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

Det här dokumentet är en av de fyra underlagsrapporterna2 och här presenteras 
resultatet av en enkätundersökning. Författare till underlagsrapporten är Per Henriksson. 
Inledningskapitlet är gemensamt för de fyra underlagsrapporterna och har författats av 
Robert Hrelja och Åsa Forsman.  

Vi vill tacka Vägverkets regionansvariga för Skelleftemodellen för framtagande av 
namn på de personer som enkäten har skickats till. Alla respondenter inom polisen, 
socialtjänsten och beroendevården tackas för att de tagit sig tid att besvara enkäten. 

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.  

 

Linköping februari 2009 

 

 

Robert Hrelja 

Projektledare

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

 
Sammanfattning 
Som en del av utvärderingen av Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
enligt Skelleftemodellen som VTI genomfört på uppdrag av Vägverket, har en 
enkätundersökning genomförts. Enkäten riktades till de personer inom polisen och 
socialtjänsten/beroendevården som möter misstänkta rattfyllerister. Syftet med studien 
var att beskriva hur arbetet har lagts upp inom respektive organisation, hur kontakten 
med den misstänkte rattfylleristen och administrationen kring blanketterna har fungerat 
och om modellen krävt mer resurser i form av arbetstid jämfört med situationen före 
modellens införande.  

Enkäten distribuerades i form av en webbenkät eller postal enkät. Av de 589 personer 
inom polis och socialtjänst/beroendevård som valdes ut som mottagare av enkäten 
(adresser erhölls av Vägverket), svarade 452 personer, vilket motsvarar en svars-
frekvens på 77 %.  

Två versioner av enkäten konstruerades, men större delen av enkäten var gemensam för 
de två målgrupperna. Både poliser och personer inom socialtjänsten/beroendevården 
ombads att utgå ifrån det senast fallet enligt Skelleftemodellen som man hanterat. 
Utifrån detta fall fick respondenten sedan beskriva hur rutinerna fungerat. 

Resultatet visade att övervägande delen av respondenterna generellt tyckte att 
Skelleftemodellen fungerade ganska eller mycket bra. Modellen upplevdes som 
förankrad i organisationen i mycket eller ganska stor utsträckning av närmare 70 % av 
respondenterna. Omkring 40 % av dem som besvarat enkäten ansåg att samarbetet 
mellan berörda myndigheter förbättrats i mycket eller ganska stor utsträckning tack vare 
Skelleftemodellen.  

Respondenterna var högt motiverade att arbeta enligt modellen och ungefär tre av fyra 
såg en stor nytta med arbetet. Men Skelleftemodellen hade dock för flertalet inte 
förändrat hur man arbetade med alkohol och droger i trafiken i någon större 
utsträckning. Var femte polisrespondent uppgav att han/hon var i behov av mer kunskap 
för att kunna motivera personen att anta erbjudandet enligt Skelleftemodellen. Ett 
mindre antal respondenter hade inte tagit del av någon information alls inför starten av 
Skelleftemodellen.  

Nuvarande sekretessregler som medför att socialtjänsten/beroendevården inte 
rutinmässigt får kännedom om dem som tackar nej till erbjudandet ansågs av flera 
respondenter vara ologiska och negativa för Skelleftemodellens framgång. Reglerna 
försvårar t.ex. återkoppling till polisen, vilket kan påverka polisens motivation. Att få 
återkoppling i form av hur många av de omhändertagna som går vidare till behandling 
sågs som viktigt av en stor majoritet av polisrespondenterna. Effekten av arbetet, 
uttryckt i hur många fler misstänkta rattfyllerister som kommer i kontakt med 
socialtjänsten/beroendevården tack vare Skelleftemodellen, uppfattades vara större av 
polisen än av personer inom socialtjänsten/beroendevården. 
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De extra resurser i form av tid som polisen och socialtjänsten/beroendevården lägger ner 
på att hantera ett misstänkt rattfyllerifall enligt Skelleftemodellen uppskattades till att 
vara endast 5–6 minuter. 

Den kvantitativa resultatredovisningen av studien i form av figurer och tabeller har 
kompletterats med ett stort antal kommentarer som avgetts på de öppna frågorna i 
enkäten och i slutet av enkäten. Kommentarerna behandlar utbildning, samverkan, 
hantering av och utseende på polisfaxet, drograttfyllor och återkoppling. 
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Joint national action against drunk and drugged drivers according to the Skellefte 
Model – Questionnaire study 
by Per Henriksson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

 
Summary 
A questionnaire survey has been conducted as part of the evaluation of the Joint 
National Action against Drunk and Drugged Drivers according to the Skellefte Model 
(Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen), which 
the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has carried out at the 
request of the Swedish Road Administration. The questionnaire was aimed at 
individuals who deal with drunk drivers within the police or social services/addiction 
treatment systems. The objective was to describe how this work is organised within the 
respective organisations, how contacts with drunk drivers and the administrative process 
surrounding the forms have worked, and whether the model has required more resources 
in terms of person-hours than had been the case prior to the implementation of the 
model.  

Depending on the circumstances of the particular target group, the questionnaire was 
distributed either online or by mail. 452 of the 589 individuals within the police or 
social services/addiction treatment systems who were chosen to receive the 
questionnaire responded, giving a response frequency of 77%.  

Two versions of the questionnaire were prepared, although the bulk of it was the same 
for both target groups. Both police officers and individuals involved in social 
services/addiction treatment systems were asked to recall the most recent case they had 
handled in accordance with the Skellefte Model. Bearing that case in mind, the 
respondents were then asked to describe how the routines had worked. 

The results indicated that most respondents generally thought that the Skellefte Model 
worked fairly well or very well. The model was perceived as being embedded in the 
organisation to a great or fairly large extent by nearly 70% of the respondents. Roughly 
40% of those who answered the questionnaire felt that the cooperative relationships 
between the affected agencies had improved to a great or fairly large extent because of 
the Skellefte Model.  

The respondents were highly motivated to work in accordance with the model, and 
roughly three out of four indicated that the project was highly beneficial. However, for 
the majority, the Skellefte Model had not changed how they worked with drunk and 
drugged drivers to any great extent. One in five police respondents indicated that they 
needed more knowledge to be able to motivate the case subjects to accept the offer 
made under the Skellefte Model. A smaller number of respondents had not received any 
information at all prior to the start of the Skellefte Model.  

Current confidentiality rules requiring that social services/addiction treatment systems 
not are routinely provided with information about those who refuse the offer were 
considered to be illogical and negative in terms of the success of the Skellefte Model. 
For instance, such rules make it difficult to provide feedback to the police, which can 
affect their motivation. A large majority of the police respondents felt that it was 
important to obtain feedback in terms of how many of those who are arrested actually 
go on to receive treatment. The effect, as expressed in terms of how many more drunk 
drivers come into contact with social services/addiction treatment systems because of 
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the Skellefte Model, was perceived to be higher by the police than by individuals 
working in social services/addiction treatment systems. 

The additional resources in terms of how much time the police and social 
services/addiction treatment systems expend in handling one case of drunk driving per 
the Skellefte Model was estimated to be only 5–6 minutes. 

The quantitative results reported in the form of figures and tables have been 
supplemented with numerous comments provided in response to the open questions and 
at the end of the questionnaire. These comments address issues such as training, 
cooperation, the processing and appearance of the police fax, drugged drivers and 
feedback. 
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1 Inledning  
Det finns en rad organisationer och myndigheter som arbetar med drog- och rattfylleri-
frågor. Bland dem finns Vägverket, Polisen, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande (NTF), kommunernas socialtjänster, beroendevården samt länsstyrelserna 
som återkallar körkort för dömda rattfyllerister. Vägverket har en särskilt viktig roll 
eftersom man har huvudansvaret för trafiksäkerheten i landet och ska vara samlande, 
stödjande och pådrivande inom trafiksäkerhetsområdet. Vägverket har de senaste åren 
startat en rad projekt för att komma till rätta med rattfylleribrotten.  

Ett av projekten, som syftar till att minska återfall i rattfylleri och som förutsätter 
samarbete mellan organisationer med ansvar för alkohol och droger i trafiken, är 
Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. 
Huvudtanken i projektet är att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt efter att 
de har omhändertagits och förhörts av polisen ska komma i kontakt med kommunernas 
socialtjänster eller landstingens beroendevård. Idag arbetar ca 97 procent av Sveriges 
kommuner enligt Skelleftemodellen (Lundgren, 2008). Vilka de deltagande organisa-
tionerna 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 kriminal-
vårdens frivård, länsstyrelsernas trafik- och socialavdelningar, åklagarmyndigheten och 
ideella organisationer som NTF.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av Vägverket fått i uppdrag att 
utvärdera Skelleftemodellen. Det övergripande syftet för VTI:s utvärdering har varit att 
undersöka hur väl arbetet med Skelleftemodellen har fungerat i olika kommuner och 
regioner, att identifiera de huvudsakliga bristerna i projektet, att analysera hur man kan 
komma tillrätta med dessa samt att bedöma de samhällsekonomiska effekterna.  

Resultaten redovisas i fyra underlagsrapporter. Föreliggande rapport är en av de fyra 
underlagsrapporterna och redovisar resultatet av en enkätundersökning riktad till polisen 
och socialtjänsten/beroendevården. De viktigaste resultaten från underlagsrapporterna 
(de övriga tre är (Forsman, 2009), (Wiklund, 2009) och (Hrelja och Forsberg, 2009)) 
sammanfattas i en syntesrapport (Hrelja m. fl., 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 
(Furhman, 2008). Om en misstänkt rattfyllerist omhändertogs vid polisens kontroller 
erbjöds denne ett samtal med beroendevården. Om det visade sig att rattfylleristen hade 
alkoholproblem, och ville ha hjälp med att komma tillrätta med dem, fick denne 
behandling och rehabilitering.  

En utgångspunkt var att polisens nykterhetskontroll utlöste en krissituation som gjorde 
personen i fråga mottaglig för ett erbjudande om hjälp. När rattfylleristen började oroa 
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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 m.m., skulle man erbjuda 
hjälp, helst inom tjugofyra timmar. Efter tjugofyra timmar antog man att förnekelsen av 
det egna missbruket gjort vederbörande mindre mottaglig för erbjudande om hjälp. Om 
personen tackade ja skjutsades denne därför direkt till en beroendeenhet. Ytterligare en 
viktig utgångspunkt var frivillighet. Det stod vederbörande fritt att tacka ja eller nej till 
erbjudandet eftersom det inte fanns någon laglig grund att tvinga någon att tacka ja till 
samtal med beroendevård.  

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

Vägverket har erbjudit projektstöd, utbildningar och informationsmaterial samt utsett en 
nationell projektledare och en ansvarig person i varje Vägverksregion.3 Organisationen 
byggs upp länsvis eller för delar av län. I de olika län där man arbetar enligt Skellefte-
modellen benämns den med olika projektnamn även om syftet är detsamma. Exempel-
vis 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 eventuella 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 

                                                 
3 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 
samtalsmetod som ursprungligen utvecklades inom beroendevården för att stärka den 
inre motivationen för förändring hos en vårdtagare (Barth & Näsholm, 2006). Den är en 
icke-konfrontativ samtalsmetod som går ut på att göra rattfylleristen medveten om 
missbruket och hjälpa denne att föreställa sig vad han eller hon kan vinna på en 
förändring.  

Om sållningsinstrumentet visar ett positivt utslag görs en grundligare mätning med en 
apparat som kallas Evidenzer. Den 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.  
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2 Syfte 
Syften med undersökningen är att beskriva hur Skelleftemodellen fungerar. 
Inställningen till modellen, engagemanget och vilken information/utbildning som gavs i 
samband med projektstarten är exempel på aspekter som belyses. Hur kontakten med 
den misstänkte rattfylleristen och administrationen kring blanketterna har fungerat och 
om modellen krävt mer resurser i form av arbetstid jämfört med situationen före 
modellens införande undersöks också. 
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3 Genomförande 
3.1 Metod 
Undersökningen genomfördes i form av en skriftlig enkät. Adresser, i förekommande 
fall e-postadresser, levererades av Vägverkets regionala kontaktpersoner för Skellefte-
modellen. Ambitionen var att tre personer i varje kommun som arbetar enligt modellen 
skulle utses som mottagare av enkäten. I de kommuner där det var möjligt ingick 
vardera en person från polisen, beroendeenhet och socialförvaltningen i undersök-
ningen. I de kommuner där det inte fanns någon beroendeenhet ingick två poliser och en 
person inom socialförvaltningen.  

Målsättningen var att i första hand samla in enkätsvaren via Internet. Alla tilltänkta 
respondenter hade dock inte egna e-postadresser, varför andrahandsalternativet var att 
skicka en postal enkät. Poliser visade sig vara en svår grupp att nå via webbenkäten. 
Inställningar i deras e-postprogram förhindrade för många personer möjligheten att 
klicka på en bifogad länk i en e-post för att komma till en hemsida. När detta 
förhållande uppdagades genom att några poliser kontaktade VTI och påtalade 
problemen, informerades mottagarna av enkäten att de skulle kopiera länken och klistra 
in den i webbläsaren för att komma runt detta problem. Ytterligare några poliser kunde 
besvara webbenkäten genom att följa den instruktionen. Men eftersom det stora flertalet 
av poliserna inte kunde (eller valde att) besvara webbenkäten, skickades i de flesta fall 
en postal enkät. För målgruppen inom beroendevård/socialtjänsten fungerade webb-
enkäten som metod betydligt bättre. I Skåne valdes en annan metod för att öka svars-
frekvensen. På nätverksmöten som ägde rum under slutet av maj delades enkäter ut till i 
huvudsak poliser. Även några personer inom socialtjänsten/beroendevården i Skåne 
som inte nåtts via e-post fick möjlighet att besvara enkäten i samband med dessa möten. 

Sammanfattningsvis distribuerades enkäten med hjälp av någon av följande metoder 
utifrån respondenternas förutsättningar och tillgång till e-postadresser: 

1. Direkt via webbenkätverktyget Webropol. Verktyget genererade unika e-postar 
som skickades till respondenterna, som i sin tur klickade på den bifogade 
länken. I dessa fall är det möjligt att se om e-posten hade nått mottagaren och 
sedan se om han/hon svarat.  

2. Indirekt via webbenkätverktyget Webropol. Metoden användes för de personer 
som saknade egen extern e-postadress. Till en kontaktperson skickades en e-post 
med en länk till webbundersökningen som vidarebefordrade länken till 
respondenterna. Svaren registrerades i enkätwebbverktyget, men det går inte att 
se vem som svarat. Detta sätt användes också när mottagaren av e-posten inte 
kunde klicka på länken i e-posten som genererats via metod 1. Detta sätt 
användes initialt för poliser i Östergötland, men påminnelsen till dem skickades 
postalt. 

3. Postal enkät som skickades direkt till personen. Detta sätt användes när e-post-
adress saknades eller när metod 1 eller 2 inte fungerade. 

4. Postal enkät som skickades till en kontaktperson som i sin tur distribuerade den 
till respondenterna. Detta sätt användes endast till poliser i Kalmar och 
Jönköpings län.  

5. Pappersenkät som delades ut i samband med möten. Detta sätt användes endast 
till poliser och enstaka inom socialtjänsten/beroendevården i Skåne. 
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Ett första utskick gjordes i mitten av april 2008 (undantaget metod 5). När det gäller 
metod 1 skickades två påminnelser (25/4 och 9/5). För de andra insamlingsmetoderna 
fick de utvalda personerna en påminnelse. 

Ett antal e-postar och brev kom i retur. Det kunde bero på att mottagarna hade slutat sin 
tjänst. Dessa personer har i möjligaste mån ersatts av andra personer som fick enkäten. 
Även andra personer som också visade sig inte tillhöra målgruppen har ersatts. Det 
rörde sig som personer som bytt arbetsuppgifter, som inte träffade rattfyllerister (t.ex. 
enhetschefer) eller som arbetade i län/kommuner som ännu inte kommit igång med 
Skelleftemodellen. Resultatet blev att totalt 589 personer valdes ut som mottagare av 
enkäten.  

 
3.2 Enkätens innehåll 
Två versioner av enkäten konstruerades, en som polisen skulle besvara och en som 
skickades till personer inom socialtjänsten/beroendevården. Detta arbetssätt var 
nödvändigt eftersom frågor om kontakten med den misstänkte rattfylleristen var 
specifika för respektive grupp. De båda enkätversionerna återfinns i bilaga 1 respektive 
bilaga 2. En del av frågorna har hämtats från enkäter som användes i tidigare 
utvärderingar av SMADIT i Stockholms län (Gustafsson, 2007; Henriksson & 
Gustafsson, 2007). 

Utformningen av enkäten skedde inom VTI:s projektgrupp för utvärderingen och i 
samarbete med uppdragsgivaren. Innan det slutliga utseendet fastställdes, genomfördes 
en mindre test av enkäten med personer ur målgrupperna. 

Många av enkätens frågor var dock gemensamma för de två målgrupperna. Inlednings-
vis ställdes några bakgrundsfrågor och därefter följde allmänna frågor om hur man 
ansåg att Skelleftemodellen fungerade. Nästa frågeområde handlade om vilken 
information/utbildning respondenten fått inför starten av Skelleftemodellen och hur 
löpande information ges (här ställdes dock en fråga som endast poliserna skulle svara 
på: om man ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för att motivera den misstänkte 
rattfylleristen att anta erbjudandet). Sista gemensamma blocket tog upp vilken 
inställning till Skelleftemodellen man hade och hur engagerad man var att arbeta enligt 
modellen. De följande frågorna i polisenkäten handlade om kontakten med den 
misstänkte rattfylleristen och hanteringen av polisfaxet. Avslutningsvis gavs möjlighet 
att värdera hur viktigt det är med återkoppling samt att ge allmänna kommentarer. 
Enkäten riktad till socialtjänsten/beroendevården var något mindre i omfattning 
eftersom de specifika frågorna om kontakten med den misstänkte rattfylleristen var färre 
till antalet. 

Enkätstudien kompletterar den kvantitativa studien om polisfax och blanketter 
(Forsman, 2009) och ger också underlag till den samhällsekonomiska bedömningen 
(Wiklund, 2009). 
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3.3 Svarsfrekvens 
Tabell 1 visar hur enkätsvaren slutligen har kommit VTI tillhanda och hur stort 
bortfallet var.  
Tabell 1  Svarsmetod och svarsfrekvens per målgrupp. 

Målgrupp Via webbenkät-
verktyget 

Pappersversion 
av enkäten 

Totalt (antal i målgruppen; 
svarsfrekvens) 

Soc/ber 226 20* 246 (317; 78 %) 

Polisen 22 184** 206 (272; 76 %) 

Totalt 248 204 452 (589; 77 %) 

*Varav 2 distribuerade på möten. 

**Varav 24 distribuerade på möten. 

 

Svarsfrekvensen för enkäten var som synes hög, 77 %, och svarsfrekvensen skilde 
marginellt mellan grupperna. Totalt besvarade 452 personer enkäten. Med bortfall avses 
här de personer som inte har besvarat enkäten och som vi utgår ifrån tillhör målgruppen. 
Tre poliser som uppgav att de inte arbetar i yttre tjänst har besvarat enkäten liksom två 
polisstudenter; dessa fem personer har exkluderats och ingår inte i tabellen eller i den 
fortsatta analysen. Ett enkätsvar har inkommit efter att analysen påbörjats.  

De utvalda personerna har inte kommit med i undersökningen genom ett slumpmässigt 
urval från exempelvis listor över berörda anställda inom polisen respektive 
socialtjänsten/beroendevården. Från polisen var det pga. sekretess inte möjligt att 
erhålla en lista över t.ex. poliser som arbetar i yttre tjänst. 

En reservation för att personerna som fått enkäten inte är representativa för grupperna 
som kommer i kontakt med misstänkta rattfyllerister måste därför göras. Generali-
seringar som att tolka resultaten som giltiga för alla som arbetar enligt Skellefte-
modellen i Sverige bör därmed undvikas. 
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4 Resultat 
Resultatredovisningen följer den struktur som enkäterna hade beträffande olika teman. 
Den kvantitativa resultatredovisningen i form av figurer och tabeller har kompletterats 
med ett stort antal kommentarer som avgetts på de öppna frågorna och i slutet av 
enkäterna. De flesta och längsta kommentarerna återfanns bland dem som besvarat 
webbenkäten. För att underlätta läsbarheten har en viss redigering av kommentarerna 
skett (t.ex. har stavfel rättats och förkortningar skrivits ut) innan de återgetts i texten. 

 
4.1 Respondenternas bakgrund 
Övervägande delen av respondenterna inom polisen var män, medan det motsatta 
förhållandet rådde bland personalen inom socialtjänst/beroendevård, se Tabell 2. 

 
Tabell 2. Fördelning på kön inom målgrupperna. 

Målgrupp Kvinna Man Totalt 

   Antal  Andel     Antal Andel      Antal Andel  

Soc/ber 171 70 % 75 30 % 246 100 % 

Polis 34 17 % 172 83 % 206 100 % 

Samtliga 205 45 % 247 55 % 452 100 % 

 

Personerna inom socialtjänsten/beroendevården ombads precisera inom vilken typ av 
verksamhet/myndighet de arbetade, se Tabell 3. 

 
Tabell 3  Fördelning på typ av verksamhet/myndighet för respondenterna från 
beroendevården/socialtjänsten. 

Verksamhet/myndighet Antal Andel, % 
Beroendevård 58 24  
Socialtjänst 175 71  
Beroendevård och socialtjänst 5 2  
Primärvård 3 1  
Övrigt 5 2  

Samtliga 246 100  

 
Närmare tre av fyra respondenter angav att de arbetade inom socialtjänsten. I 
fortsättningen görs ingen uppdelning av denna grupp, utan den kommer att benämnas 
soc/ber. Några mindre kommuner samarbetar med beroendemottagningar i större 
grannkommuner. Exempel på detta kan hämtas från Östergötland: Boxholm har avtal 
med beroendemottagningen i Mjölby medan Kinda och Ydre skickar sina fall till 
beroendekliniken i Linköping. Därför har vi inte fått representanter från varje kommun. 
I de kommuner varifrån vi fått svar har vanligen en eller två personer besvarat enkäten. I 
några större kommuner har fler svarat, till exempel i Umeå fem och i Malmö och 
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Stockholm vardera åtta personer. Totalt har svar inkommit från 181 kommuner, dock 
kan en och samma person i vissa fall representera flera kommuner. 

Följande tabell visar i vilket län respondenterna hörde hemma. 

 
Tabell 4  Fördelning på vilket län respondenterna tjänstgjorde i. 

Län Polisen 

Antal 

 Soc/ber 

Antal 

 

Andel, % Andel, % 
Blekinge 7 3,4 5 2,0 
Dalarna 2 1,0 6 2,4 
Gotland 2 1,0 0 0 
Gävleborg 4 1,9 5 2,0 
Halland 5 2,4 8 3,3 
Jämtland 4 1,9 6 2,4 
Jönköping 22 10,7 11 4,5 
Kalmar 16 7,8 9 3,7 
Norrbotten 15 7,3 15 6,1 
Skåne 24 11,7 41 16,7 
Stockholm 30 14,6 25 10,2 
Uppsala 6 2,9 10 4,1 
Värmland 3 1,5 15 6,1 
Västerbotten 12 5,8 22 8,9 
Västernorrland 1 0,5 2 0,8 
Västra Götaland 30 14,6 39 15,9 
Örebro 6 2,9 15 6,1 
Östergötland 17 8,3 12 4,9 

206 100,0 246 100,0 Samtliga 
 

Vissa län är dåligt representerade (som Dalarna vad gäller polisen och Västernorrland 
beträffande båda målgrupperna) men det beror på att Skelleftemodellen ännu var i 
startfasen i dessa län. I Dalarna infördes Skelleftemodellen i början av 2008 i några 
kommuner (Falun, Borlänge, Säter och Gagnef) och vid tidpunkten för enkätunder-
sökningens genomförande hade endast några kommuner i Västernorrlands län infört 
modellen.  

Från tre län saknas helt svar: Västmanlands län som var i färd med att starta arbetet när 
enkäten genomfördes, Södermanlands län som inte arbetar enligt Skelleftemodellen och 
Kronobergs län. I Kronobergs län infördes visserligen modellen redan 2006, men några 
adresser till enkätmottagare erhölls inte av Vägverket.  

Att antalet svar från länen varierade kraftigt kan dels bero på vilket sätt enkäten 
distribuerades (t.ex. många poliser svarade i Jönköpings län när de fick enkäten via en 
kollega) och dels på att VTI fick ganska få namn från några län (t.ex. Värmland). Någon 
geografisk uppdelning av resultatet sker inte i redovisningen av enkätsvaren. 
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I anslutning till frågorna om respondentens ålder, kön osv. ställdes en fråga om när 
aktuell polismyndighet/kommun började arbeta enligt Skelleftemodellen. Det var en 
tämligen stor andel (36 %) som svarade att de inte visste när Skelleftemodellen startade. 
Bland poliserna uppgick denna andel till 49 % och bland soc/ber 26 %. En person från 
soc/ber och åtta från polisen besvarande inte frågan.  

 
4.2 Allmänt om Skelleftemodellen 
Omkring 60 % av respondenterna ansåg att Skelleftemodellen fungerade mycket eller 
ganska bra, Figur 1. Personal inom soc/ber var något mer negativa samtidigt som 
poliserna var mer osäkra, se. Notera att 30 personer i gruppen soc/ber inte besvarade 
frågan. 
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Figur 1  Hur respondenten ansåg att Skelleftemodellen fungerar.  
Bortfall: 3 poliser, 30 soc/ber. 
 

Flera av dem som svarat ”Vet inte” uppger att man haft få fall eller nyss har börjat med 
Skelleftemodellen och menar att det är svårt att då ha någon uppfattning om hur 
modellen fungerar. 

Polisernas kommentarer handlade bl. a om att det är få misstänkta rattfyllerister som 
antar erbjudandet, särskilt de grövsta fallen. Enligt en skrivelse som Rikspolisstyrelsen 
(RPS) skickade ut i december 2007 kom jurister fram till att polisen inte rutinmässigt 
bör lämna uppgifter om personer som är misstänkta för rattfylleri till socialtjänsten (se 
bilaga 3). Detta ansågs försämra möjligheten att komma tillrätta med rattfylleriet:  

Sedan sekretessregler införts stoppas 90 % av ärendena med ett nej från den 
misstänkte. 

Det faktum att information om vad som hände efter det att den misstänkte rattfylleristen 
antog erbjudandet inte förmedlas till berörd polis pga. sekretess kan göra det svårt att ha 
en uppfattning om hur Skelleftemodellen fungerar: 
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Fyller i blanketten i samband med att rapporten skrivs. Vet sedan inte vad som 
händer. 

Vidare förekom kommentarer om att alla kommuner inte arbetar enligt Skellefte-
modellen, att det är lätt att glömma bort att ge erbjudandet, att enhetliga rutiner saknas, 
att polisledningen inte stöttar tillräckligt, att de flesta misstänkta rattfylleristerna 
omhändertas utanför kontorstid då socialtjänsten inte är tillgängliga och att det är 
konstigt att vissa rattfyllerister återkommer. 

Rutinerna för misstänkta drograttfyllerister anses fungera mindre bra:  
Tyvärr fyller en del poliser ej i SMADIT-blanketten och vad det gäller drograttfylleri är 
det […] bara ett fåtal som lägger i en SMADIT-blankett i utredningsakten.  

En respondent hade följande konkreta förslag: 
Sätt in "blanketten" som fast fråga i Evidenzern! Hur svårt ska det behöva vara? 

Utbildningsinsatserna kommenterades också: 
För lite utbildning för oss "intervjuare" och för långt mellan gångerna – skulle vara 
bättre att skicka ett fåtal på utbildning och sedan ansvara.  

Trots utbildningsinsats riktad mot "det svåra samtalet" för poliserna, ligger vi endast 
på ca 8–10 % vilka nappar på erbjudandet. 

Positiva kommentarer handlade om att Skelleftemodellen är ett bra sätt att motivera och 
hjälpa dem med alkoholproblem och att en polismyndighet har skapat en rutin som 
fungerar över tid. 

Respondenter inom soc/ber tog ofta i sina kommentarer upp att få eller inga fax skickas 
från polisen. Några hänvisade också till förändringarna som inträdde till följd av RPS:s 
skrivelse: 

Ingen vill ha kontakt med socialtjänsten/beroendevården när polisen frågar. När 
polisen INTE frågade (även om inte heller [det] var okej) så kunde vi nå några 
stycken. 

Polis har lagt om sina rutiner vilket gör att anmälan som tidigare gick till socialtjänsten 
uteblir. Om dessa personer tackar nej får vi ingen möjlighet att kalla dem för 
påverkan.  

Efter förändringen vid årsskiftet 2007/2008 då samtycke krävs för att polisen ska få 
vidarebefordra ärendet till oss har vi endast fått ett ärende. 

Även respondenterna i denna grupp ansåg att sekretessen försvårade arbetet: 
Sekretesslagen hindrar att vi får polisrapporterna omgående. Nu blir det i form av § 3 
polislagen4 flera veckor efter händelsen. 

Sekretesslagen 1980:100 hindrar polisen att rutinmässigt lämna ut uppgifter till 
socialtjänsten; hela Skelleftemodellen faller. 

Men:  
De gånger vi får fax fungerar det jättebra. 

Övriga problem som tas upp är inkörningsproblem, svårigheter att nå den misstänkta 
rattfylleristen inom 24 timmar och att överhuvudtaget få dem att komma till social-
tjänsten. Samarbetet med polisen försvåras genom täta byten av kontaktpersoner enligt 

                                                 
4 Lagen tar upp samverkan mellan polis och andra myndigheter och säger bland annat att det åligger ” --- 
polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa 
om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem.” 
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en respondent. En annan menade att polisen inte alltid informerar de misstänkta 
rattfylleristerna om att soc/ber kommer att ta kontakt med dem och en tredje 
kommenterade att polisen borde motivera flera. Försämringar noterades: 

Har blivit fler missar med anmälan från polisen den sista tiden. Oftare väntar man på 
provsvar. 

Respondenternas syn på vilken effekt Skelleftemodellen har haft på antalet personer 
som kommer i kontakt med socialtjänsten/beroendevården fångades i en fråga i enkäten. 
Separata frågor ställdes om misstänkt rattfylleri med avseende på alkohol respektive 
droger, se Figur 2 och 3. 
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Figur 2  Hur respondenten upplevde att antalet personer som kört bil under inverkan av 
alkohol och som kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten har förändrats 
tack vare Skelleftemodellen. Bortfall: 1 soc/ber. 

 

Hälften av poliserna menade att fler personer som kört alkoholpåverkade kommer i 
kontakt med soc/ber tack vare Skelleftemodellen, men mer än var tredje hade ingen 
uppfattning. Bland personalen inom soc/ber hade en större andel uppfattningen att 
antalet var oförändrat. 

Beträffande effekten på misstänkta drograttfyllerister, trodde polisen även vad gäller 
denna grupp mer på Skelleftemodellens positiva effekt än vad soc/ber-gruppen gjorde. 
Dock ansåg både polis och soc/ber att Skelleftemodellen hade mindre effekt på 
drogpåverkade jämfört med alkoholpåverkade när det gäller antalet som kommer i 
kontakt med soc/ber. 
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Figur 3  Hur respondenten upplevde att antalet personer som kört bil under inverkan av 
droger och som kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten har förändrats 
tack vare Skelleftemodellen. Bortfall: 1 polis, 1 soc/ber. 
 

Andelen som ansåg sig inte kan uttala sig i frågan var dock stor, 45 % bland poliserna 
och 29 % bland soc/ber. Notera i figurerna ovan att det även förekommit respondenter 
som menat att Skelleftemodellen haft motsatt effekt, dvs. att färre kommer i kontakt 
med soc/ber. Bland de respondenter i soc/ber-gruppen som ansåg detta skulle anled-
ningen kunna vara, utifrån avgivna kommentarer, att de hanterat få fall och följden av 
RPS:s skrivelse från december 2007. Detta resultat skulle alltså inte behöva röra sig om 
en effekt av Skelleftemodellen. Det rör sig till största delen om samma personer som 
svarat ”Färre” både vad gäller alkohol och droger. 

Omkring 40 % av de svarande ansåg att samarbetet mellan myndigheter och verksam-
heter hade förbättrats i ganska eller mycket stor utsträckning tack vare Skellefte-
modellen, se Figur 4. 
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Figur 4  I vilken utsträckning respondenten ansåg att samarbetet mellan medverkande 
myndigheter/verksamheter har förbättrats tack vare Skelleftemodellen.  
Bortfall: 2 poliser, 1 soc/ber. 
 

Polisen uttryckte en större osäkerhet om hur det förhöll sig medan ungefär hälften av 
soc/ber-gruppen ansåg att samarbetet endast förbättrats i liten utsträckning eller inte alls. 
Det kan naturligtvis förhålla sig på det sättet att samarbetet mellan myndigheterna och 
organisationerna var bra redan före Skelleftemodellens införande och att 
förbättringspotentialen därför var liten. 

Omkring 75 % av respondenterna såg en ganska eller mycket stor nytta att arbeta enligt 
Skelleftemodellen, se Figur 5. 
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Figur 5  Hur stor nytta respondenten såg med att arbeta enligt Skelleftemodellen. 
Bortfall: 3 poliser, 1 soc/ber. 
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Det var obetydliga skillnader mellan de två grupperna. 

Sista allmänna frågan avsåg att undersöka hur respondenten uppfattat syftet med 
Skelleftemodellen. Av de fyra svarsalternativen var två i enlighet med Skellefte-
modellens syften. Svarsfördelningen på alternativen framgår ur följande tabell. Flera 
alternativ kunde anges. 

 
Tabell 5  Hur syftet med Skelleftemodellen uppfattades. Alternativ i enlighet med 
Skelleftemodellens syften är markerade med fet stil. Bortfall: 1 soc/ber. 

Svarsalternativ Antal svar, 
polisen 

Antal svar, 
soc/ber 

Att minska antalet återfall av rattfyllerister   171 189 

Att informera om alkohol och drogers påverkan på människan 
och dess organ 

23 68 

Att övertala alkohol- och drogpåverkade att söka hjälp mot sitt 
missbruk   

118 94 

171 225 Att öka möjligheten för påverkade förare som är alkohol- 
eller drogberoende att ta itu med sina problem 

 

De två syften som var i enlighet med Skelleftemodellens syften har fått de flest avgivna 
svaren. I gruppen soc/ber har 71 personer eller 29 % markerat enbart dessa två 
alternativ, motsvarande andel för poliser var 23 % (48 personer). Vardera två personer i 
de två grupperna har svarat att de ej kände till syftet med Skelleftemodellen. 

I enkäten gavs möjlighet att ge förslag på förbättringar/förändringar av Skellefte-
modellen. Respondenternas förslag kan sammanfattas enligt följande tabell.  
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Tabell 6  Förbättringsförslag från polis och socialtjänsten/beroendevården. 

Område Polis Socialtjänsten/beroendevården 
Tydligare ledning från polisledningen, sätt mål 
och beting 

Ta vid start av Skelleftemodellen upp hur 
samarbetet praktiskt mellan myndigheter ska gå till 

Organisation/ 

Tydligare och starkare samarbetslinjer mellan 
myndigheterna 

Bättre och mer entydiga rutiner för den enskilde 
polismannen 

Inför enhetliga regler så lokala skillnader minskar Bättre kommunikation med polisen 

Förläng Vägverkets projekttid 

Placera evidenzern på sjukhuset 

Tätare kontakter med polis, soc/ber för att diskutera 
samarbetet och enas om rutiner 

Ändra lagen så att alla skickas till soc/ber, 
jämställ med social rapportering 

samarbete/ 

lagstiftning 

Bättre öppettider hos samverkansparter 

 

Metoder/arbetssätt som bättre kan motivera 
drograttfylleristerna att ta emot hjälp 

Den rattfulle ska kallas till beroendevården inom 24 
timmar. Det ska inte vara frivilligt. 

Skellefte-
modellens 
innehåll 

Utveckla arbetssättet så att drograttfyllerister 
bättre nås 

 

Viktigt att vidta åtgärder första gången en förare kör 
rattfull 

Ge polisen utbildning i motiverande samtal Ha fast placerad personal på polisstationen som 
direkt kan genomföra samtalet 

Faxen bör gå till en fungerande beroendevårdsenhet 
inom sjukvården. Alltför många är rädda för soc. 
som förknippas med att barn kan omhändertas etc 

Låt annan person än rapporterande polis 
presentera Skelleftemodellen 

Tydligare synliggöra möjligheten till att få samtals-
behandling i öppenvård som påföljd i samband med 
trafiknykterhetsbrott 

Informera mer om vilken typ av insatser som 
soc/ber kan erbjuda 

Gör erbjudandet mer lockande 

Att polisen i små kommuner får mer resurser så att 
transporter av den omhändertagne rattfylleristen kan 
ske direkt till Beroendecentrum då de är mest 
motiverade 

Önskan om ingångar till beroendevården Snabbare kontakt med rattfylleristen från 
soc/ber:s sida 

Samtalet/ 
kontakten 

En kontakt på soc/ber som kan ta samtalet direkt 

Gemensamt "blankettförfarande" som kan användas 
vid första samtalet, t ex AUDIT5 + andra frågemallar. 
Även önskvärt med gemensamt infomaterial 

Polisen i andra distrikt ska skicka faxet så snabbt 
som möjligt 

Blankett som skrivs ut automatiskt vid 
blodprovstagning på samma sätt som vid 
utandningsprov 

Tydligare ifyllda fax 

Fax till och från andra kommuner kan bli bättre. Förbättra rutinerna hos polis och landstinget hur 
ärenden ska hanteras där personen ej har blivit 
tillfrågad eller informerad om SM 

Polisen behöver få mer rutin på att skicka fax, de 
kommer ibland inte fram 

Faxet 

Skicka blanketten via datorn  

Mer info på faxet: promillehalt, ev trafikolycka, 
skador, den misstänktes personnummer, namn och 
telefonnummer 

Återkoppling Långtgående utvärderingar från soc/ber för att se 
hur många som lyckas bryta missbruksmönstret 

Samverkan med polisen och återkoppling på vad 
som händer med de rapporter vi faktiskt får in 

                                                 
5 Screeninginstrument för alkohol (Alcohol Use Identification Test). 
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Polis och soc/ber har i några fall samstämmiga åsikter om vad som behöver förbättras, 
t.ex. enhetliga rutiner hos polisen, att utveckla Skelleftemodellen så att misstänkta 
drogpåverkade bättre fångas upp samt återkoppling om vad som händer med den 
misstänkte rattfylleristen efter omhändertagandet. En del av de förslag som förts fram 
har inte tagits upp i tabellen eftersom de ligger utanför Skelleftemodellens ramar, t.ex. 
om att införa gemensamma behandlingsmetoder.  

Ett flertal av respondenterna i soc/ber-gruppen återkom i kommentarerna till RPS:s 
tolkning av sekretessreglerna. Antalet ärenden har för vissa minskat kraftigt: 

Tyvärr har inte modellen fungerat i år 2008 eftersom vi inte fått några rapporter från 
polisen på grund av sekretesskäl. Någon inom polisen har funnit att man inte 
generellt kan lämna uppgifter till socialtjänsten. Inte heller har vi fått rapporter även 
om den enskilde gett sitt samtycke. 

Jag var väldigt optimistisk när jag gick in i det här projektet men efterhand som jag får 
färre och färre rapporter beroende på sekretessproblem hos polisen så har min 
motivation att lägga tid på möten minskat. 

Att polisen endast tillåts skicka vidare fall där den misstänkte rattfylleristen accepterat 
erbjudandet ansågs vara en begränsande bestämmelse och i viss mening ologisk. En 
respondent i soc/ber-gruppen frågade sig vad skillnaden är att rapportera ett Skellefte-
modellsfall och ett omhändertagande av en berusad person enligt LOB6 då social-
tjänsten i det senare fallet informeras.  

Att Skelleftemodellen ser olika ut i olika delar av landet togs upp av en i soc/ber-
gruppen: 

Vill påstå att det finns ingen modell. Däremot finns en uttalad? ambition att logistiskt 
(systematiskt?) hantera alkoholpåverkade förare i ett samhälle (kommun?) i syfte att 
individer (som tas för trafiknykterhetsbrott) som uppfattar sig ha problem, får 
behandling snabbt och enkelt. Myndigheter samverkar. Det ser så olika ut i 
kommunerna att man inte kan tala om modell! 

Skelleftemodellens grundidé, om den snabba kontakten, tas upp till diskussion av en 
respondent i soc/ber-gruppen: 

Tanken med upplägget är bra - att smida direkt när järnet är varmt. Men det skulle 
vara lite intressant att titta lite närmare på om det inte kan vara lika effektivt att 
kontakta den misstänkte ett par dagar senare. Han/hon kan hamna i lite av ett 
chocktillstånd. Enligt teoribildningen kring chockreaktioner är en tidig reaktion 
förnekelse. Kan det vara en risk att man avvisar erbjudande om hjälp som en 
chockreaktion? 

                                                 
6 Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 
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4.3 Information/utbildning 
Det följande gemensamma frågeområdet7 tog bl.a. upp vilken information/utbildning 
respondenten fick i samband med att organisationen startade arbetet enligt 
Skelleftemodellen. Tabell 7 nedan presenterar fördelningen på svarsalternativen. 
Tabell 7  Vilken information som erhölls inför starten av Skelleftemodellen. Flera 
alternativ kunde anges. 

Informationskälla Polis 

Antal       Andel, %*  

Soc/ber  

  Antal    Andel, %* 

Information från ledningen 86 42 77 31 

Utbildning med medverkan av Vägverket 61 30 135 55 

Läste i broschyrer/foldrar 38 19 51 21 

Såg på DVD/videofilmer 5 2 14 6 

Blev muntligt informerad av kollega/kollegor 75 37 70 29 

Sökte information på Vägverkets hemsida 2 1 17 7 

Information med medverkan från polisen** – – 7 3 

Annat sätt 23 11 20 8 

Ingen alls 12 6 5 2 

Vet ej 5 2 4 2 

Ej svarat 3  1  

* Andel som angett respektive alternativ av dem som besvarat frågan 

**Alternativet fanns ej i enkäten utan har bildats utifrån svaren. 
 

Polisens vanligaste sätt att sätta sig in i Skelleftemodellen var genom den information 
som gavs av polisledningen följt av muntlig information från kollegor. Gruppen soc/ber 
deltog i större utsträckning i utbildningar med medverkan av Vägverket. Det var 
ungefär lika vanligt i denna grupp att man fick information från ledningen som att 
kollegor berättade om Skelleftemodellen. Andra sätt kunde för soc/ber röra sig om 
enskilda poliser som informerade, samordnare, massmedia och möten då även andra än 
polis och Vägverket deltog. För vissa poliser begränsade sig informationen till 
anslag/broschyr vid evidenzern, andra fick inblick i Skelleftemodellen på Polishög-
skolan medan några deltog i möten med soc/ber. Nästan 6 % av poliserna och 2 % av 
soc/ber hade inte fått någon information alls inför starten av Skelleftemodellen. 

Var då den utbildning/information man fick tillräcklig för att komma igång med 
Skelleftemodellen? Svaren på denna fråga presenteras i följande figur. 
  

                                                 
7 Med undantag för en fråga som endast riktades till polisen. 
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Figur 6  Svaren på frågan ”Var det tillräckligt med information för att börja arbeta 
enligt Skelleftemodellen?”. Bortfall: 3 poliser, 1 soc/ber. 
 

En stor majoritet ansåg att informationen var tillräcklig. Bland dem som hade motsatt 
åsikt, önskade de i soc/ber-gruppen mer grundläggande information, utbildning i 
motiverande samtal och att alla aktörer medverkade. Ur polisens kommentarer framgick 
att de önskade mer information generellt och hur man skulle gå till väga vid starten av 
projektet. Några nämnde utbildning i hur man ska motivera en person till att tacka ja till 
erbjudandet.  

Polisen fick besvara en fråga om huruvida de ansåg sig ha tillräckligt med kunskap för 
att motivera en person som är omhändertagen, att anta erbjudandet enligt Skellefte-
modellen. Resultatet visas i Figur 7. 
 

35%

42%

20%

3%
Ja, fullt tillräckliga
kunskaper
Har viss kunskap

Nej, behöver mer
kunskap
Vet inte

 
Figur 7  Svaren på frågan ”Har du tillräckligt med kunskap för att motivera en person 
som är omhändertagen för drog- och/eller alkoholrattfylla att anta erbjudandet enligt 
Skelleftemodellen?”. Bortfall: 2 poliser. 
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En femtedel av de svarande uppgav att de behövde mer kunskaper i ämnet, medan en 
dryg tredjedel ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper för att motivera den misstänkte 
rattfylleristen. 

På vilket sätt respondenten tog del av löpande information undersöktes i följande fråga, 
resultatet presenteras i Tabell 8. 

 
Tabell 8  Vilken löpande information om Skelleftemodellen som respondenten tog del 
av. Flera alternativ kunde anges. 

Informationskälla Polis 

Antal      Andel*  

Soc/ber  

Antal      Andel* 

Nyhetsbrev 50 24,8 104 42,8 

Information från ledningen 44 21,8 36 14,8 

På särskilda informationsmöten/nätverksträffar 60 29,7 165 67,9 

Skelleftemodellen tas upp på ordinarie grupp-, 
avdelningsmöten etc. 21 10,4 24 9,9 

Genom intern hemsida 33 16,3 7 2,9 

Genom Vägverkets hemsida 7 3,5 26 10,7 

På annat sätt 23 11,4 26 10,7 

Tar inte del av löpande information 44 21,8 15 6,2 

Är inte intresserad av någon löpande information 1 0,5 0 0,0 

Ej svarat 4  3  

* Andel som angett respektive alternativ av dem som besvarat frågan.  

 

Värt att notera vad gäller den löpande informationen är att det var betydligt vanligare att 
Skelleftemodellen behandlades på särskilda möten inom socialtjänsten/beroendevården 
än hos polisen och att mer än var femte polis inte tog del av någon löpande information 
överhuvudtaget. ”På annat sätt” kunde för poliser innebära kollegor, e-post, personliga 
kontakter på Vägverket, träffar med Vägverket, genom Polistidningen eller via 
information uppsatt vid Evidenzern. Soc/ber-gruppen uppgav Vägverket, e-post och 
träffar med polisen eller representanter från grannkommuner som alternativa sätt. 

I två frågor försökte vi fånga hur Skelleftemodellen implementerats inom organisa-
tionen. Dels ställdes en fråga om rutinerna hade dokumenterats, dels en fråga om 
respondenten kände till om det fanns någon person man kunde vända sig till inom den 
egna organisationen med frågor om Skelleftemodellen.  
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Figur 8  Svaren på frågan om Skelleftemodellens rutiner hade dokumenterats inom 
organisationen. Bortfall: 3 poliser, 1 soc/ber. 
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Figur 9  Svaren på frågan om respondenten visste vem han/hon skulle vända sig till 
inom organisationen i händelse av frågor angående Skelleftemodellen.  
Bortfall: 3 poliser, 1 soc/ber. 

 

Ur figurerna ovan framgår det att soc/ber-gruppen i något högre grad hade dokumen-
terat Skelleftemodellensrutinerna i organisationen och oftare visste vem man kunde 
vända sig till med frågor än polisen. 

 
4.4 Inställning och engagemang 
Det sista gemensamma frågeområdet tog upp hur förankrad respondenten ansåg att 
Skelleftemodellen var inom den egna organisationen, hur motiverad man var att arbeta 
enligt Skelleftemodellen samt om modellen hade förändrat sättet att arbeta med 
påverkade förare i trafiken. 

Förankringen i den egna organisationen så som den uppfattades av dem som besvarat 
enkäten var relativt god, se följande figur. 
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Figur 10  I vilken utsträckning respondenten ansåg att Skelleftemodellen var förankrad 
i den egna organisationen. Bortfall: 3 poliser, 7 soc/ber. 
 

Få poliser kommenterade denna fråga. En respondent menade att det behövs åter-
kommande information och utbildning för att hålla Skelleftemodellen levande, en annan 
skrev att så gott som alla poliser ställer frågan/ger erbjudandet men många kan göra det 
på ett mycket bättre sätt. Två undrade om länspolismästare och trafikpolischefen var 
insatta i Skelleftemodellen. Det var också få kommentarer som gavs av soc/ber-
gruppen. Några menade att eftersom så få ärenden kommer in motsvarar dessa en liten 
del av verksamheten. 

Motivationen att arbeta enligt modellen var mycket hög, se Figur 11. 
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Figur 11  I vilken utsträckning respondenten var motiverad att arbeta enligt Skellefte-
modellen. Bortfall: 1 polis, 11 soc/ber. 
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I polisens kommentarer till frågan, tas några åtgärder upp som skulle kunna öka 
motivationen: mer utbildning, information och direktiv samt bättre/mer konkret 
återkoppling. Motivationen kan påverkas negativt på grund av det ointresse som 
somliga omhändertagna visar: 

Så få tackar ja, många är HELT ointresserade. 

En annan omständighet som nämns av en polis är att alltför många misstänkta 
rattfyllerister som omhändertas är turister och därmed inte aktuella för Skellefte-
modellen. Det personliga engagemanget lyfts fram som viktigare än polisens mål av en 
annan respondent.  

Även soc/ber-gruppen tog upp det faktum att få ärenden gör att deras motivation avtar. 
Några menade att arbetssättet enligt Skelleftemodellen inte skiljer sig mot tidigare 
rutiner. Motivationen skulle öka, menar en respondent, om samarbetet mellan social-
tjänst och polismyndighet fungerade bättre. Grundidén, att snabbt etablera en kontakt 
med den misstänkte rattfylleristen, fungerade inte alltid: 

Skelleftemodellen i dess nuvarande utformning, bidrar inte till att vi snabbare får 
kontakt med personer med alkoholproblem. Motivationen var betydligt högre när 
projektet startade upp, men som det tyvärr utvecklats, har huvudtesen i projektet 
tyvärr fallit, vi når inte personer snabbare och inte heller fler, än tidigare. Detta har 
tyvärr medfört att motivationen är lägre i nuläget.  

För flertalet av respondenterna har Skelleftemodellens införande inte inneburit några 
större förändringar av deras sätt att arbeta med förare som kört påverkade av alkohol, se 
följande figur. 
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Figur 12  I vilken utsträckning Skelleftemodellen hade förändrat sättet att arbeta med 
problemet alkohol i trafiken. Bortfall: 1 polis, 3 soc/ber. 

 

Ungefär var tredje respondent menade dock att arbetssättet hade förändrats i mycket 
eller ganska stor utsträckning. Mer än var femte polis ansåg att inga förändringar skett.  

Några av de poliser som kommenterat frågorna tog upp att en attitydändring skett och 
att man fått en annan syn på rattfyllor. En ökad medvetenhet och kunskap om 
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problemen nämns också som en följd av arbetet enligt Skelleftemodellen, där 
motivationen hos poliskåren att arbeta med rattfylleriproblematiken kan öka: 

Det har blivit lättare att förklara för andra poliser varför de skall arbeta enligt 
Skelleftemodellen.  

Skelleftemodellen sägs även ha medfört att polisens kontakt med de misstänkta 
rattfylleristerna förändrats. Man pratar mer med de omhändertagna personerna och 
försöker förmå dem att söka hjälp.  

Positiva följder av arbetet enligt Skelleftemodellen som polisen nämnde var den 
omedelbara konsekvensen när personen omhändertas (kontakt med beroendeenheten) 
och att det är enklare att följa upp de personer som tidigare åkt dit för rattfylleri. 

Flera i soc/ber-gruppen tog i sina kommentarer upp den snabba kontakten som 
erbjuds enligt Skelleftemodellens koncept: 

Tidigare fick den rattonyktre ett brev från socialtjänsten med ett erbjudande om en tid. 
Idag försöker vi ringa samma dag eller nästkommande dag. Lättare att få kontakt 
direkt, de är "möra", ångerfulla, inser att de har problem. Socialtjänsten har fått några 
att börja behandling. Jag ser det som mycket positivt. Jag blir även mer peppad av de 
infomöten + en bra utbildningsdag vi fått genom Vägverket. 

Polisen skickar underlag via fax, vi kontaktar personen inom 24 timmar. Detta innebär 
konkret för oss att vi kontaktar patienten, i motsats till övriga patienter, där de kommer 
till oss. 

Skelleftemodellen har medfört att personer kommer fortare i behandling till vår 
mottagning, de får tid redan dagen efter. Tidigare kom de efter några veckor eller i 
samband med personutredning inom frivården. 

Just den snabbare kontakten var den enda förändringen jämfört med tidigare menade en 
respondent: 

Inga förändringar alls utöver att vi kontaktar inom senast 48 timmar när vi får 
SMADIT-fax från polisen, vilket inte alltid sker för övrigt. Utredning och behandlings-
insatser för övrigt bedöms utifrån samma rutiner som andra ärenden där missbruk- 
och eller beroendeproblematik konstateras. 

En kontakt med en person i ett tidigt skede, innan missbruket kanske har utvecklats, är 
en viktig följd som också togs upp: 

Nu tar man mer aktivt tag i personerna som kör med alkohol i kroppen och där kan 
fånga upp någon som vet att han/hon dricker för mycket men som inget gör åt det. 
Här ges ett tillfälle till att ta tag i sina problem. 

Förändrade rutiner/arbetssätt nämndes också som en följd av arbetet enligt Skellefte-
modellen. Det kunde röra sig om att man hade genomgått utbildning i hur den 
misstänkte ska bemötas och i hur man genomför motiverande samtal, att rattfyllerifallen 
prioriteras högre, att screeninginstrument utnyttjas för att upptäcka alkohol- eller 
drogmissbruk samt att arbetstiderna anpassats för att uppnå en ökad tillgänglighet och 
en ökad uppmärksamhet bland kollegorna om deras patienter kör bil. 

Andra i soc/ber-gruppen menade att man haft ett liknande arbetssätt även innan 
Skelleftemodellens införande och att förändringarna varit små eller inga. 

Motsvarande fråga om Skelleftemodellen hade förändrat arbetet ställdes även för 
misstänkta drograttfyllerifall. Fördelningen på svarsalternativen visas i följande figur. 
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Figur 13  I vilken utsträckning Skelleftemodellen hade förändrat sättet att arbeta med 
problemet droger i trafiken. Bortfall: 1 polis, 3 soc/ber. 
 

Sättet att arbeta med drogproblemet hade förändrats i ännu mindre grad i och med 
Skelleftemodellens införande jämfört med alkoholfallen. Många angav i kommentarerna 
att man haft inga eller få fall med misstänkt drograttfylleri.  

De poliser som ändå menade att Skelleftemodellen hade medfört förändringar nämnde i 
sina kommentarer att man var mer vaksam på tecken på drograttfylleri (en polis nämnde 
att aspiranter utbildas i att känna igen drogtecken under en månad). Vidare menade man 
att klarare riktlinjer hade införts för hur fallen ska hanteras och rapporteras, att man 
hade fått en ökad förståelse för problematiken och en annan syn/ändrad attityd. Det 
senare kunde innebära att man jobbade med individers beroenden för att minska brotten 
och att samtalen var mer inriktade på vård. Vidare hade Skelleftemodellen medfört en 
bättre dokumentation av missbrukare, större spaningskunskaper och i ett fall hade egna 
lokaler vid en beroendemottagning inrättats för polisen. 

Bland kommentarerna från soc/ber-gruppen återkommer också flera aspekter som togs 
upp i föregående fråga om alkohol: ändrat arbetssätt, t.ex. snabbare kontakt, bättre 
samarbete mellan inblandade myndigheter, en ökad kunskap om området och ändrade 
attityder. Specifikt för drograttfyllor nämndes ökad noggrannhet vid tillstyrkandet av 
körkortsinnehav, mer information om drogers inverkan på kropp och själ och att 
anhöriga far illa, mer fokus på ungdomar och vikten av tidiga ingripanden, att det blev 
aktuellt att ta upp läkemedel, fokus på blandmissbruk och att man fått en bättre bild av 
hur drogade personer kan tänkas agera i trafiken, dvs. vilka tecken man ska titta efter. 

Den tid det tar innan resultatet på proven kommer till soc/ber-gruppens kännedom 
upplevdes av några representanter som för lång: 

Jag tycker att svaren på de tester som gjorts i samband med ingripandena tar för lång 
tid innan de kommer till vår kännedom. 

När kontakt tas finns inte något urinprovssvar [ännu] samt att dom inte vill ha någon 
kontakt. 

VTI notat 4-2009 33 



 

4.5 Polisens kontakt med den misstänkte rattfylleristen 
I enkäten ombads polisrespondenter att tänka tillbaka på det senaste fallet med en 
misstänkt rattfyllerist. Det poängterades att med ”rattfyllerist” avsågs en person 
misstänkt för rattfylleribrott med avseende på alkohol och/eller droger.  

Frågor i anslutning till detta fall behandlade i vilken form information om Skellefte-
modellen gavs, om det var respondenten själv som gav informationen, hur den 
misstänkte rattfylleristen reagerade på erbjudandet och hur sedan polisfaxet hanterades. 
Vidare ombads respondenten uppskatta om Skelleftemodellen medfört några 
förändringar i tidsåtgången för dels själva kontakten/samtalet med den misstänkte 
rattfylleristen, dels den administrativa hanteringen av faxet jämfört med rutinerna innan 
Skelleftemodellen infördes. 

 
4.5.1 Omhändertagande och erbjudandet 
De allra flesta av de fall som polisen hade hanterat, rörde sig om misstänkt rattfylleri 
med avseende på enbart alkohol: 89 % (171 fall). Enbart i 9 % av fallen (17 st.) 
misstänktes personen för enbart drograttfylla. I resterande 3 % (5 fall) misstänktes 
inverkan av både alkohol och droger. Detta resultat bygger på svar från de 193 poliser 
som hade kännedom om vilken typ av rattfylleri som misstänktes i det senaste fallet. 

Oftast, i två tredjedelar av fallen (117 av 177 fall8), fick den misstänkte rattfylleristen 
både muntlig och skriftlig information om Skelleftemodellen. I knappt vart tredje fall 
(55 av 177) förmedlades endast muntlig information. I resterande 5 fall, motsvarande  
3 %, överlämnades endast en broschyr till den misstänkte rattfylleristen. Av de övriga 
respondenterna (29 st.), svarade 12 att ingen information hade lämnats, 15 visste inte 
hur informationen hade förmedlats och slutligen hade två personer valt att inte besvara 
frågan. 

I de fall ingen information gavs till den misstänkte rattfylleristen, ombads respondenten 
ange varför detta inte skedde. Hälften av dessa 12 fall handlade om misstänkt drogratt-
fylla. Anledningarna uppgavs vara att den misstänkte rattfylleristen inte hade körkort 
och var gammal narkoman, att han/hon inte var mottaglig för information, att han/hon 
sade sig inte använt droger, att det inte fanns direktiv om att ge information, att 
respondenten trodde att Skelleftemodellen inte gällde drograttfyllerister och när 
blodprov togs (vid blodprovstagning blir hanteringen av polisfaxet helt manuell).  

I ungefär 8 av 10 fall hade respondenten själv förmedlat informationen (143 av 177). 
Den misstänkte rattfylleristens reaktion på erbjudandet framgår av följande figur. 

                                                 
8 Det var i 177 fall som respondenterna hade kännedom om att information hade förmedlas och även på 
vilket sätt. 
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Figur 14  Hur den misstänkte rattfylleristen mottog erbjudandet enligt 
Skelleftemodellen. Bygger på 147 svar. 
 

Totalt antog 36 % av de misstänkta rattfylleristerna erbjudandet, bland dessa var det i 
sin tur knappt en tredjedel som accepterade omedelbart.  

 
4.5.2 Uppskattning av mertiden 
För att kunna få en uppfattning om eventuella merkostnader för att arbeta enligt 
Skelleftemodellen, ställdes en fråga i enkäten om respondenten uppfattade att 
tidsåtgången för kontakten med den senaste misstänkte rattfylleristen angående 
Skelleftemodellen hade förändrats jämfört med situationen före Skelleftemodellen. 
Närmare hälften av dem som besvarade frågan uppgav att det tog ungefär lika lång tid 
som tidigare, ca 20 % menade att det tog längre tid och 3 % att det tog kortare tid. Drygt 
var fjärde respondent (27 %) kunde inte uppskatta den förändrade tidsåtgången9.   

De respondenter som menade att det hade skett förändringar i tidsåtgången fick även 
uppskatta hur mycket längre/kortare tid samtalet enligt Skelleftemodellen inneburit. 
Bland de 41 poliser som uppskattade att det tog längre tid, hade 39 angett en 
uppskattning i minuter som i genomsnitt uppgick till nära 8 minuter10. Av de sex poliser 
som uppskattade att det tog kortare tid, hade fyra uppgett en uppskattning som i 
genomsnitt hamnade på drygt 9 minuter.  

För att bilda en totalskattning av förändringen i tidsåtgången, hanterades datamaterialet 
enligt följande. När Skelleftemodellen inte hade fört med sig några förändringar av 
tidsåtgången, sattes värdet till 0 minuter. I de fall respondenterna menade att det tog 
kortare tid, angavs denna tidsminskning med negativa tal. Det förekom vidare att 
respondenten svarat att det tog längre eller kortare tid, men sedan inte angett någon 
uppskattning i minuter. Dessa fall fick ett värde som utgjordes av medelvärdet av den 
genomsnittliga längre respektive kortare tiden som beräknats för dem som svarat 
fullständigt på frågan. Resultatet blev att polisen i genomsnitt lade nästan två minuter 
(1,8 min) mer av sin tid på kontakten med den misstänkte rattfylleristen jämfört med en 
situation utan Skelleftemodellen. Denna beräkning baseras på 149 svar. 

                                                 
9 Totalt svarade 203 av 206 poliser på denna fråga. 
10 Några respondenter hade angett intervall, t ex 15–20 minuter. I beräkningen användes i detta exempel 
värdet 17,5 minuter, dvs. intervallets mitt. 
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I endast fem av de senaste fallen skjutsades den misstänkte rattfylleristen till beroende-
vården/socialtjänsten. I tre av dessa fall fungerade det mycket bra i kontakterna med 
ber/soc enligt polisen, i ett fall fungerade det ganska bra medan i det femte fallet visste 
inte respondenten. 

 
4.5.3 Hanteringen av polisfaxet 
Det s.k. polisfaxet (se bilaga 4) med uppgifter om den misstänkte rattfylleristen och 
händelsen ska skickas till den misstänkte rattfylleristens hemkommun. För detta 
ändamål har en lista sammanställts med faxnummer till de kommuner och landsting 
som infört Skelleftemodellen. De allra flesta poliserna (80 %) kände till var denna lista 
finns. De som inte kände till detta svarade ofta att det var inre befäl eller en särskilt 
utsedd person som ombesörjde faxandet. 

Är den senaste versionen av polisfaxet inlagd i Evidenzern, förs automatiskt följande 
uppgifter in på polisfaxet baserat på vad som tidigare matas in i andra av Evidenzerns 
blanketter: 

• tid och plats för händelsen  

• personens hemkommun  

• kön  

• promillehalt i mg/l 

• personens namn, adress och telefon. 

 

Polisen kompletterar sedan med: 

• den misstänktes ålder  

• huruvida han/hon fått information om Skelleftemodellen  

• om kontakt önskas med beroendevård/socialtjänst  

• om direkttransport till beroendeakut genomförts 

• rattfyllerityp.  

 

Vad som hände i det senaste fallet då ett polisfax hanterades och hur ber/soc fick 
kännedom om fallet framgår av följande tabeller. 
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Tabell 9  Hur och av vem uppgifter om händelsen påfördes polisfaxet. Elva personer 
besvarade inte frågan. 

Åtgärd Antal      Andel  

Respondenten kompletterade faxet manuellt med 
uppgifter om händelsen m m 38 19% 

Någon annan kompletterade faxet manuellt med 
uppgifter om händelsen m m 16 8% 

Respondenten påförde manuellt alla uppgifter 
själv 56 29% 

Någon annan påförde manuellt alla uppgifter  14 7% 

Inga uppgifter påfördes manuellt 20 10% 

Vet inte 51 26% 

Totalt 195 100% 

 

I drygt en fjärdedel av fallen behövdes endast kompletteringar av uppgifterna på 
polisfaxet. I drygt vart tredje fall fick alla uppgifter påföras manuellt. Oavsett hur 
mycket uppgifter som behövde kompletteras, var det oftast respondenten själv som 
svarade för detta.  

Tabellens resultat kan ha påverkats av tre omständigheter. För det första stoppades 
användningen av Evidenzern under en tvåveckorsperiod i mars–april 2008 på grund av 
ett misstag vid en uppdatering av programvaran (Rikspolisstyrelsen, 2008). Detta ledde 
till att all blanketthantering fick ske manuellt vilket kan ha påverkat svaren på denna 
enkätfråga. Andelen som sade sig ha påfört alla uppgifter manuellt kan ha blivit något 
högre än i en normal situation. 

Polisfaxet ska vara enhetligt utformat i hela landet och den senaste versionen ska 
användas. I den del av utvärderingen som följer upp rattfyllerifall via dessa polisfax 
(Forsman, 2009) och som samlats in från polismyndigheter och soc/ber, visade det sig 
att äldre versioner av polisfaxet användes liksom helt egna blanketter. På dessa ska 
ibland samtliga uppgifter fyllas i manuellt. 

Den tredje omständigheten som påverkar blankettens ifyllande är kopplad till provtag-
ningstyp. När blodprov tas (dvs. alltid vid drograttfylla, ibland vid alkoholrattfylla) 
används inte Evidenzern. Då måste blanketten fyllas i manuellt helt och hållet. 

Vad som sedan hände med faxet efter att uppgifterna fyllts i, framgår ur Tabell 10. 
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Tabell 10  Hur polisfaxet hanterades efter att uppgifter om händelsen påförts. Elva 
personer besvarade inte frågan. 

Åtgärd Antal      Andel  

Respondenten skickade faxet till soc/ber 54 28% 

Någon annan skickade faxet till soc/ber 66 34% 

Faxet överlämnades vid direkttransport 1 1% 

Faxet skickades inte till soc/ber 26 13% 

Vet inte 48 25% 

Totalt 195 100% 

 

När faxet hade fyllts i skickades det i 62 % av fallen till soc/ber och av dessa var det i 
sin tur respondenten som gjorde det själv i ungefär hälften av gångerna. Det var endast 
en mindre andel, 4 %, av dem som själva skickade som inte med säkerhet visste vart 
faxet skulle skickas. I 25 % av fallen hade respondenten inte någon kännedom om vad 
som skedde med faxet. I de drygt 10 % av fallen som inte skickades vidare, hade i regel 
den misstänkte rattfylleristen inte antagit erbjudandet. Det förekom dock att det faxades 
till soc/ber även om rattfylleristen tackade nej. 

För 95 av de senaste fallen har vi uppgift om tidsåtgången från det att den misstänkte 
rattfylleristen omhändertogs till dess att polisfaxet skickades/lämnades till soc/ber. I de 
allra flesta fallen, 86 %, uppgick denna tidsrymd till högst 24 timmar, i närmare 12 % 
av fallen tog det längre tid (men högst 48 timmar) och i 2 % av fallen dröjde det mer än 
48 timmar. Relativt många poliser (75 respondenter) hade inte någon uppfattning om 
tidsåtgången. Det rörde sig ofta om fall då någon annan än respondenten skickade faxet. 

Hur tidsåtgången för hanterandet av faxet förändrats jämfört med tidigare administrativa 
rutiner uppskattades på ungefär samma sätt som motsvarande fråga om kontakten med 
den misstänkte rattfylleristen. Av de 196 poliser som besvarade frågan uppgav 36 % att 
det tog ungefär lika lång tid som tidigare, 15 % att det tog längre tid och 3 % kortare tid. 
Närmare hälften, 46 %, kunde inte ge någon uppskattning och svarade ”Vet ej” på 
frågan.  

Även här fick de som menade att det hade skett förändringar i tidsåtgången uppskatta 
hur mycket längre/kortare tid faxhanteringen inneburit. Av de 29 poliser som 
uppskattade att det tog längre tid, hade 26 angett en uppskattning i minuter som i 
genomsnitt uppgick till 11,5 minuter. Av de 6 poliser som uppskattade att det tog 
kortare tid hade bara två angett någon uppskattning fast tyvärr inte i någon användbar 
form (”dagar”; ”många”).  

På samma sätt som tidigare gjorde vi en totalskattning av förändringen i tidsåtgång 
genom att först ange 0 minuter för dem som angav att Skelleftemodellen inte fört med 
sig förändringar av tidsåtgången. Även för de sex poliser som angav att det tog kortare 
tid angavs 0 minuter. Svaren från dem som angav att det tog längre tid behandlades på 
samma sätt som i den tidigare frågan. Resultatet, som då bygger på 106 svar, blev att 
polisen lade drygt tre minuter (3,14) mer av sin tid på faxhanteringen jämfört med 
situationen innan Skelleftemodellen hade införts. 
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De allra flesta poliserna uppgav att det var viktigt med återkoppling i form av 
information om hur många av de omhändertagna som gått vidare till behandling, se 
följande figur. 

 

33%

37%

18%

9% 3%
Mycket viktigt
Ganska viktigt
Mindre viktigt
Inte alls viktigt
Vet inte

 
Figur 15  Hur viktigt respondenten ansåg att det är att få information om hur många av 
de omhändertagna rattfylleristerna som går vidare till behandling. Bortfall: 2 st. 
 

En tredjedel av poliserna ansåg att återkoppling var mycket viktigt, ytterligare 37 % att 
det var ganska viktigt. Nio procent tyckte inte att det var viktigt överhuvudtaget. 

 
4.6 Socialtjänstens/beroendevårdens kontakt med den 

misstänkte rattfylleristen 
På samma sätt som för polisen ombads respondenten från gruppen soc/ber att erinra sig 
det senaste fallet. De allra flesta av de senaste fallen som respondenterna haft kontakt 
med handlade om misstänkt rattfylleri med avseende på enbart alkohol: 92 % (190 fall). 
Drygt 4 % (9 fall) misstänktes för enbart drograttfylla. Därtill förekom drygt 3 % 
(7 fall) där inverkan av både alkohol och droger misstänktes. Detta resultat bygger på 
svar från 206 respondenter från soc/ber-gruppen. De resterande respondenterna kände 
inte till vilken typ av rattfylla det rörde sig om (16 svar), hade inte haft något rattfylleri-
fall sedan Skelleftemodellen infördes (22 svar) eller besvarade inte frågan (2 fall). 

Två tredjedelar av de senaste fallen kom till socialtjänstens/beroendevårdens kännedom 
genom ett fax från polisen, se Tabell 11. 
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Tabell 11  Hur den misstänkte rattfylleristen blev aktuell för socialtjänsten/ beroende-
vården. Baserat på dem som hade haft fall enligt Skelleftemodellen. Bortfall: två 
personer. 

Kontaktsätt Antal      Andel, %  

Genom ett polisfax 148 66,7 

Tog själv kontakt och hade fått info om 
Skelleftemodellen 22 9,9 

Direkttransport 5 2,3 

Tog själv kontakt – men hade ej fått 
Skelleftemodellen-info/kände inte till detta 5 2,3 

Via polisrapport/förhörsprotokoll från polisen 24 10,8 

På annat sätt 8 3,6 

Vet inte 10 4,5 

Total 222 100,0 

 

De därnäst vanligaste sätten, med vardera omkring 10 % av fallen, var att den 
misstänkte rattfylleristen själv tog kontakt eller att händelsen aktualiserades för soc/ber 
genom polisrapport/förhörsprotokoll. I de senare fallen sker polisens rapportering till 
socialtjänsten med stöd av § 3 i Polislagen. 

I den följande redovisningen ingår fall då något av de tre typerna av kontaktsätt som kan 
betraktas vara knutna till Skelleftemodellen förekommit: polisfax, på eget initiativ efter 
att ha fått information om Skelleftemodellen samt direkttransport. Följaktligen har, som 
mest, 175 fall ingått i analysen av följande enkätfrågor. 

Av de 148 senaste fallen som blev aktuella genom ett polisfax, har vi i 139 fall uppgift 
om hur lång tid som hade förflutit sedan händelsen inträffat till dess att soc/ber mottog 
faxet. Faxet hade mottagits inom 24 timmar i 58 % av fallen (80 st), efter mer än 24 
timmar men inom 48 timmar i 28 % av fallen (39 st) och i 14 % av fallen (20 st) dröjde 
det mer än 48 timmar, se tabell 12. I tabellen framgår också hur lång tid som hade 
förflutit mellan det misstänkta rattfylleribrottet och tidpunkten då soc/ber lyckades få 
kontakt med den misstänkte rattfylleristen. 
Tabell 12  Tid till kontakt uppdelat efter tid till faxmottagandet, räknat från 
omhändertagandet. RF = den misstänkte rattfylleristen. Antal fall. 

Soc/ber fick kontakt med 
RF x timmarefter 

händelsen 

Soc/ber fick faxet 
x timmar efter att  
händelsen inträffat 

Efter högst 
24 h 

Efter mer 
än 24 h 

men högst 
48 h 

Efter mer 
än 48 h 

Vet 
inte 

Totalt 

Högst 24 h 34 28 13 5 80 

Mer än 24 h men högst 48 h 0 21 15 3 39 

Mer än 48 h 0 0 17 3 20 

Vet inte 0 0 5 4 9 

Totalt 34 49 50 15 148 
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I de 80 fall som soc/ber fick polisfaxet inom 24 timmar efter händelsen lyckades man 
även få kontakt med den misstänkte rattfylleristen inom 24 timmar i 34 fall (42 %). 
Ytterligare 28 fall (35 %) nåddes inom högst två dygn. Att inom 24 timmar komma i 
kontakt med en misstänkt rattfyllerist är den ambition som delas av de flesta regioner 
som arbetar enligt Skelleftemodellen. I 59 fall uppfylldes dock inte denna ambition 
eftersom soc/ber mottog polisfaxet mer än 24 timmar efter det att omhändertagandet 
skett. 

I 160 fall har vi uppgift om hur lång tid efter omhändertagandet som soc/ber fick 
kontakt med den misstänkte rattfylleristen. Det hade förflutit högst 24 timmar i 41 fall 
(26 %), mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar i 54 fall (34 %) och i 65 fall  
(41 %) hade det gått mer än 48 timmar. Femton respondenter svarade ”Vet inte” på 
frågan. 

Nästan två tredjedelar av respondenterna menade att det tog ungefär lika lång tid att 
hantera ett rattfyllerifall enligt Skelleftemodellen som ett liknande fall innan 
Skelleftemodellen infördes (64 % eller 67 personer). Denna andel är baserad på de 
respondenter som hade någon uppfattning om tidsförändringen (105 personer). Sexton 
respondenter (15 %) ansåg att det tog längre tid. Nio av dem hade angett tider som 
varierade kraftigt, från 20 minuter till 10 000 minuter. Tjugotvå respondenter (21 %) 
menade att det tog kortare tid, varav fyra av dessa hade uppgett skattningar på tider som 
varierade från 1 440 min till två veckor. De som angett dessa långa tider har 
förmodligen haft i åtanke den tid det brukar ta innan förhörsprotokoll och dylikt från 
polisen skickats till soc/ber. Vid uppskattningen av en genomsnittlig tid hanterades 
svaren på följande sätt: oförändrad tid sattes till 0 min, medan längre tid sattes till 
40 min (som motsvarar medianen för de nio uppgivna skattningarna). För de som svarat 
kortare tid, ansattes även här 0 min. Resultatet blev att soc/ber-gruppen lägger ca 6 min 
mer tid på ett rattfylleriärende som hanteras enligt Skelleftemodellen jämfört med en 
situation utan Skelleftemodellen. 

 
4.7 Respondenternas generella kommentarer 
Sist i enkäten gavs möjlighet för respondenterna att ge kommentarer om Skellefte-
modellen. Många poliser och framförallt respondenter från soc/ber-gruppen tog tillfället 
i akt och lämnade synpunkter.  

Kommentarerna tar ofta upp förslag som redan har lämnats tidigare i enkäten där det 
fanns möjlighet att kommentera i anslutning till vissa frågor. I detta avsnitt redovisas 
därför främst de kommentarer som tar upp ämnen som inte har nämnts tidigare11.  

 
4.7.1 Poliskommentarer 
I polisernas kommentarer återkommer många teman som tidigare berörts i enkäten, som 
till exempel bättre återkoppling, följderna av sekretessen, vikten av att alla fall skulle 
faxas vidare även när den misstänkte rattfylleristen säger nej och att samverkan mellan 
inblandade myndigheter borde bli bättre. 

                                                 
11 Några konkreta förbättringsförslag som lämnats i denna del av enkäten har förts in i Tabell 6 på sidan 
24. 
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Flera respondenter menar att modellen fungerar bra. Man nämner ett fungerande 
samarbete mellan myndigheter, att utbildning och uppföljning fungerar bra och den 
snabba hjälpen mot alkohol/drogproblem som kan erbjudas: 

Mycket bra att komplettera samtal/info med. [De misstänkta] verkar vara öppna för att 
få hjälp/stöd. En misstänkt har uppgett att ingen kontaktat honom, men eventuellt 
ljuger han! Jag fortsätter gärna med Skelleftemodellen!  

Allt är bra som kan motverka rattfylleri. 

Modellen ser lite annorlunda ut i olika delar av Sverige. I exempelvis Örebro kommun 
skjutsas alla omhändertagna till ett beroendecentrum: 

Samarbetet med Örebro landsting där vi genomför provtagning på beroendecentrum 
med alla påverkade förare och ringa narkotikabrott är det bästa som hänt den 
senaste tiden. Missbrukaren blir synliggjord direkt. Insatserna kan dra igång utan att 
vänta på en dom om 10–12 månader. Konceptet mycket bra, de län som ej har något 
liknande bör nog snegla lite och se om det inte kan vara lämpligt i respektive län. 

Flera respondenter poängterar vikten av att Skelleftemodellen är förankrad hos alla 
berörda myndigheter och på alla nivåer: 

Att befattningshavare i det tidigare ledet gör vad de ska! 

Det gäller att myndigheten fokuserar och vidhåller en hög motivation för att resultatet 
ska bistå eller bli bättre. 

Inte bara polisen, utan alla måste göra sitt åtagande. 

"Polisfaxet" har inte fungerat bra i inledningsskedet. Svårt att få gehör för 
Skelleftemodellen hos exempelvis alla inre befäl. 

En respondent föreslår att minst två representanter från varje organisation deltar i 
nätverksmöten för att minska sårbarheten om någon lämnar arbetsgruppen.  

Några poliser tar upp samtalet med den misstänkte rattfylleristen: att det bör genom-
föras av ett fåtal personer som ska ges en bättre utbildning (t.ex. hur man håller samtalet 
och varför) och att dessa personer måste vara engagerade och målmedvetna. En annan 
respondent menade dock att samtliga poliser skulle få utbildning i ”motiverande 
samtal”.  

Flera poliser återkommer till rutinerna med misstänkta drogpåverkade förare och menar 
att det är lätt hänt att dessa fall hamnar mellan stolarna: 

Problemet är att det kan glömmas bort när det gäller drograttfyllorna på grund av att 
man inte sitter i Evidenzerrummet. 

Visste inte att det även gällde drograttfyllor, trodde bara det gälle vanliga 
rattfyllerister, då borde det ju ses till att smaditblanketter o informationslappen finns 
på sjukhuset eftersom det är dit vi åker med en drograttfylla. 

Svårt att motivera medarbetarna att fylla i blanketten även om [den misstänkte] ej är 
intresserad, speciellt när det gäller drograttfylla 

Några poliser och misstänkta rattfyllerister har mindre goda erfarenheter av kontakterna 
med soc/ber: 

När väl en misstänkt rattfyllerist vill ha en direktkontakt med vården och vi tar 
telefonkontakt får vi svaret: – Vi kan inte, vi ska kompa ut! (kl 13 dag före 
helgdagsafton) = helt oacceptabelt ur polisiär och mänsklig synvinkel. Stäng hellre av 
telefonen! 

Jag har fått kännedom om att kontakt från beroendevården skett flera dagar senare 
än vad man ska. Om jag lovar någon att de kontaktar denne inom 24 timmar och 
detta inte görs har ju förtroendet försvunnit redan från början. 
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Några av de misstänkta har haft och vill inte ha mer kontakt med soc då de inte har 
förtroende för dessa sedan tidigare i andra ärenden. 

Generellt ett bättre mottagande från socialtjänsten, snabbare åtgärder. Tyvärr styrs 
det av ekonomin. 

I en av kommentarerna från en polis framskymtar det att Skelleftemodellen känns som 
en börda: 

Alldeles för mycket möten. För mycket statistik som ska hanteras manuellt. Det är inte 
främst en fråga för polisen utan vi erbjuder en direkt kontakt. 

En polis sade sig aldrig hört talats om Skelleftemodellen och några andra ansåg att de 
hade fått för lite information. 

 
4.7.2 Kommentarer från soc/ber-gruppen 
Flera respondenter från soc/ber-gruppen tar upp de faktorer som krävs för att Skellefte-
modellen ska bli framgångsrik. Den enskilde polismannens intresse och motivation 
pekas ut liksom att han/hon har ett bra bemötande och förhållningssätt gentemot den 
misstänkte rattfylleristen.   

Bristande samarbete både inom och mellan berörda myndigheterna togs upp: 
Samarbetet verkar fungera bra på "högre" plan dvs. i projektorganisationen men 
tyvärr inte på det lokala planet. 

--- vi har ej haft samverkansmöten på över 1 år. ---  

Det som inte fungerar är samarbetet med polisen, de har bytt (har ingen) 
kontaktperson och jag har inte fått veta vem som jag ska kontakta.  

Soc/ber-gruppen återkommer i sina kommentarer till polisens hantering av faxet. 
Förutom de synpunkter som har förts fram tidigare om svårlästa fax och ett litet antal 
fax (eller inga alls), tar flera respondenter upp att polisen inte ska skicka fax när den 
misstänkte sagt nej och att fax om misstänkta drograttfyllor helt kan saknas. Vidare 
beskriver en respondent att i ett län hade det varit problem med polisfaxen under hela 
projekttiden, varför han/hon menar att en annan lösning borde hittas. Följande citat tar 
upp otydliga riktlinjer och en anledning till försenade fax: 

Tydligare riktlinjer för polisen hur man skall hantera faxandet till andra myndigheter. 
Upplever att det är otydliga riktlinjer inom polisen hur detta skall hanteras samt att 
information inte förankrats ner till enskilda poliser i yttre tjänst. 

Polisfaxet har inte kommit igång. Polisen i [kommunens namn] har tappat i rutiner, de 
har bl.a. väntat in provsvar från vårdcentralen. De sista gångerna har jag själv ringt 
upp polisen och kollat när någon tagits för rattfylleri. Kännedomen om fallen har jag 
läst till mig i dagstidningarna. 

Förutom de förslag på förbättrade faxrutiner som har nämnts tidigare, menar en 
respondent att blanketten är otydlig när det gäller huruvida den misstänkte har gett sitt 
samtycke till kontakt eller inte: 

Blanketterna från polisen kunde göras tydligare. Ett exempel är att personen ifråga 
skriver under rapporten vilket automatiskt innebär att han/hon medger att en kontakt 
med beroendevården önskas. I polisfaxet där man ska kryssa i en ruta om man vill att 
beroendevården ska ta kontakt är det inte i kryssat. Hur vet man om personen 
verkligen vill ha kontakt? 

Vissa respondenter återkommer till att polisen skickar få fax och sätter det i samband 
med sekretessbestämmelserna: 

VTI notat 4-2009 43 



 

Det som inträffat under 2008 är att det nästan inte kommer in några ärenden från 
polisen pga. ny tolkning av sekretesslagstiftningen, enligt skrivelse från RPS i dec 
2007. Under 2007 fick vi in 22 ärenden under jan–april. Under motsvarande tid i år 
har det rapporterats 3 ärenden. 

Antalet rapporter har minskat sedan lagen ändrades så att polisen endast får skicka 
rapporterna som avser de personer som tackat JA till samtal med soc. Min erfarenhet 
är att även de som tackat NEJ faktiskt kom på ett första samtal i ganska hög 
utsträckning. Nu blir de inte ens kontaktade. 

Sekretessen är ett hinder. Egentligen skulle alla som blev tagna onyktra och 
påverkade komma till kännedom hos socialtjänsten. Att bli tagen av polisen och få 
körkortet ifrågasatt har en stor betydelse för oss som jobbar med denna problematik 
för att på så sätt kunna motivera personen till en förändring. 

Med anledning av det lilla antalet polisfax som en del mottagningar har fått, ställer sig 
några respondenter undrande till om alla omhändertagna rattfyllerister verkligen får 
erbjudandet: 

Vi har sammanlagt fått in 4 st. fall sedan 2006. Undrar om alla som blir tagna får 
informationen från polisen? 

Polisen måste få till rutinerna. Tror att det är där det brister. Jag undrar om alla poliser 
frågar och erbjuder alla rattfyllerimisstänkta SMADIT. 

Även om polisen ger erbjudandet till alla omhändertagna rattfyllerister och hanterar 
faxet enligt Skelleftemodellen, handlar det i slutändan om den misstänktes rattfylle-
ristens motivation att ta tag i sina eventuella missbruksproblem. Intresset för detta hos 
de misstänkta rattfylleristerna kan vara lågt: 

Vi får endast ett par polisfax om året. I stort sett har ingen varit intresserad av att 
komma hit. Min uppfattning är att man säger till polisen att man vill ha kontakt med 
oss för att det låter bra. De flesta som blir tagna lobbade känner vi sedan gammalt 
och de är inte intresserade av att göra något åt sin situation. 

En annan i soc/ber-gruppen menar att många misstänkta rattfyllerister enbart kommer 
för att de tror att det ökar deras chans att få behålla körkortet och att det ser ”bra ut i 
papperna” om man haft denna kontakt. Tillgången till tolk på polisstationen är något 
som en respondent tar upp.  

Man diskuterar den begränsade tillgängligheten under helger/kvällar särskilt i mindre 
kommuner som medför att det kan dröja innan en kontakt etableras med den misstänkta 
rattfylleristen: 

Problemet hos oss när det händer på kväll eller helg och vi inte har någon socialjour 
så blir det ju liggande i alla fall. 

Många rattfyllerister åker fast vid helger. Då socialtjänstens personal arbetar 
kontorstid tar det över två dygn innan kontakt med personen kan tas.   

Bemanningen i glesbygden både på socialkontoret och polisstationen är inte 
"synkroniserade" [---] på vardagar eller [---] speciellt på helger då många av 
rattonykterhetsärenden tillkommer; så handläggning sker oftast inte direkt på ort och 
plats. 

Många respondenter lyfter fram positiva erfarenheter av modellen. Respondenterna 
menar att modellen har en bra struktur och att den fungerar bra: 

Svårt att ge några kommentarer alls då vi enbart haft en person som kommit till oss 
genom Skelleftemodellen, men är mycket positiv till införandet av Skelleftemodellen i 
kommunen! 

Att samverkan har blivit mycket bättre mellan organisationer som kan påverka hela 
förloppet för patienten. Att få kanaler som går att använda i andra typer av ärenden. 
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Mycket positivt projekt, känner engagemang att fort ta kontakt. Efterlyser de nya 
broschyrerna som skulle komma förra året. 

Personer som blivit dömda för grovt rattfylleri har tidigare ofta i Tingsrätten blivit 
dömda till kontraktsvård med särskild behandlingsplan och till behandling här på vår 
öppenvårdsbehandling. I en genomförd uppföljning har vi kunnat konstatera att 
Skelleftemodellen tillsammans med denna behandling har gett goda resultat. Vi 
känner oss oroade inför att Tingsrätten i dag mer betonar straff i stället för 
behandling. Detta har inneburit att denna grupp rejält har minskat hos oss. 

Det som har blivit mycket bättre är att nu får vi i alla fall info om en del fall, innan 
Skelleftemodellen fick vi aldrig någon information om vilka polisen tog för rattfylla. 

Snabb kontakt, bra förutsättningar till fortsatt kontakt eftersom det sker på frivilliga 
grunder och kommer som ett erbjudande. Utnyttjar den starka motivation som är efter 
ett omhändertagande. 

Slutligen varnar en respondent för att det inte får bli för betungande med uppföljnings-
krav vilket skulle kunna leda till att personalens engagemang minskar.  
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5 Diskussion 
En viktig förutsättning för att Skelleftemodellen ska fungera väl är att de många stegen i 
hanteringen håller ihop och att samarbetet mellan berörda organisationer fungerar väl. I 
en första implementeringsfas förankras modellen i respektive organisation, samarbets-
former etableras, polis och anställda inom socialtjänst/beroendevård informeras/utbildas 
så att det nya arbetssättet ska bli en integrerad del av de dagliga rutinerna. Från enkät-
svaren framgick att modellen upplevdes som förankrad i organisationen i mycket eller 
ganska stor utsträckning av närmare 70 % av respondenterna. Eftersom Skellefte-
modellen kan ha anpassats efter lokala förutsättningar och därmed tillämpats på olika 
sätt är det något vanskligt att uttala sig generellt om hur modellen fungerar. Omkring 
40 % av dem som besvarat enkäten ansåg dock att samarbetet mellan myndigheterna 
förbättrats i mycket eller ganska stor utsträckning tack vare Skelleftemodellen. Det ska 
inte tolkas som att övriga ansåg att samarbetet fungerade mindre bra, eftersom enkät-
frågan var formulerad i syfte att fånga upp förbättringar som modellens införande 
medfört. 

Respondenterna från både polisen och socialtjänsten/beroendevården är högt motiverade 
att arbeta enligt Skelleftemodellen och ungefär tre av fyra såg en stor nytta med arbetet. 
Men för flertalet hade dock Skelleftemodellen inte förändrat hur man arbetade med 
alkohol och droger i trafiken i någon större utsträckning. Några respondenter kommen-
terade att ett liknande arbetssätt hade funnits redan före Skelleftemodellens införande. 
Andra menade att antalet fall (särskilt drogrelaterade) var så litet att dessa inte satte så 
stora avtryck i verksamheten. Skelleftemodellen hade emellertid medfört en annan syn 
på rattfylleri, enligt kommentarer från både poliser och personal inom socialtjänsten och 
beroendevården. Några påpekade att de poliser som genomför samtalet bör vara 
engagerade och motiverade och gärna ha fått utbildning i motiverande samtal. Var 
femte polisrespondent uppgav att han/hon var i behov av mer kunskap för att kunna 
motivera den misstänkte rattfylleristen att anta erbjudandet om samtal enligt 
Skelleftemodellen. Några respondenter kommenterade att det är bättre att ha ett fåtal, 
väl utbildade poliser för detta ändamål än att samtliga poliser ska kunna genomföra 
samtalet. Anmärkningsvärt var att vissa respondenter uppgav att de inte hade tagit del 
av någon information alls inför starten av Skelleftemodellen.  

När modellen sedan ska implementeras i samband med omhändertagandet av den 
misstänkte rattfylleristen gäller det att polisen informerar den misstänkte och erbjuder 
honom/henne kontakt med socialtjänsten/beroendevården. Utgående från responden-
ternas ”senaste fall” enligt Skelleftemodellen, visade det sig att informationen gavs både 
muntligt och skriftligt i 2/3 av fallen. Endast muntlig information gavs i en knapp 
tredjedel av fallen medan i de övriga fallen fick den misstänkte rattfylleristen endast en 
broschyr. Hälften av de fall då ingen information gavs rörde sig om misstänkt drogratt-
fylla. Den misstänkte rattfylleristen accepterade erbjudandet i 36 % av fallen, vilket får 
anses vara en hög andel. Detta resultat bygger dock på relativt få enkätsvar. Motsva-
rande andel i utvärderingens blankettstudie var 20 % (Forsman, 2009). I utvärderingen 
av utvecklingsfasen i Stockholms län (april 2006 till mars 2007) uppgick andelen till 
25 % (Henriksson & Gustafsson, 2007). Möjligen skulle en förklaring till den högre 
andelen i föreliggande studie kunna vara att respondenten haft en benägenhet att minnas 
ett ”lyckat” fall, dvs. när den misstänkte rattfylleristen antagit erbjudandet.  

Efter det att polisen har gett den misstänkte rattfylleristen ett erbjudande om samtal och 
denna person tackat ja, ska polisens fax till socialtjänsten/beroendevården administreras. 
Faxet ska fyllas i och skyndsamt skickas till den misstänkte rattfylleristens hemkommun 
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så att socialtjänsten/beroendevården snabbt kan komma i kontakt med personen. Tanken 
att den misstänkte rattfylleristen snabbt ska få en kontakt med socialtjänsten/beroende-
vården ansågs god ur två hänseenden: dels att detta skedde kort efter händelsen (då den 
omhändertagne antas vara mer positivt inställd till att ta emot hjälp eller är mer 
påverkbar), dels att det är viktigt att i ett tidigt skede fånga upp de personer som kan 
vara på väg in i ett missbruk.  

I enkätens kommentarer riktades kritik mot den nuvarande faxhanteringen. Personal 
från socialtjänsten/beroendevården tyckte att de hade mottagit för få fax (några undrade 
om den misstänkte rattfylleristen verkligen hade fått frågan) samt att de skickats efter 
för lång tid och ibland var slarvigt ifyllda. Utifrån erfarenheter i det senaste fallet som 
socialtjänsten/beroendevården beskrev i enkäten, hade de mottagit faxet från polisen 
inom 24 timmar i 58 % av fallen. I ytterligare 28 % av fallen klarades en gräns på 
48 timmar. Om man begränsar sig till de fall då socialtjänsten/beroendevården mottog 
faxet inom 24 timmar efter rattfyllerihändelsen, lyckades de även kontakta den 
misstänkte rattfylleristen inom 24 timmar i 42 % av dessa fall. Denna andel varierar 
naturligtvis i olika delar av landet: i mindre kommuner saknas till exempel socialjour, 
vilket gör det svårt att nå målet om en kontakt inom 24 timmar under helger. Tillgäng-
ligheten tas upp av några poliser i sina kommentarer. De menar att det finns ett behov 
av att socialtjänsten/beroendevården på mindre orter är nåbar även under kvällar och 
helger då många trafiknykterhetsbrott inträffar.  

Fall med misstänkt drograttfylla riskerar att inte behandlas enligt Skelleftemodellen 
eftersom provtagningstypen (blodprov) och blankettrutinerna i Evidenzern medför en 
annan hantering än vid utandningsprov. När ett utandningsprov tas skrivs blanketten ut 
automatiskt till skillnad från när ett blodprov lämnas. Vid blodprovstagning blir 
blanketthanteringen manuell och några polisrespondenter menade att det då är lätt att 
glömma att informera personen om Skelleftemodellen. Några poliser poängterade att 
information om att Skelleftemodellen även omfattar drogproblematiken inte hade nått ut 
till alla berörda inom polisorganisationen. 

Det förtydligande om sekretess som Rikspolisstyrelsen gick ut med i december 2007 
angående hur fall ska hanteras när den misstänkte rattfylleristen tackar nej till 
erbjudandet enligt Skelleftemodellen betraktades av många i båda grupperna som ett 
hinder i arbetet. Flera från socialtjänsten/beroendevården uppger att betydligt färre 
polisfax inkommit efter årsskiftet 2007/2008. Tidigare fanns en praxis i flera 
län/kommuner att även vidarebefordra ”nej-fax”, något som med de nya direktiven i det 
närmaste tycks ha upphört. Flera ifrågasätter också att det ska förekomma ett inslag av 
frivillighet. Respondenter drar paralleller med Lagen (1976:511) om omhändertagande 
av berusade personer m.m. då polis rutinmässigt meddelar socialtjänsten. Man undrar 
varför inte denna rutin skulle kunna gälla även trafiknykterhetsbrott. Sekretessen 
förhindrar också återkoppling till poliserna om hur framgångsrik modellen är på 
individnivå, vilket i sin tur kan påverka motivationen hos de poliser i yttre tjänst som 
möter den misstänkte rattfylleristen. Att få återkoppling i form av hur många av de 
omhändertagna som går vidare till behandling sågs som viktigt av en stor majoritet av 
polisrespondenterna. De poliser som besvarade enkäten hade dock en uppfattning om att 
effekten, uttryckt som hur många fler misstänkta rattfyllerister som kommer i kontakt 
med socialtjänsten/beroendevården tack vare Skelleftemodellen, var större än 
respondenter från socialtjänsten/beroendevården. 

När väl personal från socialtjänsten/beroendevården får kontakt med den misstänkte 
rattfylleristen är det inte ovanligt att han/hon tackar nej till samtal och/eller behandling. 
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Även när polisen kommer med erbjudandet tackar många nej. Det svaga intresset hos de 
misstänkta rattfylleristerna att få en möjlighet att ta itu med sin eventuella missbruks-
problematik ger upphov till viss frustration bland några av respondenterna som arbetar 
enligt Skelleftemodellen.  

För att vidmakthålla motivationen hos berörd personal att arbeta enligt Skellefte-
modellen är löpande information viktig. Bland polisen tycks det finnas behov av en 
förbättring av dessa rutiner, eftersom över 20 % av polisrespondenterna menade att de 
inte tog del av någon löpande information överhuvudtaget. 

Utifrån enkätsvaren har uppskattningar gjorts av den mertid som läggs på att hantera ett 
fall enligt Skelleftemodellen hos polisen (samtalet och faxhanteringen) och 
socialtjänsten/beroendevården (kontakten/kontaktförsöken). Resultatet blev att det rörde 
sig endast om några minuter extra tid per moment jämfört med situationen före 
Skelleftemodellen. Det finns dock en stor osäkerhet i dessa uppskattningar. 

När enkätens resultat ska tolkas, bör man ha i minnet att urvalet av de personer som 
ingått i studien inte har skett slumpmässigt eftersom det var Vägverket som tillhanda-
höll kontaktuppgifter till personer i målgrupperna. Det är vidare viktigt att notera att 
vissa län är dåligt eller inte alls representerade, varför resultaten inte bör generaliseras 
till att gälla hela landet.  

Studien har använt sig av olika sätt att distribuera den skriftliga enkäten: via nätet, via 
brev och utdelning på möten. På vilket sätt som respondenten har svarat torde inte ha 
påverkat själva svaren i någon större utsträckning. Däremot skulle benägenheten att 
besvara enkäten kunna vara större bland dem som hade möjlighet att avge svaren via 
webbenkätverktyget eftersom detta sätt kan ha ansetts vara ”smidigare” än att fylla i en 
pappersenkät. Svarsfrekvenserna för polisen (där flesta svarade via en pappersenkät) 
och personalen inom socialtjänsten/beroendevården (där flesta svarade via webben) var 
dock i princip desamma; någon effekt på svarsfrekvensen beroende på svarssätt 
noterades sålunda inte. De som svarade via webben hade emellertid gett mer 
kommentarer än övriga svarande. 

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att den övervägande delen av de poliser 
och de personer inom socialtjänsten/beroendevården som besvarat enkäten tycker att 
Skelleftemodellen fungerar ganska eller mycket bra. Man ser en stor nytta med 
modellen. Men förbättringspotentialer finns och många förslag lämnades i enkäten. 
Dessa förslag handlade om utbildning, samverkan, hantering av och utseende på 
polisfaxet, behov av informationsspridning om att Skelleftemodellen även omfattar 
drograttfylla, sekretess och återkoppling. 
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Bilaga 1 
Sida 1 (9) 

      15/4 2008 

Enkät till polisen

Skelleftemodellen – Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har fått i uppdrag av Vägverket och i 
samarbete med polisen, kommuner och landsting att utvärdera det arbete som görs inom 
ramen för Skelleftemodellen.  

Syftet med utvärderingen är bland annat att ta reda på hur modellen fungerar i olika delar 
av landet och uppskatta de samhällsekonomiska effekterna. 

Skelleftemodellen går under olika namn i landet, t.ex. kallas den i Kalmar län för ”Trafik 
utan droger”, i Jönköpings län för ”Snabba ryck”, i Stockholm och på Gotland för 
SMADIT och i Kronobergs län för ”Trafiknykter i Kronoberg”. Här kommer den att kallas 
för Skelleftemodellen och förkortas till SM. 

Denna enkät riktas till poliser som möter förare som är misstänkta att ha kört bil under 
påverkan av alkohol eller annan drog. VTI har erhållit adresserna via Vägverkets regionala 
kontaktpersoner.

Med ”misstänkt rattfyllerist” avses en person som är misstänkt för rattfylleribrott med 
avseende på alkohol och/eller droger.

Dina svar behandlas anonymt och resultatet sammanställs på gruppnivå, dvs. inga enskilda 
svar kan identifieras. 

Vi är tacksamma om du besvarar enkäten före den 24/4 2008. 

En rapport från utvärderingen kommer att finnas på www.vti.se under början av år 2009.

Vid frågor är du välkommen att kontakta 

Per Henriksson eller Robert Hrelja 
013-204178  013-204087 
per.henriksson@vti.se  robert.hrelja@vti.se  
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Bakgrundsfrågor

1) Är du kvinna eller man?  Kvinna   Man 

2) Var arbetar du?  Polismyndigheten i...................................................................län  

3) När började din polismyndighet arbeta enligt Skelleftemodellen (SM)?  

   År...........................        Vet inte 

Allmänt om Skelleftemodellen (SM)
4) Hur tycker du att SM fungerar? 

   Mycket bra  
   Ganska bra 
   Ganska dåligt 
   Mycket dåligt 
   Vet inte 

Kommentarer.......................................................................................................

.............................................................................................................................. 

5) Jämfört med hur det var innan SM infördes, hur har antalet personer som kört 
bil under inverkan av alkohol och som kommer i kontakt med beroendevården/ 
socialtjänsten förändrats tack vare SM? Jag upplever det som att...

   …fler kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten 
   …ungefär lika många som tidigare kommer i kontakt med 

beroendevården/socialtjänsten
   …färre kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten
   Vet inte

6) Jämfört med hur det var innan SM infördes, hur har antalet personer som kört 
bil under inverkan av droger och som kommer i kontakt med beroendevården/ 
socialtjänsten förändrats tack vare SM? Jag upplever det som att...

   …fler kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten 
   …ungefär lika många som tidigare kommer i kontakt med 

beroendevården/socialtjänsten
   …färre kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten
   Vet inte
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7) I vilken utsträckning anser du att samarbetet mellan medverkande 
myndigheter/verksamheter har förbättrats tack vare SM?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

8) Hur stor nytta ser du med att arbeta enligt SM?

   Mycket stor nytta 
   Ganska stor nytta 
   Ganska liten nytta 
   Ingen nytta alls 
   Vet inte 

9) Vad uppfattar du att syftet är med SM? Flera alternativ kan anges

   Att minska antalet återfall av rattfyllerister
   Att informera om alkohol och drogers påverkan på människan och dess organ 
   Att övertala alkohol- och drogpåverkade att söka hjälp mot sitt missbruk  
   Att öka möjligheten för påverkade förare som är alkohol- eller drogberoende att 

 ta itu med sina problem 
   Vet inte 

10) Har du förslag på förbättringar av SM? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

Information/utbildning
11) Hur fick du information om SM när du skulle börja arbeta enligt modellen? 

Flera alternativ kan anges

   Information från polisledningen 
   Utbildning med medverkan av Vägverket 
   Läste i broschyrer/foldrar  
   Såg på DVD/videofilmer  
   Blev muntligt informerad av kollega/kollegor
   Sökte information på Vägverkets hemsida  
   Ingen alls 
   Vet ej 
   Annat, ange vad……………………………………………………………….

12) Var det tillräckligt med information/utbildning för att börja arbeta enligt SM?

   Ja
   Nej, ange vad du saknade…………………………………………………….. 
   Vet inte 

13) Har du tillräckligt med kunskap för att motivera en person som är 
omhändertagen för drog- och/eller alkoholrattfylla att anta erbjudandet enligt SM?

   Ja, fullt tillräckliga kunskaper
   Har viss kunskap 
   Nej, behöver mer kunskap
   Vet inte 

14) Hur tar du del av löpande information om SM? Flera alternativ kan anges

   Nyhetsbrev 
   Information från polisledningen 
   På särskilda informationsmöten/nätverksträffar 
   SM tas upp på ordinarie grupp-, avdelningsmöten etc. 
   Genom polisens interna hemsida  
   Genom Vägverkets hemsida  
   På annat sätt, ange hur………………………………………………….. 
   Tar inte del av löpande information 
   Är inte intresserad av någon löpande information 

15) Har ni dokumenterat de SM-rutiner som gäller inom just er polismyndighet?  

   Ja
   Nej 
   Vet inte 

16) Vet du vem du ska vända dig till inom polisen när det gäller frågor om SM? 
   Ja
   Nej 
   Inte aktuellt 
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Inställning och engagemang 
17) I vilken utsträckning anser du att SM är förankrat inom din polisorganisation?  

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

Kommentarer.......................................................................................................

.............................................................................................................................. 

18) I vilken utsträckning är du motiverad att arbeta enligt SM?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

Kommentarer.......................................................................................................

.............................................................................................................................. 

19) a) I vilken utsträckning har SM förändrat ditt sätt att arbeta med problemet 
alkohol i trafiken?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

b) Om någon förändring skett, ange vad……………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

20) a) I vilken utsträckning har SM förändrat ditt sätt att arbeta med problemet 
droger i trafiken?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

b) Om någon förändring skett, ange vad……………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Kontakten med den misstänkte rattfylleristen 
Tänk tillbaka på det senaste fallet med en misstänkt rattfyllerist 

Med ”misstänkt rattfyllerist” avses rattfylleribrott med avseende på 
alkohol och/eller droger.

Omhändertagandet och erbjudandet
21) Var personen misstänkt för rattfylleri med avseende på alkohol och/eller 

droger?

   Alkohol
   Droger 
   Vet inte 

22) Hur förmedlades informationen om SM?  Flera alternativ kan anges

   En broschyr överlämnades 
   Muntlig information gavs 
   Ingen information om SM gavs, ange varför……………………………… => 

gå till fråga 25 
   Vet inte => gå till fråga 25

23) Var det du som informerade den misstänkte rattfylleristen om SM?  

   Ja
   Nej => gå till fråga 25

24) Hur mottog den misstänkte rattfylleristen erbjudandet enligt SM?

   Accepterade omedelbart  
   Accepterade efter en stund 
   Tackade nej, men skulle fundera på saken
   Var inte alls mottaglig för erbjudandet, ange varför…………………………. 
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25) Uppskatta hur stor skillnaden var i tidsåtgång för detta samtal enligt SM 
jämfört med ett liknande fall innan SM infördes.

   Det tog längre tid. Uppskatta hur mycket längre:…………………minuter  
   Det tog ungefär lika lång tid.
   Det tog kortare tid. Uppskatta hur mycket kortare:…………….…minuter  
   Vet inte 

26) Skjutsades den misstänkte rattfylleristen direkt till beroendevården/ 
socialtjänsten?

   Ja
   Nej  => gå till fråga 28 
   Vet inte => gå till fråga 28 

27) Hur fungerade det i kontakterna med beroendevården/socialtjänsten i samband 
med överlämnandet av den misstänkte rattfylleristen?

   Mycket bra  
   Ganska bra 
   Ganska dåligt 
   Mycket dåligt 
   Vet inte 

Hantering av polisfaxet
De följande frågorna handlar om hur uppgifterna om den misstänkte rattfylleristen kommer 
till beroendevårdens/socialtjänstens kännedom. När alkoholhalten mäts genom 
utandningsprov skrivs en blankett ut via bevisinstrumentet (med exempelvis rubriken 
”SAMVERKAN MOT ALKOHOL OCH DROGER I TRAFIKEN (SMADIT) enligt 
Skelleftemodellen”) men vid drograttfylla hanteras den manuellt. Här kallas dessa 
blanketter för polisfaxet.

28) Vet du var du kan hitta förteckningen med faxnummer till 
beroendevården/socialtjänsten i de kommuner som deltar i SM? 

   Ja
   Nej, ange varför………………………………………………………….

Tänk tillbaka på det senaste fallet (samma fall som tidigare) med en misstänkt 
rattfyllerist

29) Hur hanterades polisfaxet?

   Jag kompletterade det manuellt med uppgifter om händelsen m m 
   Någon annan kompletterade det manuellt med uppgifter om händelsen m m 
   Alla uppgifter påfördes manuellt av mig 
   Alla uppgifter påfördes manuellt av någon annan 
   Inga uppgifter påfördes manuellt om händelsen 
   Vet inte 

30) Hur fick beroendevården/socialtjänsten polisfaxet?

   Jag faxade det till beroendevården/socialtjänsten
   Någon annan faxade det till beroendevården/socialtjänsten => gå till fråga 32
   Det överlämnades vid direkttransport => gå till fråga 32 
   Det skickades inte till beroendevården/socialtjänsten => gå till fråga 33 
   Vet inte => gå till fråga 32

31) Var du säker på vart polisfaxet skulle skickas?

   Ja
   Nej 

32) Hur lång tid tog det från det att den misstänkte rattfylleristen omhändertogs tills 
dess att polisfaxet skickades/överlämnades till beroendevården/socialtjänsten?

   Högst 24 timmar
   Mer än 24 timmar men högst 48 timmar 
   Mer än 48 timmar 
   Vet inte 

33) Uppskatta hur stor skillnaden var i tidsåtgång för detta rattfyllerifall för att 
hantera polisfaxet enligt SM jämfört med de administrativa rutiner som fanns för ett 
liknande fall innan SM infördes.

   Det tog längre tid. Uppskatta hur mycket längre:…………………minuter  
   Det tog ungefär lika lång tid jämfört med tidigare rutiner  
   Det tog kortare tid. Uppskatta hur mycket kortare:…………….…minuter 
   Vet inte 
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Återkoppling

34) Är det viktigt för dig att kunna få information om hur många av de 
omhändertagna misstänkta rattfylleristerna som går vidare till behandling?

   Mycket viktigt  
   Ganska viktigt 
   Mindre viktigt  
   Inte alls viktigt 
   Vet inte 

Kommentarer

Här kan du ge allmänna kommentarer om SM, t ex vad fungerar bra, vad kan fungera 
bättre:

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

TACK FÖR ATT DU BESVARADE ENKÄTEN! 
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   15/4 2008 

Enkät till beroendevården/socialtjänsten

Skelleftemodellen – Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har fått i uppdrag av Vägverket och i 
samarbete med polisen, kommuner och landsting att utvärdera det arbete som görs inom 
ramen för Skelleftemodellen.  

Syftet med utvärderingen är bland annat att ta reda på hur modellen fungerar i olika delar 
av landet och uppskatta de samhällsekonomiska effekterna. 

Skelleftemodellen går under olika namn i landet, t.ex. kallas den i Kalmar län för ”Trafik 
utan droger”, i Jönköpings län för ”Snabba ryck”, i Stockholm och på Gotland för 
SMADIT och i Kronobergs län för ”Trafiknykter i Kronoberg”. Här kommer den att kallas 
för Skelleftemodellen och förkortas till SM. 

Denna enkät riktas till personer inom beroendevården och socialtjänsten som möter förare 
som är misstänkta att ha kört bil under påverkan av alkohol eller annan drog. VTI har 
erhållit adresserna via Vägverkets regionala kontaktpersoner.

Med ”misstänkt rattfyllerist” avses en person som är misstänkt för rattfylleribrott med 
avseende på alkohol och/eller droger.

Dina svar behandlas anonymt och resultatet sammanställs på gruppnivå, dvs. inga enskilda 
svar kan identifieras. 

Vi är tacksamma om du besvarar enkäten före den 24/4 2008. 

En rapport från utvärderingen kommer att finnas på www.vti.se under början av år 2009.

Vid frågor är du välkommen att kontakta 

Per Henriksson eller Robert Hrelja 
013-204178  013-204087 
per.henriksson@vti.se  robert.hrelja@vti.se  
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Bakgrundsfrågor
1) Är du kvinna eller man?  Kvinna   Man 

2) Var arbetar du?   

   Inom beroendevården 
   Inom socialtjänsten     
   Annat, ange vad.......................................................

3) I vilken kommun arbetar du? ......................................................   

4) När började din kommun arbeta enligt Skelleftemodellen (SM)?  

   År...........................      Vet inte 

Allmänt om Skelleftemodellen (SM)
5) Hur tycker du att SM fungerar? 

   Mycket bra  
   Ganska bra 
   Ganska dåligt 
   Mycket dåligt 
   Vet inte 

Kommentarer.......................................................................................................

.............................................................................................................................. 

6) Jämfört med hur det var innan SM infördes, hur har antalet personer som kört 
bil under inverkan av alkohol och som kommer i kontakt med beroendevården/ 
socialtjänsten förändrats tack vare SM? Jag upplever det som att... 

   …fler kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten 
   …ungefär lika många som tidigare kommer i kontakt med 

beroendevården/socialtjänsten
   …färre kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten
   Vet inte
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7) Jämfört med hur det var innan SM infördes, hur har antalet personer som kört 
bil under inverkan av droger och som kommer i kontakt med beroendevården/ 
socialtjänsten förändrats tack vare SM? Jag upplever det som att... 

   …fler kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten 
   …ungefär lika många som tidigare kommer i kontakt med 

beroendevården/socialtjänsten
   …färre kommer i kontakt med beroendevården/socialtjänsten
   Vet inte 

8) I vilken utsträckning anser du att samarbetet mellan medverkande 
myndigheter/verksamheter har förbättrats tack vare SM?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

9) Hur stor nytta ser du med att arbeta enligt SM?

   Mycket stor nytta 
   Ganska stor nytta 
   Ganska liten nytta 
   Ingen nytta alls 
   Vet inte 

10) Vad uppfattar du att syftet är med SM? Flera alternativ kan anges

   Att minska antalet återfall av rattfyllerister
   Att informera om alkohol och drogers påverkan på människan och dess organ 
   Att övertala alkohol- och drogpåverkade att söka hjälp mot sitt missbruk  
   Att öka möjligheten för påverkade förare som är alkohol- eller drogberoende att 

 ta itu med sina problem 
   Vet inte 

11) Har du förslag på förbättringar av SM? 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
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Information/utbildning
12) Hur fick du information om SM när du skulle börja arbeta enligt modellen? 

Flera alternativ kan anges

   Information från ledningen  
   Utbildning med medverkan av Vägverket 
   Läste i broschyrer/foldrar  
   Såg på DVD/videofilmer  
   Blev muntligt informerad av kollega/kollegor
   Sökte information på Vägverkets hemsida  
   Ingen alls 
   Vet ej 
   Annat, ange vad……………………………………………………………….

13) Var det tillräckligt med information för att börja arbeta enligt SM?  

   Ja
   Nej, ange vad du saknade…………………………………………………….. 
   Vet inte 

14) Hur tar du del av löpande information om SM? Flera alternativ kan anges

   Nyhetsbrev 
   Information från ledningen 
   På särskilda informationsmöten/nätverksträffar 
   SM tas upp på ordinarie grupp-, avdelningsmöten etc. 
   Genom vår interna hemsida  
   Genom Vägverkets hemsida  
   På annat sätt, ange hur………………………………………………….. 
   Tar inte del av löpande information 
   Är inte intresserad av någon löpande information 

15) Har ni dokumenterat de SM-rutiner som gäller inom just er organisation?

   Ja
   Nej 
   Vet inte 

16) Vet du vem du ska vända dig till inom din organisation när det gäller frågor om 
SM?

   Ja
   Nej 
   Inte aktuellt 
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Inställning och engagemang 
17) I vilken utsträckning anser du att SM är förankrat i din organisation?  

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

Kommentarer.......................................................................................................

.............................................................................................................................. 

18) I vilken utsträckning är du motiverad att arbeta enligt SM?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

Kommentarer.......................................................................................................

.............................................................................................................................. 

19) a) I vilken utsträckning har SM förändrat ditt sätt att arbeta med problemet 
alkohol i trafiken?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

b) Om någon förändring skett, ange vad………………………………… 

……………………………………………………………………………
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20) a) I vilken utsträckning har SM förändrat ditt sätt att arbeta med problemet 
droger i trafiken?

   Mycket stor utsträckning 
   Ganska stor utsträckning 
   Ganska liten utsträckning 
   Ingen utsträckning alls 
   Vet inte 

b) Om någon förändring skett, ange vad………………………………… 

……………………………………………………………………………

Kontakten med den misstänkte rattfylleristen 
Den blankett som skrivs ut från polisens bevisinstrument vid utandningsprov (med 
exempelvis rubriken ”SAMVERKAN MOT ALKOHOL OCH DROGER I TRAFIKEN 
(SMADIT) enligt Skelleftemodellen”) eller hanteras manuellt vid drograttfylla kallas här 
för polisfaxet.

Tänk tillbaka på det senaste fallet med en misstänkt rattfyllerist 
Med ”misstänkt rattfyllerist” avses rattfylleribrott med avseende på 

alkohol och/eller droger.

21) Var personen misstänkt för rattfylleri med avseende på alkohol och/eller 
droger?

   Alkohol 
   Droger
   Vet inte
   Har inte haft något rattfyllerifall

         sedan Skelleftemodellen infördes 
Gå till slutet av enkäten och 
lämna ev kommentarer
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22) Hur blev den misstänkte rattfylleristen aktuell för er?

   Genom ett polisfax  
   Tog själv kontakt (ringde, e-postade eller besökte oss) och hade fått 

information om SM  
   Via direkttransport av polisen (polisfax kan ha överlämnats då).  

Hur fungerade kontakten med polisen i detta fall? 
   Mycket bra
   Ganska bra 
   Ganska dåligt 
   Mycket dåligt
   Vet inte 

   Tog själv kontakt (ringde, e-postade eller besökte oss) gå till slutet 
av enkäten 
och lämna ev 
kommentarer

Gå till slutet 
av enkäten 
och lämna ev 
kommentarer

men hade inte fått information om SM/jag känner inte till detta 
   Via polisrapport/förhörsprotokoll från polisen    
   På annat sätt   
   Vet inte

   
23) Hur lång tid hade förflutit från det att den misstänkte rattfylleristen 

omhändertogs tills ni mottog faxet från polisen?

   Högst 24 timmar
   Mer än 24 timmar men högst 48 timmar 
   Mer än 48 timmar 
   Vet inte 

24) När fick du kontakt med den misstänkte rattfylleristen, räknat från det att 
han/hon omhändertogs av polisen?

   Efter högst 24 timmar  
   Efter mer än 24 timmar men högst 48 timmar 
   Efter mer än 48 timmar 
   Vet inte 

25) Uppskatta hur mycket mer/mindre tid detta rattfyllerifall tog som hanterades 
enligt SM jämfört med ett liknande fall innan SM infördes.

   Det tog längre tid. Uppskatta hur mycket längre:…………………min  
   Det tog ungefär lika lång tid jämfört med tidigare arbetssätt  
   Det tog kortare tid. Uppskatta hur mycket kortare:…………….…min  
   Vet inte 

Bilaga 2 

VTI notat 4-2009 

Kommentarer

Här kan du ge allmänna kommentarer om SM, t ex vad fungerar bra, vad kan fungera 
bättre:

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
TACK FÖR ATT DU BESVARADE ENKÄTEN!
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Myn*<jwri* Polisens möjligheter att lämna ut uppgifter om personer som
misstänks för rattfylleribrott till socialtjänsten

Rikspolisstyrelsen har noterat att vissa polismyndigheter rutinmässigt lämnar ut
uppgifter om personer som misstänks för rattfylleri till socialtjänsten. Från
vissa håll inom Polisen har ifrågasatts om en sådan rutin är förenlig med
bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Några polismyndigheter har
framfört önskemål om att Rikspolisstyrelsen klarlägger vad som är lagligt när
det gäller att lämna ut uppgifter om personer som är misstänkta för rattfylleri
till socialtjänsten. Rikspolisstyrelsen lämnar därför här sin uppfattning i denna
fråga.

Bakgrund

Sedan länge har inom Polisen uppmärksammats att personer som misstänks för
rattfylleri ofta på nytt blir misstänkta för detta brott. För att komma till rätta

""""'•''"-'' med problemet inledde polisen i Skellefteå ett samarbete med kommunernas
socialtjänst. Man frågade den som misstänktes för rattfylleri om denne ville bli
kontaktad av socialtjänsten inom den kommun där denne var folkbokförd. Den
person som samtyckte till detta fick skriva under en blankett som sedan faxades
till socialtjänsten. Därefter kontaktade en kontaktperson hos socialtjänsten
inom 24 timmar berörd person och bokade in ett första möte.

Detta arbetssätt, benämnt Skellefteåmodellen, har spndits över landet. I en del
län kallas arbetssättet för Skellefteåmodellen medan i andra län arbetssättet^
kallas för Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken (SMADIT), Trafik-
nykterhet i Kronoberg i Småland, m.m.

När Skellefteåmodellen infördes var det viktigt att den person som misstänktes
för rattfylleri samtyckte till att uppgifter om denne lämnades ut till socialtjäns-
ten för att socialtjänsten skulle kunna kontakta personen i fråga. Därefter har
vissa polismyndigheter börjat att rutinmässigt kontakta socialtjänsten, oavsett
om berörd person vill ha kontakt eller inte.

* • - —a •

Postaaress

Box 1225o
1C2 25 Stockhoim

Qrg.nr

2021GC-OC7S

Besöksadress
Polhemsgatan 30
Stockholm

Telefon till Polisen

114 14

Telefon

08-401
03-401
Telefax

03-401

90 00
98 30 idireKi)

98 33

E-oos!
rikspolisstyrelsen^

www.polisen.se

j)rps.police 3e
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Från många håll inom polis och kommuner ser man det som värdefullt att
polisen vid samtliga misstänkta rattfylleribrott kontaktar socialtjänsten, oavsett
om den misstänkte iämnat samtycke eller inte. Anledningen till detta är att en
hel del rattfyllerister, som vid rapporteringstillfället inte ville ha någon kontakt
med socialtjänsten, ändrat sig när de sedan blivit kontaktade. Dessa personer
hade inte kunnat fångas upp om kontakt endast hade tagits efter deras sam-
tycke.

Relevanta bestämmelser i sekretesslagen

Sekretess gäller enligt 9 kap. 17 § första stycket I sekretesslagen för uppgift
om enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i utredning enligt be-
stämmelserna om förundersökning i brottmål, om det inte står klart att uppgif-
ten kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
skada eller men. Uppgifter om personer som är misstänkta för brott omfattas
således av sekretess enligt denna bestämmelse.

Sekretessbelagda uppgifter hos en myndighet får enligt 1 kap. 3 § första stycket
sekretesslagen inte röjas för någon annan myndighet. Polisen kan alltså inte
utan någon sekretessbrytande bestämmelse lämna ut uppgifter som omfattas av
sekretess till någon annan myndighet.

I 14 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) föreskrivs att sekretess inte hindrar att

uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldigheten följer av lag

eller förordning.

Det har hävdats att bestämmeisen i 3 § polislagen (1984:387) som föreskriver
att Polisen snarast skall underrätta myndigheterna inom socialtjänsten om
förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem, är en sådan sekretess-
brytande regel i den mening som avses i 14 kap. i § sekretesslagen (En kom-
mentar, Munck m.fl., 5:e uppl., s. 42).

Emellertid framgår det av förarbetena till sekretesslagen att för att uppgifts-
skyldighet skall föreligga i enlighet med 14 kap. 1 § sekretesslagen krävs det
att bestämmelsen skall uppfylla vissa krav på konkretion. Den kan antingen ta
sikte på utlämnande av uppgifter av speciellt slag, gälla viss myndighets rätt att
få del av uppgifter i allmänhet eller avse skyldighet för viss myndighet att .
lämna andra myndigheter information (prop. 1979/80:2, del A, s. 322).

Vidare har det sjorts gällande att en föreskrift som mera generellt anbefaller
samarbete mellan myndigheter såsom 3 § polislagen inte är av det slag att den
kan anses ålägga en uppgiftsskyldighet i den mening som avses i 14 kap. 1 §
sekretesslagen (Sekretesslagen En kommentar, Regner m.fl., s. 14:6). Offent-
lighets- och sekretesskommittén har också beträffande 3 § polislagen gjort den
bedömningen att bestämmelsen inte i sig kan anses vara tillräckligt preciserad
för att kunna hänföras till en uppgiftsskyldighet i enlighet med 14 kap- 1 §
sekretesslagen; se betänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99, s. 338).

Det sagda får anses innebära att bestämmelsen i 3 § polislagen inte är en sådan
sekretessbrvtande bestämmelse i den mening som avses i 14 kap. 1 § sekre-
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tesslagen. Polisen kan därför inte anses ha stöd i nämnda bestämmelser när det
gäller att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess till socialtjänsten.

Av 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen (den s.k. generalklausulen) fram-
går att utöver vad som följer av I och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas
till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har
företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

iVtan skall vid prövningen av en utlämnandefråga väga den mottagande myn-
dighetens behov av uppgifterna mot det intresse som sekretesskyddet typiskt
sätt tillgodoser. Det är inte något villkor att en uttrycklig begäran från en annan
myndighet föreligger. Också på eget initiativ kan en myndighet lämna sekre-
tessbelagda uppgifter till en annan myndighet (Sekretesslagen En kommentar,
Regnerm.fl., s. 14:26 f.)

Det sägs i förarbetena att bestämmelsen i 14 kap. 3 § inte hindrar att utbyte av
uppgifter mellan myndigheter eller mellan en myndighets olika verksamhets-
grenar sker rutinmässigt även utan särskild författningsreglering. Den bygger
emellertid på att rutinmässigt uppgiftsutbyte i regel skall vara författningsregler
rat. I de undantagsfall när rutinmässigt uppgiftsutbyte inte är författningsregle-
rat men likväl kan anses tillräckligt motiverat måste den intresseawägning,
som skall göras enligt generalklausulen, ske på förhand och den behöver inte
avse prövning av individuella fall (prop. 1979/80:2, del A, s. 327).

Sammanfattningsvis kan konstateras att rutinmässigt utlämnande av sekretess-
belagda uppgifter från en myndighet till en annan myndighet bör vara författ-
nin^sreelerat. Det är endast i undantagsfall som ett sådant utlämnande kan ske
med stöd av generalklausulen.

Av 14 kap. 4 § första stycket sekretesslagen följer att sekretess till skydd för
enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv och kan i övrigt helt eller
delvis efterges av honom.

Bestämmelsen innebär att den enskilde själv kan förfoga över den sekretess
som gäller i hans intresse och kan alltså medge att uppgifter om honom lämnas
ut.

Rikspolisstyrelsens bedömning

Uppgifter om personer som misstänks för rattfylleri hos Polisen omfattas av

sekretess.

Sekretessbelagda uppgifter hos en myndighet får inte röjas för någon annan
myndighet. Det måste således finnas en sekretessbrytande regel för att Polisen
skall få lämna ut uppgifter om personer som är misstänkta för rattfylleri till
socialtjänsten.

I 14 kap. 1 § sekretesslagen finns en bestämmelse som bryter sekretessen om
uppgiftsskyldighet följer av lag eller forordning. Polisens skyldighet enligt 3 §
poltslaeen att underrätta myndigheter inom socialtjänsten är enligt Rikspolis-
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styrelsens bedömning inte en sådan skyldighet i den mening som avses i 14
_kap_.J_§_selcret_esslagen. .___...__ _ _ .

För att lämna ut uppgifter om personer som är misstänkta för brott till social-
tjänsten får Polisen tillämpa 14 kap. 3 § första stycket sekretesslagen. Bestäm-
melsen bör dock enligt förarbetena till sekretesslagen i pnncip inte tillämpas
när det gäller rutinmässiga utlämnanden. Sådana utlämnanden bör i stället vara
författningsreglerade. Det bör också beaktas att socialtjänsten i normala fall
inte lämnar hjälp mot den enskildes vilja./4ot bakgrund av det sagda bör ' >
Polisen inte rutinmässigt lämna ut aktuella uppgifter till socialtjänsten. Där^ 9
emot bör uppgifterna kunnltämnas ut i enskilda fal ['efter' en noggrann avväg*- *
ning mellan det intresse som omfattas av sekretesskyddet och intresset av atty"
uppgiften lämnas ut?1 Uppgifter om en person som är misstänkt för rattfylleri *n

Jean-ocfcså lämnas ut till socialtjänsten om berörd person medger detta.

Som nämnts var det viktigt när Skellefteåmodellen infördes att den person som
misstänktes för rattfylleri samtyckteiill att uppgifter om denne lämnades ut till
socialtjänsten där denne var fotkbokförd för att socialtjänsten skulle kunna
kontakta personen i fråga. Rikspolisstyrelsen instämmer i denna bedömning
och anser att en positiv inställning och frivillighet från den rattfyllenmisstänk-
tes sida är av stor vikt för att denne ska kunna få hjälp med sitt alkoholberoen-
de. Det är förmodligen också av stor vikt för Skellefteåmodellens framgång att,
polisen tar initiativ till det inledande samtalet med den misstänkte om dennes f

alkoholproblem. Qm detta samtal blir bra bör det finnas goda förutsättningar
för att den misstänkte samtycker till att kontakt tas med socialtjänsten.

Denna skrivelse har beslutats av chefsjuristen Lotta Gustavson. I den slutliga
handläggningen har deltagit avdelningschefen Bengt Svenson, kommissarien
Benst Svensson samt verksjuristen Aimée Jillger, föredragande.
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

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

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI notat 4-2009
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1 Inledning 
	1.1 Skelleftemodellen
	1.1.1 Skelleftemodellens mål och deltagande organisationer
	1.1.2 Processen i Skelleftemodellen


	2 Syfte
	3 Genomförande
	3.1 Metod
	3.2 Enkätens innehåll
	3.3  Svarsfrekvens

	4 Resultat
	4.1 Respondenternas bakgrund
	4.2 Allmänt om Skelleftemodellen
	4.3  Information/utbildning
	4.4 Inställning och engagemang
	4.5 Polisens kontakt med den misstänkte rattfylleristen
	4.5.1 Omhändertagande och erbjudandet
	4.5.2 Uppskattning av mertiden
	4.5.3 Hanteringen av polisfaxet

	4.6 Socialtjänstens/beroendevårdens kontakt med den misstänkte rattfylleristen
	4.7 Respondenternas generella kommentarer
	4.7.1 Poliskommentarer
	4.7.2 Kommentarer från soc/ber-gruppen


	5 Diskussion
	Referenser
	Bilaga 1 Enkät riktad till polisen
	Bilaga 2 Enkät riktad till socialtjänsten/beroendevården
	Bilaga 3 Rikspolisstyrelsens skrivelse om sekretess
	Bilaga 4 Polisfaxet




