drograttfyllan här. Det är ju 
praktiskt omöjligt utan ett evidenzerinstrument. Det tar flera veckor att få 
provsvar (intervju Vägverket).  

I vissa projekt enligt Skelleftemodellen arbetar man mycket ambitiöst med drograttfylla 
och i andra har man inte börjat. Grunderna för de olika angreppssätten är oklara 
samtidigt som målet att erbjuda kontakt med socialtjänst eller beroendevård inom 
tjugofyra timmar inte är möjligt att uppnå eftersom svaren på blodprover angående 
drograttfylleri tar för lång tid.  

Alltså det är en brist i det traditionella konceptet, det är en jättebrist när 
det gäller drogfylleri. Därför där har du så att säga en period som kan vara 
allt mellan tre dagar till över en veckas latens ifrån du är frihetsberövad 
och delges misstanken tills du får […] tillbaka provsvaret. Det gör ju att 
benägenheten att tacka nej till ett erbjudande, dvs. att chansa är hög för en 
som är narkotikapåverkad. Denna brist såg vi väldigt snabbt (intervju 
beroendevård).  

                                                 
18 Utvärdering projekt Snabba ryck, 2005, LUPPEN (lärande, forskning & utveckling ur praktikens 
perspektiv).  
19 SMADIT. Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Örnsköldsvik, 2007, s. 13.  
20 Kalmarmodellen Trafik utan droger, delutvärdering 9. 
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Ett annat problem är att polisen inte har ett sållningsinstrument för narkotikaklassade 
droger motsvarande de alkometrar som polisen använder för alkohol. Det finns även 
lagtekniska hinder som gör det svårare att hantera drograttfylleri. Polisen får inte ta 
rutinmässiga drogprov på samma sätt som utandningsprov för alkohol. När det gäller 
droger måste polisen ha skälig misstanke. Andra omständigheter som lyftes fram som 
problem vid intervjuerna var att det saknades kunskap om drograttfylleri och att vissa 
poliser därför ”tyvärr släpper drogsidan” som en intervjuperson uttryckte det. Det finns 
därmed organisatoriska frågetecken, tekniska hinder och lagstiftningen som försvårar 
arbetet med drograttfylleri.  

Svårigheterna att få misstänkta rattfyllerister att tacka ja gäller dock inte bara drogratt-
fyllerister. Frivilligheten gör också att polisens arbete med alkoholrattfylleri är svårt. 
Finns det andra problem förknippade med Skelleftemodellens bärande idéer? En 
grundläggande idé i Skelleftemodellen är att polisen ska fråga misstänkta rattfyllerister 
om de vill ha hjälp att ta itu med sina problem omedelbart i anslutning till att de har 
blivit ertappade, då de ”står med byxorna nere” som en polis uttryckte det vid en 
intervju. Vad anser våra intervjupersoner om den utgångspunkten och kan man erbjuda 
vård inom tjugofyra timmar?  

 
3.3.4 Ta dem med ”byxorna nere” inom tjugofyra timmar! 
Misstänkta rattfyllerister förutsätts vara särskilt påverkbara när de ertappas eftersom 
situationen innebär en stor psykisk press på dem. En polis beskrev det på följande sätt.  

Hur ska jag kunna förklara för min familj, min hustru och kanske framför 
allt att jag inte kan köra ungarna till dagis, till träningen eller till landet för 
jag har åkt dit för rattfylleri? Många låter bli att berätta det. Hur jag ska 
förklara för min arbetsgivare att jag inte får köra bil för jag har åkt dit för 
rattfylleri? Ingenting att komma med inför en kommande löneförhandling 
direkt! Då får man stå med ”byxorna nere”. Medan du står med ”byxorna 
nere” och inte hunnit bygga muren med försvar framför dig; det var inte 
mitt fel och så vidare, då ska vi skicka dig till någon som kan få dig så 
pass motiverad att förstå att det här var ingen bra grej och du kanske bör 
undvika det i framtiden utan att se ner på dig (intervju polis).  

Det har visat sig vara svårt för polisen att övertyga misstänkta rattfyllerister att tacka ja 
trots att erbjudanden om samtal kommer i direkt anslutning till att de ertappas. Inför 
starten av Skelleftemodellen förväntade sig många av intervjupersonerna som arbetade i 
beroendevården och inom socialförvaltningen många nya kontakter med rattfyllerister. 
Det blev färre kontakter än man räknat med. De anser ofta att problemen ligger hos 
polisen och hur polisen i sitt första samtal motiverar rattfyllerister att tacka ja till 
erbjudande om vård. Många poliser tror att utbildning i ”motiverande samtal” kan öka 
inströmningen av rattfyllerister till socialtjänst och beroendevård. Flera poliser uttryckte 
önskemål om att denna utbildning borde ingå i polisutbildningen vid polishögskolan. 

När de har fått upp rutinen och grundkunskapen om de motiverade 
samtalen löper det liksom på. När de väl får in snitsen och kommer på hur 
man ska göra och de själva känner att de lyckas med ett antal då är det 
många som lyckas med varenda en de pratar med (intervju polis).  
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Men det fanns också intervjupersoner som menade att det är svårare att påverka 
rattfyllerister när de står under psykisk press än vad många tror. De menade att 
misstänkta rattfyllerister knappast kan bearbeta tankarna och oron om konsekvenserna i 
den krissituation som uppstår när de ertappas. Väldigt få av de intervjuade ifrågasatte att 
rattfyllerister är som mest påverkbara när polisen ertappar dem, men vissa önskade ett 
klarläggande om vilka orsakssamband som fanns och vilka faktorer som samspelade. 
Det har t.ex. visat sig att personer som först tackat nej senare själva kontaktar social-
tjänsten eller söker vård. Det visar vikten av att polisen ger rattfylleristen informations-
broschyren med kontakter till bl.a. beroendevården.  

Jag kom ihåg att när de presenterade modellen så var tanken att när man 
plockat in dem så är det stor kris och då har försvaret ramlat och man är 
mottaglig. Så var tanken, men ibland kommer de och söker själva utan att 
vi har fått en fax eller att de har fått information om att vi finns. De tackar 
nej, sedan söker de upp oss ändå eller också har de glömt att faxa eller så 
har det hänt något annat. Även många klienter som hittar oss på andra 
vägar än som det var tänkt kommer hit och går in i behandling. Jag trodde 
att de skulle vilja ha kontakt därför att de precis har blivit tagna och har 
försvaret nere. Det är jag inte så säker på längre (intervju socialtjänst). 

 
3.3.5 Samtal inom tjugofyra timmar? 
Att rattfyllerister ska erbjudas samtal med socialtjänst eller beroendevård inom 
tjugofyra timmar är en annan utgångspunkt som det råder delade meningar om. Det är 
svårt att hålla tidsgränsen i både storstäder och glesbygdskommuner. Ibland tar det flera 
dagar innan rattfyllerister får kontakt med socialförvaltning eller beroendevård. På 
socialtjänsten arbetar man inte på helger och inom beroendevården kan redan inbokade 
besök vara så många att det inte går att ta emot nya patienter med kort varsel. Möjlig-
heterna att nå målet påverkas av de resurser som finns, men också av avstånden.  

I Stockholm tror jag det är nästan omöjligt att lyckas. Det är för stort. 
Eftersom vi har ett 40-tal mottagningar och man vill gärna att patienterna 
ska bli erbjuden vård i nära anknytning till där de bor. […] Jag tror att man 
är mest påverkningsbar inom 24 timmar, men det är det att polisen inte har 
resurser till att köra dem från Norrtälje till beroendeakuten 5–6 mil och 
sedan 5–6 mil tillbaka. Det är tyvärr inte mycket vi kan göra åt det 
(intervju beroendevård).  

I den ursprungliga Skelleftemodellen kördes misstänkta rattfyllerister direkt till en 
beroendemottagning. Med ett nationellt projekt förändras förutsättningarna och det är 
inte möjligt att nå målet om kontakt inom tjugofyra timmar överallt. Målet kanske inte 
heller är av en sådan central betydelse att det i alla lägen måste uppnås? ”Hinner man 
inte inom tjugofyra timmar då får det väl ta fyrtio timmar” menade en polis. Sådana 
uttalanden visar hur målet om tjugofyra timmar ibland inte ses som ett väsentligt krav 
för att Skelleftemodellen ska lyckas att minska antalet återfall. En annan polis menade: 

Att ha det som vision är otroligt viktigt. Att ha det sedan i verkligheten så 
att du kommer in inom 24 timmar är inte lika viktigt. Men visionen ger 
sken av att vi måste sätta fart och att det blir verkstad och sker nära inpå 
själva händelsen. Så att vi får en effekt (intervju polis).  
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Vilka är konsekvenserna av att man inte kan hålla målet om samtal med socialtjänst 
eller beroendevård inom tjugofyra timmar? Det är mycket möjligt att det spelar roll, 
men hur mycket? På vilka grunder har man identifierat att det är viktigt med kontakt 
inom tjugofyra timmar och hur lång tid kan man vänta innan det påverkar förutsätt-
ningarna att få rattfyllerister att tacka ja till behandling? Sådana frågor har även vissa 
intervjupersoner ställt sig. 

Men nu hör jag hur socialen säger att ”är det verkligen så här”? Och jag 
hör att mina kollegor har börjat lätta på kravet om 24 timmar, men ändå att 
det inräknas i projektet. Jag tycker att det är helt okej att lätta på tiden, 
men då ska vi ta reda på om det är avgörande eller inte. Visar det sig att 
det inte spelar någon roll om det tar 48 timmar eller många dygn tar vi 
bort den gränsen. Men som det är nu är det ändå det som vi hävdar är 
kärnan i projektet (intervju Vägverket).  

Vid intervjuer med personal inom beroendevården har man även framhållit att många 
rattfyllerister hör av sig efter det att de har tackat nej till polisens erbjudande och att det 
inte generellt går att säga att det är en nackdel att kontakterna mellan rattfyllerister och 
myndigheter tar längre tid än tjugofyra timmar. Dessa rattfyllerister har tänkt igenom 
sin situation efter det att de ertappades och kanske läst den broschyr de fick av polisen. I 
deras fall har antagligen inte målet om tjugofyra timmar spelat en avgörande roll. Men 
de har genom Skelleftemodellen likafullt fått möjlighet att ta itu med sina problem. 

[Snabba insatser] kan vara mindre bra ibland, positiva ibland och 
betydelselösa ibland. Men det är väldigt många människor som tackar nej 
när de akut får frågan på platsen. Vi tyckte att vi hade ett bra koncept där 
polisen dels frågar folk om de vill ha hjälp på alkoholmottagningen. 
Oavsett vad de svarar så får de i alla fall en broschyr av polisen om att de 
kan vända sig hit. Man kan tänka sig att folk fortfarande är alkoholpå-
verkade när de blir tagna för rattfylleri och då är de i en viss sinnesstäm-
ning. Dagarna efter, när det börjar slå dem, kanske de är i en annan 
sinnesstämning och kanske är mer mottagliga för tanken att man ska söka 
hjälp mot sina alkoholproblem. Får man sedan dessutom i ett tredje steg 
ett brev från socialförvaltningen några veckor efter så är det ytterligare ett 
erbjudande och då har man täckt upp rent tidsmässigt alla möjligheter för 
folk att kunna ta möjligheten (intervju beroendevård).  

 
3.3.6 Återgång till den ursprungliga idén 
Många av intervjupersonerna har under intervjuerna diskuterat hur man kan förbättra 
Skelleftemodellen. Vissa förändringar som föreslogs innebar intressant nog en återgång 
till vad man uppfattar som den ursprungliga Skelleftemodellen från 1990-talet.  

Ibland undrar jag varför vi har varit så oerhört förblindade över Skellefteå. 
De har gjort ett fantastiskt jobb, men har vi kritiskt granskat det när vi har 
kastat oss in det? Vilka har deras framgångsfaktorer varit? Jag menar det 
är klart att alkoholproblematiken där uppe inte är annorlunda än vad den är 
här. Det är någonting annat som är skillnaden. Skelleftemodellen; det hörs 
på namnet att man gör det i en stad. Vad har Skellefteå? Jo, de har en 
beroendeenhet och de har professionell hantering osv. Och så tittar vi på 
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oss själva. Vi har kanske en rätt medioker organisation för det här. Den 
bygger på det redan existerande och det visar sig att det är rätt klent 
(intervju beroendevård).  

Möjligheterna att skjutsa misstänkta rattfyllerister till en beroendeenhet där vård-
personal har ett första samtal i direkt anslutning till att rattfylleristerna ertappats finns 
inte överallt. Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skellefte-
modellen har inneburit att de ursprungliga idéerna har tillämpats med de organisatoriska 
förutsättningar som finns på olika platser. Enligt intervjupersonen ovan krävde 
Skelleftemodellen en annan organisation för att nå målen än den som fanns. Ambitionen 
var att polisen i framtiden skulle ha en egen lokal på kommunens beroendeenhet där 
provtagning av misstänkta rattfyllerister skulle ske. Därefter skulle de som tackade ja 
till samtal direkt få prata med professionell vårdpersonal. Ett sådant arbetssätt skulle 
enligt flera intervjupersoner öka motivationen hos rattfylleristerna att genomgå 
behandling. Samarbete med beroendeenheten som har erfaren personal med vana att 
motivera rattfyllerister sågs som ett framgångsrecept. En annan intervjuperson som 
arbetade inom beroendevården menade att: 

Jag tror att det går rätt snabbt att genomföra det ni kallar för Skellefte-
modellen, alltså det som bara handlar om alkohol och trafik. Alltså göra 
förenklade modeller för det är precis vad det är. Det är egentligen en 
väntrumsmodell som jag säger, men någonstans ska det starta och nu blev 
det så (intervju beroendevård).  

De som ville snabba upp samarbetet genom att samlokalisera polis och vård eller genom 
att direkt skjutsa rattfyllerister till beroendemottagningar hämtade ofta inspiration av 
hur Skelleftemodellen organiserades i Örebro län. När vi genomförde våra intervjuer 
hade polisen i Örebro börjat med att sköta provtagningen i en lokal som låg i samma 
hus som beroendevården. Vårdpersonal tog oavsett tidpunkt på dygnet över när polisens 
förhör avslutades. Det sågs som ett alternativt och mer ambitiöst sätt att organisera 
Skelleftemodellen.  

Nu intensifierar vi [Skelleftemodellen i Örebro], vi tätar upp logistiken. 
[Rattfylleristerna] får ingen ledig tid alls mellan frihetsberövandet och 
behandlingen. Det tar i vanliga fall ett par dygn innan du i realiteten får in 
personerna, som redan har tackat ja. Men alltså benägenheten att tacka nej 
till fortsatt behandling ökar radikalt desto längre tiden går. Så det gäller att 
komprimera och att använda tillfället och allvaret i situationen till att 
förmedla behovet och möjligheten till vård- och behandling. Det är en 
gräddfil rakt in (intervju beroendevård).  

Detta sätt att organisera Skelleftemodellen ställer högre krav på samverkan och kostar 
pengar. Det leder till kostnader i form av personalbemanning och transporter. Enligt 
poliser måste lokaler byggas om för att polisens utrustning ska kunna placeras på 
beroendemottagningar. Andra tillämpningar av Skelleftemodellen som inte innebar 
samlokalisering av polisen och beroendevård, eller att polisen inte skjutsade misstänkta 
rattfyllerister direkt till socialtjänst eller beroendevård kostar mindre. Frågan om vilka 
kostnader olika utformningar av Skelleftemodellen medför är också intressant att sätta i 
samband med hur många misstänkta rattfyllerister som man kan få att söka behandling. 
Vilka kostnader tyckte våra intervjupersoner att Skelleftemodellen förde med sig? 
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3.4 Skelleftemodellens kostnader i relation till resultat 
Väldigt få intervjupersoner tyckte att Skelleftemodellen förde med sig ökade kostnader. 
Kostnaderna var enligt många försumbara och man tyckte att det arbete man lade ned 
redan ingick i arbetet som polis eller socialsekreterare. 

Polisen ska haffa och lagföra dem som är rattfulla och i regel görs det 
genom luftutandning och i vissa fall blodprov, och det ska polisen göra. 
Under tiden polisen lagför dem pratar man samtidigt om Skellefte-
modellen och lägger kanske ner 5–10 minuter. Sedan går ärendet till 
socialförvaltningen och vad ska socialförvaltningen göra? Jo, deras jobb är 
att ta kontakt med personen och det ligger i deras jobb. Vad vi har gjort är 
att påskynda kedjan lite grand och inte gå med den lusigaste brevbäraren 
utan att nu faxar man ärendena till socialförvaltningen […]. Det kostar inte 
polisen någonting och det kostar inte socialförvaltningen mer än att man 
snabbar på det hela (intervju NTF). 

Man tyckte kostnaderna var försumbara i förhållande till de vinster man trodde 
Skelleftemodellen förde med sig för samhället. De problem som fanns med arbetet i 
Skelleftemodellen berodde inte på resursbrist enligt en polis.  

Det kostar myndigheten lite pengar, men vad kostar det sedan om man 
hade fortsatt att supa och inte fått det här erbjudandet om vården och blivit 
nykter, fått alkolås och fått fortsätta jobba. Istället fortsatt att supa och det 
blir lägenhetsbråk och det eskalerar så att kärringen slänger ut han och han 
blir en uteliggare och han läggs in för fylla stup i kvarten. Sedan blir det 
sjukvård och det blir det ena med det femte. Det där får någon som har 
gått den ekonomiska sidan reda ut. För jag menar det är trots allt inte så 
lång tid som man har det här förtroliga samtalet, låt säga 5–10 minuter 
(intervju polis).  

Att ingen av intervjupersonerna ansåg att Skelleftemodellen förde med sig ökade 
kostnader berodde dels på att man såg att de arbetsuppgifter man utförde redan ingick i 
det egna arbetet eller att det tog liten extra tid i anspråk. Men det fanns även ett tredje 
skäl som i några fall lyftes fram av intervjupersoner som arbetade i små kommuner. 
Samtidigt som många trodde att Skelleftemodellen kunde ge stora samhällsekonomiska 
vinster kunde personer i beroendevård och socialförvaltning beskriva hur få misstänkta 
rattfyllerister de fick kontakt med. Man hade förväntat sig att få kontakt med betydligt 
fler.  

När vi startade upp vågade vi knappt gå till jobbet efter nyår. Vi tittade i 
tidningen över jul- och nyårshelgen och där stod det hur många gripande 
polisen hade gjort och det var rattfyllerister i pall och parti. Det kommer 
att ligga 40 fax när vi kommer! Man blev alldeles genomsvett. Nu blev det 
inte så och det har vi fått berätta för många. De har sagt att det kommer att 
bli mycket arbete. Behöver ni extra personal och hur mycket resurser tar 
det och vad kostar det? Sådana frågor får man. Nej, det har vi tid med! 
(intervju socialförvaltningen).  

En intervjuperson från socialförvaltningen berättade att Skelleftemodellen resulterat i 
kontakt med en till två rattfyllerister per månad. Att Skelleftemodellen inte resulterade i 
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nämnvärda kostnader berodde också på att Skelleftemodellen inte ökat antalet patienter 
särskilt mycket. Att kostnaderna med Skelleftemodellen ofta inte sågs som ett problem 
är naturligtvis bra, men man kan samtidigt påpeka att anledningen i vissa fall berodde 
på liten inströmning av rattfyllerister. Om man bara får några rattfyllerister nyktra och 
kan undvika missbruk, vårdkostnader och mänskligt lidande är arbetet med Skellefte-
modellen motiverat, resonerade några intervjupersoner. Skulle däremot betydligt fler 
rattfyllerister nå beroendevården skulle också kostnaderna bli högre.  

Jag misstänker att vi får hålla på med detta så länge det inte kostar för 
mycket pengar. Skulle vi få väldigt många nya patienter och övertids-
kontot springer iväg då kan det bli panik. Det är min gissning (intervju 
vård).  

Kostnader förefaller med nuvarande förutsättningar inte vara ett hinder för polisens, 
socialtjänstens och beroendevårdens medverkan i Skelleftemodellen. Det finns däremot 
vissa organisatoriska frågetecken inför övergången till löpande verksamhet och om 
Vägverkets framtida roll som vi behandlar nedan. När det gäller kostnader uttalar vi oss 
enbart om intervjupersonernas uppfattningar om kostnader för den egna organisationen. 
För att kunna bedöma Skelleftemodellens kostnader måste man även inkludera 
Vägverkets kostnader för utbildning, information och seminarier. Dessa kostnader sätts 
i relation till de samhällsekonomiska effekterna i en separat rapport.21  

 
3.5 Vägverkets roll och Skelleftemodellens framtid 
De allra flesta intervjupersoner uttryckte sig positivt om Vägverkets engagemang när de 
beskrev hur Vägverket bekostat utbildningar, informationsmaterial och utvärderingar, 
anordnat konferenser, organiserat verksamheten och drivit på medverkande organisa-
tioner. De ansåg också att Vägverket borde ha en framträdande roll i framtiden när 
Skelleftemodellen övergår i löpande verksamhet. I annat fall fanns, enligt många 
intervjupersoner, risken att Skelleftemodellen skulle fungera sämre eller rent av 
upphöra.  

[...] alltså bara som ett exempel, nu vid årsskiftet får vi en ny organisation 
på socialförvaltningen. Vi kommer att få en helt ny chef här och närmsta 
chefen. Så det blir nytt folk och då måste de också dras in för att tycka att 
detta är viktigt och tycka att det får kosta de här extra kronorna. Jag tror att 
det är oerhört viktigt att Vägverket fortsätter att driva. De kan inte slå sig 
till ro för då stannar det (intervju socialförvaltningen).  

Det finns ett samband mellan hur intervjupersonerna såg på riskerna med en övergång 
till löpande verksamhet och hur de såg på betydelsen av enskilda personers engage-
mang. Många intervjupersoner framhöll att Skelleftemodellen i hög grad är beroende av 
enskilda personers arbete. En intervjuperson menade att det är få projekt som ”är så 
väldigt personanknutna”. Vissa beskrev detta som ett beroende av eldsjälar och tyckte 
att beroendet medförde risker när engagerade medarbetare slutade och när nya chefer 
tillträdde.  

Finns det någonting som jag inte tycker om så är det eldsjälar. Därför att 
de brinner och om man sedan släpper brasan eller de tar med sig sin brasa 

                                                 
21 Se Wiklund 2009. 
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någon annanstans då dör det oftast. Och det är lite det som jag försökte 
kommentera när det gäller t.ex. utbildning. Det ska inte handla om att det 
är speciella personer som sitter i det här utan om det här är bra så skulle 
jag om jag fick bestämma se till att det här är en naturlig del i polisutbild-
ningen, i psykologutbildningen eller läkarutbildningen eller vad det kan 
tänkas vara. Det ska inte hänga på personen (intervju beroendevård).  

Vägverket förefaller ha fungerat som samlande, stödjande och pådrivande under 
projektfasen. Det kan göra övergången till löpande verksamhet svårare om det samtidigt 
finns ett alltför stort beroende av enskilda personers engagemang. Att många intervju-
personer ansåg att Skelleftemodellen är relativt personbundet illustrerar hur det delvis 
saknas en övergripande struktur för Skelleftemodellen som gör att den kan fungera väl 
utan Vägverkets medverkan. En intervjuperson från Vägverket uttryckte att risken var 
stor att Skelleftemodellen ”faller platt som en pannkaka”. Ett projekt behöver mer än 
eldsjälar för att kunna leva vidare i löpande verksamhet. En intervjuperson menade att 
det i dagsläget nästan var upp till enskilda poliser att välja att arbeta enligt Skellefte-
modellen.  

Jag tror att förankringen kan bli bättre inom polisen. Med det har jag inte 
sagt att det finns dåliga poliser, men det beror nästan på den enskilda 
polismannen idag och så byts det poliser också. När den nya kommer så 
ska han kunna läsa i arbetsreglementet; så fort jag påträffar en rattfyllerist 
ska jag informera (intervju NTF).  

Även om inte många intervjupersoner tyckte att det var upp till enskilda individer att 
bestämma om de skulle arbeta enligt Skelleftemodellen nämnde flera andra behovet av 
centrala strukturer som reglerade hur medverkande organisationer och enskilda 
individer skulle arbeta. Flera nämnde att man i polisutbildningen borde lära sig 
Skelleftemodellens arbetssätt. Andra menade att Skelleftemodellen borde ingå i arbets-
ordningarna, eller i socialtjänstens och polisens rutinbeskrivningar om hur man arbetar, 
eller regleras i myndigheters regleringsbrev. En annan intervjuperson önskade att det 
skulle bli lag på att rattfyllerister skulle genomgå samtal eller behandling.  

Det finns många exempel som kan användas för att visa hur våra intervjupersoner såg 
ett behov av mer struktur inför övergången till löpande verksamhet. Men vilken organi-
sation ska ha ansvaret för att inrätta den centrala styrningen och strukturen? Intervju-
personerna från Vägverket ansåg att man av flera skäl borde minska sitt ansvar. 

Jag tror inte Vägverket kan göra mer. Vägverket har gått in och betalat 
projektledare, folk som hållit i uppföljningar i olika län, stått för 
utbildning, gett uppstartsstöd på alla sätt, ordnat sammankomster, 
konferenser. Jag vet inte vad mer Vägverket kan göra utan nu handlar det 
om en vilja och ett engagemang därute. Nu måste de komma till skott 
(intervju Vägverket).  

Intervjupersoner från Vägverket uttryckte också att de egentligen inte ”ägde frågan” och 
att det var dags att medverkande organisationer i större utsträckning själva organiserade 
arbetet. Man tyckte att Vägverket skulle fortsätta stödja verksamheten men vara mindre 
drivande och lämna över ansvar till socialtjänst, beroendevård och polis.  

Som projektledare på Vägverket har jag väldigt svårt att tala om för dig 
om det finns ett bättre alternativ att ta hand om missbrukare. För det är 
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inte min kompetens. Det kan man känna när man driver områdesmötena 
gång efter gång och år efter år och talar om för soc och polisen att så här 
ska ni göra. När det är de som är experter! Soc är experter på hanteringen 
och jag sitter och talar om för polisen att ni bör föra ett motiverande 
samtal med rattfylleristen. När andra är utbildade på den typen av känsliga 
samtal. Det är många delar som de själva måste ta ansvar för i sin verk-
samhet för att projektet ska fungera. Vi kan inte tala om för polisen hur 
man gör i deras hierarkiska organisation för att få fram information 
(intervju Vägverket).  

Vilken organisation ska stå för helhetsgreppet och säkerställa styrningen av Skellefte-
modellen om inte Vägverket gör det? När vi ställde den frågan till våra intervjupersoner 
gav de inga entydiga svar. Man såg Vägverket som en garant för att Skelleftemodellen 
skulle tillämpas något så när likartat. Utan Vägverkets medverkan fanns risken att 
Skelleftemodellen bara skulle leva vidare där det fanns eldsjälar. Men det finns ingen 
självklar efterträdare till Vägverket som kan ta över det ansvar som Vägverket delvis 
vill överlåta. Vid intervjuerna nämndes två tänkbara organisationer, Rikspolisstyrelsen 
och Sveriges kommuner och landsting. En intervjuperson från Rikspolisstyrelsen 
framställde själv behovet av mer central styrning som en överlevnadsfråga för 
Skelleftemodellen. Han tyckte också att Rikspolisstyrelsen kunde göra mer än tidigare. 
Deltagande polismyndigheter har stor frihet att själva bestämma hur de arbetar, men han 
beskrev att: 

Det finns ännu inte några centrala direktiv från Rikspolisstyrelsen till 
polismyndigheterna om att de ska vara med. Det är fortfarande myndighet 
för myndighet som har rullat igång och ingen styrning från 
Rikspolisstyrelsen alls (intervju polis).  

På grund av att Skelleftemodellen främst bör ses som en fråga om logistik som 
resulterar i att polisen slussar misstänkta rattfyllerister till behandling vore det logiskt 
om Rikspolisstyrelsen tog ett större ansvar. Men polisen framställs samtidigt av andra 
än poliser som en svårföränderlig organisation och vissa har påstått att svårigheter med 
polisens interna styrning har varit det största problemet för Skelleftemodellen.  

När jag senast träffade alla närpolischefer och pratade om det här 
tillsammans med länspolismästaren var han tydlig och pekade med hela 
handen och sa att nu är det upp till er. Ni måste föra ut det här till alla era 
poliser där ute och få det här att fungera. Jag känner ändå, hur kommer det 
här att gå? (intervju Vägverket) 

Den andra organisationen som intervjupersonerna tror kan spela en större roll än 
tidigare är Sveriges kommuner och landsting (SKL). Men kommunerna och landstingen 
har en självständigare roll gentemot SKL än vad polismyndigheterna har gentemot 
Rikspolisstyrelsen. ”Vi ägs av kommunerna, vi äger inte kommunerna” som en intervju-
person från SKL uttryckte det. SKL servar kommunerna och landstingen, bl.a. med 
underlag för verksamhetsutveckling och intressebevakning, men har inte resurser att 
driva längre projekt.  

Att skapa något helt nytt bara baserat på Skelleftemodellen, det blir för 
specialiserat […]. Om man integrerar i något befintligt utifrån generella 
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angreppssätt då skulle det kanske vara möjligt att vi skulle ta en mer aktiv 
roll. Men inte en samordnande roll (intervju SKL).  

Intervjupersonen från SKL menade att SKL skulle kunna engagera sig i Skellefte-
modellen i större utsträckning än tidigare, men i så fall skulle Skelleftemodellen vara en 
del i deras övergripande arbete med alkohol och droger. SKL har inte resurser och 
mandat från kommuner och landsting att mer aktivt driva enskilda projekt som 
Skelleftemodellen under längre tid.  

Det finns sammanfattningsvis en del oklarheter angående övergången från projekt till 
löpande verksamhet, särskilt om Vägverket låter andra organisationer ta ett större 
ansvar. Det finns ingen självklar efterträdare till Vägverket samtidigt som det finns 
behov av mer central styrning för att inte Skelleftemodellen ska bli beroende av 
enskilda individers engagemang. Några entydiga svar hur Skelleftemodellen ska 
organiseras kan tyvärr inte ges med hjälp av intervjuerna. Intervjupersonerna 
tillhandahåller inte svaren på den frågan.  
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4 Slutord och förbättringspotentialer 
Det finns överlag ett stort engagemang för Skelleftemodellen bland dem vi har 
intervjuat. De flesta tror också att Skelleftemodellen leder till färre återfall. De baserar 
dock sina uppfattningar på egna erfarenheter och vet inte om Skelleftemodellen 
generellt sett leder till färre återfall. Det finns också en viss osäkerhet om Skellefte-
modellens innehåll, dvs. vilka dess bärande idéer är, hur de ska tillämpas och hur de 
påverkar resultaten. Ingen av intervjupersonerna har tyckt att Skelleftemodellen har fört 
med sig ökade kostnader, vilket samtidigt kan bero på att inte Skelleftemodellen 
resulterat i stora förändringar i arbetssätt. En anledning till att Skelleftemodellen inte 
medför ökande kostnader i vissa projekt beror på att socialtjänst och beroendevård inte 
har kommit i kontakt med särskilt många fler rattfyllerister än tidigare. Tillämpningen 
av sekretesslagstiftningen kan ha bidragit till detta och flera intervjupersoner menar att 
tillämpningen är oklar.  

Överlag tecknar intervjupersonerna en förhållandevis positiv bild av Skelleftemodellen 
och man är ofta mycket motiverad. Samtidigt finns det naturligtvis förbättrings-
potentialer. Vi lyfter här fram resultat som vi, med utgångspunkt i intervjusvar, tror är 
av principiell betydelse när man diskuterar hur Skelleftemodellen kan förbättras.  

• Utvecklingsbehov om tillämpningen av de bärande idéerna 
Det kan vara en styrka att Skelleftemodellen anpassas till lokala och regionala 
förutsättningar. Även om det finns variationer i arbetssätt som gör att man inte 
överallt kan ebjuda t.ex. samtal inom tjugofyra timmar kan man i olika projekt 
enligt Skelleftemodellen arbeta mot rattfylleri utifrån sina förutsättningar. Några 
intervjupersoner har ändå tyckt att det är problematiskt att det finns så olika 
lokala och regionala tillämpningar och undrat hur skillnaderna påverkar 
resultatet. Inför övergången till löpande verksamhet borde man klarlägga hur 
Skelleftemodellen bör tillämpas för att få ett bra resultat.  

 
• Behov av klarläggande om hur man ska arbeta med drograttfyllerier  

I tidigare utvärderingar har det framkommit att polisens omhändertagande av 
drograttfyllerister och alkoholrattfyllerister skiljer sig åt i vissa projekt enligt 
Skelleftemodellen. I våra intervjuer har det inte framkommit att poliser är 
mindre benägna att erbjuda samtal till drograttfyllerister. Däremot verkar det 
finnas utrymme till att förbättra hanteringen av drograttfylleri inom Skellefte-
modellen. I vissa projekt enligt Skelleftemodellen arbetar man mycket ambitiöst 
med drograttfylla och i andra har man inte börjat. Grunderna för de olika 
angreppssätten är oklara samtidigt som det inte är möjligt att erbjuda kontakt 
med socialtjänst eller beroendevård inom tjugofyra timmar eftersom det i första 
hand är problematiskt att fastställa drograttfylleri på plats och att svaren på 
blodprover angående drograttfylleri tar för lång tid. Behovet att klarlägga hur 
Skelleftemodellens bärande idéer ska tillämpas är tydligt i samband med 
drograttfylleri eftersom det finns en lagstiftning som gör hanteringen annorlunda 
än för alkoholrattfyllerier.  
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• Behov av diskussion om vilka centrala strukturer som kan reglera hur 
medverkande organisationer ska arbeta 
Skelleftemodellen förefaller till stor del påverkas av enskilda personers 
engagemang. Några intervjupersoner menar att man är beroende av eldsjälar. För 
att undvika de risker som följer av ett sådant beroende bör man diskutera och 
klarlägga vilka centrala strukturer som kan användas för att stödja och styra de 
organisationer som deltar. Flera intervjupersoner tyckte att poliser redan under 
utbildningen borde lära sig att arbeta enligt Skelleftemodellen. Andra tyckte att 
uppgiften att arbeta enligt Skelleftemodellen borde ges i myndigheters 
regleringsbrev eller fastställas i arbetsordningar etc. Sådana exempel visar hur 
intervjupersonerna ser ett behov av strukturer som reglerar arbetet i någon form. 
Denna fråga är särskilt viktig att förhålla sig till inför övergången till löpande 
verksamhet. Någon självklar ersättare till Vägverket finns enligt intervju-
personerna inte. De tycker att Vägverket bör ha en fortsatt viktig roll, men en 
intervjuperson från Rikspolisstyrelsen framhåller också att de skulle kunna ta ett 
större ansvar än tidigare.  

34 VTI notat 6-2009 



 

Referenser 
Barth, Tom & Näsholm, Christina 2006, Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en 
människa till förändring på hennes egna villkor, Studentlitteratur, Lund.  

Fuhrman, Håkan 2008, Trafiknykterhetsbrott, Polisutbildningen, Umeå universitet.  

Forsman, Åsa 2009, Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Kvantitativ uppföljning av processen, VTI 
notat 3-2009, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping. 

Gustafsson, Susanne och Henriksson, Per 2007. SMADIT – Samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken. Utvärdering av försöksverksamheten i Stockholms län 2003–2007, 
VTI rapport 555, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping.  

Henriksson, Per 2009, Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Enkätundersökning, VTI notat 4-2009, 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping.  

Hrelja, Robert, Forsman, Åsa, Forsberg, Inger, Henriksson, Per och Wiklund, Mats 
2009, Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
enligt Skelleftemodellen. Syntesrapport, VTI rapport 637, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, Linköping. 

Kalmarmodellen Trafik utan droger, delutvärdering 9, 2006-11-01–2007-01-31, 
Psykologhuset Petersson AB.  

Kalmarmodellen Trafik utan droger, 2008, slutrapport, Psykologhuset Petersson AB. 

Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Skelleftemodellen. 
Informationsmaterial om Skelleftemodellen från Vägverket.  

SMADIT Gotland. Samverkan mot alkohol och droger i trafiken på Gotland, 2006, 
projektgruppen. 

SMADIT. Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, Örnsköldsvik, 2007. 

Trafiknykter Kronoberg 2002–2005. Utvärdering slutrapport, 2005, FoU Välfärd i 
Södra Småland. 

Utvärdering projekt Snabba ryck. Ett samarbete mellan Vägverket region sydöst, 
Jönköpings kommun och polismyndigheten i Jönköpings län, 2005, LUPPEN (lärande, 
forskning & utveckling ur praktikens perspektiv). 

Wiklund, Mats, 2009, Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Samhällsekonomisk bedömning, VTI notat  
5-2009, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping.  

VTI notat 6-2009 35





Bilaga 
Sid 1 (2) 

Intervjuguide – Skelleftemodellen 
 

 

Inledning 
• Vad kallas Skelleftemodellen i ditt län/din kommun? 
• Vilken är din roll, arbetsuppgifter och ansvar i projektet/modellen?  

 

Arbetssätt 
• Hur länge har din kommun/län arbetat enligt Skelleftemodellen? 
• Hur organiseras arbetet med Skelleftemodellen i din kommun/län? 
• På vems initiativ startades arbetet? 
• Vilken är din organisations roll i arbetet? 
• Hur bedrivs arbetet i din organisation?  

 

Tidigare arbetssätt och alternativa arbetssätt 
• Vad har detta arbetssätt medfört för skillnader jämfört med hur ni 

arbetade innan?  
• Kan du tänka dig något annat/några andra arbetssätt som också 

skulle uppfylla projektets syfte? 
• Kan du tänka dig något annat sätt att arbeta med rattfylleriproblemet som du tror 

skulle vara effektivare än Skelleftemodellen? 

 

Samarbete med andra myndigheter/organisationer 
• Hur bedrivs samarbetet praktiskt mellan olika organisationer? 
• Vilken roll har de olika aktörerna och organisationerna? 
• Hur har samarbetet fungerat?  
• Har det funnits problem? 

o Om det är problem: hur kan man förbättra situationen? Vad kan din 
organisation göra för att förbättra situationen? 

• Finns det vinster med samarbetet? 
o Om det fungerar bra: vad har ni gjort för att få arbetet att fungera så bra? 

 

Uppfattning om projektet generellt och dess effekter 
• Kan du beskriva vad du uppfattar som det viktigaste i modellen utifrån ditt 

perspektiv? 
• Vilka är de stora fördelarna/nackdelarna med projektet? 

o Finns det spin-off-effekter/ vinster även utanför Skelleftemodellen? 
• Vilka förbättringar/försämringar har projektet lett till? 
• Leder Skelleftemodellen till färre rattfyllerister?  
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Vägverkets roll  
• Vilken roll har Vägverket haft i arbetet med Skelleftemodellen i din 

kommun/län, både vid uppstart och under projektets gång? 
• Vilken betydelse har Vägverkets deltagande haft i projektet? 
• Vilken roll bör Vägverket ha i omställningsprocessen och i löpande 

verksamhet? 
• Skulle ni vilja ha stöd/hjälp från andra organisationer än Vägverket? 

 

Övergången från projekt till löpande verksamhet 
• Hur tycker du att övergången till löpande verksamhet ska gå till? 
• Hur ska en sådan verksamhet organiseras/styras? 
• Vilken roll bör din organisation ha när Skelleftemodellen när 

löpande verksamhet? 
• Finns det några stora hinder inför övergången, vilka i så fall? Hur 

ska eventuella hinder överbryggas? 

 

Resurser/ekonomi 
• Har arbetet med Skelleftemodellen fört med sig ändrade kostnader för din 

organisation? 
o Om ja: uppfattning om vilka kostnader som har förändrats 

• Finns det några ekonomiska hinder inför övergången? Hur ska eventuella 
ekonomiska hinder överbryggas? 

• Kan du se några förändringar som skulle leda till ett effektivare arbetssätt (ur 
ekonomisk synvinkel). 
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VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation
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