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Abstract 

 

Att bilkörning och alkohol inte hör ihop kan nog de flesta skriva under på. Vad vi kan 

konstatera via statistik är att förare som åker dit för rattfylla har ökat. I Västerbottens län vid 

polismyndigheten i Skellefteå påbörjades ett projekt 1999 tillsammans med beroendeenheten 

samt socialtjänsten som kom att kallas ”Skelleftemodellen”. Den gick ut på att erbjuda 

personer som gjort sig skyldig till rattfylleri hjälp och stöd att ta itu med sina alkoholproblem. 

Syftet med detta projekt var att minska antalet påverkade förare i trafiken genom att minska 

återfallen. Modellen går idag under namnet SMADIT och är riksomfattande. Vi har i vårt 

arbete valt att fokusera på den enskilda polismannens bemötande med den misstänkta 

rattfylleristen. Hur upplever polismannen sitt bemötande med rattfylleristen samt vilka 

faktorer påverkar polismannens bemötande? Som vi ser det handlar det till viss del om att 

kunna sälja in en produkt till rattfylleristen, att få denna att tacka ja till hjälp med sitt 

eventuella alkoholmissbruk. Den enskilda polisens bemötande spelar, utifrån vårt arbete, en 

stor roll för om rattfylleristen tackar ja eller nej till fortsatt hjälp.  
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Förkortningar 

 

NTF  Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

VV  Vägverket 

SMADIT  Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. 

BRÅ  Brottsförebyggande rådet 

VTI Väg och trafikinstitutet 

 
 

Begreppsdefinition 

 

Evidenzer Apparaten mäter alkoholhalten i utandningsluften med IR-teknik. 

Den mäter alkoholvärdet under hela utandningsförloppet. 

 

Mg/l utandningsluft Ett mått på alkoholhalten i utandningsluften, uttryckt i mg/l. 

 

Nollvisionen Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Det är ett 

etiskt förhållningssätt men utgör också en strategi för att forma ett 

säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är 

oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv 

 

Promille  Tusendel ren alkohol iblodet.  

 

SMADIT I både Skåne- och Västernorrlands län arbetar de efter en nu 

rikstäckande Skellefteåinspirerad modell som går under namnet 

SMADIT. 

Rattfull Den förare av motordrivet fordon som druckit så mycket alkohol att 

alkoholkoncentrationen är minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 

milligram per liter i utandningsluften. 

Grovt rattfylleri Den förare av motordrivet fordon som druckit så mycket alkohol att 

alkoholkoncentrationen är minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 

milligram per liter i utandningsluften. 
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1  Inledning 

 

Hur fan kan du köra när du druckit? En inte allt för ovanlig attityd och inställning till 

människor som väljer att köra trots att de är berusade av alkohol eller droger. I dagens 

informationssamhälle, som vi anser präglas av hög kunskap och intellektuella människor, 

torde antalet rattfylleribrott vara få till antalet. År 1997 var antalet anmälda rattfylleribrott 

(inklusive grovt rattfylleri) 12 686 i jämförelse med år 2007 då antalet var 18 039 ( Sporre, 

2007). Detta behöver inte innebära att rattfylleriantalet har ökat, men svart på vitt är i alla 

fall att bilkörning och påverkan av alkohol eller andra droger inte bara har varit utan också 

är ett problem och något som i hög grad förekommer i vårt samhälle. Man räknar med att 

2/3 av rattfylleristerna är alkoholister eller ”problemdrickare” och att ca 30% av de som 

åker fast för rattfylleri tidigare blivit dömd för rattfylleri (Polismyndigheten i Skellefteå, 

2001). 

 

En stor anledning till att vi båda vill utbilda oss samt också arbeta som poliser är intresset 

att möta människor i olika situationer, att kunna motivera människor att ändra sitt beteende 

samt att nå ut till de personer vi möter på ett tillfredsställande sätt. Under utbildningens 

gång har skolan lagt stor tyngd vid att belysa för oss elever hur viktigt ett professionellt 

förhållningssätt och ett gott bemötande med andra människor verkligen är. Vi tror att ett 

lärarteam med mångfald (det vill säga med både erfarna poliser och lärare utan polisiär 

bakgrund) påverkar vikten av ett gott bemötande. Vi tror också att en attitydförändring 

inom polisen i stort är en bidragande orsak till vikten av det goda bemötandet. Angelöw och 

Jonsson hävdar att vår sociala och kulturella bakgrund påverkar oss mer eller mindre alltid i 

möten med andra människor beroende av situationen (Angelöw och Jonsson, 2000). I vårt 

polisarbete kommer vi naturligtvis ställas inför otaliga situationer då vårt bemötande är 

avgörande för hur utgången blir i den aktuella situationen. 

 

Vårt intresse för valt ämne väcktes för den ene av oss i samband med feriearbete på 

polismyndigheten i Skåne där den samme fick chans att utreda rattfylleribrott samt att delta 

i en utbildningsdag för det förebyggande arbetet mot rattfylleri. Den andre av oss fick under 

sin fältstudievecka i Västernorrland (Örnsköldsvik) möjlighet att studera hur trafikpolisen 
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arbetar mot rattfylleri. Under trafikmomentet i termin 3 ökade också intresset för SMADIT 

då vi hade föreläsningar omkring olika projekt som polis och vägverket med flera jobbat 

med och satsat pengar i för att lyckas med att uppnå nollvisionen. Det föll sig ganska 

naturligt att vi, i samband med trafikmomentet, fick upp ögonen ytterligare för just 

rattfylleribrott. Efter att ha pratat ihop oss stod det klart att detta ämne var något vi 

verkligen ville fördjupa oss i.  

 

Redan i ett tidigt skede fick vi chans att diskutera våra idéer med Håkan Lundgren, anställd 

på Vägverket och tidigare projektledare för Skelleftemodellen. Per telefon diskuterade vi 

även våra idéer med Polismyndigheten i Malmö samt Vägverket i Skåne. Gemensamt för 

ovanstående var att vi fick bra feedback, positiv inställning, goda råd samt material som vi 

skulle kunna dra nytta av under fördjupningsarbetets gång.  Trots att vi varit stationerade i 

Umeå har vi under resans gång kunnat ringa, framför allt Polisen och Vägverket, för att få 

svar på frågor samt hjälp med material. 

 

Under resans gång började det allt mer framgå att bemötandet från den enskilda 

polismannen är betydelsefullt för att lyckas motivera personen som lämnat ett positivt 

evidenzertest att tacka ja till den hjälp som erbjuds. För oss är det självklart, vilket även 

andra studier visar på, att kvalitén på det initiala samtalet från polisen är betydelsefullt, 

kanske rent av avgörande. I bilaga 1 kan du läsa om vår redogörelse för hur 

rattfylleriprocessen ser ut rent praktiskt, från utandningsprov på plats till evidenzertesten på 

polisstationen. 
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1.1 Bakgrund 

 

En intensiv forskning och förnyad lagstiftning inom trafiknykterhet, under framför allt de 

två senaste decennierna, ha gett polisen allt bättre kunskaper och ökade möjligheter att 

ingripa. Redan i början på 1900 –talet studerade Widmark alkoholens effekter som han 

presenterade i en skrift 1914. Han drog där slutsatsen att alkohol och bilkörning inte bör 

kombineras (Laurell, 2007). 

Andelen förare som kör med en olaglig nivå av alkohol i blodet, det vill säga minst 0,2 

promille, ligger på ungefär 0,2 procent av samtliga förare av motordrivna fordon. Trots att 

andelen förare är relativt låg är de överrepresenterade i olycksstatistiken. År 1989 var 

andelen dödade personbilförare med minst 0,2 promille 31% och år 2005 hade denna andel 

ökat till 34% (Laurell, 2007). Bland ungdomar upp till 24 år ligger samma andel på 74%, 

vilket kan jämföras med cirka 10% bland förare 35 år eller äldre. Bland de äldre är 

singelolyckor den vanligaste formen av olycka. Från VTI:s rapport framkommer också att 

44% av samtliga dödsfall drabbar alkoholpåverkade bland förare 35 år och äldre (VTI 

rapport 553, 2007). Vad det gäller antalet oskyldiga som drabbas är detta mer komplext och 

svårt att statistiskt utläsa. En anledning kan vara att dessa offer dels utgörs av rattfylleristen 

själv och hans/hennes anhöriga, men även av den som blir drabbad (vid trafikolycka med 

flera parter) och dennes anhöriga. Enligt MHF finns ingen publicerad statistik på hur många 

anhöriga och närstående som drabbas (http://www.mhf.se/rattfylleri.aspx). 

Polisen utförde under 2005 totalt 1 708 500 utandningsprov (Laurell, 2007). Andelen som 

lagförts för rattfylleri ligger på ca 1 500 personer per år (SOU 2006:72). Då ett ingripande 

görs kan olika straff utfärdas. Det mildaste är en varning, vilket kan utfärdas om en förare 

kör bil med en alkoholkoncentration i blodet som understiger 0,5 promille. Praxis är att 

utfärda varning om halten är mellan 0,2 – 0,35 promille (SOU 2006:72). Därefter kan 

påföljden bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Om föraren har gjort sig skyldig till 

rattfylleri (0,2 – 0,99 promille) eller grovt rattfylleri (1,0 promille eller mer) återkallas 

körkortet och i vissa fall kan det också leda till frihetsberövande. Andelen rattfylleridömda 

förare som återfaller är ca 7% inom ett år och 15% inom 3 år (Wiklund, 2006).   
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Sedan 1999-01-01 har polisen i Skellefteå tillsammans med Beroendeenheten (Be) vid 

Skellefteå lasaretts psykiatriska klinik och kommunens socialtjänst genomfört ett treårigt 

projekt med uppföljning av rattfyllerister (Polismyndigheten i Skellefteå, 2001). Detta 

projekt kom att kallas ”Skelleftemodellen” och har som syfte att minska risken för återfall i 

rattfylleribrottslighet. Tillvägagångssättet var och är fortfarande att i omedelbart samband 

med rattfylleribrottet ”remittera” de missänkta rattfylleristerna till Be samt att även snabba 

på processen beträffande underrättelse från polisen till socialtjänsten. På så sätt har 

socialtjänsten, i ett tidigt skede, möjlighet att ingripa med adekvata åtgärder mot dessa 

personer. I överenskommelsen mellan polisen och Be ingick också avtal om 

blodprovstagning på misstänkta rattfyllerister. Ytterligare ett syfte med denna 

samarbetsmodell var att rattfylleristerna skulle få en mer human behandling än tidigare 

samt att de skulle erbjudas professionellt stöd i en eventuell krissituation 

(Polismyndigheten i Skellefteå, 2001). Skellefteåmodellen har anammats av Vägverket, 

som i sin tur applicerat detta som en del i nollvisionen. Som huvudfinansiär har Vägverket 

sett till att starta liknande samarbeten mellan polis, lansting, kommun och socialtjänst. 

Projekten går under namnet SMADIT och bedrivs enligt Vägverket i ca 80 % av landets 

kommuner. Varje enskild kommun utformar sen sin SMADIT-modell efter egna 

förutsättningar och behov. Dock är syftet det samma över hela riket, det vill säga att  

minska antalet påverkade förare i trafiken genom minskat antal återfall och att öka 

möjligheten för de påverkade förare som är alkohol- eller drogberoende att ta itu med sina 

problem (VTI rapport 555, 2007).  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att beskriva/belysa i vilken utsträckning bemötandet 

från den enskilde polismannen påverkar rattfylleristen val av att tacka ja eller nej till 

behandling. Vi vill även lyfta fram faktorer som kan påverka polismannens bemötande. 

Ytterligare ett syfte är att föra ett resonemang kring Skelleftemodellen och dess bieffekter. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur upplever polismannen sitt bemötande med rattfyllerister? 

• Vilka faktorer påverkar polismannens bemötande? 

• Hur skulle bemötandet från polismannen kunna förbättras? 

 

1.4  Avgränsningar 

 

Med tanke på fördjupningsarbetets begränsningar och en kort tidsram har vi valt att 

avgränsa oss till rattfyllerister, det vill säga att alla former av illegala droger som 

evidenzern inte reagerar på har lämnats därhän. Empirin bygger framför allt på erfarenheter 

från polismän och tidigare studier med intervjupersoner där rattfylleri har uppdagats och 

där respondenterna i synnerhet berättade om sina upplevelser av polisens bemötande.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

 

För att kunna ge en bild eller uppfattning om hur polisen upplever bemötandet med 

rattfyllerister samt vilka faktorer som polisen tror påverkar bemötandet har vi valt att 

intervjua två poliser i yttre tjänst och som löpande utför utandningsprov och på så vis 

tillämpar Skelleftemodellen i sitt arbete.  

 

Den goda kontakten med Malmöpolisen samt fältstudier i Stockholm gav oss tillfället att 

intervjua en polis från vardera stad. Enligt Henry Olsson och Stefan Sörensen (2002) 

handlar metodval och tillvägagångssätt om att använda tid och andra resurser på ett 

effektivt sätt, för att på så sätt kunna skaffa så mycket ny kunskap som möjligt genom 

fördjupningsarbetet. Med dessa ord i åtanke utförde vi två intervjuer med polismännen. Ett 

strategiskt urval för dessa intervjuer var att vi ville intervjua en ordningspolis samt en 

trafikpolis med minst 10 års tjänstgöring ute på fältet, detta för att kunna få ut så mycket 

som möjligt med tanke på den resurs- och tidsram som fanns. Polisman A är stationerad i 

Malmö, han har arbetat i yttre tjänst 30 år och senaste 10 åren inom trafiken. Polisman B 

tillhör Stockholmspolisen och har 25 år i yttre tjänst, senaste 7 åren som ordningspolis.  Vi 

utförde intervjun med ip A genom at träffa denne under påskhelgen. Intervjun med ip B 

hölls under samma helg, men per telefon.  

Kvalitativa undersökningar förekommer ofta i form av djupintervjuer, deltagande 

observationer och fältstudier (Bjereld, m.fl. 1999). I vårt fall har det intervjuer vi utfört 

varit en viktig utgångspunkt i en explorativ kvalitativ del, för att förstå sammanhang och 

motiv som kommer till uttryck.  

Intervjufrågorna gjordes semistrukturerade, vilket Descombe (2000) beskriver som färdiga 

ämnen som sedan besvaras av intervjupersonerna och där flexibilitet i frågornas 

ordningsföljd råder intervjun igenom. Tanken var till viss del att få till en delvis 

strukturerad dialog, för att på så sätt fånga ip:s reflektioner kring hur polismännen känner 

sig under samtalet med en rattfyllerist samt vilka faktorer som verkligen påverkar detta 

samtal. Intervjufrågorna var till viss del öppna och gav ip chans att fundera samt utveckla 

sina synpunkter och svar.  
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Intervjupersonerna (ip) A och B bidrog med värdefull information och gjorde det möjligt 

att bättre kunna besvara våra frågeställningar, framför allt genom ip:s gedigna erfarenhet 

och sina många händelser att relatera och falla tillbaka på. 

För att kunna få ytterligare en inblick i själva samtalet som råder mellan rattfyllerist och 

polisman sökte vi efter uppsatser eller avhandlingar med intervjuer från rattfyllerister samt 

deras syn på bemötandet från polisen. Genom att vända oss till vägverket 

rekommenderades vi att läsa en kandidatuppsats, med titeln ”Vägen till samtal” från 

Socionomprogrammet i Kalmar. Från denna uppsats kunde vi plocka ut t intressanta citat 

om hur rattfylleristerna upplevde bemötandet med polisen i det initiala skedet. Genom 

ovanstående litteraturstudie har vi även fått bättre förståelse om själva samtalet samt en 

uppfattning om vilka faktorer som är viktiga i bemötandet, ur rattfylleristens perspektiv. 
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2 Teori 

 

Nedanstående teorier är relevanta för att kunna belysa polisens bemötande med den 

misstänkte rattfylleristen.  Förstnämnda teorin som handlar om motiverande samtal belyser 

respondentens mottaglighet för påverkan från andra sett utifrån vilket stadium respondenten 

befinner sig i. På motsvarande sätt kan stämplingsteorin visa på hur polismannens tidigare 

erfarenheter och eventuella fördomar påverkar bemötandet med respondenten.  

 
Motiverande samtal 
 
I motiverande samtal söker rådgivaren kunskap om klientens perspektiv. En enkel 

definition av motiverande samtal fokuseras på den känsla av ambivalens, som klienten erfar 

inför och under en förändring: 

 

Rollnick och Miller, (1995) ”Motiverande samtal är ett styrande, klientcentrerat 

rådgivande förhållningssätt med syfte att underlätta beteendeförändring genom att hjälpa 

klienten kartlägga och lösa ambivalens. Jämfört med icke-direktiv rådgivning, är det mer 

fokuserat och målinriktat. Att undersöka och lösa ambivalensen är dess centrala syfte och 

rådgivaren är inriktad på att genomföra detta mål” (Forsberg 2001 sid. 8). 

 

Prochaska och Diclemente (1986) formulerade en modell där förändringar av beteende ses 

som en rörelse, genomlöpande olika stadier, i en cirkulär process (figur 1). Fem stadier kan 

urskiljas under en förändringscykel. Individen är enligt modellen mer eller mindre 

mottaglig för olika typer av påverkan beroende på vilket stadium han eller hon befinner sig 

i (Forsberg, 2001). 

 

Stadiet med lägst sannolikhet till förändring kallas ”före begrundan” (precontemplation) 

och kännetecknas av att individen inte uppfattar sig ha något problem av beteendet i fråga 

eller aldrig har reflekterat över detta. I detta stadium kan sannolikheten av en förändring 

ökas genom att individen stimuleras att aktivt reflekteras över beteendet. Att känslomässigt 

uppleva sin problematik tycks ha betydelse, liksom kunskap om hur den påverkar 

omgivningen. Insikt om negativa konsekvenser tycks vara viktigt.  

I nästa stadium ”begrundan” (contemplation) är det tidigare nämnda processerna allt fort 

viktiga men dessutom är det också viktigt hur man tänker om sig själv. Individens 
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grundläggande värderingar och mål understödjer eller hindrar en förändring. Målet i detta 

stadium är att hjälpa individen att tänka igenom en komplicerad och mångfacetterad 

livsstilsförändring utifrån sina mer grundläggande värderingar.  

 

Där näst i förändringscykeln följer ”förberedelser” – stadiet (preparation) där rådgivarens 

roll är att vid rätt tidpunkt ställa frågor som stimulerar klienten att dra slutsatser och att fatta 

beslut om förändring. Framträdande processer i detta stadium rör beslutfattande och att med 

engagemang och genomtänkt strategi förbinda sig att genomföra beslutet. Specifika mål 

formuleras om vad som skall göras och trovärdiga planer smids för att förändringen 

framgångsrikt skall kunna genomföras. Individen behöver i sin speciella situation en 

skräddarsydd kunskap om hur en förändring skall gå till. Vid stadiet ”handling” (action) 

blir en rad processer relevanta: Individens nya beteende, hållning, tänkande och 

ansträngningar behöver bli förstärkta för att utvecklas vidare. Stödjande relationer är 

viktiga i detta skede, liksom kunskap om fallgropar. ”Bibehållande” –stadiet 

(maintenance) är det femte stadiet där fortsatt långsiktig förstärkning av nya beteenden och 

ny livsstil är viktiga processer, liksom stödjande relationer och medvetenhet om fallgropar.  

 

Principer i det motiverande samtalet 

Miller och Rollnick, 1991, beskriver fem principer i det motiverande samtalet, att visa 

empati, att utveckla diskrepans, att undvika att argumentera, att följa med i motstånd och att 

stödja självtillit (Forsberg, 2001). Nedan visas ett förenklat cirkeldiagram över 

principerna/stadiena. 

 
A. Före begrundan  
B. Begrundan 

C. Förberedelse 

D. Handling 

E. Bibehållande 

 

 

 

 
         Forsberg (2001) 

 

Figur 1

20%

20%

20%

20%

20%

a

b

c

d

e



Rapport nr. 490 

 11 

 

 

3     Resultat 

 

Nedan kommer resultatet från intervjuer med två polismän. I punktform rubriceras våra 

frågeställningar och för att kunna besvara dessa har intervjupersonerna (ip) fått svara på en 

rad frågor som kan relateras till frågeställningarna. Ip utgörs utav polisman A och polisman 

B.  

 
• Hur upplever polismannen sitt bemötande med rattfyllerister? 

 

Beskriv känslan när en förare blåser positivt vid sållningsprov.  

A) När det lyser rött, det vill säga är negativt för föraren, kan det dels komma som en 

överraskning men ibland vara väntat. Det känns lättare när man väntat sig att det ska lysa 

rött då man hunnit förbereda sig mentalt och verbalt. ”Ibland är det jättesvårt då man kan 

bli lurad av fin klädsel och trevligt uppförande trots negativt och hög promillehalt.  

B) Ibland blir man förvånad då man tror att personen varken luktar eller ser ut att ha 

druckit. Det är väl nästan detta som jag tycker är behållningen vad det gäller 

utandningsprov, ibland är det väntat och ibland inte! Det går liksom aldrig att se och märka 

på vissa. Själva känslan jag får är väl ingen speciell….som sagt, lite förvånande beroende 

på utfallet. 

 

Vad säger du till föraren?  

A) Jag börjar med att fråga efter körkort, sen informerar jag om alkoholkontroll. Jag 

berättar sen hur han ska blåsa. Själva snacket är olika, men tanken är att man ska bilda sig 

en uppfattning om hur han/hon är. –Det visar faktiskt positivt, och då berättar jag att 

han/hon får blåsa i ett annat instrument! Just nu är du misstänkt för rattfyller! Har man 

ingen evidenzer med sig medtages han till polisstationen för kroppsbesiktning 

(evidenzertest)/sjukhus blodprov. Har man en färd på 45 min håller jag (förhöret) i bile, 

pratar lite om vad som hänt. ”E de direktör Larzon som är snorkig så får man vara därefter.” 

Det viktigaste är att bygga upp ett förtroende, för att efter evidenzertestet kunna nå honom. 

Man vill ju att han ska tacka ja till hjälp. En regel är att man inte skämtar om det.  
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B) Det beror på. Vad jag menar är att man redan vid fordonsstoppet bildar sig en liten 

uppfattning om hur personen är genom att samtala lite samt informera om att och varför 

denne skall blåsa. Blåser denne sen positivt tror jag att samtalet innan ligger lite till grund 

för hur jag nu pratar med denne. Men rent generellt säger jag att apparaten reagerat på att 

det finns alkohol i utandningsluften. Oftast frågar jag då om personen druckit idag eller 

igår. Jag ber föraren kliva ut ur bilen och informerar om att denne måste blåsa ytterligare en 

gång i ett annat instrument. ” En gång var det ett par ca 80 år gamla som stoppades. Föraren 

blåste positivt och både han och frugan så vettskrämda ut. Hon förklarade sen, samtidigt 

som hon visade upp chockladpraliner, att hennes gubbe precis ätit en. Jag berättade då att 

de nog inte är någon fara och att han skulle få skölja munnen för att blåsa ytterligare en 

gång. Det blev då negativt. Så det behöver inte innebära att det är en gravt alkoholiserad 

person bara för att denne vid ett första utblås blåser positivt”.  

 

Hur upplever du den misstänktes reaktion när du meddelar att sållningsprovet visar 

positivt?  

A) Ofta lugnt, sällan att någon bråkar…kanske lite frågande då de tycker att de är konstigt. 

Man frågar om de druckit och svaret blir oftast att de drack ett par öl eller glas vin i 

går….de borde inte ge utslag. De förnekar i regel alltid…..de e liksom deras försvar.  

B) Ibland klistrar vissa på en min som ser förvånande ut, men i själva verket vet de i regel 

att de är påverkade och att det kommer ge utslag. Jag har ytterst sällan varit med om att de 

bråkat och gått upp i allt för högt varv.  

 

Beskriv det fortsatta förfarandet med misstänkt fysiskt och verbalt?  

A) Be honom komma ut ur bilen. Skyddsvisitation görs innan han medtages eller sätts i 

evidenzerbussen. Normalt försöker man va trevlig och bygger upp ett förtroende….man vill 

ju att de ska bli harmoni och att de ska lita på en, kanske till och med erkänna.  

B) Jag informerar om vad som kommer att hända. Ber denne kliva ur bilen för att antingen 

åka med in på stationen och blåsa eller på plats (beroende på var evidenzern är). Skulle de 

vara som så att de är bångstyriga får man lugnt och stilla berätta att vi har rätt att medtaga 

personen för kroppsbesiktning. Viktigt är att skyddsvisitera innan de blåser och se till att de 

inte lämnas ensamma (eftersupning). Rent verbalt finns det naturligtvis ingen mall. Som jag 

sagt har jag vid denna tidpunkt troligtvis redan bildat mig en uppfattning om hur personen 

är att prata med och bemöter denne därefter. Men pratar gör jag, de är liksom ingen policy 
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att vara tyst. Vafan, det tjänar ingen på. Bra är att prata om någonting helt annat än själva 

händelsen. 

 

Samtalar ni om händelsen med den misstänkte under färd till evidenzern/sjukhuset?  

A) Ja, absolut…..om de går. Har man tid på sig är detta ibland en fördel. Här är det 

verkligen läge för att prata om allt mellan himmel och gjord, å då samtidigt bilda sig en 

bättre uppfattning om hur personen är och om denne verkar mottaglig. De flesta jag har att 

göra med i denne situationen tror jag upplever att jag varit schysst och trevlig. Här menar 

jag att jag verkligen kan påverka om denne i slutändan ska tacka ja till socialens tjänster 

eller även utan socialens hjälp får sig en rejäl tankeställare.  

B) Ja, det gör jag, om den misstänkte vill. Det gäller liksom att börja mjukt, bygga upp ett 

litet förtroende och prata om något annat, för att sen medvetet hitta en bra ingång och 

diskutera kring själva händelsen. Ibland har vi att göra med personer som absolut inte vill 

prata, och då får de bli så. 

 

Beskriv misstänkts reaktion då evidenzern visar på alkohol i utandningsluften?  

A) Man blåser första gången…..då är de väldigt intresserad av resultatet….detta kan man 

dock inte se förrän efter andra blåset. Efter första tar man uppgifter och sånt, fyller i lite 

uppgifter.  Detta blir tyvärr rattfylleri! De köper detta, kan knappt minnas att någon 

protesterat…..de vet ju att de har druckit. Reaktionen blir inte speciellt häftig…..förhör 

hålls. De är i underläge, sitter på polisstationen i ett rum med två poliser. Man informerar 

om vad som händer (ex grovt el vanlig, indraget kk mm).  

B) Det spelar roll om evidezern finns ute på plats eller om den finns på stationen. Finns den 

på stationen har personen fått tid att fundera över vad som hänt och kanske till och med 

smälta den första chocken. Ute på plats kan en del återigen se lite förvånade ut. Men 

överlag är reaktionen lugn och stillsam. 

 

Märks någon generell skillnad på reaktionen beroende på socioekonomisk 

samhällsklass? 

A) Generellt sett ingen skillnad. Jag har nog inte haft någon som förnekat. Jag tror att de är 

i lite chock och kanske därför bråkar de inte.  

B) Jag kan nog inte säga att skillnaden är påtaglig. Ibland får jag en känsla av att de 

personer som man förväntar sig ska käfta emot inte gör det, vise versa. Men jag vill inte 
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påstå att de från ett lägre samhällsskikt i högre utsträckning skulle vara bångstyriga, eller 

tvärt om. 

 

Beskriv hur och när du försöker sälja in SMADIT-konceptet.  

A) Man avslutar med det….det sista man gör….när förhöret hållits och körkorts-

återkallelsen gjorts…..när de har förnekat eller erkänt. ”tycker du att du har problem med 

spriten och vill att socialen ska hjälpa dig”. De gäller att anpassa samtalet beroende på vem 

det är.” En medelålders kille som blåste positivt stod på sig och sa att han druckit tre öl 

kvällen innan. Även under förhöret vidhöll han att han druckit tre öl kvällen innan. När 

förhöret var uppläst och godkänt skulle jag då erbjuda honom hjälp enligt 

Skelleftemodellen. Jag kände någonstans att han ändå var mottaglig och jag hoppades hela 

tiden på att han skulle erkänna att han druckit mer än tre öl. Innan jag informerade honom 

om socialens möjlighet att hjälpa honom sa jag: - Inte nog med att du försöker lura mig, du 

verkar nästan ha lyckats lura dig själv med att du inte druckit mer än tre öl. Till slut erkände 

han att han druckit betydligt mer, och även att han har alkoholproblem. Det hela slutade 

med att han tackade ja till hjälp och signerade även detta”. Många tycker att de e skämmigt 

och förknippar socialen med ett misslyckande. Därför tror jag att det är viktigt att man 

informerar personen om att det är frivilligt och att syftet med skelleftemodellen är att en 

person ska få hjälp med eventuellt alkoholmissbruk. Vägverket har slagit oss på fingrarna 

då de vill att vi ska sälja detta till alla. Vissa vägrar ju att motta hjälpen. En bra infallsvinkel 

är när de säger att de har druckit. Kanske bildar man sig en uppfattning och lägger ner mer 

kraft på att sälja till vissa. De är farligt då de är svårt att se vem som har alkoholproblem. 

Ibland försöker man hitta lite olika infallsvinklar och nöjer sig inte med ett nej direkt. Man 

vill inte kräva ett svar direkt….då blir det oftast ett nej! Sunt bonaförnuft…..kanske har vi 

lättare som äldre poliser då man som yngre lätt kan bli nonchalerade mindre trovärdiga.  

 

B) Jag anpassar mig efter hur personen är. Det skiljer sig inte så mycket från annan 

försäljning. Frågar jag ja eller nej och nöjer mig med det så blir svaret oftast nej. Vad jag 

menar är att de gäller att ”lirka” in frågan och försöka att få dem att inte svara ja eller nej 

direkt. Det är svårt att förklara men de handlar om att känna av/läsa av hur man på bästa 

sätt ska lägga fram förslaget. Men det skiljer sig från fall till fall.  

 

 

 



Rapport nr. 490 

 15 

 

• Vilka faktorer påverkar polismannens bemötande? 

 

Tror du att ditt eget bemötande påverkar utgången av om den misstänkte tackar ja eller 

nej?  

A) Ja, i allra högsta grad! Man vet att vissa är gjorda för detta medan andra inte e så bra på 

detta.  

B) Ja, absolut! Jag är övertygad om att mitt bemötande är helt avgörande för om personen 

tackar ja eller nej till hjälp. Ska man dra det till sin spets har jag möjlighet att inte fråga 

över huvud taget, och då kommer hjälp naturligtvis inte på tall vid detta tillfället. 

 

Vilka faktorer hos dig och i ditt bemötande tror du är viktiga för själva utgången? 

A) En är att ”man bör prata med bönder på bönders vis”…..absolut inte spela över och se 

ner på dem. Två är att man ska hitta en infallsvinkel där de är känsliga. Man kallpratar lite 

för att läsa av för att hitta en bra infallsvinkel. Det är så liten del av tiden så stress påverkar 

inte. É jag på dåligt humör påverkar detta naturligtvis.  

B) Jag tycker det är viktigt att visa respekt för alla människor vi har at göra med, oavsett 

läge. Man behöver inte gå längre än till sig själv för att få svar på hur man vill bli bemött. 

 

Vad upplever du som svårt i samtalet med en misstänkt rattfyllerist?   

A) Inget speciellt, har inte tänkt på det! Jag tror att de flesta är beredda på detta……de vet 

att de gjort fel och blir tagna förr eller senare. En annan tanke är att man arbetat så pass 

länge och att man kommit upp i ålder. Det känns lättare och mer naturligt att diskutera om 

ex alkoholproblem om man är äldre, respekt och trovärdighet kanske. Som ny polis kan de 

vara svårt.  

B) Det kan kännas frustrerande när man tror och nästan är säker på att personen har 

problem men ändå vägrar att erkänna. Jag förstår att det är en naturlig reaktion och ett 

försvar men ändå hade vi båda mått bättre av om sanningen kommit fram så tidigt så 

möjligt. I övrigt vet jag inte om jag tycker det är svårt. När jag var yngre upplevde jag att 

de kunde vara svårt att moralpredika för en äldre rattfylla, jag blev nog inte respekterad på 

samma sätt som idag.  

 

Hur är din inställning till SMADIT-projektet?  

A) ”Jag har inget förtroende för socialen…..ibland känns det som att de är små råttor som 

inte får någonting gjort. Om vårt arbete kan hjälpa alkoholister och minska rattfylleristerna 
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är de bra. Hade vi fått feedback på om de fungerar hade det känts bättre. Just återkoppling 

är viktigt för att inse att det man gör fyller någon funktion.  

B) Till en början var jag väldigt skeptisk och såg det mer som ytterligare en belastning som 

egentligen inte bör ligga på polisen. Jag har dock insett att det inte är speciellt tidskrävande 

och därför inga problem. Jag vet inte om det är någon som blivit nykter alkoholist på grund 

av mig, men förhoppningsvis gör vi vällite nytta. 

 

 

• Hur skulle bemötandet från polismannen kunna förbättras? 

 
1. Utbildning i samtal och bemötande med rattfyllerist?  

2. Märker du skillnad på olika polismäns bemötande? 

3. Hur anser du att ett bra bemötande ska vara med en rattfyllerist? 

 

A) Feedback om hur de gått! Vi behöver inte få någon utbildning om 

samtalsmetodik….återigen feedback. Inte nog med att vi har handräckningar och bistår 

skattemyndigheterna, även sånt här ska vi göra. Det tar dock ingen tid så de är ok. Jag 

märker stor skillnad och vet att vissa skiter i det. Ett bra bemötande skall vara respektfullt. 

Trots eventuell rattfylla måste jag bemöta personen professionellt med motto om att uppnå 

harmoni trots omständigheterna. Ingen av oss har något att vinna på en krystad tillvaro. 

Ibland tänker jag på att detta är min arbetsplats och då jag mår bäst av att vara trevlig och 

bli bemött på ett trevligt sätt är det också detta jag strävar efter.  

B) Jag känner inte att jag behöver lära mig om hur jag på bästa sätt pratar med andra 

människor, jag är som jag är. Visst är det nyttigt med olika samtalsmetoder, men det blir 

nog att jag använder mig utav egen erfarenhet istället. Jag märker stor skillnad på hur olika 

poliser bemöter människor. Det speglar sig i hur man är som person tror jag. Vissa har 

lättare för att prata med andra. Vissa har tyvärr valt fel yrke, men så är det inom alla 

arbeten. För mig är det viktigt att bemöta en person som jag själv förväntar mig bli bemött. 

Respekt är väl också ett nyckelord. Ibland kan de bli lite hårda ord och höga toner, men då 

har det som sagt brustit inledningsvis. Jag menar att min inställning är att alltid vara trevlig 

och human, men sen får jag ju anpassa mig efter hur jag blir bemött.  
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Citat från intervjuer med rattfyllerister 

Vi har gjort en litteraturstudie av intervjuer med rattfyllerister. Nedan kommer vi att 

presentera utlyfta citat från tre intervjupersoner. 

Samtliga informanter menar att polisen varit trevliga och tillmötesgående samt varit 

behjälpliga att skjutsa hem både bilar och personer.  

 

 ”Ja, de var faktiskt förvånansvärt duktiga och trevliga” (Bertil). 

 

” Den ena var jävligt trevlig faktiskt. Den andre kunde jag nog slagit ihjäl vid det tillfället. 

Han betedde sig allmänt….kaxigt och stöddig…trodde han var den största och bästa på 

jorden ungefär” (Erik). 

 

” De var trevliga mot mig. Jag har ingen bra syn på poliser sedan tidigare, men efter denna 

gången ändrade jag faktiskt den. För de var väldigt trevliga faktiskt” (Ceaser). 

 

Samtliga informanter har varit positivt inställda till hur poliserna bemött dem vid 

ertappandet av rattfyllan och de har sagt att om de inte hade bemötts på ett bra sätt hade de 

inte varit samarbetsvilliga. De informanter som upplevde den ena polisen som otrevlig 

menar sig ändå vara nöjd med polisens insats i sin helhet. 

 

 

3.1 Kritisk granskning av resultat 

 
Med tanke på att vårt urval av intervjupersoner inte varit slumpmässigt utvalt samt omfattar 

endast två till antalet är vi medvetna om att vi varken kan dra förhastade slutsatser eller 

generalisera utifrån svaren vi erhållit. Deras individuella svar och högst subjektiva syn på 

frågorna känns säkert igen hos ett flertal polismän som arbetar med liknande 

arbetsuppgifter, men detta är enbart något vi kan anta och alltså inte utgå ifrån.  

 

Vad det gäller vår litteraturstudie och citaten vi erhållit är citat vi medvetet valt att plocka 

ut och använda oss utav. Därmed kan vi inte dra för stora slutsatser och några mer 
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omfattande generella paralleller till andra rattfyllerister. Även här tar vi i beaktning att 

citaten är högst individuella och enbart representerar individer. 

 
 

3.2   Resultatanalys 

Båda ip upplevde sitt bemötande med misstänkta rattfyllerister på olika sätt, dock fanns en 

hel del gemensamma resonemang. Ip tryckte på intressanta faktorer i bemötandefrågan och 

även här fanns skillnader, och likheter, vad det gäller svar och resonemang. På frågorna hur 

deras bemötande skulle kunna förbättras är svaren lika, då de trycker på en gemensam 

faktor. I analysen kommer vi att återkoppla till våra tre frågeställningar i en löpande text. 

 

På frågan om hur ip upplever sitt bemötande med rattfylleristen svarar A att det känns 

lättare att bemöta en rattfyllerimisstänkt när man hunnit förbereda sig mentalt och 

kommunikativt. A påstår att vissa gånger är de väntat att någon ska blåsa positivt, och på så 

sätt är man bättre förberedd. B svarar ” Det går liksom aldrig att se och märka på vissa. 

Själva känslan jag får är väl ingen speciell, som sagt, lite förvånande beroende på utfallet”.  

Enligt de båda ip ligger det inledande samtalet, som de betonar är väldigt viktigt, till grund 

för att bilda sig en uppfattning kring hur man eventuellt skall gå vidare om personen ifråga 

blåser positivt i evidenzertestet. De betonar också att det är viktigt att bygga upp ett 

förtroende hos föraren.  Som vi kan utläsa av citaten från rattfylleristerna verkar 

polismännens olika bemötande högst avgörande. ” Den ena var jävligt trevlig faktiskt. Den 

andre kunde jag nog slagit ihjäl vid det tillfället. Han betedde sig allmänt….kaxigt och 

stöddig…trodde han var den största och bästa på jorden ungefär” (Erik). Vår tolkning av 

resultatet är att polismännens första bemötande starkt påverkar det fortsatta samspelet med 

den rattfulle. I bästa fall byggs alltså ett förtroende upp och på så sätt kan chansen tänkas 

öka att motivera den misstänkta rattfylleristen att tacka ja till att få hjälp enligt SMADIT.  

 

Vad som är avgörande, oavsett hur erbjudandet om SMADIT läggs fram, är i vilket stadie 

den rattfulle befinner sig i om man ser till teorin om motiverande samtal. Befinner sig den 

rattfulle i stadiet (före begrundan) kommer den rattfulle inte att vara förändringsbenägen 

eller ens vilja ta åt sig av det polisen säger, men det är dock lika viktigt hur polismannen 
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lägger fram frågan om hjälp. Detta för att vi tror att polismannen genom sin auktoritet kan 

så ett frö hos den misstänkte rattfylleristen och få denna att kanske närma sig stadiet 

begrundan. ” De var trevliga mot mig. Jag har ingen bra syn på poliser sedan tidigare, 

men efter denna gången ändrade jag faktiskt den. För de var väldigt trevliga faktiskt” 

(Ceaser). Naturligtvis skall en polisman alltid ha ett trevlig bemötande, men i en situation 

som denna kan ett syfte med Ceasers upplevelse av trevligt bemötande vara polismannens 

ambition att så det tidigare nämnda ”fröet”. Återigen pekar vårt resultat, både vad det gäller 

rattfylleristernas yttrande och polismännens svar, på hur avgörande bemötandet är för det 

fortsatta arbetet med rattfylleristen.. 

 

Enligt de två ip förnekar de flesta till att de druckit när sållningsprovet visat positivt ute vid 

trafikplatsen, men de båda ip menar att detta är en naturlig reaktion och som vi ser det kan 

detta inte härledas till stadiet före begrundan utan är bara en naturlig reaktion när initialt 

besked lämnas av polisman. Resan som görs från trafikplats till polishus eller sjukhus 

menar de två ip är en resa som ytterligare ger polismannen möjlighet att skaffa sig en 

uppfattning om vem personen ifråga är. Ip A hävdar att han till och med kan påverka den 

misstänkte rattfylleristen att tacka ja till ”socialens” tjänster eller i varje fall få denna att 

tänka i dessa banor. På frågan om hur de gör när de ska sälja in SMADIT - konceptet säger 

säger båda ip att de måste anpassa samtalet beroende på vem de är som de har framför sig. 

Detta grundar sig i sin tur på det initiala mötet redan vid fordonsstoppet samt det 

fortlöpande samtalet som polismannen har haft med rattfylleristen. Ip B menar att det är 

som att sälja in vilken vara som helst. Denna menar att ” som man frågar får man svar”. 

Han menar att man måste ”lirka” in frågan och inte göra det lätt för den misstänkte 

rattfylleristen genom att få denna att svara antingen ja eller nej.  

 

Om rattfylleristen befinner sig i stadiet ”begrundan” är målet i detta stadium att hjälpa 

individen tänka igenom en mångfasetterad livsstilsförändring utifrån sina mer 

grundläggande värderingar. Om rattfylleristen närmar sig stadiet förberedelse handlar det 

om att rådgivaren (i detta fall polismannen) vid rätt tidpunkt ställer frågor som stimulerar 

klienten att dra slutsatser och att fatta beslut om förändring. Hur man går tillväga menar han 

skiljer sig från fall till fall. Ip A påstår att ”man ska försöka att hitta en infallsvinkel där de 

är känsliga”, ip hävdar att tidigare ”kallprat” ligger till grund för en bra infallsvinkel för att 

kunna sälja in SMADIT -programmet. På frågan vad de två ip upplever som svårast i 

samtalet med rattfyllerister säger båda att de inte upplever några större svårigheter. De 
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menar att det i stort hänger samman med ålder och arbetslivserfarenhet. När ip B var yngre 

kunde han känna sig osäker i bemötandet med rattfyllerister. Ip B menar att han inte 

upplevde sig trovärdig mot rattfylleristen och tror detta hade att göra med sin ringa ålder 

samt bristen på erfarenhet. Idag upplever båda ip att de respekteras på ett annat sätt och 

kanske också upplever sig själv som mera trovärdig i och med att de blivit äldre och med 

det har mera erfarenhet, ip B säger ”jag blev nog inte respekterad på samma sätt som 

idag”.  

 

På frågan om hur bemötande från polismannen skulle kunna förbättras svarade båda ip att 

de inte saknade någon fortbildning i samtalsmetodik eftersom de tror att poliser generellt 

idag genom sitt yrke hela tiden tränas i bemötande och att tala med människor. Ip  B menar 

att det finns polisen som kanske har svårt att bemöta personer på rätt sätt men att det inom 

alla yrkesgrupper finns personer som valt fel yrke och som borde arbeta med annat. I stället 

antyder båda ip avsaknaden och vikten av att få ta del av någon typ utav resultat eller annan 

återkoppling till tidigare ärenden. Ip menar att i de ärenden som en rattfyllerist tackat ja till 

hjälp lämnas vidare till sociala myndigheter, sen får polisen aldrig höra om de verkligen 

lyckats att få någon rattfyllerist att genomgå behandlingsprogrammet. Ip A säger att han 

inte har något förtroende för socialen och att det ”ibland känns som små råttor som inte får 

någonting gjort” Detta tror vi också är den springande punkten, feedback, att få ett kvitto 

på vad som man har gjort och hur man lyckats.  
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4 Slutsatser och förslag 

 

Vi har under fördjupningsarbetet blivit införstådda med att en polisman bör ha en förmåga 

att kunna nå fram till människor i olika situationer, ha en gedigen arbetslivserfarenhet att 

referera till, vara lugn och framför allt professionell. Detta skulle i så fall, enligt vår hypotes 

och vad som framkommit under arbetet, öka chanserna för att lättare nå fram i ett samtal 

med en rattfyllerist. Trots saknaden av polisiär arbetslivserfarenhet och till viss del 

professionalism tror vi att den gemensamma nämnaren är hur polismannen är som person. 

Vi kan inte se att bemötandet utanför arbetet skiljer sig så mycket från bemötandet i arbetet. 

Det är fortfarande ett bemötande det handlar om, och det är något vi utövar dagligen. Vi 

behöver inte gå längre än till oss själva för att inse hur viktigt det är att bygga upp ett 

förtroende eller känna förtroende till den vi pratar med, i synnerhet när det handlar om att 

övertyga någon. Vi tror inte det finns någon ”mall” eller något universalt bemötande, 

istället krävs det att polismannen anpassar sitt bemötande till individen han/hon 

konfronteras med. 

 

I fördjupningsarbetet har vi tagit sikte på hur ett bra samtal kan vara avgörande för om en 

rattfyllerist vill tacka ja till behandling eller ej. Vi har reflekterat kring hur polisen själv 

måste tro på det som han/hon erbjuder. Likheterna är stora till hur en försäljare agerar när 

denne vill sälja en produkt eller tjänst. Till skillnad från en säljare har en polisman dock 

ingen provision. Under intervjuerna framgick det tydligt att de båda saknade återkoppling 

och uppföljning på vad som hände med de rattfyllerister som tackade ja till behandling, 

eller de kanske tackade nej men på eget initiativ sökte hjälp. Vi tror att alla som på ett eller 

annat sätt försöker att sälja något måste få se ett resultat på jobbet, likaså inom polisen. 

Detta kan både ske från den egna ledningens sida och/eller från andra myndigheter. 

 

Oavsett om den rattfulle tackar ja eller nej till kontakt med socialen tror vi att ett bra 

bemötande kan så ett frö till eftertanke hos den rattfulle. Som vi tidigare tagit upp är det så 

många som 7% av de rattfylleri dömda som återfaller inom 1 år och så många som 15% av 

de rattfylleri dömda som återfaller inom 3 år och om bemötandet har varit bra och 

polismannen varit en bra ”försäljare” men trots detta inte lyckats sälja in konceptet till den 
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rattfulle har han/hon kanske ändå lyckats så ett frö som kan ligga till grund för att lyckas 

nästa gång rattfylleristen blåser positivt. En annan aspekt på det hela är att vägverket 

kanske måste synliggöra SMADIT både hos allmänheten och yrkestrafikförare. Ett sätt är 

att informera om det på körskolor, men även att köra kampanjer i media och på så sätt nå ut 

till allmänheten. Genom kampanjer får även anhöriga och icke körkortsinnehavare vetskap 

om vilken hjälp som kan erbjudas. 

 

Samtycket som idag krävs för att behandling ska komma på tal tror vi är viktig. Att tvinga 

rattfyllerister till behandling eller att locka dem genom mildare straff tror vi är mindre 

fruktbart. Som teorikapitlet påvisade (motiverande samtal) måste personen, för att förändra 

sitt beteende, ha insikt och på så sätt själv vara motiverad till behandling.   

 

Modellen som sådan, det vill säga att erbjuda hjälp/behandling genom samtycke har på 

senare år även börjat anammats inom annan brottslighet, vilket är ett tecken på att det 

fungerar, eller i alla fall på tron att det ska fungera.  

 

Under skrivandet har det för oss framgått att bemötandet från den enskilda polismannen är 

betydelsefullt för att lyckas motivera personen som lämnat ett positivt evidenzertest att 

tacka ja till den hjälp som erbjuds. För oss är det självklart, vilket även andra studier visar 

på, att kvalitén på det initiala samtalet från polismannen är betydelsefullt, kanske rent av 

avgörande.  
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Bilaga 1 

 
Tillvägagångssätt vid alkoholutandningsprov. 
 
Vid upprättad trafikkontroll vinkar polisen in fordonet på angiven plats. Efter detta 

presenterar sig polisen för fordonsföraren och ber om körkortet. Polisen talar om för föraren 

i bilen att det är en nykterhetskontroll och att föraren ska få göra ett utandningsprov med 

sållningsinstrumentet. Efter att föraren blåst i sållningsinstrumentet analyseras 

utandningsluften i sållningsinstrumentet. Om sållningsinstrumentet visar negativt är föraren 

fri att fortsätta sin färd. Negativt svar från sållningsprovet innebär att denna inte registrerat 

någon alkohol i utandningsluften. Om det däremot visar positivt innebär detta att 

sållningsinstrumentet registrerat alkohol i utandningsluften. När detta inträffar uppger 

polisen för föraren att denna är misstänkt för rattfylleri. Efter detta ber polisen föraren att 

följa med polis till stationen. Här måste polisen vara tydlig med att föraren inte har 

möjlighet att neka till provtagning. Föraren tas med till polisstationen för att genomgå ett 

evidenzertest. Detta är ett test som polisen tar inne på stationen. Om fordonsföraren nekar 

till att blåsa i denna evidenzer har polis möjlighet att ta blodprov. Detta tas av läkare eller 

sjuksköterska. När ett evidenzerprov tas får den misstänkte rattfylleristen blåsa två gånger i 

evidenzer med ca 5 minuters mellanrum. Mellan dessa två test börjar man att förhöra 

personen och fylla i blankettformen. Efter att ha upprättat anmälan samt genomfört förhör 

kommer frågan om rattfylleristen vill bli kontaktad av beroendevård / socialtjänst angående 

sina alkoholvanor. Om den rattfulle tackar ja till detta skickar polismyndigheten ett fax till 

socialtjänst som i sin tur  vara i kontakt med rattfylleristen inom 24 timmar. 
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Bilaga 2 

 

Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov 
[Fakta & Historik]  

1 § Alkoholutandningsprov får tas på den som skäligen kan misstänkas för brott som avses 
i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet 
vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) eller annat brott, på 
vilket fängelse kan följa, om provet kan ha betydelse för utredning om brottet. 
   Alkoholutandningsprov tas av polisman. Provtagningen skall ske på ett sätt som inte 
utsätter den på vilken provet tas för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte 
föranleder något annat, skall provet tas i täckt fordon eller inomhus i avskilt rum. Lag 
(2004:522). 
 2 § Alkoholutandningsprov får även i andra fall än som avses i 1 § första stycket tas på 
förare av motordrivet fordon samt på förare av maskindrivet spårfordon på järnväg, 
tunnelbana eller spårväg. Prov enligt denna paragraf får dock inte tas på förare av 
motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående. 
   Bestämmelserna i 1 § andra stycket skall tillämpas vid provtagning enligt denna 
paragraf. Dessutom skall iakttas att prov får tas endast på eller i nära anslutning till den 
plats där föraren kontrolleras eller ett polisingripande mot föraren sker. För proven får 
endast användas instrument som kan brukas utan dröjsmål och som bara anger om 
eventuell alkoholkoncentration överstiger visst gränsvärde. 
   Om den undersökte begär det skall protokoll föras vid provtagningen och bevis om 
utförd åtgärd utfärdas. Lag (1993:1465). 

 3 § Vägrar den som skall lämna alkoholutandningsprov att medverka till detta får 
blodprov tas även om förutsättningar härför inte föreligger enligt 28 kap. 12 § 
rättegångsbalken. Lag (1993:1465). 
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