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Sammanfattning 

En stor del av polisens vardagliga arbete kan i många fall relateras till trafiken. Att 

framföra ett fordon i dagens trafikmiljö kräver mycket av föraren. Föraren måste vara 

koncentrerad, uppmärksam och utvilad för att kunna observera och agera rätt i alla 

trafiksituationer. En person som är sjuk, skadad eller äldre kan ofta ha svårt att uppfylla 

dessa kriterier och kan därmed vara en fara i trafiken. En svår och känslig uppgift för 

polisen är när de måste hindra en förare från att fortsätta köra sitt fordon på grund av att 

han eller hon ej anses lämplig ur dessa aspekter. Vi har genom intervjuer med polismän 

och studier av gällande lagrum undersökt hur polisen i ett par län hanterar dessa 

situationer. Dessa beslut som formellt tas av åklagare eller polismyndighet grundas alltid 

på den enskilde polismannens bedömning och han eller hon har därför ett stort ansvar. De 

lagrum som ger polisen rätt och även skyldighet att agera är framförallt 

Trafikförordningen 3:1 och 14:15 samt Körkortslagen 5:7 och 5:8. Vårt arbete visar att 

polisen inte tillämpar lagen i alla situationer då de har möjlighet och kanske även borde. 

Arbetet visar också att lagen inte tillämpas till fullo när polismännen väl väljer att ingripa. 

Skälet till att lagen inte tillämpas som den ska beror på okunskap, men även på att polisen 

i stor utsträckning vill visa föraren respekt och undvika en kränkande situation. Att 

undvika rapportering kan dock få allvarliga konsekvenser, framförallt för övriga 

trafikanter, men även för polismannen. 
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Förkortningar 

 
KKL = Körkortslagen 

KKF = Körkortsförordningen 

TrF = Trafikförordningen 

NJA = Nytt juridiskt arkiv 

LKC = Länskommunikationscentralen 

Moped klass II = Moped som är konstruerad för en maximal hastighet på 25 km/h. 

Groupwise = Polisens interna e-post system
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Inledning 

”Föraren av personbilen vinglade över hela vägen, körde långa sträckor på fel sida och 

var nära att kollidera med minst sex bilar och en buss. Polis larmades och ryckte ut, men 

efter kontroll fick föraren fortsätta bilfärden.”1 

  

Olika situationer i trafiken är något som poliser konfronteras med dagligen i sitt arbete, 

allt ifrån att dirigera trafik till allvarliga trafikolyckor med många skadade. Ofta är det 

enkelt att avgöra vad som är en överträdelse och som kräver polisens ingripande. Men det 

finns situationer som är både knepiga och känsliga. En av dessa situationer är de tillfällen 

då polisen påträffar en förare som kör sitt fordon på ett trafikfarligt sätt utan att han för 

den skull har begått några lagöverträdelser. Vid ett eventuellt stoppande måste polisen 

ibland ta beslutet att hindra föraren, som till exempel är gammal eller sjuk, att fortsätta sin 

färd. 

 

Det finns en rad lagrum som behandlar dessa situationer. Bland annat så står det i 

Trafikförordningens 3 kapitel 1 § att ett fordon inte får föras av den som på grund av 

sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen 

eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. 

Enligt trafikförordningen är även enskild polisman skyldig att hindra dessa färder enligt 

14 kapitlet 15 §. Dessa regler är grundläggande och gäller alla fordon men det finns även 

specifika regler för de körkortsklassade fordonen. Till exempel så ska körkortet 

omhändertas om körkortsinnehavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar 

förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt (KKL 5:7 1st 3p). 

När det gäller själva omhändertagandet så ska det beslutet fattas av polismyndighet eller 

åklagare (KKL 7:4). Det finns även reglerat att Polismyndigheten ska rapportera till 

Länsstyrelsen om det kan antas att en person är olämplig som förare av medicinska skäl 

(KKF 7:9).  Även i körkortslagen finns lagrum för hindrande av den fortsatta färden 

                                                
1 Västerbottens-Kuriren 
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(KKL 5:8). En konsekvens av ett omhändertaget körkort kan vara att det körkortet senare 

återkallas (KKL 5:3 1st 7p).  

 

Vid första anblicken av dessa lagrum framstår de som enkla och tydliga men vid en 

närmare granskning inser man att det finns möjligheter till olika tolkningar. Dessa 

tolkningar gör att enskilda polismän troligen kommer att bedöma och framförallt agera på 

olika sätt i samma situation till exempel vad gäller vilka frågor man ställer till föraren. 

Frågan blir då, hur ska dessa lagrum tolkas och hur ska man som enskild polisman göra 

dessa bedömningar. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att reda ut och klargöra hur hindrande av fortsatt färd baserat 

medicinska, fysiska och psykiska faktorer tillämpas. Framförallt i sådana situationer utan 

specifika gränser och som därigenom är svårbedömda, alltså då en förare som har 

behörighet att köra ett fordon ej är lämplig, men kanske inte har begått något brott.  

Vi kommer också att undersöka hur handläggningen av detta går till ute på ett par av 

myndigheterna. 
 

Utifrån detta har vi valt att analysera följande frågor: 

 

• Med vilka lagstöd hindrar poliser fortsatt färd och hur ska dessa tolkas? 

• Hur tillämpas hindrande av fortsatt färd ute på myndigheterna? 

• Vad grundar poliser beslutet för hindrande av fortsatt färd på? 
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Tillvägagångssätt 

Vi började med att läsa in oss på området, främst gällande lagstöd. Därefter kontaktade vi 

en trafikpolis vid polisen i Umeå och diskuterade igenom våra frågeställningar samt hur vi 

skulle begränsa arbetet. Skälet till att vi valde intervjuer som metod för att samla 

information var att vi anade att det skulle kunna dyka upp nya problem och 

frågeställningar som vi ej hade identifierat innan intervjuerna. Med detta i åtanke valde vi 

att först intervjua en polislärare som eventuellt skulle kunna hjälpa oss att utveckla 

intervjufrågorna. Efter detta skickade vi ut sjutton förfrågningar via e-post om möjlighet 

till intervju till ett antal poliser i Västerbotten. I e-posten valde vi att skriva ner våra 

frågeställningar med syftet att intervjupersonerna skulle kunna reflektera lite över dessa 

innan intervjun. Vi erbjöd även möjligheten att endast svara på frågorna skriftligen om de 

ej kunde eller ville ställa upp på en intervju. Vi genomförde senare två stycken intervjuer 

och fick ett svar via e-post. Vi hade också intervju med två stycken trafikpoliser från 

Norrbotten samt telefonintervju med två ordningspoliser i Stockholm. Under tiden vi höll 

intervjuer fördjupade vi oss i ämnet ytterligare och läste för ämnet aktuella propositioner 

och rättsfall. Avslutningsvis sammanställde vi intervjuer, lagstöd och förarbeten och drog 

utifrån detta slutsatser. Ett problem med att skicka ut frågorna i samband med 

förfrågningen kan vara att personen läser in sig för mycket på ämnet och svarar utifrån 

vad han har läst och inte hur han agerar. Ett annat problem är att när personen svarar via 

e-post så har vi inte möjlighet att ställa följdfrågor eller göra förtydliganden. Att skicka ut 

förfrågningar via e-post innebär också att många väljer att ej svara. Detta såg vi speciellt 

på groupwise där man kan se vilka mottagare som läst brevet. Tiden som vi förfogar över 

till detta arbete är så pass begränsad att vi ej har möjlighet att kontakta den mängd poliser 

som skulle behövas för att resultatet ska kunna anses vara generellt för hela landet. 
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Bakgrund 
När en polis står inför uppgiften att bedöma om någon ska få fortsätta sin färd eller om det 

är aktuellt att hindra fortsatt färd så finns det ett flertal saker som måste tas i beaktande. 

Själva grunden till beslutet fattas utifrån den information som man får av den stoppade 

bilisten, och det intryck som denne ger rent allmänt, både i trafiken och i kontakten med 

polisen. Detta gör att det kan vara väldigt olika från fall till fall vilka frågor man ställer 

och vilka eventuella tester man genomför.  

 

Något som till stor del kan påverka en persons körduglighet och som är väldigt vanligt 

bland äldre är att man får nedsatt tanke- och rörelseförmåga. Tecken på detta är att 

minnet, omdömet, uppmärksamheten och rörelseförmågan påverkas negativt. Det kan 

dessutom leda till att personen lättare blir trött. Även synskärpan kan vara avgörande för 

om en person är lämplig att framföra ett motorfordon eller ej. Nu är polisen inte utbildade 

optiker, men en grov undersökning kan i alla fall genomföras på plats. Här är det viktigt 

att tänka på att ljusförhållandet kan inverka negativt, vilket innebär att det inte är lämpligt 

att genomföra en sådan undersökning i mörker eller skymning.  

 

Andra faktorer som kan leda till att en förare uppträder förvirrat, okoncentrerat eller är 

upprörd kan vara det faktum att personen är påverkad av läkemedel eller lider av någon 

specifik sjukdom. Exempel på sådana sjukdomar kan vara epilepsi eller diabetes. Vid 

sådan misstanke bör man kolla efter sjukdomssymboler som föraren kanske har på sig.  
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Det finns hjälpmedel som polisen kan ta till sin hjälp vid bedömningen av en förares 

lämplighet. Bland annat har vägverket tagit fram en blankett som skall skickas till 

länsstyrelsen tillsammans med anmälan. Den innehåller ett antal tester polismannen kan 

göra och exempel på frågor som är lämpliga att ställa2. 

 

Följande punkter finns med i vägverkets blankett. 

 

•Ta fram körkortet (iaktta proceduren)  

• Sätt dig i bilen och starta motorn 

• Sätta på blinkers på höger och vänster sida sedan varningsblinkers 

• Vilket år är det, vilken månad?  

• Vilken veckodag och datum är det idag? 

• Var är vi - ort, stad? 

• Vilket personnummer har du? 

• Fråga om personen har någon sjukdom?  

• Fråga om personen tar någon medicin, i så fall vilken och för vad? 

• Fråga vilken läkare personen går hos oss? 

 

                                                
2 Vägverket 2007 
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Lagrumsförklaring 
 

TrF 3:1 

”Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, 

andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på 

ett betryggande sätt”. 

Det är naturligtvis väldigt intressant att veta vad som då menas med sjukdom och 

uttröttning, samt om det finns några riktlinjer att följa när man gör bedömningen om 

föraren skall få fortsätta föra ett fordon. Enligt lagkommentaren till TrF 3:1 och 

vägverkets föreskrifter nämns som exempel på sjukdom kraftigt nedsatt syn, såsom 

dubbelseende eller total nattblindhet, svår diabetes, som visar sig i form av risk för 

medvetslöshet utan föregående varningssymptom, samt allvarliga hjärtfel, som innebär 

påtaglig risk att hjärnans funktioner akut försämras. När det gäller uttröttning åsyftas en 

betydande trötthet som uppkommit på grund av avsaknad av sömn. Även de tillfällen då 

föraren har ägnat sig åt arbete eller någon annan form av aktivitet som genom uttröttning 

medför risk för nedsatt körförmåga räknas in här3. 

 

TrF 14:15  

”En polisman skall hindra fortsatt färd som sker i strid mot denna förordning eller mot 

någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden 

medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller någon annan väsentlig olägenhet…”.  

I TrF 14:15 står det uttryckligen att polisman inte bara kan hindra fortsatt färd då någon 

på grund av sjukdom inte kan framföra fordonet på ett säkert sätt, utan att polisman skall 

göra det. Detta är intressant ur den synvinkeln att en polisman egentligen inte har något 

val i denna situation, han skall hindra fortsatt färd. Problemet blir ju givetvis att det är 

polismannens enskilda bedömning på plats som avgör om föraren kan framföra fordonet 

säkert. Denna bedömning blir svår att göra, speciellt om man bara har vägverkets blankett 

                                                
3 VVFS 1998:89 
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som stöd eftersom att punkterna som tas upp där är väldigt allvarliga. En förare som 

uppfyller dessa bör anses för längesedan ha passerat gränsen för att vara trafiksäker. 

Blanketten hjälper egentligen väldigt lite i och med att det i princip bara är självklara fall 

som tas upp här. 

 

KKL 5:7 3p 

”Ett körkort skall omhändertas om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller 

dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt”. 

Ett omhändertagande av körkort kan bara göras av polis. Omhändertagandet sker alltid 

omedelbart på platsen för stoppet. Ett omhändertagande medför alltid att polisen skriver 

ett PM som skickas till Länsstyrelsen. Man bör också observera att i likhet med 

bestämmelserna i TrF 14:15 om hindrande av fortsatt färd så skall man i KKL 5:7 3p 

omhänderta körkort om förutsättningarna föreligger. Samma problematik som i TrF 14:15 

finns också här.  

 

KKL 5:8  

Om ett fordon körs i strid mot körkortslagen så ska polisen hindra fortsatt färd. 

Detta lagrum reglerar alltså hindrande av fortsatt färd kopplat till fordon som kräver 

körkort till exempel personbil eller motorcykel. Lagrummet har samma innebörd som TrF 

14:15 men gäller endast körkortspliktiga fordon. Om en polisman endast hindrar fortsatt 

färd måste han då göra det enligt TrF 14:15 men om ett körkort omhändertas enligt KKL 

5:7 3p så kan polismannen hindra färden med stöd av KKL 5:8 eftersom att föraren då ej 

har ett körkort och då framför sitt fordon i strid med körkortslagen. 

 



Umeå universitet 2007-12-14 8 
Polisutbildningen 
Rapport nr. 442 
Tobias Eriksson 
Fredrik Ek 
 

 

Lagrumssammanfattning 

Givet de lagrum som nämns ovan borde ett ingripande kunna gå till på två olika sätt 

beroende på om det avser ett fordon med eller utan körkortsplikt. 

 

Ingripande mot förare av ej körkortspliktigt fordon 

• Polisen stoppar en person med medicinska, fysiska och psykiska faktorer som gör att 

personen ej är lämplig att framföra ett fordon. 

• Polisen konstaterar att det ej är ett körkortspliktigt fordon.  

• Polisen bedömer föraren som ej kapabel att köra fordonet på ett betryggande sätt 

enligt TrF 3:1 på grund av medicinska, fysiska och psykiska faktorer.  

• Färden hindras enlighet TrF 14:15 då den medför påtaglig fara för trafiksäkerheten. 

• Personen får inte köra fordonet från platsen. 

 

Ingripande mot förare av körkortspliktigt fordon 

• Polisen stoppar en person med medicinska, fysiska och psykiska faktorer som gör att 

personen ej är lämplig att framföra ett fordon. 

• Polisen konstaterar att det är ett körkortspliktigt fordon. 

• Polisen bedömer föraren som ej kapabel att köra fordonet på ett betryggande sätt 

enligt TrF 3:1 på grund av medicinska, fysiska och psykiska faktorer.  

• Körkortet omhändertas enligt KKL 5:7 3p då personen saknar förutsättningar att köra 

ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt.  

• På grund av att körkortet omhändertas så hindrar polisen också personen att köra 

vidare eftersom att det i sådana fall skulle ske i strid med KKL 5:8. 
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Resultat 
Nedan redovisar vi de frågor som vi har ställt under intervjuerna och ett från samtliga 

intervjupersoner sammanställt svar. 

 

Vilka metoder används för att identifiera en sjuk/skadad/äldre förare? 

Samtliga intervjupersoner tyckte att det var svårt att skilja en rattfull person och en med 

de i frågan nämnda begränsningarna. Ofta blev jobbet utropat från LKC efter att någon 

från allmänheten hade ringt in om ett misstänkt rattfylleri. Vid efterföljande, alltså att 

polisen följer efter föraren i egen bil, uppmärksammades att föraren ofta körde sakta och 

vinglade över vägen. Om föraren inte vinglade så körde de ofta väldigt nära eller på 

mittlinjen. Inom tätbebyggt område kunde de märka förarens svårigheter att 

uppmärksamma och tolka information i trafiken. Detta visade sig genom att föraren valde 

fel fil för fortsatt körning för att sedan vara tvungen att korsa heldragna linjer eller 

liknande. Det märktes också att stopp- och väjningsplikter inte efterlevdes samt 

långsamma reaktionstider vid till exempel trafikljus. Föraren hade ofta svårigheter med 

handhavandet av bilen. Bland annat använde de körriktningsvisaren vid fel tillfällen eller 

använde den inte överhuvudtaget. Detta ansågs av intervjupersonerna vara tydliga 

signaler på att allt inte stod rätt till. Vid dataslagning innan stoppet frågade de ofta om 

ägarens ålder. Vid stoppandet observerade man speciellt förarens reaktion. Denna 

reaktion kunde variera från att ej uppmärksamma polisen överhuvudtaget till att göra 

häftiga inbromsningar. Vid rutinkontroller där polisen stod vid sidan av vägen och 

stoppade fordon var det inte ovanligt att föraren missade stoppet eller reagerade och 

stannade alldeles för sent. Den mesta och bästa informationen fick polisen dock från att 

prata med föraren. Frågor som kontrollerade förarens omvärlds- och tidsuppfattning var 

vanliga, till exempel frågor om vilken dag/månad det var eller var föraren befann sig och 

var på väg. En vanlig fråga var också hur föraren själv upplevde trafikmiljön, om det 

upplevdes svårt att köra bil. Samtidigt frågades också ofta hur föraren själv skattade sin 

förmåga att köra bil. Frågor om föraren använde någon medicin eller var sjuk på något 

sätt ställdes ofta. Vanliga svar var ofta att man självmant valt att inte köra på vintern 
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eller nattetid, vilket polisen ansåg var ett tecken på att förarens förmåga att köra var 

nedsatt. Under samtalet med föraren iakttogs om föraren verkade ha några krämpor eller 

om syn och/eller hörsel verkade nedsatt.  

 

Hur hanterar du själva bemötandet? Är det något speciellt du tänker på att 

göra/inte göra? 

Det som de tillfrågade poliserna ansåg viktigast med avseende på bemötande var att man 

på ett respektfullt sätt förklarade att ett PM till länsstyrelsen skulle skrivas. De ansåg 

också att det var viktigt att man noggrant och tydligt förklarade skälet till att man gjorde 

denna skrivelse. De var även tydliga med att förklara varför man stoppat föraren samt 

anledningen till detta.  

 

Har du någonsin omhändertagit ett körkort på grund av att föraren varit 

sjuk/skadad/äldre? 

Ingen av våra intervjupersoner hade vid ett stopp eller hindrande själv omhändertagit ett 

körkort baserat på dessa omständigheter. Ingen hade heller varit med då någon kollega i 

samband med stopp eller hindrande gjort detta. Det visar att det är väldigt ovanligt att 

körkort omhändertas av polisen i fall där föraren är sjuk eller skadad. 

 

Var dras gränsen för vad en lämplig förare är?  

Det gemensamma svaret vi fick av poliserna vi talade med var att de alltid kände sig 

säkra när de väl beslutade om hindrande av fortsatt färd. Det existerade inga osäkra fall. 

Ofta hade de känslan av att personen ifråga var en direkt fara i trafiken. Så efter en 

samlad bedömning av förarens fysiska och psykiska status så är det ett enkelt beslut att ta. 

Man var dock tydliga med att förklara att det var individuellt från gång till gång. 
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Vid rapportering, om föraren gjort en mindre överträdelse, rapporteras då detta 

eller lämnar man rapporteftergift? Ses ett eventuellt återkallande av körkortet som 

den huvudsakliga påföljden?  

Detta var den fråga där vi fick störst variation i svaren och i vissa fall avvek de mycket 

från varandra. Allt från att ”jag rapporterar alltid, boten lever ett eget liv, PM:et ett eget 

liv” till ”Varför ska en äldre person som lever på pension behöva betala för en mindre 

förseelse när det viktiga egentligen är att körkortet återkallas”. Vi fick även ett svar där 

intervjupersonen nämnde att PM till länsstyrelsen inte leder till någonting och att den 

intervjuade därför ifrågasatte syftet med att skriva ett PM. Detta gör att den enda slutsats 

vi kan dra är att det varierar från polisman till polisman om huruvida man även ger en 

ordningsbot utöver själva PM:et till Länsstyrelsen. 

 

Hur fungerar det att hindra fortsatt färd utan att omhänderta körkortet? 

Bland intervjupersonerna var det absolut vanligaste förfarandet att man hindrade fortsatt 

färd utan att omhänderta körkortet. Detta motiverades ofta med att äldre personer sällan 

kör längre sträckor och befinner sig nära hemmet. Föraren får då oftast köra även den 

sista biten hem och man väljer att inte omhänderta körkortet trots att möjligheten till 

detta finns. Poliserna var dock medvetna om riskerna med det här förfarandet och vilka 

problem som skulle kunna uppstå om något skulle inträffa efter det att polisen beslutat att 

hindra fortsatt färd, men ändå tillåtit personen att köra sista biten hem. Alternativet till 

att låta personen att köra sista biten hem är enligt poliserna att de själva bistår med 

skjuts eller att personen får ringa någon anhörig som får komma och ta över körningen. 

Man strävar alltid efter att lösa det på ett enkelt och praktiskt sätt. 
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Genom att sammanställa intervjupersonernas svar kan vi ge ett exempel på ett vanligt sätt 

för hur en situation med en förare (i dessa fall oftast äldre) som ej kan framföra sitt fordon 

på ett trafiksäkert sätt hanteras. 

 

Polisen stoppar en äldre person eller en person som lider av sjukdom eller skada och som 

framför en personbil. Polisen bedömer föraren som ej kapabel att köra fordonet på ett 

betryggande sätt enligt TrF 3:1. Personen tillåts antingen att köra vidare, oftast beroende 

på att de endast ska en kortare sträcka, eller så bistår polisen med transport. Polisen 

skriver ett pm till Länsstyrelsen. 

 

Diskussion 
Vårt resultat visar att det är mindre variationer i tillämpningen än vi från början trodde 

och att poliserna har dålig kunskap om lagrummet, trots att det är relativt klart och tydligt. 

Poliserna bemöter förare av den kategori som vi valt att studera i detta arbete mycket lika 

och hanteringssättet baseras till stor del på tradition och inte på lagrum. Respekt verkar 

vara en gemensam och central nämnare. En intressant iakttagelse är att samtliga poliser 

som vi intervjuat använde samma typ av frågor för att avgöra förarens lämplighet att 

framföra fordon. Ingen av dem använde sig dock av vägverkets broschyr4 utan frågorna 

ställdes på rutin. Detta kan bero på att bemötandet ansågs vara väldigt viktigt. Innan mer 

konfronterande frågor ställdes så pratade man mycket om väder och vind, vilken bil 

föraren körde och hur ofta de är ute och kör. Lätta frågor för föraren att svara på och som 

ger vägledning till bedömandet av lämplighet. Dessa frågor kan vara ett sätt att känna av 

läget utan att kränka föraren.  

 

                                                
4 Vägverket 2007 
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Den frågeställning som vi anser gav de mest intressanta svaret är den om 

omhändertagande av körkort. Som vi tidigare nämnt så står det i KKL 5:7 att ”Ett körkort 

skall omhändertas om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar 

förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt”. Bland 

intervjupersonerna så går meningarna starkt isär huruvida man kan omhänderta ett körkort 

på dessa premisser. Några ansåg att ett omhändertagande ej kan göras med stöd av denna 

paragraf då polismän ej är läkare och därigenom ej kan göra denna bedömning. Samtidigt 

fanns det de som hävdade att det självklart går att göra medan vissa var osäkra.  

Departementschefens uttalande i proposition 1958:69 ”ingripande icke kan ske enbart på 

grund av ett antagande från polismyndighetens sida, att vederbörande av medicinska skäl 

är mindre lämplig att föra motorfordon, utan blott då detta förhållande kan anses 

fastslaget” vilket kan tolkas som ett styrkande av denna inställning. Detta bör dock ställas 

mot det faktum att det i KKL 7:4 står ”Omhändertagande av körkort enligt 5 kap 7 § 

beslutas av polismyndighet eller åklagare”. Med polismyndighet menas länspolismästaren 

som vid aktuell myndighet sedan gör en delegering, oftast till vakthavande befäl. 

Följdfrågan på detta påstående blir då genast, hur säker måste polismannen på plats vara? 

Vilken ”misstankegrad” måste finnas? Utredningen till propositionen (1958:69) använder 

följande ordalydelse ”… att körkort skall omhändertagas, när det på sannolika skäl kan 

antagas, att föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller att han till följd av 

sjukdom, skada e. d. förlorat förmågan att föra körkortspliktigt fordon”. Detta innebär att 

en polisman på plats efter att ha kontaktat vakthavande befäl bör kunna omhänderta ett 

körkort baserat på ett av polismannen gjort omdöme om eventuell sjukdom eller skada, så 

länge som ”misstankegraden” på sannolika skäl är uppnådd. Kravet på denna 

misstankegrad kan kopplas samman med vägverkets broschyr och de relativt ”trubbiga” 

frågor som tas upp där. På sannolika skäl är en väldigt hög misstankegrad och frågorna 

måste vara väldigt enkla för att man genom att inte kunna svara på dessa skall nå upp till 

den. Detta i sin tur bör vara förklaringen till att det enligt våra intervjupersoner aldrig 

fanns några osäkra fall. 
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Den största variationen i agerandet från polisens sida var kopplat till hur man hanterade 

eventuella böter i samband med ett hindrande av fortsatt färd. Det faktum att polisen ofta 

hade iakttagit en lagöverträdelse i samband med ett hindrande av fortsatt färd innebar inte 

automatiskt att man utfärdade böter. Det var mycket beroende på den specifika situationen 

samt den enskilde polismannens normer och värderingar, precis som det är i mycket av 

polisens vardagliga arbete. En annan situation som också färgades av den enskilde 

polismannens personliga inställning var vad hindrandet resulterade i. I vissa fall fick 

föraren inte fortsätta köra fordonet medan man i andra fall tillät färd en kortare sträcka, 

till exempel till hemmet. En del polismän var även villiga att bistå med skjuts så att 

personen kunde avsluta färden. I detta kan man se vilken vikt som läggs vid ett 

respektfullt och trevligt bemötande samt även att poliserna troligen inte är medvetna om 

vad det aktuella lagrummet säger och vilka risker som en tillåtelse av fortsatt färd kan 

medföra för dem. 

Slutsatser 

Vi har genom intervjuerna förstått att det finns en stor osäkerhet kring hindrande av 

fortsatt färd och hur man hanterar det faktum att föraren ej är lämplig att fortsätta köra 

fordonet. Att man vid osäkerhet väljer att endast skriva ett PM till länsstyrelsen och sedan 

låter föraren fortsätta färden är i sig inte fel men kan leda till problem. Bland annat så kan 

man resonera kring om det verkligen finns grund för att bara skriva ett pm då man anser 

att föraren ej längre kan framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt om man inte samtidigt 

omhändertar körkortet enligt KKL 5:7 3p. Finns det grund för att skriva ett pm så finns 

det också en grund för ett omhändertagande. Oftast får det inga konsekvenser om man 

låter föraren fortsätta färden men om föraren orsakar en trafikolycka efter att han har 

släppts iväg så kan tidigare nämnda problem uppstå. Vi har inte haft möjlighet att djupare 

analysera vilket juridiskt ansvar som en polisman har om detta skulle inträffa. Vi har 

heller inte hört talas om några exempel då en polisman har dömts till ansvar. Detta tror vi 

delvis beror på att lagrummet tillämpas så sällan att poliserna på plats, vakthavande befäl 

samt åklagare ej vet vad som gäller.  
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Det som också tydligt framgick av intervjuerna var att polismännen alltid kände sig säkra 

på sin sak när de hindrade fortsatt färd. Detta kan tyckas vara konstigt då så få var fullt 

medvetna om vad lagen säger och hur den ska tillämpas. Vår slutsats är att polisen inte 

fullt ut tillämpar lagen som den är skriven, trots att den är väldigt tydlig på hur dessa 

ärenden ska hanteras. Om detta beror på okunskap eller om det är ett medvetet val som 

grundas på att man ej vill kränka föraren har vi ej kunnat komma fram till. Det skulle 

kunna vara så att man vill skjuta över beslutet till Länsstyrelsen och därför låter föraren 

fortsätta färden och endast skriver ett pm. Att man inte tillämpar lagen fullt ut styrks av 

det faktum att intervjupersonerna aldrig själv hade omhändertagit ett körkort eller varit 

med om att någon annan gjort ett omhändertagande. När intervjupersonerna säger att de 

har hindrat fortsatt färd så har de egentligen bara gjort ett stopp som sedan resulterar i att 

föraren får fortsätta köra och att polismannen skriver ett pm till Länsstyrelsen. Vi har 

också funderat kring uttalandet om att Länsstyrelsen inte gör något med polisens pm och 

vad detta kan bero på, om det nu stämmer. En möjlighet kan vara att polisen i många fall 

tillåter att föraren får fortsätta färden efter stoppet. Detta skulle kunna göra att 

länsstyrelsen anser att om polisen låter föraren köra vidare så kan det inte finnas grund för 

ett återkallande av körkortet. 

 

Det vi har kommit fram till i vårt arbete är att en situation med sjuka, skadade och 

framförallt äldre förare anses vara väldigt känsligt. Poliser som träffar på dessa förare är 

väldigt noggranna med att inte kränka föraren och i stor grad undviker de att begränsa 

deras möjlighet att köra sina fordon. Vi har också kommit fram till att lagen inte tillämpas 

som den borde tillämpas och att detta förmodligen till stor del beror på okunskap från 

polisen. Händelsen i inledningen av arbetet skedde i Västerbotten och slutade varken i 

kollision med bil eller buss men tyvärr med en krockad lyktstolpe. Detta är nog inte helt 

ovanligt och kommer säkerligen att hända igen.  
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