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 Abstract 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vad polisens arbete hittills har inneburit 

och vad det kommer innebära i framtiden vad gäller målet att nå nollvisionen. 

För att ta reda på detta har jag intervjuat fyra stycken poliser och deras åsikter och 

erfarenheter presenteras i resultatet. Rapporten är avgränsad till att endast ta upp 

polisens trafiksäkerhetsarbete gällande hastighet och alkohol. Resultatet visar att 

polisen använder sig av de teoretiska samt praktiska hjälpmedel man har att 

använda sig av i trafiksäkerhetsarbetet. Detta fungerar ganska bra men problem 

kvarstår med att vissa poliser inte bötfäller trafikanter utifrån de nya riktlinjerna 

om 6 km/h över hastighetsgränsen som riksåklagaren fastställt 2006. Utvecklingen 

av tekniken på hastighets- och alkoholsidan har varit viktig. Detta har lett till att 

färre poliser behövs för att utföra kontroller samt att fler trafikanter har 

kontrollerats och fler har lagförts än tidigare. Jag skulle vilja se att någon i 

framtiden fortsätter på mitt spår men väljer att lägga fokus på narkotika i trafiken. 

Förare som kör drogpåverkade i trafiken idag är ett stort problem och är större än 

vad man tror. Lagstiftningen kring detta är fortfarande luddig och mycket hänger 

på den enskilda polisens subjektiva bedömning. 
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Förklaring av termer och begrepp 

 

ATK-kamera: Kameror som är uppsatta i skåp på våra vägar. Kameran utlöser sig själv 

och tar ett foto på det fordon som kör 6 km snabbare än den tillåtna hastigheten på 

vägsträckan. Kamerorna finns även tillgängliga i mobila format som vissa 

polismyndigheter har tillgång till. 

 

Laser: Polisens mätinstrument för användning ute i trafiken för att kunna läsa av ett 

fordons hastighet. 

 

Dräger 6810: Polisens sållningsinstrument som man använder sig av ute i trafiken när man 

tar utandningsprov på förare av motordrivet fordon. Sållningsinstrumentet kan endast visa 

ett kvalitativt värde om luftprovet innehåller alkohol över ett visst gränsvärde (positivt eller 

negativt). 

 

Evidenzer: Instrument som används för att bevisa om föraren är påverkad av alkohol eller 

inte. Provet tas på personens utandningsluft och mäter av koncentrationen av alkohol i 

utandningsluften.1 Två utandningsprov genomförs med en viss tidsfördröjning mellan 

proven och medelvärdet av de två resultaten minskat med det inbyggda säkerhetsavdraget 

blir det slutgiltiga resultatet som redovisas. 

 

Alkolås: Är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem som gör att 

om det finns alkohol i förarens utandningsluft går det inte att start bilen.2 

 

Alkolåsprogrammet: Om en person misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan man 

söka sig till detta program och delta i detta under två år istället för att få körkortet 

indraget.3 

                                                 
1 RPS (2004): FAP 333-2 RPS föreskrifter om alkoholutandningsprov med 
sållningsinstrument och bevisinstrument m.m. 
(http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP333_2_RPSFS2004_8.pdf) 
2 Vägverket (2009): Alkolås (http://www.vv.se/Trafiken/Alkohol--droger/Alkolas/ 
3 Körkortsportalen (2009): Alkolås - villkorlig återkallelse (http://www.korkortsportalen.se/jag-

har-forlorat-mitt-korkort/aterkallat/alkolas/) 
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1. Inledning 

Varje år dör och skadas människor svårt i trafiken i Sverige. Detta är ett stort 

problem och är något som inte går någon obemärkt förbi. Vi läser i dagstidningar 

om vad som inträffat och det är många som blir lidande, både den drabbade och 

hans eller hennes nära och kära samt samhället i stort. Risken att dödas eller skadas 

svårt i trafiken har genom åren minskat avsevärt. Prognosen för antalet döda och 

svårt skadade i trafiken 2009 är den lägsta siffran sedan 1950 då man började föra 

statistik över antalet döda i trafiken.4   

Trots de goda siffrorna är det en bit kvar till nollvisionens mål om noll döda i 

trafiken och det kommer att krävas många drastiska åtgärder för att detta ska 

uppfyllas. Visionen om att ingen människa skulle dö i trafiken presenterades i 

regeringens proposition den 22 maj 1997.5 

Nollvisionen är något som berör oss alla eftersom vi alla som rör oss i trafiken 

klassas som trafikanter. Det är dessutom ett område som är extra intressant för 

blivande poliser eftersom polisen har en viktig del i arbetet med nollvisionen. Ända 

sen starten med trafiksäkerhetsarbetet i Sverige har polisen varit en viktig kugge i 

maskineriet och det har visat sig att polisens arbete ute i trafiken med kontroller och 

rapporteringar av överträdelser spelar stor roll och är en viktig anledning för att 

föraren skall ändra sitt beteende i trafiken.  

1.1 Bakgrund 

Prognosen för antalet döda i trafiken år 2009 är 350 - 360.6 Trots alla åtgärder som 

har gjorts för att förbättra trafiksäkerheten sedan trafiksäkerhetsarbetet 

intensifierades i Sverige i samband med beslutet om nollvisionen hösten 1997 är vi 

långt ifrån de etappmål som sattes upp i propositionen om nollvisionen.7  

I juni 2009 fattade man beslut om nya etappmål i arbetet mot nollvisionen de 

innebär att år 2020 skall antalet döda i trafiken inte överstiga 220, det är en 

                                                 
4 Intervju - Tomas Lekander (Trafiksäkerhetsanalytiker Vägverket) 
5 Proposition 1996/97:137: Nollvisionen och det trafiksäkra samhället 
6 Intervju - Tomas Lekander (Trafiksäkerhetsanalytiker Vägverket) 
7 Proposition 1996/97:137: Nollvisionen och det trafiksäkra samhället 
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halvering av antalet döda i trafiken 2007.8 

  

Statens väg- och transportforskningsinstitut presenterade år 2007 en rapport med 34 

viktiga trafiksäkerhetsåtgärder som delades upp sex huvudgrupper: Hastighet, 

alkohol, säkerhetsbälten, fysiska åtgärder, trafikant och fordon.9  

Polisen prioriterar fyra av dessa områden i sitt arbete med trafiksäkerheten och de 

områdena är hastighet, nykterhet, användning av bilbälte, bilbarnstol och hjälm samt 

aggressiv körning.10 Detta fördjupningsarbete har begränsats till att handla om 

hastighet och alkohol. 

1.1.1  Hastighet 

Hastigheten spelar en avgörande roll för utfallet av en trafikolycka och kan vara 

skillnaden mellan liv och död. Trafiksäkerhetsforskare har beräknat att om alla 

håller gällande hastighetsgränser på vägarna kan 100 människors liv sparas varje 

år.11 Forskning har också visat att om medelhastigheten på våra vägar runt om i 

Sverige sänks med två kilometer i timmen kommer det innebära 10 % färre döda i 

trafiken.  

Under 2008 - 2009 kommer hastighetsförändringar på våra vägar att genomföras 

vilket kommer förväntas medföra att ungefär 14 färre dödade per år.12 

1.1.2  Alkohol 

Ett annat stort problem i trafiken är personer som kör alkoholpåverkade.  

I cirka 20 % av alla dödsolyckor i trafiken är en alkoholpåverkad person 

                                                 
8 Vägverket. (2008). Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - Aktörssamverkan mot nya 
etappmål år 2020. 
(http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3959/2008_31_malstyrning_av_trafiksakerhetsarbetet_aktorssamve

rkan_mot_nya_etappmal_ar_2020_.pdf) 
9 VTI (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder 
(http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=7782) 
10 RPS (2006): Polisens trafiksäkerhetsarbete 
(http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt

/Polisens_trafiksakerhetsarbete_trafikstrategi.pdf) 
11 RPS (2006): Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng 
(http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-

utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Trafik/Trafiksakerhet_Nationell_strategi.pdf) 
12 Vägverket (2009): Nya hastighetsgränser - Beräknade effekter och vinster 
(http://www.vv.se/Trafiken/Hastighet/Hastighetsgranser/Nya-hastighetsgranser/Beraknade-effekter-och-

vinster/) 
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inblandad.13  Uppskattningsvis görs 15 000 körningar i trafiken dagligen av personer 

som är påverkade av alkohol. Ungefär lika många personer blir stoppade av polisen 

under ett helt år.14   

Detta är ett stort problem och det här är en riskgrupp som anses vara ett väldigt stort 

hinder för i framtiden att uppnå nollvisionens mål.15  

De här individerna behöver hjälp med sitt missbruk och trots att de blir lagförda för 

brotten de gör är chansen stor att de befinner sig i trafiken igen om de inte får hjälp 

mot sitt missbruk. Det finns möjligheter att hjälpa personerna men idag krävs det 

samtycke från den misstänkte. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vad polisens arbete hittills har inneburit 

och vad det kommer innebära i framtiden vad gäller målet att nå nollvisionen. 

1.3  Frågeställningar 

Hur har polisens trafiksäkerhetsarbete sett ut historiskt gällande hastighet och 

alkohol? 

 Hur arbetar polisen med trafiksäkerhet idag utifrån hastighets- och 

alkoholproblemet? 

Hur ser trafiksäkerhetsarbetet ut i framtiden mot hastighet och alkohol? 

1.4 Tillvägagångssätt  

Jag har intervjuat fyra poliser och deras svar på mina sakfrågor och 

diskussionsfrågor har legat som grund till resultatet. Jag har personligen suttit ner 

med poliserna och intervjuat dem vilket tog lite mer än en timme per tillfälle. 

Jag har inte använt mig av ett nedskrivet formulär med frågor utan bett poliserna 

berätta om trafiksäkerhetsarbetet generellt och samtidigt vävt in mina 

frågeställningar under intervjuernas gång.  

                                                 
13 SOU 2008:84: Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi 
14 Fuhrman, Håkan (2008): Trafiknykterhetsbrott 
15 SOU 2008:84: Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi 
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2 Teoretisk och praktisk tillämpning 

2.1 Hastighet 

Polisens uppgift är att se till att trafikanterna på våra vägar håller hastigheten och 

detta kan man arbeta med på många olika sätt. Till exempel att vara synlig i trafiken 

men även genom att utföra faktiska hastighetskontroller med olika hjälpmedel 

exempelvis laser.  

Sedan 1996 har polisen också använt sig av ATK-kameror som komplement till den 

vanliga trafikövervakningen. 2008 fanns det 877 fasta kameror i skåp och 26 mobila 

kameror på våra vägar. Antalet kameror kommer att öka på våra vägar i framtiden.16    

På de vägar där det finns kameror har forskning visat att medelhastigheten har 

minskat. Detta har inneburit att antalet döda i trafiken sjunkit på de sträckor där 

hastighetskamerorna är uppsatta.17  

I april 2006 sänktes rapporteringsgränsen för fortkörningar i Sverige. Det innebär att 

rapportering kommer ske om föraren överskrider vägens hastighetsgräns med 6 

km/h . På hösten samma år infördes ytterligare riktlinje som polisen använder sig av 

idag, bötesbeloppen för hastighetsöverträdelser i trafiken höjdes avsevärt över en 

natt.  

 

Tanken med detta var att färre förare skulle köra för fort på vägarna samt att 

trafikanterna själva skulle välja att sänka hastigheten för att man inte ville betala 

höga bötesbelopp.18  

De ovan beskrivna hjälpmedlen (ATK-kameror, laser, högre bötesbelopp och lägre 

rapporteringsgräns) är hjälpmedel som polisen har tillgång till i sitt arbete att minska 

hastighetsöverträdelserna på våra vägar. Om hastigheten på våra vägar minskar 

innebär det i förlängningen att fler personer överlever när olyckan är framme. 

                                                 
16 Vägverket (2008): Fakta om trafiksäkerhetskameror, livräddare på väg 
(http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3718.aspx) 
17 Vägverket (2009): Effekter på hastighet och trafiksäkerhet med automatisk 
trafiksäkerhetskontroll (http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3984.aspx) 
18 VTI (2007): Sammanställning av 34 trafiksäkerhetsåtgärder 
(http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=7782) 
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2.2 Alkohol 

 Polisen har olika arbetsmetoder för att arbeta mot alkoholpåverkade personer i 

trafiken och till sin hjälp har man bland annat lagstiftning som säger att du har rätt 

att ta ett utandningsprov på alla förare när man stoppar en bil. Instrumentet man 

använder sig av heter Dräger 6810 och om detta ger ett positivt svar har man 

möjligheten att antingen ta ett blodprov eller använda en Evidenzer som mäter 

alkoholkoncentrationen i utandningsluften för att bevisa att den misstänkte är 

påverkad och eventuellt gör sig skyldig till ett rattfylleribrott. 

Personer som blir tagna för rattonykterhet kan dömas för rattfylleri alternativt grovt 

rattfylleri enligt lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Något som också är 

ganska vanligt är att körkortet återkallas eller att det delas ut en varning.19 Körkort 

skall obligatoriskt återkallas om personen har en promillehalt på 0,5 eller högre, vid 

lägre halter kan en varning utdelas om det anses vara en tillräcklig åtgärd.20   

Enligt Vägverkets statistik har mellan 5000 - 7000 körkort återkallats på grund av 

trafiknykterhetsbrott mellan åren 2005 - 2007.21  

Personer som polisen tar för rattfylleri har med största sannolikhet kört påverkade 

flera gånger innan det aktuella brottet och de har med största sannolikhet ett 

missbruksproblem. Polisen ska därför erbjuda den som ertappas med 

trafiknykterhetsbrott en möjlighet till rehabilitering. Idag är begreppet SMADIT 

(samverkan mot alkohol och droger i trafiken) enligt Skelleftemodellen vanligt 

förekommande. Detta är ett samarbete mellan flera olika organisationer, bland annat 

polis, beroendeenhet, socialtjänst och ibland frivården. Programmet bygger på 

frivillighet hos den som begått trafiknykterhetsbrott och är ett koncept som går ut på 

att personen skall få stöd och hjälp. Målet är att personen ska kunna hjälpas ur ett 

pågående missbruk.22  

Ett alternativ till att få körkortet återkallat kan vara att ansöka om att få delta i 

alkolåsprogrammet. Körkortet blir därmed villkorat med alkolås. I dagens läge är 

                                                 
19 Körkortslag (1998:488) 5 kap. 3 § 
20 Körkortslag (1998:488) 5 kap. 9 § 
21 SOU 2008:84: Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi 
22 Fuhrman, Håkan (2008): Trafiknykterhetsbrott 
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det personen själv som får stå för kostnaden vilket är dyrt (cirka 60 000 kr för en 

tvåårig villkorsperiod). Det är dock ett säkert system som innebär att om man är 

alkoholpåverkad kan inte bilen startas. En alkoholpåverkad person kan således inte 

köra sin bil.23  

Problemet med alkolåsprogrammet är att kostnaderna för den enskilda individen är 

höga, vilket leder till att endast de som har tillgång till pengar har möjlighet att 

delta. Det skulle vara en stor fördel om alla hade möjlighet att vara med i 

programmet. Att fortfarande kunna ta sig till sitt arbete med bil kan innebära mycket 

för en enskild individ, det kan vara skillnaden på att få behålla arbetet eller inte. Vid 

en oberoende utvärdering av försöksverksamheten med villkorlig körkortåterkallelse 

(alkolås) som Vägverket låtit Transportökonomisk intitutt (TÖI) i Norge genomföra 

är de samhällsekonomiska vinsterna så stora att det skulle vara lönsamt för staten att 

bekosta deltagande i alkolåsprogram.24 

  

 

                                                 
23 Vägverket (2009): Alkolås - körkortsåterkallelse 
(http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1211.aspx) 
24 Intervju - Mariann Almgren (Enhetschef Trafikant Transportstyrelsen) 
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3  Resultat 

Här nedanför presenteras polisernas svar uppdelade i de två olika områdena jag valt 

att skriva om i detta arbete. De fyra polisernas presenteras i resultatet som polis 1, 2, 

3 och 4.  

3.1 Hastighet  

  

Tidigare 

Polis 1 berättar att tidigare har polisen stått på den vägen där flest bilar rullar och i 

Västerbotten har det varit E4:an. Detta innebar att man valde att stå på den vägen 

hela tiden vilket gjorde att trafikanterna visste nästintill var polisen hade sina 

fartkontroller. Polis 1 berättar att det är väldigt viktigt idag att poliserna agerar 

aktivt ute på våra vägar. Kanske är detta en självklarhet idag men Polis 3 berättar att 

förr i tiden var det inte det. ”Det har väl varit lite si och så tidigare att när man inte 

haft något att göra åker de och tar en sväng på ”xxx” för att kolla in läget istället för 

att göra en trafikkontroll” 

 

Tekniken förr i tiden var krävande eftersom det behövdes många poliser för att 

kunna genomföra en fartkontroll vilket har blivit betydligt bättre idag. 

 

Idag 

Förr visste trafikanterna nästintill på vilka vägar polisen befann sig, men enligt Polis 

1 skall det inte vara lika lätt att lista ut det idag. Tanken är att trafikanterna inte skall 

veta var polisen befinner sig. Osäkerhet ska då leda till att hastigheten blir lägre. 

Som trafikant vet man att poliserna finns ute på vägarna men inte exakt var. Polis 1 

berättar också att med ATK-kameror på E4:an har behovet av poliskontroller 

minskat där. Kamerorna är en tillräcklig preventiv åtgärd. I verkligheten är det dock 

så att polisen i alla fall har kontroller på dessa sträckor berättar polis 4. 

Polisresurserna prioriteras där medelhastigheten är högst och eftersom det är på 

E4:an blir poliserna placerade där. 

 

I och med att polisens nationella strategi för trafiksäkerhetsarbete tillkom 2006 har 

poliserna, enligt polis 4, aktivt börjat jobba mer enligt den än tidigare och 
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problemen som fanns förut med oengagerade poliser är inte lika utbrett idag. 

 

På frågan om riksåklagarens ståndpunkt, som blev officiell 2006, om att man skulle 

bötfälla alla personer som kör mer än sex kilometer över tillåten hastighet anser alla 

poliser jag intervjuat att detta varit ett lyft men samtidigt finns fortfarande attityden 

kvar hos en del kollegor att bötfällning vid tidigare gränser fortfarande består.  

 

Detta anser flera av de intervjuade vara ett attitydproblem hos kollegorna och att 

man måste bli hårdare med att tillämpa de nya riktlinjerna annars blir det ingen 

effekt av det nya förslaget.  

 

Polis 4 berättar även att man tillämpat ett arbetssätt som går ut på att om det verkar 

vara en förstående individ man stoppat har det räckt med en tillsägelse och 

rapporteftergift men detta har visat sig inte alls ha fungerat trots allt. Samma person 

kommer dagen efter och kör i samma hastighet och har inte tagit till sig vad 

poliserna sagt. 

 

På frågan om de nya ordningsbotsnivåerna inneburit ett aktivt val av trafikanterna 

att sänka hastigheterna för att man inte vill bli bötfälld är svaren olika.  

 

När de nya bötesbeloppen kom märkte man att det sved i plånboken hos 

lagöverträdarna men allt eftersom har detta avtagit tycker Polis 1.  

Polis 4 menar att man har alltför låga bötesbelopp i Sverige jämfört med övriga 

nordiska länder. I Norge har man inte samma problem som i Sverige eftersom 

böterna är mycket högre och svider betydligt mer. De problem vi har i Sverige tror 

flera av poliserna att vi inte skulle ha om vi valde att höja böterna men detta är ett 

nationellt beslut och ligger på regeringsnivå. Om man inte väljer att höja beloppen 

ännu mer kommer problemen bara att kvarstå enligt Polis 4. Teknikutvecklingen har 

gått framåt och när man tidigare har man behövt vara flera poliser för att kunna göra 

en hastighetskontroll behöver vi idag när vi har lasern egentligen bara en polis för 

att genomföra hela stoppet. Detta innebär att vi har fler tillgängliga resurser att 

kunna använda oss av och samtidigt utföra fler kontroller än tidigare. 
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Framtid 

Framtiden ser ljus ut tycker polis 2 och 3 eftersom det nu satsas mer på polisen samt 

att de stora kullarna studenter som nu går på polishögskolan kommer bli färdiga och 

börja arbeta på myndigheterna. De anser båda två att det finns mer intresse i de här 

frågorna idag än det funnits tidigare. Detta borde medföra att dagens poliser 

kommer med den kunskap som finns idag om trafiksäkerhet ta ett större ansvar i 

framtiden än förut. Krav från chefer har tillkommit över tid och även 

produktionskraven har blivit högre än tidigare. Med framtiden kommer också bättre 

teknik som kommer innebära ett lyft för polisen och för säkerheten. 

3.2 Alkohol 

 

Tidigare 

Polisen arbetssätt var att satsa på att genomföra större razzior. Man behövde mycket 

personal och man arbetade genom att göra punktinsatser vid bland annat storhelger 

m.m. Detta krävde mycket resurser, idag har polisen förändrat sitt arbeta och fokus 

ligger mer på helheten än att omsätta mycket personal vid specifika tillfällen. 

 

Tekniken som användes förr var krånglig att arbeta med, man var tvungen att arbeta 

fram en misstanke hos varje förare för att man skulle kunna göra ett utandningsprov. 

Instrumenten var sämre och det var mer tidskrävande än idag. Förut var man även 

tvungen att ta med sig personen som var påverkad in till stationen eller till sjukhus 

för att göra provtagningen. 

 

Idag: 

Alla poliser som jag intervjuat anser att kraftsamling kring alkohol är väldigt viktig. 

Gör man fler blås och är man betydligt mer synlig i trafiken då minskar antalet döda 

i trafiken har man kunnat bekräfta med forskning.  

 

Polis 2 berättar att folk känner sig bevakade om de ser polisen ofta ute i trafiken och 

gör kontroller. Polisen berättar vidare att genom att synas mycket ute på vägarna vill 

man få en effekt med ringar på vattnet. Ett scenario skulle kunna vara att en person 

på en arbetsplats berättar att han blev stoppad idag av polisen, en annan på arbetet 



Rapport nr. 560 

 10 

2009-12-16 

berättar samma sak och denna effekt skall då förhoppningsvis påverka andra på 

arbetsplatsen och deras uppträdande i trafiken. 

 

Problematiken med alkoholpåverkade personer i trafiken är många. Polis 2 berättar 

att missbrukare alltid har funnits och de rör sig hela tiden ute i trafiken. Denne 

menar att de inte det största problemet, de kör kanske från sin bostad till 

Systembolaget och hem sen. Dessa personer är oftast lite äldre och har en bra 

körförmåga och håller sig ute mest dagtid. Samma polis anser att prioriteringen bör 

ligga på unga oerfarna bilkörare som är alkoholpåverkade och inte kan framföra sin 

bil på ett bra och säkert sätt. Dessa rör sig ute i trafiken på fredag och lördag nätter 

och det är de som är inblandade i olyckor och skall prioriteras först av de två olika 

typerna. 

 

Polis 2 fortsätter att berätta att man använder sig av två olika metoder att arbeta 

emot alkoholen i trafiken idag. ”Mängdblås”, man har en lagstiftning som säger att 

vi har rätt att göra utandningsprov på alla personer som vi stoppar och gör en 

rutinkontroll på. Samtidigt skall mängdblåsen ha en brottsförebyggande påverkan på 

bilisterna, det innebär att poliserna väljer de vägarna där flest folk befinner sig på, 

E4:an i Västerbotten exempelvis.  

 

”Prickskytte” eller som en av de andra poliserna också kallar det ”den egna 

erfarenheten”. Detta arbetssätt genererar färre blås eftersom man väljer specifika 

tider och platser där man vet att bilförare kan vara påverkade. Exempelvis vid 

hamnar när folk åker av färjor eller utanför Systembolaget när de öppnar. 

 

Polis 4 berättar också att man väljer vägar där man vet om att folk som är 

alkoholpåverkade rör sig på. Statistikuppgifter går att plocka fram via Evidenzern. 

Man kan se vilka som har åkt fast för rattfylleri och var de har stoppats. Med hjälp 

av detta kan man då välja alternativa platser att stå på.  

 

Ett annat arbetssätt, som används på en myndighet jag pratat med väljer att jobba 

med tips. Privatpersoner kan ringa till ett speciellt telefonnummer på 

polismyndigheten och berätta till exempel att min granne dricker mycket alkohol 
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och jag ser att han åker till jobbet och vinglar ut från uppfarten. Då kan polisen söka 

upp denna person om man till exempel vet var han bor samt var han arbetar. Arbetar 

man enligt denna metod har man många gånger fått en träff men vissa myndigheter 

anser att detta inte är ett bra sätt att arbeta efter.  

 

Polis 4 berättar att vad han vet har man inte några krav på att lagföra ett visst antal 

rattfyllerister. Utan kraven finns på antalet blås myndigheten presterar. Metoden 

med att sätta resurserna på en specifik person, som visserligen innebär en träff gör 

att man samtidigt missar 20 blås under tiden. Detta är inte intressant då målen med 

antalet utandningsprov anses mer viktiga eftersom det är utifrån dem man får 

pengarna. Detta anser polis 4 är väldigt frustrerande och tycker det är tråkigt att man 

fokuserar på mängdblåsen framför att lagföra en person som begår ett brott. Polis 2 

och 3 berättar att även tekniken inom polisens trafiksäkerhetsarbete mot alkohol har 

gjort stora framsteg och detta har inneburit att fler blås har kunnat genomföras och 

fler personer har kunnat bli lagförda. Men när man nu fått Evidenzer och använder 

sig av detta kan man få snabbare resultat och därigenom kunna lagföra fler personer. 

Evidenzern finns även placerade i polisens bussar vilket innebär att man kan göra 

klart allt på plats ute i trafiken. Detta blir mer tidseffektivt istället för att ta med 

föraren in på stationen och göra provet där.  

 

En förändring emot tidigare är att man alltid utför utandningsprov när man stoppar 

en person som till exempel har kört för fort. Detta var inte en självklarhet tidigare 

eftersom man var tvungen att, som med narkotika, arbeta fram en misstanke om 

alkoholpåverkan. Sen man i lagstiftningen införde att man även får ta 

utandningsprov på alla förare av motordrivet fordon är inte detta längre ett problem 

idag.  

 

På frågan om vad poliserna anser om möjligheterna att hjälpa personer som har ett 

missbruk efter att man gjort sig skyldig till ett rattfylleribrott är alla positivt inställda 

till arbetet utifrån skelleftemodellen.  

 

Några av poliserna jag intervjuat menar att poliser överlag måste bli bättre på att 

övertyga personerna. Alla de intervjuade poliserna anser att man måste ta tag i 
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personerna direkt när de har ”byxorna nere vid knäna” om inte detta görs är risken 

stor att de inte kommer att ta vara på möjligheterna som erbjuds. I Västerbotten har 

man omdirigerat resurserna så att man i Skellefteå till exempel åker direkt upp till 

sjukhuset och där utför evidenzerprovet och blir det positivt kan man lotsa dem 

vidare direkt för behandling. Antingen håller en polisman redan uppe på sjukhuset 

håller ett inledande samtal eller en person ur sjukhuspersonalen. 

 

Polis 4 berättar att skillnaden är stor beroende på vilken tid på dygnet personen blir 

tagen. På dagtid fungerar detta väldigt bra eftersom resurser finns tillgängliga men 

problem uppstår nattetid när inte det finns lika mycket resurser. Överlag menar en 

polis att socialtjänsten inte är direkt intresserade när man har få resurser vilket gör 

att samtal med personen inte brukar bli av. Detta måste man ta mer allvarligt på och 

skillnaden på om personen blir hjälpt eller inte är stor. 

 

Framtid: 

Som det ser ut idag har polisen ingen skyldighet att höra av sig till socialtjänsten 

men det kommer förhoppningsvis enligt polis 2 att ändras nästa år då man kommer 

föra in ett nytt lagförslag i polislagen. Detta kommer innebära att polisen har en 

skyldighet att höra av sig till socialtjänsten och meddela dem inom 24 timmar att en 

person har kört rattonykter.  

 

På frågan om alkolås i bilar delar alla poliser samma åsikt om att detta borde införas 

i alla bilar som finns på våra vägar. Tekniken finns men problemet ligger på högre 

nivå. Detta är tråkigt anser alla poliser men man delar alla förhoppningen att detta 

kommer ändras i framtiden och då kommer detta leda till att problemet med 

alkoholpåverkade personer på våra vägar kommer minska drastiskt. 

 

 

 

 



Rapport nr. 560 

 13 

2009-12-16 

4  Diskussion 

Mycket av det som de intervjuade poliserna berättar om är praktiskt polisarbete 

utifrån den lagstiftning och de tekniska möjligheter man har tillgång till.  

Som man kan läsa i resultatet har tekniken varit en viktig del i polisens arbete för att 

tillsammans med alla andra aktörer arbeta för ett trafiksäkrare samhälle. 

Möjligheterna till att nå de etappmål som regeringen, genom Vägverket har satt upp 

är inte omöjliga men det kommer att krävas väldigt mycket arbete på alla plan i vårt 

samhälle för att det skall uppfyllas. Polisens arbete är samtidigt kopplat till de 

nationella strategierna och det märks att man som polis idag arbetar utefter dessa 

strategier. Viktigt att nämna är också att polisens resurser har minskat drastiskt 

sedan i början av 1990-talet och den mängd trafikpoliser som fanns då finns inte 

idag. I och med den nya satsningen om att ha 20 000 poliser i Sverige år 2010 

kommer det dock att innebära att fler poliser kommer finnas ute på våra vägar. Stora 

förhoppningar finns om att det kommer leda till bättre trafiksäkerhet än tidigare.  

Då dagens studenter utbildas efter den senaste lagstiftningen och lär sig de nya 

teknikerna på skolan och under aspiranttiden. 

 

Polisens arbetsmetoder har förändrats drastiskt över tid ifrån att ha genomfört 

enstaka razzior vid specifika tillfällen till att dagligen befinna sig ute på våra vägar 

och övervaka trafiken. Samtidigt har planeringen gällande bevakning av strategiska 

platser utvecklats men problemet med för få poliser tillgängliga gör att 

tillämpningen av dessa inte alltid är aktuella.  

 

Implementeringen av de nya riktlinjerna för bötesfällning av hastighetsöverträdelser 

är fortfarande en attitydfråga som inte ändrats helt men förhoppningsvis kommer det 

i framtiden inte längre att vara ett problem. Med största sannolikhet kommer de 

poliser som utbildas idag att ha en annan inställning till detta i och med att de har 

bättre kunskaper om hastigheternas och alkoholens negativa effekter på utgången av 

en trafikolycka.  

 

Polisens trafiksäkerhetsarbete har förändrats och fler poliser idag arbetar med detta 

än tidigare. Förut låg ansvaret på trafikpoliserna och inte lika mycket på de vanliga 

ordningspoliserna. Idag har ordningspoliserna mer ansvar än tidigare eftersom det 
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finns färre trafikpoliser. Trafiksäkerhetsarbetet har även de senaste åren blivit ett 

viktigare område att arbeta med som prioriteras från högre nivå. 

 

Som nämndes i bakgrunden om rapporten från Statens väg- och 

transportforskningsinstitut har man redan i den kunnat fastslå att tidigare nämnda 

arbetsmetoder i denna rapport med ATK-kameror, lägre rapporteringsgränser, högre 

bötesbelopp och synliga poliser på våra vägar gett effekt.25 VTI:s rapport och 

prognosen om att antalet döda i trafiken 2009 kommer vara den lägsta siffran 

någonsin bör vara tillräckligt för att påvisa att polisens arbete gör skillnad i vår 

strävan efter att uppnå nollvisionens mål. 

 

Om man tittar några år längre fram i tiden, när den stora kullen polisstudenter har 

kommit ut på myndigheterna och etablerat sig. Samtidigt som tekniken blir allt 

bättre och attityden hos de poliser som inte vill rapportera vid den nya gränsen 

väljer att göra detta, kommer förhoppningsvis polisens arbete bli ännu bättre än det 

är idag. Framtiden ser ljus ut och förhoppningsvis kommer regerings etappmål för 

2020 att bli uppfyllt, men då räcker det inte enbart med att polisen sköter sitt arbete 

utan alla aktörer i samhället måste fortsätta att arbeta för att nå nollvisionens mål.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Personligen blir jag orolig när en av poliserna jag pratat med berättar att man väljer 

att prioritera kvantitet före kvalitet i dennes myndighet. Min åsikt är den att poliser 

skall arbeta för att förebygga brott, detta gör man på många olika sätt. Till exempel 

genom att stå längs E4:an och använda oss av lasern för att mäta hastigheten på 

förbifarande bilar. Detta är bevisat effektivt men samtidigt kan jag förstå den 

intervjuade polisens frustration när han berättar om att man får ett tips om att en 

person kör rattonykter och att detta tips klassas som väldigt trovärdigt, men att 

myndigheten inte stödjer arbetssättet om att försöka ingripa efter tips.  

 

Möjligheten till att lagföra denna specifika person och försöka hjälpa honom med 

sitt missbruk blir indirekt inte prioriterat för att myndigheten väljer att fokusera på 

                                                 
25 VTI (2007): Sammanställning 34 trafiksäkerhetsåtgärder 
(http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=7782) 
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mängdblås. Personligen tycker jag att det är tråkigt att det är blir så här, men 

besluten om detta ligger på en högre nivå. Eftersom polismyndigheten får pengar 

utifrån antalet mängdblås och pengarna är avgörande för om man skall kunna hålla 

på med sin verksamhet. 

 

Något som hela tiden har funnits med i mitt huvud under detta fördjupningsarbete är 

att det egentligen inte spelar någon roll hur många fartkontrollen polisen har och hur 

många personer som varje morgon blir stoppade och får göra ett utandningsprov.  

Det kommer alltid att finnas personer som inte följer de regler som finns på våra 

vägar. Detta är ett stort problem och de förändringar som har skett (ATK-kameror, 

mitträcken, högre bötesbelopp m.m.) har inte tagit bort problemet men har gjort det 

svårare för de förare som har dessa attitydproblem. 

 

Som flera av poliserna jag pratat med säger, att om alla förare skulle vara nyktra, 

hålla hastigheten samt att alla som åker bil använder bälte skulle vi kunna rädda 

betydligt fler liv varje år. Om alla i trafiken skulle följa dessa regler skulle 

regeringens etappmål om 220 döda i trafiken 2020 vara realistiskt. 

Jag anser själv att ovan nämnda åtgärder är en självklarhet men alla gör inte detta 

och det är en viktig uppgift för oss som poliser att hjälpa allmänheten att förstå 

detta.  

 

Under de intervjuer jag haft med poliser och anställda på Transportstyrelsen och 

Vägverket pratade vi även om drograttfylleribrottet. Vi diskuterade vilka problem 

som finns och arbetsmetoder över tid, detta block presenteras inte i denna uppsats 

men jag skulle gärna se att någon framtida student vill arbeta med detta då det är ett 

väldigt intressant område med många olika problemområden.  
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