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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 syntesrapport (Hrelja et al., 2009). 

Det här notatet är en av de fyra underlagsrapporterna (övriga är Forsman, 2009; 
Henriksson, 2009; Hrelja och Forsberg, 2009). Här presenteras en samhällsekonomisk 
bedömning av Skelleftemodellen. Författare till underlagsrapporten är Mats Wiklund. 
Inledningskapitlet, som är gemensamt för de fyra underlagsrapporterna, har författats av 
Robert Hrelja och Åsa Forsman.  

Vi vill tacka Tomas Svensson, VTI, för värdefulla synpunkter och råd. Vi vill också 
tacka Susanne Gustafsson från NTF som lämnade värdefulla kommentarer i samband 
med sin granskning av slutmanuset till detta notat och till Anita Carlsson, VTI, för 
redigeringsarbetet.  
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Robert Hrelja 

Projektledare 
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Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol och droger i trafiken 
enligt Skelleftemodellen – Samhällsekonomisk bedömning 
Av Mats Wiklund 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Den nytta som studeras i denna samhällsekonomiska bedömning är minskat antal 
vägtrafikolyckor med rattfulla förare. Ungefär 2 procent av dem som lagförs för 
rattfylleri är rattfulla i en vägtrafikolycka inom 10 år efter rattfylleridomen. Den andelen 
skulle kunna minska om man lyckas minska den lagfördes drog- och alkoholbruk efter 
domen. Att acceptera erbjudande enligt Skelleftemodellen antas ha en sådan effekt.  

Skelleftemodellens effekt är olika för olika individer. Effekten av Skelleftemodellen 
antas innebära längre perioder då den lagförde rattfylleristen avstår från att köra rattfull. 
Det skulle i sin tur minska sannolikheten att under en 10-årsperiod vara rattfull i en 
olycka från 2 procent, se ovan, till en lägre sannolikhet, som bestäms av hur mycket 
längre dessa perioder är, vilket i sin tur innebär färre drog- eller alkoholrelaterade 
olyckor. Här studeras två scenarier, ett där medianen för den ökade tiden utan att 
återfalla i rattfylleri är en vecka och ett där medianen är en månad.  

Färre olyckor innebär en samhällsnytta. Den ska vägas mot kostnaderna i form av 
arbetstid som går till att fråga misstänkta rattfyllerister och för att få ett samtal till stånd. 
Dessa har uppskattats med hjälp av svar i enkäten. Resultatet av en sådan kalkyl ger att 
om effekten är att medianen för ökad tid utan rattfylleri är en vecka då medför varje 
tillfrågad misstänkt rattfyllerist en samhällsekonomisk förlust med knappt sex kronor, 
medan en median på en månad medför en vinst om nästan 82 kronor.  

Om medianen för ökad tid utan rattfylleri är en månad, ger det en samhällsekonomisk 
vinst, men då har inte fasta kostnader ingått i analysen. Det är osäkert hur stora 
Skelleftemodellens fasta kostnader kommer att bli. Här studeras två scenarier, ett som 
svarar mot en årsarbetare och ett som svarar mot två. För att täcka dessa fasta kostnader 
måste ett visst antal misstänkta rattfyllerister årligen tillfrågas enligt Skelleftemodellen. 
Här studeras två scenarier, 12 000 tillfrågade per år respektive 24 000.  

För varje scenariokombination görs samhällsekonomisk beräkning. Den så kallade 
nettonuvärdeskvoten, vilket är skillnaden mellan nytta och kostnader dividerad med 
kostnader, dvs. den relativa samhällsekonomiska vinsten relativt åtgärdens kostnad. Det 
visar sig att nettonuvärdeskvoten är positiv dels om mediantiden för ökad tid utan att 
återfalla i rattfylleri är minst en månad, dels för alternativen då 24 000 misstänkta 
rattfyllerister tillfrågas årligen eller då de fasta kostnaderna svarar mot en årsarbetare.  
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Joint national action against drunk and drugged drivers according to the Skellefte 
Model – A socio-economic assessment 
by Mats Wiklund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
The benefit being studied in this socio-economic evaluation pertains to the decrease 
achieved in the number of traffic accidents involving drunk drivers. Roughly 2% of 
those who are charged with drunk driving will be involved in a traffic accident while 
drunk within 10 years after being found guilty of drunk driving. This figure could be 
reduced were it possible to successfully reduce drug and alcohol use by these 
perpetrators after they have been found guilty. Acceptance of the offer made under the 
Skellefte Model is presumed to have such an effect.  

The effect of the Skellefte Model differs from individual to individual. It is assumed 
that the Skellefte Model will influence an individual charged with drunk driving to 
refrain for longer periods from driving while drunk. This would in turn decrease the 
likelihood of the individual being involved in an accident while drunk from 2% to some 
lower level, which would be determined by how much longer such periods last, which 
would in turn entail fewer drug- or alcohol-related accidents. Two scenarios have been 
studied; one in which the median increase in the length of time without a recurrence of 
drunk driving equals one week, and another where the median period is one month.   

A decrease in accidents represents a social benefit. This benefit must be weighed against 
the costs in the form of person-hours expended in extending the offer to suspected 
drunk drivers and arranging an interview. These costs have been estimated based on the 
questionnaire responses. The calculations indicate that if the effect is that the median 
increase in time without driving drunk equals one week, then each interviewed 
suspected drunk driver represents a socio-economic loss of roughly SEK 6, while a 
median time of one month yields a gain of nearly SEK 82.  

If the median increase in time without drunk driving is one month, a socio-economic 
gain is achieved, although no fixed costs have been factored into the analysis. The 
magnitude of the fixed costs ultimately associated with the Skellefte Model is unclear. 
Two scenarios have been studied, one corresponding to one full-time worker (taking 
into account earnings for one year and all overheads), another corresponding to two 
such workers. To cover these costs, a given number of suspected drunk drivers must be 
questioned annually in accordance with the Skellefte Model. Two scenarios have been 
studied, with the offer made to 12,000 people and 24,000 people, respectively.  

Socio-economic calculations have been performed for each combination of scenarios. 
We find that the socio-economic benefit is positive both when the median increase in 
time without a recurrence of drunk driving equals at least one month and for the 
alternatives in which 24,000 suspected drunk drivers are questioned annually or the 
fixed costs correspond to one full-time worker.  
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1 Inledning  
Det finns en rad organisationer och myndigheter som arbetar med drog- och rattfylleri-
frågor. Bland dem finns Vägverket, Polisen, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande (NTF), kommunernas socialtjänster, beroendevården samt länsstyrelserna 
som återkallar körkort för dömda rattfyllerister. Vägverket har en särskilt viktig roll 
eftersom man har huvudansvaret för trafiksäkerheten i landet och ska vara samlande, 
stödjande och pådrivande inom trafiksäkerhetsområdet. Vägverket har de senaste åren 
startat en rad projekt för att komma till rätta med rattfylleribrotten.  

Ett av projekten, som syftar till att minska återfall i rattfylleri och som förutsätter sam-
arbete mellan organisationer med ansvar för alkohol och droger i trafiken, är Nationell 
samverkan mot alkohol och droger i trafiken enligt Skelleftemodellen. Huvudtanken i 
projektet är att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt efter att de har omhän-
dertagits och förhörts av polisen ska komma i kontakt med kommunernas socialtjänster 
eller landstingens beroendevård. Idag arbetar ca 97 procent1 av Sveriges kommuner 
enligt Skelleftemodellen. Vilka de deltagande organisationerna är i respektive kommun 
skiljer sig åt mellan de olika kommunala och regionala projekten. I samtliga projekt 
ingår Vägverket, polismyndigheten, socialtjänsten och/eller beroendevården. Andra 
organisationer som medverkar i vissa kommuner är kriminalvårdens frivård, länssty-
relsernas trafik- och socialavdelningar, åklagarmyndigheten och ideella organisationer 
som NTF.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av Vägverket fått i uppdrag att 
utvärdera Skelleftemodellen. Det övergripande syftet för VTI:s utvärdering har varit att 
undersöka hur väl arbetet med Skelleftemodellen har fungerat i olika kommuner och 
regioner, att identifiera de huvudsakliga bristerna i projektet, att analysera hur man kan 
komma tillrätta med dessa samt att bedöma de samhällsekonomiska effekterna. 
Resultatet redovisas i tre underlagsrapporter utöver denna (Forsman, 2009; Henriksson, 
2009; Hrelja och Forsberg, 2009). De viktigaste resultaten från underlagsrapporterna 
sammanfattas i en syntesrapport (Hrelja et al., 2009).  

 
1.1 Skelleftemodellen 
Ursprunget till modellen finns i ett samverkansprojekt mellan polis, socialtjänst och 
beroendevård som startade i Skellefteå 1997. Utgångspunkten i modellen var, och är 
fortfarande, att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt ska få möjlighet att 
komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att 
komma till rätta med sitt missbruk. Det ursprungliga samverkansprojektet innefattade 
även förebyggande arbete och övervakning. Som ett led i det förebyggande arbetet 
besökte polisen bland annat skolor, trafikskolor och motorklubbar för att informera om 
riskerna med alkohol och bilkörning. Övervakningen bestod av kontroller vid 
strategiska platser som systembolag, färjeläger och utlämningsställen för alkohol 
(Fuhrman, 2008). Ertappades en rattfyllerist vid polisens kontroller erbjöds denne ett 
samtal med beroendevården. Visade det sig att rattfylleristen hade alkoholproblem, och 
ville ha hjälp med att komma tillrätta med dem, fick denne behandling och rehabili-
tering.  

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

                                                 
1 Uppgift från Håkan Lundgren, Vägverkets nationelle samordnare av Skelleftemodellen, 2008-11-20. 
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sig för konsekvenserna i form av svårigheter med att ta sig till sitt arbete utan körkort, 
vad familjen skulle tycka, böter eller i värsta fall fängelse, skulle man erbjuda hjälp, 
helst inom tjugofyra timmar. Efter tjugofyra timmar antog man att förnekelsen av det 
egna missbruket gjort vederbörande mindre mottaglig för erbjudande om hjälp. Om 
personen tackade ja skjutsades denne därför direkt till en beroendeenhet. Ytterligare en 
viktig utgångspunkt var frivillighet. Det stod vederbörande fritt att tacka ja eller nej till 
erbjudandet eftersom det inte fanns någon laglig grund att tvinga någon att tacka ja till 
samtal med beroendevården.  

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

Vägverket har erbjudit projektstöd, utbildningar och informationsmaterial samt utsett en 
nationell projektledare och en ansvarig person vid varje vägverksregion.2 Organisa-
tionen byggs upp länsvis eller för delar av län. I de olika län där man arbetar enligt 
Skelleftemodellen benämns den med olika projektnamn även om syftet har varit 
detsamma. Exempelvis kallas modellen i Örebro län för ”Örebro län för en drogfri 
trafik”, i Skåne ”Operation Trafiknykterhet”, i Jämtland ”Jämtlandsmodellen, i 
Kronoberg ”Trafiknykter Kronoberg och i Stockholm för ”SMADIT” (Samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken).  

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

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

 
1.1.2 Processen i Skelleftemodellen 
Processen börjar med att en person omhändertas av polisen på grund av misstanke om 
rattfylleri. Processen skiljer sig åt beroende på om en person är misstänkt för alkohol- 
eller drograttfylleri. Vid trafiknykterhetskontroller ute i trafiken gör polisen ett så kallat 
sållningsprov, dvs. ett prov på utandningsluften hos en förare med en alkometer. Om 
sållningsprovet visar ett positivt utslag informerar polisen om modellen, lämnar över en 
folder som beskriver Skelleftemodellen, erbjuder hjälp och frågar om den misstänkte 

                                                 
2 Vägverkets regioner är: Region Norr (huvudort Luleå), Region Mitt (huvudort Härnösand), Region 
Stockholm (huvudort Stockholm), Region Mälardalen (huvudort Eskilstuna), Region Väst (huvudort 
Göteborg), Region Sydöst (huvudort Jönköping), Region Skåne (huvudort Kristianstad).  
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rattfylleristen vill prata med berörd socialtjänst eller beroendevård. Även personer som 
vid provtagningen visat sig ha en alkoholkoncentration under straffbar gräns (0,1 mg/l) 
ska erbjudas hjälp. Ambitionen är att polisen ska förmå den misstänkte rattfylleristen att 
tacka ja till erbjudandet. En del poliser har genomgått en utbildning i hur man ska 
bemöta misstänkta rattfyllerister på ett respektfullt och effektivt sätt. Vissa har även 
utbildning i motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) som är en samtals-
metod som ursprungligen utvecklades inom beroendevården för att stärka den inre 
motivationen för förändring hos en vårdtagare (Barth & Näsholm, 2006). Den är en 
icke-konfrontativ samtals-metod som går ut på att göra rattfylleristen medveten om 
missbruket och hjälpa denne att föreställa sig vad han eller hon kan vinna på en 
förändring.  

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

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

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

Efter provtagningen och genomförd förundersökning är det egentliga polisarbetet 
avslutat och det står den misstänkte rattfylleristen fritt att lämna polisstationen. Om 
personen tackar ja faxas en särskild blankett till socialtjänsten eller beroendevården i 
hemkommunen. Socialtjänsten eller beroendevården kontaktar sedan den misstänkte 
rattfylleristen så fort som möjligt, helst ska samtal ske inom tjugofyra timmar. Om 
socialtjänsten eller beroendevården får kontakt med vederbörande kallas denne till ett 
samtal där man bedömer om vidare behandling är motiverad. Personen erbjuds i så fall 
att påbörja behandling, t.ex. samtal med socialsekreterare, kurator eller på behandlings-
hem, men det är fortfarande frivilligt. Någon samordning av vilken typ av behandling 
som erbjuds ingår inte i Skelleftemodellen utan behandlingen ser olika ut beroende på 
rattfylleristens behov.   
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2 Samhällsekonomisk kalkyl 
I en samhällsekonomisk kalkyl analyseras de utgifter och intäkter som en åtgärd, 
investering eller liknande ger upphov till. Kalkylen omfattar förutom direkta utgifter 
och intäkter, även värdet av uppoffringar och nyttor som uppstår för samhället i stort, 
t.ex. restidsvinster, hälso- eller miljöeffekter. Om intäkterna (inklusive värdet av nyttor) 
för en åtgärd överstiger utgifterna (inklusive värdet av uppoffringar) är åtgärden 
samhällsekonomisk lönsam.  

Det är givetvis önskvärt att en samhällsekonomisk kalkyl omfattar värdet av alla 
uppoffringar och nyttor som uppstår i samhället, men det är egentligen aldrig möjligt, 
eftersom man inte kan identifiera och kvantifiera samtliga effekter som en åtgärd ger 
upphov till samt värdera dessa effekter monetärt. Därför finns det begränsningar i varje 
samhällsekonomisk kalkyl, vilka bör dokumenteras på ett tydligt sätt.  

Samhällsekonomiska kalkyler genomförs ofta vid infrastrukturinvesteringar. Då är ofta 
utgifter och intäkter olika fördelade över tiden. Ofta är utgifterna höga i början, medan 
intäkterna ökar med tiden. Detta kan gälla även andra typer av åtgärder, t.ex. obliga-
toriska alkolås för rattfylleridömda (Wiklund, 2006) där kostnader för att installera nya 
alkolås är höga i början för att sedan avta, medan nyttan i form av färre trafikskadade är 
låg i början för att sedan öka allteftersom fler alkolås kommer i bruk. För att kunna göra 
jämförelser då uppoffringar och nyttor inträffar vid olika tidpunkter räknar man om 
deras värde till nuvärde, dvs. värdet som uppoffringen eller nyttan har vid kalkyltill-
fället. Anta t.ex. att den generella uppoffringen för samhället av en viss typ av vägtrafik-
olyckor är värderad till 5 miljoner kronor. Det är då bättre att vidta en åtgärd som inne-
bär att man undviker en sådan olycka i år än en åtgärd som innebär att man undviker en 
olycka om 10 år. I det första fallet är nuvärdet av åtgärdens nytta 5 miljoner kronor, men 
i det andra fallet minskas den genom diskontering. Diskontering innebär att man räknar 
ränta på ränta baklänges. Ränta på ränta för 10 år innebär att om man idag sparar 
x kronor med räntan 4 procent då kommer man att om 10 år ha 
x · 1,0410 = x · 1,48 kronor, dvs. en ökning med 48 procent. I fallet ovan betyder det att 
nuvärdet av att undvika en olycka av den betraktade typen om 10 år skulle vara 
5/1,48 = 3,4 miljoner kronor.  

Kostnader som tas upp i den samhällsekonomiska kalkylen anges utan moms och 
indirekta skatter. När den studerade åtgärden finansieras skatter innebär den offentlig 
konsumtion. Ett alternativ till att genomföra åtgärden är att avstå från skatteuttaget och 
istället ställa låta pengarna gå till privat konsumtion, men detta kommer att medföra 
skatteintäkter, bl.a. i form av moms. För att jämställa den offentliga konsumtion som 
åtgärden innebär med privat konsumtion multipliceras kostnaderna i den samhälls-
ekonomiska kalkylen med skattefaktorer.  

För kunna jämföra olika alternativ eller åtgärder bestäms nettonuvärdeskvoten (nnk). 
Den är skillnad i nuvärde för åtgärdens nyttor och dess kostnader dividerat med 
kostnaderna dvs. 

 
kostnader

kostnadernyttovärdennk −
=  

Det innebär att nnk är den samhällsekonomiska vinsten i förhållande till åtgärdens 
kostnad. I Fröidh et al. (2003) finns en kortfattad men tydlig beskrivning av hur man 
genomför samhällsekonomiska analyser.  
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I den samhällsekonomiska kalkylen för Skelleftemodellen görs flera avgränsningar. 
Skelleftemodellens metod innebär att man i direkt anslutning till omhändertagandet 
etablerar kontakt mellan den misstänkte rattfylleristen och socialtjänst eller beroende-
vård. Därför är det enbart kostnader för att etablera denna kontakt som tas upp i 
kalkylen. När det gäller effekter analyseras enbart de som gäller trafiksäkerhet. 
Kostnader för beroendevård, nyttor i form av effekter på hälsa (utöver trafiksäkerhet) 
samt minskad sjukfrånvaro m.m. ingår inte i denna kalkyl. Det antas att den beroende-
vård som genomförs är samhällsekonomiskt effektiv genom att kostnaderna för den är 
lägre än värdet av hälsoeffekter, minskad sjukfrånvaro, ökade skatteintäkter etc.  

Den nytta av Skelleftemodellen som ingår i denna kalkyl är den nytta som uppstår 
genom att en del av de misstänkta rattfyllerister som kommer i kontakt med socialtjänst 
eller beroendevård under en given tidsperiod ändrar sina drog- och alkoholvanor så att 
de inte återfaller i rattfylleribrott under denna tidsperiod. Genom andra studier är det 
känt med vilken frekvens en lagförd rattfyllerist är inblandad i vägtrafikolyckor och 
samtidigt misstänkt rattfull, se Figur 1. Flertalet av dessa olyckor antas inte inträffa 
under den period då den lagförde rattfylleristen ändrat sina alkoholvanor.  

Det finns flera effekter och kostnader för Skelleftemodellen där kunskapsläget är 
osäkert. Det gäller hur många misstänkta rattfyllerister som årligen kommer att få 
erbjudande enligt Skelleftemodellen, vilken effekt som Skelleftemodellen har på 
rattnykterheten och hur stora de fasta driftkostnaderna kommer att bli. För att kunna 
hantera denna typ av osäkra kostnader och effekter görs därför samhällsekonomiska 
kalkyler med utgångspunkt i olika scenarier.  
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3 Vägtrafikolyckor med lagförda rattfyllerister 
Rattfylleri betraktas som ett allvarligt trafikbrott eftersom sannolikheten att bli 
inblandad i vägtrafikolyckor ökar drastiskt med ökad påverkan av alkohol eller illegala 
droger, se t.ex. Elvik et al. (1997). De förare som begår rattfylleri har ofta mer generellt 
problem med sitt nyttjande av alkohol eller illegala droger. Det indikeras bl.a. av att de 
som lagförs för rattfylleri ofta lagförs för samma brott flera gånger. Wiklund (2006) 
visar att ungefär 30 procent av dem som lagförs för rattfylleri, lagförs igen för samma 
brott inom 10 år. Slutsatsen är att den riskhöjning som påverkan av alkohol eller illegala 
droger medför kan relateras till en förhållandevis liten del av förarpopulationen. Därför 
är det rimligt att de åtgärder som vidtas för att minska verkningarna av alkohol och 
illegala droger riktas mot den del av förarpopulationen som i stor utsträckning svarar för 
rattfylleribrotten. En sådan åtgärd är Skelleftemodellen.  

Wiklund (2006) genomförde en samkörning av Brottförebyggande rådets register över 
dem som lagförs för brott och register över de vägtrafikolyckor där polisen misstänkt en 
förare för rattfylleribrott. I genomsnitt inträffade årligen (2000–2004) knappt 800 (798) 
vägtrafikolyckor med personskador, där polisen misstänkt en förare för rattfylleri. Detta 
är förmodligen en underskattning eftersom det finns studier, t.ex. Sjögren et al. (1997), 
som visar att polisen sällan misstänker en inte rattfull förare för rattfylleri, men att det är 
betydligt vanligare att polisen inte anger misstanke om rattfylleribrott för en förare som 
är rattfull. Drygt 5 procent av de misstänkt rattfulla förarna i olyckorna hade lagförts för 
rattfylleri året före olyckan. Det innebär att mer än 43 förare som är inblandade i 
trafikolyckor och misstänks vara rattfulla redan indikerat sina problem för samhällets 
myndigheter genom att de lagförts för rattfylleri.  

Den statistik över olycksinblandade misstänkt rattfulla förarna som Wiklund (2006) 
redovisar är baserad på en samkörning av register med i genomsnitt knappt 8 000 
(7 932) lagförda rattfyllerister per år. Detta skulle innebära att av knappt 8 000 lagförda 
rattfyllerister återfinns 5 % × 800 / 8 000 ≈ 0,5 procent misstänkt rattfulla och 
inblandade i en personskadeolycka året efter olyckan.  

Figur 1 visar den andel lagförda rattfyllerister som beräknas bli inblandade i person-
skadeolyckor och misstänkta för rattfylleri inom olika tidsperioder efter att dessa 
personer blev lagförda. Av Figur 1 framgår att ungefär 2 procent av dem som lagförs för 
rattfylleri kommer att inom 10 år vara inblandade i en polisrapporterad vägtrafikolycka 
med personskada där dessa personer misstänks vara rattfulla.  

Utgångspunkten för föreliggande samhällsekonomiska bedömning är att Skellefte-
modellen kan minska rattfylleristens bruk av alkohol och droger under en kortare eller 
längre tidsperiod, vilket medför att sannolikheten att bli inblandad i en olycka och 
samtidigt vara rattfull minskar från 2 procent. Om tidsperioden enbart är några månader 
eller ett år minskar visserligen den sannolikheten bara med någon eller någon bråkdel av 
en promille. Det kan tyckas vara små andelar, men enligt Wiklund (2006) kan varje 
polisrapporterad personskadeolycka med misstänkta rattfyllerister värderas till närmare 
4,6 miljoner kronor.  

Detta belopp baseras på det faktum att vid varje polisrapporterad olycka med misstänkt 
rattfulla förare dödas i genomsnitt 0,059 personer, 0,44 skadas svårt och 0,98 skadas 
lindrigt. Enligt nya kalkylvärden (Vägverket, 2008) värderas ett dödsfall till 22 321 tkr, 
en svårt skadad till 4 147 tkr och en lindrigt skadad till 199 tkr. Eftersom alla olyckor 
inte rapporteras av polisen räknas antal skadade upp. Enligt Vägverket (2008) är 
uppräkningsfaktorn 1,0 för dödade personer, 1,7 för skadade personer på landsbygd och 
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1,5 i tätort. Under åren 2005–2007 skadades 43 procent av de svårt skadade personerna 
och 51 procent av de lindrigt skadade i samband med trafikolyckor i tättbebyggda 
områden (SIKA, http://www.sika-institute.se/, 2008-12-01) Det innebär att den 
genomsnittliga uppräkningsfaktorn för svårt skadade är ungefär 1,61 och för lindrigt 
skadade ungefär 1,60. Det skulle då innebära att varje polisrapporterad trafikolycka med 
misstänkt rattfyllerist i genomsnitt svarar mot 0,059 dödade, 0,71 svårt skadade och  
1,6 lindrigt skadade personer. Om man multiplicerar denna skadeföljd med kalkyl-
värdena ovan blir resultatet att en polisrapporterad trafikolycka med misstänkt rattfylle-
rist värderas till 4 567 tkr. Det innebär att tillräckligt ”billiga” åtgärder som minskar 
förväntat antal olyckor med bråkdelar (delar av heltal) kan vara samhällsekonomiskt 
motiverade.  

Alla olyckor där en förare är rattfull är inte nödvändigtvis orsakade av rattfylleriet. 
Olyckor inträffar ju även när förare inte är påverkade. Wiklund (2006) räknar dock med 
att rattfylleri ökar olycksrisken 15 gånger. Det är baserat på Elvik et al. (1997) där man 
konstaterar att risken ökar mellan 9 och 25 gånger beroende på hur starkt påverkad 
föraren är. Det finns även andra studier som pekar mot ännu högre riskökningar. Om 
man utgår från 15 gånger högre risk, innebär det att 14 av 15 (93 %) olyckor med 
rattfulla förare orsakas av rattfylleriet.  
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Figur 1  Andel av de förare lagförda för rattfylleri, som predikteras vara inblandade i 
en personskadeolycka och vara misstänkta för rattfylleri året efter lagförningen (1) 
under två år efter lagförningen (2) osv. upp till de närmaste 10 åren efter lagförning. 
Tecknet ’+’ anger skattad andel och ’-’ anger 95 %-konfidensintervall. 
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4 Effekter av och kostnader för Skelleftemodellen 
Skelleftemodellen innebär i korthet att när polisen omhändertar en misstänkt rattfyllerist 
erbjuder polisen att förmedla en kontakt med den myndighet som svarar för beroende-
vård. Om den misstänkte accepterar fylls en faxblankett i och sänds till den berörda 
myndigheten. Det innebär att kostnaderna är små, inte minst i förhållande till hur en 
olycka värderas. Enligt Henriksson (2009) visar en enkät att polisen ägnar i genomsnitt 
1,8 minuter åt att diskutera Skelleftemodellen med misstänkta rattfyllerister. För de som 
accepterar erbjudandet lägger polisen ner ytterligare i genomsnitt 3,14 minuter för att 
fylla i och sända faxblanketten. Henriksson (2009) visar också enligt enkät att social-
tjänsten i genomsnitt ägnar 6 minuter åt varje person för att få till stånd ett samtal.  

Samtalet mellan rattfyllerist och socialtjänst samt påföljande behandling värderas inte i 
föreliggande kalkyl, eftersom det är en del i den reguljära behandlingsvården utanför 
Skelleftemodellen.  

Forsman (2009) visar att av de misstänkta rattfyllerister som tillfrågas av polisen om de 
vill komma i kontakt med behandlingsvården accepterar 19 procent av 1 773 misstänkt 
alkoholpåverkade förare och 25 procent av 110 misstänkt drogpåverkade. Det innebär 
att drygt 19 procent (19,35 %) av de tillfrågade svarar ja. Av dessa lyckas sedan 
socialtjänsten eller beroendevård få till stånd ett samtal med 44 procent.  

Av 1 000 misstänkta rattfyllerister kommer alltså 194 att acceptera samtal och  
86 att genomföra samtalet. Nedlagd arbetstid för att få till stånd dessa samtal är  
1 000 × 1,8 + 194 × (3,14 + 6) = 59 timmar. Enligt Eliasson och Karlström (2008) är en 
genomsnittlig timkostnad inklusive overhead ungefär 447 kr. Det innebär att kostnaden 
för att få till stånd ett samtal mellan misstänkt rattfyllerist och beroendevård med 
Skelleftemodellen är 447 × 59 / 86 = 310 kronor. Om man ställer den kostnaden i 
relation till hur samhällsförlusten värderas för en olycka, så anar man att även om 
effekten av den eventuella behandling som samtalet leder fram är ganska begränsad kan 
effekten ändå vara samhällsekonomiskt motiverad.  

Egentligen bör man också räkna med kostnader för samordning av Skelleftemodellen 
när den är implementerad i normala rutiner. Samordningskostnaden är en fast kostnad. 
För att kunna fördela denna kostnad på samtliga samtal mellan misstänkta rattfyllerister 
och beroendevård måste man veta hur många personer som polisen tillfrågar under ett 
år.   

 
4.1 Effekt på rattfylleriförseelser 
Generellt verkar det vara svårt att påvisa långsiktiga behandlingseffekter. 
Socialstyrelsen (1999) hänvisar till Berglund m.fl. (1994) och konstaterar att ”en över-
sikt över kunskapsläget beträffande alkoholvårdens behandlingseffekter visar att de allra 
flesta internationella och svenska genomgångar av behandling av alkoholmissbrukare 
inte kan dokumentera några långsiktiga behandlingseffekter i form av minskat miss-
bruk, bättre hälsa och bättre social situation”. Liknande resonemang finns i ytterligare 
en genomgång av utvärderingar av missbruksvård där man drar slutsatsen ”att det idag 
inte finns något tillräckligt underlag i dessa studier [studerade utvärderingar av miss-
bruksvård, författarens tillägg] för att säga något om kostnadseffektivitet av behandling 
för personer med drogproblem” (Socialstyrelsen, 2006). Mot denna bakgrund är alltså 
slutsatsen att det saknas generella effektskattningar av missbruks- eller behandlingsvård 
som kan utgöra underlag för föreliggande samhällsekonomiska bedömning. 
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För att kunna skatta trafiksäkerhetseffekten av Skelleftemodellen måste man ha en 
uppfattning om framtida rattfylleriförseelser för rattfyllerister som får respektive inte får 
erbjudande enligt Skelleftemodellen.  

Varje misstänkt rattfyllerist som tackar ’Ja’ enligt Skelleftemodellen kommer att ha en 
unik framtidsutveckling vad gäller alkohol- och drogbruk. Man kan tänka sig att denna 
framtidsutveckling är mer eller mindre skild från den framtidsutveckling som hade gällt 
om den misstänkte rattfylleristen istället tackat ’Nej’. Denna skillnad är effekten av 
Skelleftemodellen för denne misstänkte rattfyllerist. Figur 2 visar fyra fiktiva exempel 
på framtidsutveckling vad gäller drog- och alkoholbruk för enskilda misstänkta ratt-
fyllerister. Den heldragna linjen avser fallet då den misstänkte rattfylleristen tackar ’Ja’ 
och den streckade då denne tackar ’Nej’. I fallet A återfaller den som tackar ’Ja’ nästan 
omedelbart i det drog- och alkoholbruk som gällt vid ’Nej’. I fallet B är effekten mer 
varaktig, men efter en tid sker återfall i missbruk som tidigare. I fallet C är visserligen 
effekten varaktig, men motsvarande effekt hade nåtts även vid ’Nej’ fast med en 
fördröjning. I fallet D är skillnaden permanent. Skillnaden mellan de streckade ’Nej’-
linjerna och motsvarande heldragna ’Ja’-linjerna är då effekten av Skelleftemodellen för 
just dessa misstänkta rattfyllerister.  
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Figur 2  Fyra fiktiva exempel på hur en misstänkt rattfyllerists alkohol- och drogbruk 
kan tänkas utvecklas framåt i tiden om denne tackar ’Ja’ enligt Skelleftemodellen 
(heldragen linje) jämfört med om samme tackar ’Nej’ (streckad linje). 
 

Effekten av Skelleftemodellen kan då, som i Figur 2, kvantifieras så att den misstänkte 
rattfyllerist som tackar ’Ja’ till Skelleftemodellens erbjudande kommer att under en 
kortare eller längre period använda något mindre (eller mycket mindre) droger och 
alkohol än om denne tackar ’Nej’. Under den tid då den person som tackar ’Ja’ enligt 
Skelleftemodellen konsumerar mindre droger och alkohol än vad som gällt vid ’Nej’ 
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kan man anta att också återfall i rattfylleri är mindre än vad som gällt vid ’Nej’. 
Förenklat kan man således anta att ett ’Ja’ enligt Skelleftemodellen leder till en längre 
period utan återfall i rattfylleri än vid ett ’Nej’. I denna analys är det denna ökade eller 
förlängda tidsperiod utan återfall i rattfylleri som är den studerade effekten av ett ’Ja’ 
enligt Skelleftemodellen. Hur mycket längre perioden utan återfall i rattfylleri är 
varierar mellan olika individer.  

Det finns emellertid inget underlag för att skatta Skelleftemodellens effekt, enligt detta 
tillvägagångssätt. Petersson och Petersson (2008) gör en uppföljning av de personer 
som påbörjat behandling som en följd av Skelleftemodellens tillämpning i Kalmar län. 
De har följt 31 personer, varav 9 hade fullföljt behandlingen med bedömd positiv effekt, 
15 var fortfarande i behandling och 7 hade avbrutit behandlingen. En skattning av 
andelen som fullföljer behandlingen med positivt resultat skulle då vara  
9/(9 + 7) = 56 procent. Problemet är att denna uppföljning säger inget om vad som hänt 
om dessa personer istället tack ’Nej’. En del av dem kanske ändå hade genomgått 
behandling med positivt resultat. För att kunna få en uppfattning om detta skulle man 
kunna göra motsvarande uppföljning av dem som tackar ’Nej’ enligt Skelleftemodellen.  

I och för sig vore det möjligt att skatta hur antalet rattfylleridomar påverkas genom att 
följa upp lagförda rattfyllerister som får erbjudande enligt Skelleftemodellen. Något 
sådant underlag finns dock inte tillgängligt för närvarande.  

Istället studeras två scenarier. I det första scenariot lyckas behandlingen eller kanske 
enbart samtalet förmå hälften av de misstänkta rattfyllerister att inte köra påverkade 
minst en vecka mer än vad de hade gjort om de inte tillfrågats enligt Skelleftemodellen. 
I det andra scenariot lyckas behandlingen eller samtalet förmå hälften av de misstänkta 
rattfylleristerna att inte köra påverkade under ytterligare minst en månad. Perioderna 
utan rattfylleri enligt en exponentialfördelning båda scenarierna, se Tabell 1.  

 
Tabell 1  Fördelning av längden för den ökade tidsperiod (dagar) där misstänkta 
rattfyllerister avstår från att köra påverkade enligt två scenarier. 

 25-percentil 50-percentil 75-percentil

Scenario: 1 vecka 3 7 14 

Scenario: 1 månad 13 30 61 
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5 Samhällsekonomiska beräkningar för Skelleftemodellen 
Om man börjar med att studera det samhällsekonomiska utfallet för de alternativa 
effekterna av Skelleftemodellen på framtida rattfylleriförseelser, dvs. en vecka 
respektive en månad längre mediantid utan att köra rattfull, visar kalkylen att om 
mediantiden på en vecka medför en samhällsekonomisk förlust med knappt sex kronor 
för varje tillfrågad misstänkt rattfyllerist. En mediantid på en månad medför däremot en 
vinst om nästan 82 kronor. Kalkylräntan vid nuvärdesberäkningarna var då 4,0 procent.  

Det råder osäkerhet kring den fasta kostnaden för reguljär drift av Skelleftemodellen. 
Här studeras därför två scenarier, där ett scenario svarar mot en årsarbetare (782 tkr) 
och ett scenario svarar mot två årsarbetare (1 560 tkr).  

De fasta kostnaderna ska då ”täckas” med de marginalvinster som uppstår då misstänkta 
rattfyllerister tillfrågas. När Skelleftemodellen enbart medför ytterligare en veckas 
körning utan rattfylleri spelar det ingen roll hur många personer som tillfrågas. När 
motsvarande tid ökas till en månad mer ger däremot varje tillfrågad misstänkt 
rattfyllerist en samhällsekonomisk intäkt på nästan 82 kronor. Om man i det fallet 
tillfrågar tillräckligt många kan de fasta kostnaderna täckas. Här studeras två scenarier 
där 12 000 personer tillfrågas per år i det ena scenariot och 24 000 personer tillfrågas 
per år i det andra scenariot.  

För varje scenariokombination görs en samhällsekonomisk beräkning. Den så kallade 
nettonuvärdeskvoten (dvs. skillnaden mellan nytta och kostnader dividerad med 
kostnader) anger den relativa samhällsekonomiska vinsten i förhållande till åtgärdens 
kostnad. I Figur 3 redovisas de beräknade nettonuvärdeskvoterna. Medianvärdet en 
vecka (röda staplar) ger genomgående en förlust. Även mediantiden en månad (gröna 
staplar) ger i fallet fast kostnad motsvarande två årsarbetare i kombination med enbart 
12 000 misstänkta rattfyllerister tillfrågade en samhällsekonomisk förlust. I övriga fall 
skulle mediantiden en månad mer utan rattfylleri innebära en samhällsekonomisk vinst. 
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Figur 3  Sammanställning av nettonuvärdeskvoter. 
 

De exakta utfallen av beräkningarna redovisas i Tabell 2–Tabell 4. Tabell 2 redovisar 
årliga kostnader för Skelleftemodellen enligt scenarier som baseras på olika ingångs-
värden vad gäller antal tillfrågade misstänkta personer och för fasta kostnader.  

 
Tabell 2  Årlig kostnad för drift av Skelleftemodellen enligt 2 × 2 scenarier 
(uppräknade med skattefaktorer). 

Fasta kostnader Antal 

tillfrågade 782 000 kr 1 560 000 kr

12 000 1 330 000 kr 2 280 000 kr

24 000 1 720 000 kr 2 670 000 kr

 

Tabell 3 anger årlig nytta av Skelleftemodellen enligt scenarier som baseras på olika 
ingångsvärden vad gäller antal tillfrågade personer och olika behandlingseffekter. Det är 
värt att notera att om 24 000 misstänkta rattfyllerister tillfrågas under ett år och median-
effekten är en månad mer utan rattfylleri stannar nyttan vid 2,73 miljoner kronor. Detta 
värde är mindre än värdet av en olycka (som enligt ovan är 4,57 miljoner kronor). 
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Tabell 3  Årlig nytta av Skelleftemodellen enligt 2 × 2 scenarier. 

Ökad tid utan rattfylleri Antal 

Tillfrågade 1 vecka 1 månad 

12 000 314 000 kr 1 370 000 kr

24 000 629 000 kr 2 730 000 kr

 

Tabell 4 anger årliga skillnader mellan nytta och kostnad för samtliga scenario-
kombinationer.  

 
Tabell 4  Skillnad mellan nyttans värde och kostnad för alla scenariokombinationer.  

Ökad tid utan rattfylleri Antal 

tillfrågade 

Fasta 

Kostnader 1 vecka 1 månad 

782 000 kr -1 020 000 kr +34 900 kr 
12 000 

1 560 000 kr -1 960 000 kr -912 000 kr 

782 000 kr -1 090 000 kr +1 020 000 kr 
24 000 

1 560 000 kr -2 040 000 kr +69 900 kr 
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6 Slutsatser 
Skelleftemodellen innebär att man försöker etablera kontakt mellan misstänkt rattfylle-
rist och socialtjänst eller beroendevård i direkt anslutning till omhändertagandet. Två 
kriterier ska då vara uppfyllda för att Skelleftemodellens metod ska lyckas. Det första är 
att den misstänkte rattfylleristen ska tillfrågas om denne vill ha sådan kontakt och att 
denne svarar ja på frågan. Det andra kriteriet är att ett samtal med socialtjänst eller 
beroendevård sedan kommer till stånd. Skelleftemodellens kostnader är den arbetstid att 
fråga misstänkta rattfyllerister och som sedan erfordras för att få ett samtal till stånd. 
Dessa kostnader har skattats inom ramen för denna utvärdering av Skelleftemodellen.  

Analysen visar att huruvida Skelleftemodellen är samhällsekonomiskt lönsam eller inte 
beror på flera osäkra faktorer.  

Kostnaderna för genomförande av samtal mellan den misstänkta rattfylleristen och 
socialtjänst eller beroendevård samt eventuell behandling anses ligga utanför Skellefte-
modellen. Det innebär att de nyttoeffekter som Skelleftemodellen kan tillgodoräknas är 
den marginaleffekt på den misstänkte rattfylleristens framtida drog- och alkoholvanor 
som arbetet enligt Skelleftemodellen medför. Här kvantifieras denna marginaleffekt 
som den förväntade ökningen i tid då den misstänkte rattfylleristen efter kontakt enligt 
Skelleftemodellen inte kör rattfull. Problemet är att det inte finns underlag för att skatta 
denna marginaleffekt. Istället görs samhällsekonomisk kalkyl för ett antal scenarier. 
Scenarier formuleras för effekten på de misstänkta rattfylleristernas framtida drog- och 
alkoholvanor, där det första scenariot innebär att medianvärdet för marginaleffekten är 
en vecka, dvs. en veckas ökad tid utan rattfylleri, och det andra scenariot är en månads 
ökad tid utan att köra rattfull. Om effekten är en vecka då medför varje tillfrågad ratt-
fyllerist en samhällsekonomisk förlust på knappt sex kronor, vilket vänds till en vinst på 
nästan 82 kronor om effekten istället är en månad.  

Skelleftemodellens fasta kostnader i löpande drift i framtiden är osäkra. Därför görs 
beräkningar för två scenarier, som bygger på olika antaganden om årskostnader i form 
av personalkostnaderför att upprätthålla arbetet enligt Skelleftemodellen. Kostnaderna 
för en årsarbetare uppskattas till 782 000 kronor per år, medan motsvarande kostnader 
för två årsarbetare är 1 560 000 kronor per år. Eftersom det också finns osäkerhet vad 
gäller hur många misstänkta rattfyllerister som årligen kommer att tillfrågas. Här är 
scenarierna 12 000 tillfrågade personer per år respektive 24 000 tillfrågade personer per 
år.  

Beräkningarna visar att om de samtal mellan misstänkta rattfyllerister och socialtjänst 
eller beroendevård som initieras enligt Skelleftemodellen medför att de misstänkta 
rattfylleristerna ökar den tid de kör bil utan att återfalla i rattfylleri under minst en 
månad (medianvärde) är Skelleftemodellen samhällsekonomiskt effektiv. Två viktiga 
förutsättningar är att 12 000 måste tillfrågas enligt Skelleftemodellen varje år och att de 
fasta kostnaderna måste vara lägre än 782 000 kronor per år. Om dessa villkor är 
uppfyllda visar den samhällsekonomiska analysen att nettonuvärdeskvoten för 
Skelleftemodellen är minst 0,026.  
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