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 Abstract 

Polisblicken är en förmåga som poliser skaffar sig under tiden de arbetar och som 

ökar varje enskild polis effektivitet om den används rätt. Kriminella personer 

använder sig dagligen utav fordon exempelvis för att transportera sig själv, 

kriminella vänner, stöldgods eller droger. Att polisen har kunskap om vad som är 

misstänkt är därmed viktigt för att kunna ingripa mot kriminella personer då de 

vistas i trafiken. Denna rapport visar vilka faktorer som poliser tycker är 

misstänkta. Bland dessa faktorer kan nämnas att om föraren eller någon 

passagerare är känd i kriminella kretsar sedan tidigare, om föraren har ett 

avvikande körsätt eller om fordonet eller ägaren till fordonet förekommer i 

polisiära register så är detta i hög grad misstänkt och en polisinitierad förarkontakt 

genomförs nästan alltid. Gemensamt för de mest misstänkta faktorerna är att de 

lätt går att koppla till kriminalitet av något slag. Rapporten visar även att poliser 

själva tror att en polisinitierad förarkontakt ofta leder till att annan kriminalitet 

uppdagas. Rapporten är skapad med hjälp av en enkät som distribuerats till olika 

polismyndigheter i Sverige. Endast poliser som arbetar på ordnings- och 

trafikavdelningar har uppmanats att svara på enkäten. Polisstudenter och poliser 

kan använda sig av rapporten som ett bollplank i skapandet av den egna 

polisblicken.
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1  Inledning 

Ordet ”polisblick” stötte vi först på i boken Bilder av polisarbete – Samhällsuppdrag, 

dilemman & kunskapskrav (Agevall & Jenner, 2006). Det mest intressanta med 

polisblicken är gränsdragningen mellan vad som är fördomar och vad som är erfarenhet. På 

polisutbildningen vid Umeå universitet diskuteras detta både på lärarledd utbildningstid och 

på ledig tid polisstudenter emellan.  

Polisblicken förknippas med den erfarenhet som poliser efter några år i tjänst har skaffat 

sig. Idag är antalet relativt nyutexaminerade poliser många. Behovet av att delge dessa, och 

även kommande polisaspiranter, information om vad i trafiken som kan väcka misstanke 

om brott torde vara stort.  

Det är viktigt att polisens verksamhet och handlande bygger på kunskap och erfarenheter 

för att den ska bli så effektiv som möjligt. Motsatsen är att verksamheten utgår ifrån 

fördomar som riskerar att ta viktig tid från polisen utan resultat. Under studietiden på Umeå 

universitet har polislärare berättat om tillfällen då de stannat bilar efter att de fattat någon 

form av misstanke, en så kallad polisinitierad förarkontakt. En nyfiken polisstudent undrar 

då vad det är som ligger till grund för misstanken. Vad var misstänkt, varför och på vilket 

sätt?  

1.1 Bakgrund 

Trafiken har starka samband med kriminalitet. Många gärningsmän använder fordon när de 

begår brott. Gärningsmän fraktar stöldgods, flyr från en brottsplats, åker till en person för 

att sälja narkotika med mera. 

”Kriminella personer färdas också i trafiken och mellan brottslig verksamhet 
och inblandning i trafikolyckor finns starka samband. Fler kontroller gör att 
Polisen hittar fler kriminella personer och upptäcker andra brott än 
trafikbrott. Trafiksäkerhetsarbetet ska därför inte leva vid sidan av den övriga 
brottsbekämpningen. Den information en polis kan få i samband med kontroll 
av fordon och förare kan motivera att polisen med stöd av annan lagstiftning 
kan vidta ytterligare åtgärder för att utreda andra brott än trafikbrott.” 
(Rikspolisstyrelsen, 2006, s. 8) 
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Polisen ska idag arbeta inriktat och med analyserad bakgrundsfakta gentemot brottslighet 

enligt polisens underrättelsemodell (Ekonomistyrningsverket, 2009). Någon rapport som 

belyser frågan om polisblicken specifikt i trafiken har inte hittats. Det verkar därmed finnas 

ett behov av att kartlägga och analysera polisblicken ur ett trafikperspektiv. Svensk polis 

behöver veta om det man tittar efter i trafiken faktiskt har bärighet på vad andra källor, till 

exempel rapporter ifrån BRÅ, Brottsförebyggande rådet, eller belastningsregistret visar vad 

polisen bör titta efter. Dagens polis ska veta om det är rätt fordon som stannas eller om 

polisen går miste om att stanna en eller flera kategorier av fordon som är av intresse med 

avseende på polisens uppgifter enligt 2 § polislagen (SFS 1984:387).  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten var att kartlägga vad poliser som spenderar stor del av sin 

yrkesverksamma tid i trafiken tittar efter för att höja misstanken och genomföra en 

polisinitierad förarkontakt. 

1.3  Frågeställningar 

Tror dagens polis att en polisinitierad förarkontakt leder till att annan brottslighet 

uppdagas?  

Vilka faktorer påverkar när dagens polis ska genomföra en polisinitierad förarkontakt? 

1.4  Avgränsningar 

Endast poliser på ordnings- eller trafikavdelningar fick svara på enkäten. Detta eftersom 

tanken var att resultatet skulle avspegla vad dagens polis, som spenderar mycket tid ute i 

trafiken, har för åsikter.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Som informationsinhämtningsmetod användes en enkät som bestod av 40 frågor, se bilaga 

1. Några av dessa frågor har gått att besvara genom att kryssa i ett alternativ (”Nej, aldrig”, 
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”Ja, men sällan”, ”Ja, ofta” och ”Ja, nästan alltid”). Några av frågorna var öppna vilket 

innebär att respondenterna själva fick skriva sitt svar i en textruta. Efter bara några månader 

i tjänst så bör varje polis ha genomfört polisinitierade förarkontakter och då tagit olika stor 

hänsyn till de faktorer som tas upp i enkäten. Därför borde svarsalternativen ”Nej, aldrig” 

och ”Ja, nästan alltid” vara ytterligheter i några av de ställda frågorna. De var ändå med 

som alternativ på alla frågor för att respondenten skulle ha möjlighet att svara så.  

Enkäten distribuerades via e-postlistor i groupwise till olika polismyndigheter i landet med 

olika arbetsområden ur demografiskt perspektiv. Bland de polismyndigheter som mottog 

enkäten återfinns polismyndigheterna i Dalarna, Gotland samt Värmland. Några personer 

på polismyndigheterna ute i landet ringdes upp och blev ombedda att vidarebefordra e-post 

med enkäten till ordnings- och trafikavdelningen på respektive myndighet då det inte fanns 

någon lämplig e-postlista i groupwise att skicka till. Bland dessa polismyndigheter återfinns 

polismyndigheterna i Stockholm samt Örebro. 

Enkäten låg ute på internet så att respondenterna kunde svara på den digitalt i lite mer än 

två veckor. 2010-04-14 klockan 17:00 gjordes en sammanställning av enkätresultatet. Det 

är detta enkätresultat som rapporten grundar sig på.  

Totalt påbörjade 55 personer enkäten och av dem genomförde 40 personer hela enkäten. Ett 

enkätsvar kom in efter att sammanställningen av enkätresultatet redan hade gjorts. Detta 

enkätsvar är inte medräknat i resultatet. 

De första fem frågorna i enkäten utgör bakgrundsfakta om respondenten (kön, ålder, år i 

tjänst sedan polisexamen, tjänstgöringsort och om svaranden är ordnings- eller trafikpolis). 

17,5 % av respondenterna var kvinnor och 82,5 % var män. Respondenterna fyllde upp alla 

våra ålderskategorier, majoriteten (75 %) var mellan 20 och 40 år gamla. I undersökningen 

fanns respondenter med blandad erfarenhet. Majoriteten (62,5 %) hade 0-5 år i tjänst. Ingen 

av respondenterna jobbade i storstad. Majoriteten (72,5 %) arbetade i en stad i Sverige. 

Respondenterna representerade både ordningsavdelning och trafikavdelning, majoriteten 

(85 %) tjänstgjorde dock på ordningsavdelning. 
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2  Lagar, förordningar och tidigare forskning 

Polisens rätt att stanna fordon regleras i 22 § 1-4 punkten polislagen (SFS 1984:387). 

Första punkten ger polisen rätt att stanna ett fordon om det finns förutsättningar att inleda 

en förundersökning. En polisman ska kunna stanna ett fordon för att vidta åtgärder inom 

ramen för primärutredning enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken (SFS 

1942:740). Justitieombudsmannen menar att bestämmelsen inte ger polisen rätt att stoppa 

ett transportmedel i rent spaningssyfte (Berggren & Munck, 2009). 

Andra punkten handlar om ingripanden mot förare eller passagerare i bilen och ger polisen 

rätt att stanna ett fordon för att ta med en person till förhör enligt 23 kap. 8 § 

rättegångsbalken eller gripa den som är misstänkt för brott enligt 24 kap. 6 § 

rättegångsbalken (Berggren & Munck, 2009).  

Enligt tredje punkten har polisen rätt att stanna fordon för att genomföra husrannsakan med 

stöd av rättegångsbalken eller polislagens regler (Berggren & Munck, 2009). 

Fjärde punkten ger polisen rätt att stanna ett fordon för att kontrollera fordonet eller föraren 

enligt vad som är särskilt föreskrivet. Sådana bestämmelser finns till exempel i lagen (SFS 

2001:558) om vägtrafikregister, trafikförordningen (SFS 1998:1276), lagen (SFS 

1976:1090) om alkoholutandningsprov och fordonsskattelagen (SFS 1988:327) (Berggren 

& Munck, 2009). 

Om ett fordonsstopp är initierat och om föraren kan misstänkas gjort sig skyldig till brott 

som avses i 4 § lagen (SFS 1951:649) om straff för vissa trafikbrott, får ögonundersökning 

göras på förare av motordrivet fordon enligt 2 § lagen (SFS 1999:216) om 

ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken.  

I Bilder av polisarbete – Samhällsuppdrag, dilemman & kunskapskrav (Agevall & Jenner, 

2006) har författarna uppmärksammat en norsk studie Politiblikket (Finstad, 2000) där 

begreppet ”Polisblicken” myntats för första gången. Finstad menar att poliser i en polisbil 

uppmärksammar andra saker än vad allmänheten gör. Agevall och Jenner tar även upp 

Susanne Anderssons avhandling Ordnande praktiker: en studie av status, homosocialitet 



Rapport nr. 604 

 5

och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer (2003), där hon såg i sin studie hur 

”närpolisernas svepande blick” blev allt tydligare efterhand. Hon verkar mena att poliser ser 

omvärlden genom en slags lins, vilket påverkar beslutsprocessen, där de gör upp gränser 

mellan kriminalitet och laglydighet.  

I Perspektiv på polisetik (Granér & Knutsson, 2001) menar författarna att poliser genom 

mer erfarenhet blir mer känsliga för vad som kan avvika från det normala i omgivningen. 

En del av polisiärt tänkande handlar om att poliser utvecklar olika sätt för att kategorisera 

sin omgivning och människor. I den polisiära erfarenheten ingår att öva upp en färdighet i 

att tolka situationer utifrån tecken som den vanliga allmänheten inte skulle lägga märke till. 

Som polis reagerar man till exempel på bilar som befinner sig på ovanliga platser och på 

människor utifrån klädsel och uppträdande.  

”Polisaspiranter har beskrivit hur de upplevde att de gradvis förändrades 
under pågående praktik, noterade detaljer i omvärlden som de tidigare inte 
varit medvetna om, identifierade misstänkta narkomaner etc.” (Granér & 
Knutsson, 2001, s. 101)  

BRÅ har kartlagt vilka brott som indikerar en fortsatt lång och omfattande brottskarriär. 

BRÅ-rapporten 2000:3 Strategiska brott - Vilka brott förutsäger en fortsatt brottskarriär? 

kommer fram till att det handlar om tre huvudbrott: tillgrepp av fortskaffningsmedel, rån 

och stöld. Det största av de tre brotten är tillgrepp av fortskaffningsmedel.  

”Mer än var fjärde (27 %) person, som i sin debut lagförs för tillgrepp av 
fortskaffningsmedel, kommer i sitt fortsatta liv att tillhöra den lilla grupp som 
svarar för 50 procent av den totala brottsligheten.” (Brottsförebyggande 
rådet, 2000, s. 7)  

Informationen från BRÅ visar hur viktigt det är att beivra viss brottslighet med koppling till 

fordon för att kunna avbryta en begynnande brottskarriär av större slag. 
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3  Resultat 

Här redovisas de resultat som framkommit i enkätsvaren. Resultaten från frågorna med 

fasta svarsalternativ redovisas med ett medelvärde från respondenternas svar. 

Svarsalternativen har även fått varsitt värde för att ett medelvärde på svaren ska kunna 

räknas ut. Alternativet ”Nej, aldrig” har fått värdet ”1”, ”Ja, men sällan” har fått värdet ”2”, 

”Ja, ofta” värdet ”3” och ”Ja, nästan alltid” värdet ”4”. Genom detta är det möjligt att få 

fram ett medelvärde på hur respondenterna svarat på frågan och det kan alltså tjäna som ett 

slags allmänt svar på frågan. Som exempel kan beskrivas att medelvärde 2,40 betyder att 

den allmänna åsikten från våra respondenter är någonstans mellan ”Ja, men sällan” och ”Ja, 

ofta” fast det lutar lite åt ”Ja, men sällan”. Redovisningen av resultatet av undersökningen 

kommer i stor grad att utgå ifrån medelvärdet på respektive fråga.  

Frågorna såsom de ställdes i enkäten är markerad genom kursiv text och citationstecken, 

därefter följer svaren på frågorna. Sist i resultatavsnittet finns en sammanfattning över de 

resultat som framkommit. 

3.1  Tror dagens polis att en polisinitierad förarkontakt 

leder till att annan brottslighet uppdagas? 

”Tycker du att en polisinitierad förarkontakt leder till att annan kriminalitet som inte kan 

beivras med ordningsbot uppdagas?” 

Medelvärdet på frågan är 2,68 och 67,5 % av respondenterna har svarat ”Ja, ofta” på frågan. 

Övriga 32,5 % av respondenterna har svarat ”Ja, sällan” på frågan. Ingen har valt att kryssa 

i de övriga alternativen ”Nej, aldrig”, ”Ja, nästan alltid” eller ”Jag har aldrig genomfört en 

polisinitierad förarkontakt”.  

Om någon respondent hade svarat ”Jag har aldrig genomfört en polisinitierad förarkontakt” 

så hade denna länkats till enkätens sista sida, ingen av respondenterna har klickat i detta 

alternativ.  
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3.2  Vilka faktorer påverkar när dagens poliser på 

ordnings- och trafikavdelningar ska genomföra en polisinitierad 

förarkontakt? 

Resultatet ifrån enkäten delas här upp i hög, medelstor och låg påverkansgrad utifrån vilket 

medelvärde som varje enskilt svar har. Påverkansgraden visar hur stor betydelse varje 

faktor har för dagens poliser när de ska besluta sig för en polisinitierad förarkontakt. Ju 

större påverkansgrad faktorn har, desto större betydelse har faktorn. Faktorer med ett 

medelvärde på 0-1,99 bedöms ha låg påverkansgrad. Faktorer med ett medelvärde på 2-2,99 

bedöms ha medelstor påverkansgrad. Faktorer med ett medelvärde på 3-4 bedöms ha hög 

påverkansgrad.  

Först redovisas faktorer som har hög påverkansgrad då de kan anses vara av mest intresse 

för läsaren, sedan faktorer som har medelstor påverkansgrad och därefter faktorer som har 

låg påverkansgrad. Sist redovisas svar på öppen fråga angående övrigt som respondenten 

vill delge andra kollegor och blivande poliser. 

3.2.1  Faktorer som kan anses ha hög påverkansgrad 

”Inverkar faktorer kring föraren på ditt beslut att stanna fordonet?” 

Medelvärdet i svaret är 3 och 80 % har svarat ”Ja, ofta”. Enligt resultatet har faktorer kring 

föraren en stor inverkan på den enskilde polismannens beslut om att genomföra en 

polisinitierad förarkontakt.  

Vad är viktigt att kolla efter hos föraren av ett fordon? 

Respondenterna fick själva belysa vad de anser vara viktigt i en öppen fråga angående 

föraren. De tydligast gemensamma faktorerna som går att återfinna i respondenternas svar 

är förarens utseende och förarens beteende. Det som verkar anmärkningsvärt hos förarens 

utseende är om föraren är nervös i blicken, att föraren ser sliten eller ”känd” ut, förarens 

klädsel eller att föraren ser ut som en missbrukare. Faktorer kring förarens beteende som 

har stor inverkan är om föraren försöker undvika och dölja sig för polisen på olika sätt. När 
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det förekommer misstänksamma rörelser i bilen och föraren ”far runt” eller ”fipplar” i 

kupén så skapar detta en misstanke hos respondenterna att föraren försöker stoppa undan 

narkotika eller stöldgods. Om föraren verkar överdrivet tillmötesgående eller å andra sidan 

överdrivet aggressiv så skapar det anledning till misstanke hos respondenterna. 

Respondenterna uppger att de får ett ”helhetsintryck” och att ”magkänslan är med även 

den”.  

På de frågor där respondenterna varit styrda till att svara mellan de fyra fasta 

svarsalternativen uppges att de två faktorer som spelar in mest utifrån medelvärdet är om 

föraren är känd i kriminella kretsar sedan tidigare (medelvärde 3,75 där 77,5 % har svarat 

”Ja, nästan alltid”) samt om föraren har ett avvikande körsätt (medelvärde 3,75 där 77,5 % 

har svarat ”Ja, nästan alltid”). De faktorer som verkar något mindre viktiga i jämförelse 

med de nyss nämnda utifrån medelvärdet är förarens ålder (medelvärde 2,20 där 45 % har 

svarat ”Ja, men sällan”) och förarens kön (medelvärde 2,10 där 40 % har svarat ”Ja, men 

sällan”).  

”Blir du mer benägen att stanna fordonet om föraren har ett avvikande körsätt?” 

Medelvärdet i svaret är 3,75 och 77,5 % har svarat ”Ja, nästan alltid”. 20 % av 

respondenterna svarade ”Ja, ofta” på denna fråga. Detta tyder på att om föraren har ett 

avvikande körsätt så genomförs en polisinitierad förarkontakt nästan alltid. Här återfinns en 

god samsyn hos respondenterna som i stor utsträckning svarat likadant.  

Vad är då ett avvikande körsätt? 

Respondenterna ombads att själva skriva vad de anser vara exempel på avvikande körsätt. 

33 av 40 respondenter valde att beskriva sin syn på vad avvikande körsätt kan vara.  

De tre faktorerna som respondenterna tog upp flest gånger är hastighet, att fordonet vinglar 

över vägen, eller att föraren har ett undvikande beteende. Hastigheten verkar ha störst 

betydelse när det kommer till respondenternas syn på om ett körsätt kan anses vara 

avvikande. Att föraren kör fort eller långsamt eller att föraren växlar mellan de båda är helt 

klart en grogrund till misstanke hos respondenterna. Ungefär 2/3 av de som svarade på den 

öppna frågan om avvikande körsätt tog upp hastigheten som en betydande faktor. Nästan 
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hälften av respondenterna berättar att när ett fordon vinglar är det misstänkt och vill då 

genomföra en polisinitierad förarkontakt. Den tredje största faktorn som ingår i ett 

avvikande körsätt är åtgärder som föraren vidtar för att undvika en polispatrull. Föraren kan 

exempelvis svänga undan plötsligt då de ser en polisbil eller genomföra någon annan form 

av undanmanöver för att undvika polispatrullen. Ett annat exempel på detta kan vara att 

föraren färdas på mindre vägar trots att det finns en större, bättre väg att nå samma mål på. 

Detta för att föraren antar att det är mindre risk att stöta på en polispatrull på en mindre väg.  

Andra exempel på avvikande körsätt som förekommer i svaret på frågan är att föraren 

genomför konstiga eller plötsliga filbyten och sidoförflyttningar samt har en lite udda 

placering på vägbanan. Ofta sker detta utan att föraren använder körriktningsvisare vilket i 

sig är ett högfrekvent exempel på avvikande körsätt.  

Övriga exempel på avvikande körsätt som nämns är att föraren har ett aggressivt 

körbeteende och kör hetsigt. Att använda helljus eller dimljus, att inte använda sig av 

bilbälte och att upprepa sin färdväg är andra exempel på vad respondenterna anser vara 

misstänkt.  

Det bör förtydligas att många av respondenterna kombinerat många av faktorerna nämnda 

ovan i sina svar. Den mest påtagliga åsikten är att varje respondent skapar sig en 

helhetsbedömning om vad som är misstänkt i varje enskild situation. Svaren tyder på att 

varje enskild faktor bör tjäna som exempel på vad som kan ingå i en sådan 

helhetsbedömning. 

"Är du mer benägen att stanna en bil om föraren är känd i kriminella kretsar sedan 

tidigare?" 

Medelvärdet i svaret är 3,75 och 77,5 % har svarat ”Ja, nästan alltid”. 20 % av 

respondenterna svarade ”Ja, ofta” på denna fråga. Resultatet på frågan är procentuellt sett 

identiskt med svaret på frågan ovan.  Är föraren känd i kriminella kretsar sedan tidigare så 

genomförs en polisinitierad förarkontakt därmed nästan alltid. Här återfinns en god samsyn 

hos respondenterna som i stor utsträckning svarat likadant.  
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"Är du mer benägen att stanna en bil om någon passagerare är känd i kriminella kretsar 

sedan tidigare?" 

Medelvärdet i svaret är 3,68 och 72,5 % har svarat ”Ja, nästan alltid”. 22,5 % av 

respondenterna svarade ”Ja, ofta” på frågan. Det förefaller som att respondenterna blir mer 

benägna att stanna fordon där någon av passagerarna är känd i kriminella kretsar sedan 

tidigare. 

"Har faktorer kring fordonet inverkan på ditt beslut att stoppa fordonet?" 

Medelvärdet i svaret är 3,15 och 67,5 % av respondenterna har svarat ”Ja, ofta”, 25 % av 

respondenterna svarade ”Ja, nästan alltid” på frågan och 2,5 % av respondenterna har svarat 

”Nej, aldrig” på frågan. Således visar det sig att faktorer kring fordonet har stor inverkan på 

respondentens beslut att stanna fordonet.  

Vad tycker respondenterna är viktigt angående fordonet? 

13 av 40 respondenter valde att belysa saker som de själva tycker är viktiga att titta efter 

angående fordonet. Inget av svaren förekommer högfrekvent i resultatet sett till dess exakta 

betydelse. Flera av de faktorer som dock omnämnts bara en gång torde kunna ingå i svaret 

"Allmänna skicket på bilen" som även det bara omnämns exakt i de orden en gång. 

Exempel på faktorer som bara omnämns en gång är att bilen har en trasig kofångare, dåliga 

däck, ej fungerande bromsar, ej gällande belysning påslagen eller att registreringsskyltarna 

ej är synliga rakt fram- och bakifrån. Två av respondenterna har uppgivit att om det ser ut 

som en "bus-bil" ska den stoppas.  

På de frågor där respondenterna varit styrda till att svara mellan de fyra fasta 

svarsalternativen uppges två faktorer kring fordonet som spelar in mest utifrån medelvärdet. 

Dessa faktorer är om ägaren till fordonet förekommer i polisiära register (medelvärde 3,55) 

eller att fordonet förekommer i polisiära register (medelvärde 3,58). 
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"Blir du mer benägen att stanna fordonet om ägaren förekommer i polisiära register (efter 

slagning på registreringsskylten)?" 

Medelvärdet i svaret är 3,55 och 57,5 % av respondenterna har svarat ”Ja, nästan alltid”, 40 

% av respondenterna har svarat ”Ja, ofta” och 0 % av respondenterna svarade ”Nej, aldrig” 

på frågan. Tabell 1 visar att eftersom respondenternas svar i stort sett är fördelade på två 

närliggande svarsalternativ kan det konstateras att respondenterna har stor samsyn gällande 

frågan.  

 

Nej, aldrig. Ja, men sällan. Ja, ofta.
Ja, nästan 
alltid.

Svar 0,0% 2,5% 40,0% 57,5%
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Tabell 1 

"Blir du mer benägen att stanna fordonet om det förekommer i polisiära register?" 

Medelvärdet i svaret är 3,58 och 60 % av respondenterna har svarat ”Ja, nästan alltid”, 37,5 

% av respondenterna svarade ”Ja, ofta” och 0 % av respondenterna svarade ”Nej, aldrig” på 

frågan. Tabell 2 visar att det även här råder stor samsyn mellan respondenterna.  

 

Nej, aldrig. Ja, men sällan. Ja, ofta.
Ja, nästan 
alltid.

Svar 0,0% 2,5% 37,5% 60,0%
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Tabell 2 
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3.2.2  Faktorer som kan anses ha medelstor påverkansgrad  

”Spelar förarens ålder någon roll när du tar ditt beslut att stanna ett fordon?" 

Medelvärdet i svaret är 2,20 och 45 % har svarat ”Ja, men sällan”. Enligt resultatet har 

förarens ålder ingen överväldigande inverkan på den enskilde polismannens beslut om att 

genomföra en polisinitierad förarkontakt men viss påverkan finns.  

Spridningen på hur respondenterna svarat på frågan är relativt stor i jämförelse med hur 

respondenterna svarat på andra frågor. Poliser verkar alltså inte ha en gemensam samsyn på 

huruvida förarens ålder spelar någon roll vid polisinitierade förarkontakter. Det är således 

viktigt att visa på den skillnad som respondenterna uppvisat mer i detalj. Tabell 3 visar att 

17,5 % av respondenterna svarade ”Nej, aldrig”, 45 % ”Ja, men sällan”, 37,5 % ”Ja, ofta” 

och 0 % ”Ja, nästan alltid”. 

 

 

Nej, aldrig. Ja, men sällan. Ja, ofta.
Ja, nästan 
alltid.

Svar 17,5% 45,0% 37,5% 0,0%
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Tabell 3 

Åldern som samlat begrepp spelar inte en stor roll i jämförelse med andra faktorer som till 

exempel om föraren är känd i kriminella kretsar sedan tidigare. Det finns däremot en viss 

skillnad i benägenheten att genomföra en polisinitierad förarkontakt beroende på om 

föraren är mellan till exempel 18-20 år eller mellan 60 år och äldre.  

Generellt pekar resultatet på att poliser genomför en polisinitierad förarkontakt mer sällan 

ju äldre föraren är. Undantaget är förare mellan 18-20 år, med medelvärde 2,33, som enligt 

resultatet löper mindre risk att bli utsatta för en polisinitierad förarkontakt i jämförelse med 

förare mellan 21-24 år. Förare mellan 21-24 år löper störst risk för att bli utsatta för en 

polisinitierad förarkontakt med ett medelvärde på 2,43. Redan när föraren nått åldern 25-29 
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år har medelvärdet sjunkit till samma nivå som det var vid 18-20 års ålder för att sedan 

gradvis sjunka ju äldre föraren blir. Förare som är 60 år och äldre har ett medelvärde på 

1,53 och löper därmed minst risk att bli utsatt för en polisinitierad förarkontakt.  

Frågan kring ålder begränsades genom att inte fråga om förare som polisen uppskattar vara 

yngre än 18 år, den lagliga gränsen för att inneha ett B-körkort. Detta då alla poliser 

säkerligen stannar ett sådant fordon såvida övningskörning inte föreligger. Frågan är även 

begränsad på så sätt att alla åldrar från 60 år och uppåt finns i samma kategori. Det gör att 

resultatet inte visar huruvida risken att bli utsatt för en polisinitierad förarkontakt förändras 

mellan till exempel åldersgrupperna 60-69 år och 70-79 år. Det finns dock ingenting som 

motsäger det generella resultatet att poliser genomför en polisinitierad förarkontakt mer 

sällan ju äldre föraren är.  

”Spelar förarens kön någon roll när du tar ditt beslut att stanna ett fordon?" 

Medelvärdet i svaret är 2,10 och 40 % har svarat ”Ja, men sällan”. Liksom med förarens 

ålder har förarens kön bara viss inverkan på den enskilde polismannens beslut om att 

genomföra en polisinitierad förarkontakt. 

Respondenterna har fördelat sina svar relativt jämnt mellan svarsalternativen. Det är tydligt 

att olika poliser lägger olika stor betydelse i förarens kön. Det är därför intressant att visa 

hur respondenterna svarat på frågan. Tabell 4 visar att 30 % av respondenterna svarade 

”Nej, aldrig”, 40 % ”Ja, men sällan”, 20 % ”Ja, ofta” och 10 % ”Ja, nästan alltid”.  

 

Nej, aldrig. Ja, men sällan. Ja, ofta.
Ja, nästan 
alltid.

Svar 30,0% 40,0% 20,0% 10,0%
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Tabell 4 
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Tabell 5 visar att en jämförelse könen emellan visar att män löper en större risk att bli 

utsatta för en polisinitierad förarkontakt med medelvärdet 2,23. För kvinnor är medelvärdet 

1,60.  

 

Nej, aldrig. Ja, men sällan. Ja, ofta.
Ja, nästan 
alltid.

Svar 47,5% 47,5% 2,5% 2,5%
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Är du mer benägen att stanna en bil om föraren är kvinna?

 
Tabell 5 

”Har faktorer kring eventuella passagerare inverkan på ditt beslut att stanna fordonet?” 

Medelvärdet i svaret är 2,45 och 50 % har svarat ”Ja, men sällan”. 5 % av respondenterna 

svarade ”Nej, aldrig” på denna fråga. Då det finns passagerare i fordonet har faktorer kring 

de passagerarna en klar inverkan på respondentens beslut att stanna fordonet. Detta då 95 % 

av respondenterna svarat ett jakande alternativ på frågan.  

Vad tycker respondenterna är viktigt angående passagerare? 

16 av totalt 40 respondenter valde att själva belysa olika saker som de tycker är viktigt med 

hänsyn till eventuella passagerare. Svaren angående passagerare skiljer sig åt ganska 

mycket i svaren till denna öppna fråga. Några faktorer kring passagerare tenderar till att 

nämnas något oftare varför de ändå redovisas.  

3 av respondenterna har på olika sätt beskrivit en situation där det blir aktivitet i det 

misstänkta fordonet när de upptäcker polispatrullen. Exempel från respondenternas svar är 

"hända saker" och "fipplas". I svaret på den öppna frågan om vad som är misstänkt kring en 

enskild förare så har ordet "fippla" haft koppling till att föraren stoppat undan narkotika 

eller stöldgods. Författarna vill dock påpeka att det inte kan visas huruvida det finns ett 

samband däremellan. 
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3 av respondenterna har även tagit upp att det är misstänkt med många obältade personer i 

fordonet. Andra exempel på faktorer som tagits upp av 2 eller 1 respondent är om det är 

bara killar eller män i bilen och att en polisinitierad förarkontakt är mer riskabel om det är 

många passagerare i fordonet.  

"Blir du mer benägen att stanna fordonet om det har enkla brister (till exempel trasig 

körriktningsvisare, smutsig registreringsskylt och liknande)?" 

Medelvärdet i svaret är 2,90 och 55 % av respondenterna har svarat ”Ja, ofta”, 0 % av 

respondenterna svarade ”Nej, aldrig” på frågan. Faktorn om fordonet har enkla brister 

verkar således vara något som ökar respondenternas benägenhet att genomföra en 

polisinitierad förarkontakt. 

"Blir du mer benägen att stanna fordonet om det är av annan nationalitet än svensk?" 

Medelvärdet i svaret är 2,15 och 50 % av respondenterna har svarat ”Ja, men sällan” och 5 

% av respondenterna svarade ”Ja, nästan alltid” på frågan. Här råder inte lika stor samsyn 

bland respondenterna som tidigare då deras svar är relativt utspritt på de 4 

svarsalternativen. Det finns dock en klar övervikt för svaret "Ja, men sällan".  

I den öppna frågan där respondenterna själva fick uppge vad som är intressant påpekade en 

av respondenterna att det beror på vilken nationalitet som fordonet har. Enligt respondenten 

betyder det inte så mycket om ett fordon är ifrån till exempel Norge om inga andra 

"varningssignaler" föreligger. En annan respondent nämner att intresset ökar om det är en 

skåpbil med en annan nationalitet än svensk eller om fordonet kommer ifrån någon av 

Sveriges grannar i östlig riktning.  

"Blir du mer benägen att stanna fordonet om fordonets allmänna status är sämre (till 

exempel skick, smutsig, gammal)?" 

Medelvärdet i svaret är 2,83 och 37,5 % av respondenterna har svarat ”Ja, men sällan”, 35 

% av respondenterna svarade ”Ja, ofta” och 25 % av respondenterna svarade ”Ja, nästan 

alltid” på frågan. Respondenternas svar är ganska utspritt på de 3 jakande fasta 
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svarsalternativen. Respondenterna blir alltså mer benägna att stanna fordonet men graden 

av hur stor inverkan faktorn har på varje enskild respondent skiljer sig åt ganska kraftigt.  

Ovan nämnda resultat bör jämföras med det resultat där respondenterna fick svara öppet på 

om det är något som de själva tycker är viktigt med fordonet där några av svaren hänvisar 

till att fordonets status har betydelse.  

"Spelar tidpunkten roll för ditt beslut att stanna fordonet?" 

Medelvärdet i svaret är 2,45 och 57,5 % av respondenterna har svarat ”Ja, ofta”, 22,5 % av 

respondenterna har svarat "Ja, men sällan" och 17,5 % av respondenterna har svarat ”Nej, 

aldrig”. Nästan en tredjedel av respondenterna har alltså svarat att tidpunkten spelar roll för 

respondentens beslut att stanna fordonet.  

16 av de 26 respondenter som fick beskriva en misstänkt kombination av tidpunkt och plats 

tog upprepade gånger upp kväll och natt som en misstänkt tidpunkt. 4 av de 26 

respondenterna berättar om specifika platser de anser vara misstänkta under dagtid. 2 av 

dessa 4 angav den specifika situationen att det är bra att stå utanför Systembolaget vid 

öppningstid för att påträffa misstänkta rattfyllerister. En av de 4 respondenterna förklarar att 

fordon som vistas i villaområden dagtid är misstänkt. En annan av de 4 respondenterna 

menar att fordon runtomkring skolor och dagis på vardagar är misstänkt liksom fordon på 

tungt trafikerade landsvägar dagtid såväl som kvällstid. Samtliga av dessa 4 respondenter 

har även påtalat kombinationer av tidpunkt och plats där tidpunkten varit nattetid.  

Resultatet från den öppna frågan pekar därmed på att fordon som påträffas under kvällstid 

väcker större benägenhet hos respondenterna att genomföra en polisinitierad förarkontakt.  

"Spelar platsen roll för ditt beslut att stanna fordonet?" 

Medelvärdet i svaret är 2,58 och 60 % av respondenterna har svarat ”Ja, ofta” och 30 % av 

respondenterna har svarat "Ja, men sällan". Majoriteten av respondenterna har alltså svarat 

att platsen spelar roll för respondentens beslut att stanna fordonet.  
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Enligt respondenternas svar så är det ofta en förutsättning att fordonet påträffas kvälls- eller 

nattetid för att platsen ska väcka misstanke. De fåtal gånger då platsen är misstänkt på 

dagtid så anges det tydligt annars är platsen misstänkt kvälls- och nattetid.  

De platser som flest respondenter tagit upp i sina svar är industriområden (13 av 26), 

adresser och områden där kända kriminella bor (10 av 26) samt villa- och bostadsområden 

(6 av 26). En respondent tog upp att villaområde kan vara intressant även dagtid.  

Övriga exempel på platser som olika respondenter tog upp är fordon som rör sig på mindre 

vägar, okända fordon kring företag med stöldbegärligt gods, i närheten av krog eller 

uteställe efter stängning, utanför affärer och i närheten av hamnar och båtklubbar.  

Några exempel ur respondenternas svar där platsen bör kunna vara misstänkt oberoende av 

tid på dygnet är platser då det inte ska röra sig bilar vid den tiden på dygnet. Även 

stillastående bilar med folk i samt områden där det sällan finns polis bör enligt 

respondenternas svar inte vara misstänkt endast nattetid.  

Övrigt om tid och plats för polisinitierad förarkontakt 

3 av de 26 respondenterna som valde att kommentera frågan påpekade på olika sätt att det 

inte alltid är kombinationen av tid och plats som avgör om fordonet stannas eller inte. De 

har istället pekat på andra faktorer som tagits upp på andra ställen i rapporten och även på 

slumpfaktorn. 

3.2.3  Faktorer som kan anses ha låg påverkansgrad 

”Ökar din benägenhet att stanna fordonet om det finns passagerare i fordonet?” 

Medelvärdet i svaret är 1,93 och 50 % har svarat ”Ja, men sällan”. 30 % av respondenterna 

svarade ”Nej, aldrig” på frågan. Frågan berör alla situationer då det finns passagerare med i 

fordonet. Inga andra faktorer är upptagna i frågan varför respondenten måste ta ställning till 

om endast det faktum att det finns passagerare i fordonet gör någon skillnad mellan om 

respondenterna vill genomföra en polisinitierad förarkontakt eller inte.  
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”Spelar antalet passagerare roll för din benägenhet att stanna fordonet?” 

Medelvärdet i svaret är 1,63 och 47,5 % har svarat ”Nej, aldrig”. 42,5 % av respondenterna 

svarade ”Ja, men sällan” på frågan. Resultatet säger alltså att antalet passagerare inte spelar 

någon större roll i respondenternas beslut om att stanna ett fordon. Det bör dock redan nu 

påpekas att en del av respondenterna själva skrev att det är en ökad säkerhetsrisk om 

passagerarna är många. 

"Spelar det roll vilket fabrikat fordonet har när du beslutar dig för att stanna fordonet?" 

Medelvärdet i svaret är 1,78 och 45 % av respondenterna har svarat ”Nej, aldrig” och 35 % 

av respondenterna svarade "Ja, men sällan". Svaren tyder på att de flesta polisinitierade 

förarkontakterna genomförs utan hänsyn till vilket fabrikat fordonet som stannas har.  

Då respondenterna fick svara öppet på vad som kan vara av intresse kring fordonet så tog 

endast 2 av respondenterna upp olika fordonsfabrikat i sina svar. Fabrikat som omnämndes 

var då Ford (Focus och Escort), Saab (9000, omnämnd av båda respondenterna), Audi och 

BMW. Det bör dock påpekas att endast 13 av 40 respondenter gav egna reflektioner i 

frågan och av de 13 var det endast 2 respondenter som nämnde enskilda fordonsfabrikat. 

Dessa svar kan därmed knappast tillmätas någon statistisk riktighet.  

3.2.4  Övrigt som respondenten vill delge andra kollegor och blivande poliser 

"Har du några övriga tips om vad som är bra att titta efter som du vill delge andra kollegor 

och blivande poliser? 

19 av 40 respondenter valde att skriva ner lite övriga tips om vad som kan vara bra att titta 

efter och tänka på för den polisman som vill genomföra en polisinitierad förarkontakt. Det 

som omnämns mest är polismannens egen magkänsla. 8 av respondenterna har uppgett att 

de tycker att polismannen ska lita på sin egen magkänsla. 3 av respondenterna tipsar om att 

poliser bör göra snabba stopp, att de inte ska fundera så länge innan den polisinitierade 

förarkontakten genomförs. Vidare tipsar 2 respondenter om att poliser som är yngre i tjänst 

bör göra många polisinitierade förarkontakter i syfte att "bygga upp" sin egen magkänsla.  
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En annan respondent säger att erfarenheten kommer med antalet stopp. Att inte låta 

kollegan i polispatrullen tjata om att "Nej, det var nog inget" är något som 2 av 

respondenterna tipsar om.  

Många av de tips som respondenterna gav var de ensamma om att ge, de tipsen redovisas 

ändå i syfte att låta läsaren ta del av dessa tips. Respondenterna uppger att polismannen bör 

skapa sig en helhetsbedömning där olika faktorer ingår, att polismannen bör stanna både 

"risiga" och "lyxiga" fordon eftersom många kriminella vill glänsa med att de har pengar. 

Andra tips är att alltid tänka på säkerheten, vara medveten om att folk ofta ljuger, att 

kontrollera föraren noga, ställa frågor om narkotika samt att polismannen bör köra sakta 

och titta mycket i backspegeln eftersom det finns mycket av polisiärt intresse där.  

3.3  Resultatsammanfattning 

Dagens polis tror att en polisinitierad förarkontakt leder till att annan brottslighet uppdagas 

ganska ofta enligt vår undersökning. Då det finns svårigheter att hitta statistik på om det är 

en faktisk verklighet så är detta endast ett indicium på att det faktiskt är så.  

Exempel på faktorer som har hög påverkan på respondenternas beslut att genomföra en 

polisinitierad förarkontakt är om föraren eller någon passagerare är känd i kriminella 

kretsar sedan tidigare, om föraren har ett avvikande körsätt, om fordonet eller ägaren till 

fordonet förekommer i polisiära register, allmänna faktorer kring fordonet och sist allmänna 

faktorer kring föraren. Gemensamt för dessa faktorer är att de har stor koppling till 

kriminalitet. 

Exempel på faktorer som har medelstor påverkan på respondenternas beslut att genomföra 

en polisinitierad förarkontakt är om fordonet har enkla brister eller en sämre allmän status, 

plats och tid då fordonet påträffas, allmänna faktorer om eventuella passagerare, förarens 

kön och ålder samt fordonets nationalitet.  

Exempel på faktorer som har låg påverkan på respondenternas beslut att genomföra en 

polisinitierad förarkontakt är om det finns passagerare i fordonet eller inte, antalet 

passagerare samt vilket fabrikat fordonet har. 
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4  Diskussion 

4.1  Kritik av tillvägagångssätt 

Rapporten har en enkät som informationsinsamlande metod. Fördelen är att metoden ger 

fler svar som kan peka i en och samma riktning. Nackdelen är att svaren inte blir lika 

uttömmande och nyanserade. I slutet av enkäten uppmanades respondenten att lämna namn 

och kontaktuppgifter om den kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Inga intervjuer 

har emellertid genomförts på grund av tidsbrist. För att få nyanserade svar har öppna frågor 

använts efter varje avsnitt i enkäten.  

Inga svar har erhållits från respondenter som arbetar i en storstad. Det kan nämnas att 

enkäten inte distribuerades till Göteborg och Malmö samt att poliser ifrån Stockholm 

påtalade problem med internetåtkomsten. Hade svar inkommit från poliser som arbetar i en 

storstad hade resultatet kunnat bli ett annat.  

Enkäten fick 40 svar vilket inte ger fullständig statistisk säkerhet men resultatet pekar ändå 

i en viss riktning. En undersökning med fler enkätsvar hade kunnat ge en mer korrekt bild 

av verkligheten. 

4.2  Slutsatser 

Frågan om huruvida dagens polis tror att en polisinitierad förarkontakt leder till annan 

brottslighet uppdagas gör att respondenten får uppskatta sin egen förmåga att stanna rätt 

bilar baserat på egna erfarenheter. Den statistik som skulle behövas för att göra en 

jämförelse mellan antalet polisinitierade förarkontakter där annan kriminalitet uppdagats 

och antalet polisinitierade förarkontakter där ingenting påträffats finns inte idag författarna 

veterligen. Det skiljer sig säkerligen mellan respondenterna hur ofta de väljer att genomföra 

polisinitierade förarkontakter samt hur lång tid de tar på sig att fatta misstanke med 

avseende på ambitionsnivå, kunskap och erfarenhet med mera. Därmed bör resultatet på 

frågan endast tjäna som indicium på huruvida dagens polis är framgångsrik, i 

brottsbeivrande hänseende, i sina polisinitierade förarkontakter. 
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Bland de faktorer som haft hög påverkansgrad återfinns allmänna faktorer kring föraren 

eller fordonet, att föraren eller någon passagerare är känd i kriminella kretsar sedan tidigare, 

att fordonet eller dess ägare förekommer i polisiära register och att föraren har ett 

avvikande körsätt. Gemensamt för faktorerna är att det är lätt att återfinna ett kriminellt 

beteende kopplat till faktorn.  

Det känns naturligt att faktorer kring föraren har hög påverkansgrad. Det är polismannens 

uppfattning av hur en kriminell person ser ut och beter sig som ligger till grund för beslutet 

att stanna fordonet. Att fordonet som föraren färdas i är trasigt eller slitet kan peka på att 

ägaren till bilen har ont om pengar, väljer att lägga sina pengar på något annat eller inte 

bryr sig om att följa vad som lagligen är föreskrivet genom att inte reparera fordonet. 

Eftersom personer med ett pågående allvarligt missbruk tenderar att lägga alla sina 

ekonomiska resurser på att underhålla missbruket kan ett slitet fordon skapa misstanke om 

brott.  

Vi tror att det kan finnas en uppfattning bland poliser att om man en gång har haft en 

kriminell livsstil eller haft ett missbruk är risken stor att man återfaller till det beteendet. En 

konsekvens av den uppfattningen är att dessa personer kontrolleras och följs upp 

kontinuerligt. Det ser vi som anledningen till att faktorerna att föraren eller någon 

passagerare är känd i kriminella kretsar sedan tidigare eller att fordonet eller dess ägare 

förekommer i polisiära register har hög påverkansgrad.  

Några beteenden som togs upp under faktorn avvikande körsätt var att föraren pendlar 

omotiverat i hastighet eller genomför plötsliga inbromsningar utan synbar anledning. Även 

att fordonet vinglar har hög påverkansgrad. Alla dessa beteenden tyder på en oförmåga hos 

föraren att kontrollera fordonet. Denna oförmåga kan grundas i att föraren saknar körkort 

eller är påverkad av alkohol, droger eller mediciner. Det är därför viktigt att stanna och 

kontrollera fordon och förare.  

Män löper större risk att bli utsatta för en polisinitierad förarkontakt vilket kan grunda sig i 

att män oftare blir lagförda för brott än kvinnor. Yngre förare ökar benägenheten hos 
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respondenterna att genomföra en polisinitierad förarkontakt. Detta borde ha ett samband 

med att yngre personer generellt är mer kriminellt aktiva än äldre.  

Den aktivitet som uppstår i ett fordon när passagerare upptäcker en polisbil är intressant då 

den väcker misstanke om att personerna i bilen försöker gömma något för polisen till 

exempel narkotika eller stöldgods. Ett fordon med flera obältade personer kan tyda på att 

personerna i fordonet har en generell ovilja att följa gällande lagstiftning. Denna ovilja kan 

göra personerna mer benägna att begå andra brott.  

En enkel brist kan uppstå på fordonet för vem som helst och närsomhelst under pågående 

färd. Ofta är man som förare omedveten om att felet uppstått. Polisen har som uppgift att 

hjälpa allmänheten och därför ligger det i polisens intresse att stanna fordonet och påtala 

bristen så att den kan åtgärdas. Man bör därför göra skillnad mellan fordon med en enkel 

brist och fordon med många enkla brister. Att många enkla brister skulle uppstå under 

pågående färd förefaller osannolikt. Om ägaren samlat på sig många enkla brister på 

fordonet kan det tyda på att denne inte bryr sig om att fordonet ska vara säkert samt i övrigt 

lagligt att framföra. Det kan även här finnas ett samband mellan oförmågan eller oviljan att 

åtgärda de enkla bristerna och övrig kriminalitet. För oss förefaller det som att fordon med 

en enkel brist stannas som en hjälpande åtgärd och fordon med flera enkla brister stannas då 

det fattats misstanke om eventuella brott.  

Svaret till frågan om fordonets allmänna status är väldigt likt svaret till frågan om allmänna 

faktorer kring fordonet. När respondenterna fick skriva vad de anser vara viktigt att tänka 

på angående fordonet så angav de omständigheter som tyder på att fordonets skick är 

sämre. Gränsen mellan ett fordon som är kriminellt och ett som bara har sämre status verkar 

således dras med hjälp av andra faktorer omnämnda i denna rapport.  

Tid och plats som separata faktorer har betydelse för respondenterna, dock inte stor. 

Kombinationen av dessa faktorer är viktig då den kan skapa anledning att anta att någonting 

kriminellt pågår. Generellt kan det sammanfattas som misstänksamt när fordonet inte hör 

hemma på platsen vid den tidpunkten. 
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4.2.1  Sammanfattning av slutsatser 

Gemensamt för faktorer som väger tungt är att det finns någonting som kan antas vara 

kriminellt kopplat till faktorn. För att en enskild polis ska kunna använda sig av några av 

faktorerna måste denne känna till bakgrundsfakta om sitt arbetsområde. Exempelvis är det 

viktigt för en polis att känna till vilka personer som brukar röra sig i kriminella kretsar. Ett 

annat exempel är att en polis måste ha vetskap om olika adresser som är intressanta ur ett 

polisiärt perspektiv. Detta går inte att läsa sig till utan denna kunskap får polisen genom 

erfarenhet av att ha arbetat i samma område under en längre tid. Övrig information går att 

få via polisiära register. 

4.3  Förslag 

Syftet med rapporten i ett längre perspektiv är att polisstudenter, polisaspiranter och poliser 

som jobbar ute i trafiken ska kunna läsa om polisblicken ur trafikperspektiv i ett 

utbildningsmaterial.  

För att skapa ett sådant utbildningsmaterial föreslås att man går till väga på följande sätt. 

Först behövs en rapport eller undersökning som visar vad poliser, som spenderar stor del av 

sin yrkesverksamma tid i trafiken, tittar efter för att höja misstanken och genomföra en 

polisinitierad förarkontakt. Då skapas ett underlag, baserat på forskning som senare ska 

jämföras med annan statistik och andra källor. ”Polisblicken ur ett trafikperspektiv” kan 

anses vara denna första del men kanske finns ett behov av att göra en ny mer omfattande 

rapport, med stöd ifrån Rikspolisstyrelsen, för att helt täcka detta behov.  

När rapporten, som är baserad på forskning, är gjord blir nästa steg i att göra ett 

utbildningsmaterial att jämföra resultaten ifrån den rapporten med andra källor. Först då 

kan resultaten i rapporten bekräftas eller dementeras. Detta för att de åsikter som finns hos 

poliser om vad som anses vara misstänkt måste prövas utifrån annan statistik och forskning. 

Om det som framkommer i den första rapporten inte jämförs med annan forskning finns en 

risk att fördomar, som inte hjälper poliser i sitt arbete, grundfästs ännu mer.  
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Det sista steget är att skapa materialet för utbildning och referenshämtning för 

polisstudenter, polisaspiranter och andra poliser. I och med slutförandet av detta steg 

slutförs det som idag är visionen av denna rapport. 
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Bilaga 1: Enkät 

1 Vänligen uppge ditt kön. 
1. Kvinna 2. Man 

2 Vänligen uppge din ålder. 
1. 20-25 4. 36-40 7. 51-55 
2. 26-30 5. 41-45 8. 56-60 
3. 31-35 6. 46-50 9. 61-67 

3 Vänligen uppge antal år i tjänst från dagen du tog polisexamen. 
1. 0-5 2. 6-10 3. 11-15 4. 16 eller fler 

4 Vilket alternativ stämmer bäst överens med din tjänstgöringsort? 

 
1. Storstad (Sthlm, 

Gbg, Malmö) 
2. Stad 3. Mindre ort 4. Övrigt 

5 Arbetar du på ordningsavdelningen eller på trafikavdelningen? 
1. Ordningsavdelningen 2. Trafikavdelningen 

6 
Tycker du att en polisinitierad förarkontakt leder till att kriminalitet som inte kan beivras 
med ordningsbot uppdagas? Med annan kriminalitet menar vi till exempel att du träffar på 
narkotika, stöldgods eller liknande situation. 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

5. Jag har aldrig tagit en polisinitierad förarkontakt. 

7 Inverkar faktorer kring föraren på ditt beslut att stanna fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

8 Spelar förarens ålder någon roll när du tar ditt beslut att stanna ett fordon? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

9 Är du mer benägen att stanna bilen om du uppskattar förarens ålder till: 
9.1 18-20 år  

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
9.2 21-24 år  

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
9.3 25-29 år  

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
9.4 30-39 år  

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
9.5 40-49 år  

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
9.6 50-59 år  

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
9.7 60 år och äldre 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
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10 Spelar förarens kön roll när du tar ditt beslut att stanna ett fordon? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

11 Är du mer benägen att stanna en bil om föraren är: 
11.1 Kvinna 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
11.2 Man 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

12 Är du mer benägen att stanna en bil om föraren är känd i kriminella kretsar sedan tidigare? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

13 Blir du mer benägen att stanna fordonet om föraren har ett avvikande körsätt? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

14 
Nämn gärna några exempel på avvikande körsätt. Om du vill kan du klicka på "Nästa" så 
kommer du vidare.  
1. Skriv ditt svar här 

15 
Här får du gärna belysa saker angående föraren som du tycker är viktigt men som du inte fått 
besvara i frågorna innan. Klicka på "Nästa" för att fortsätta. 
1. Skriv ditt svar här 

16 Har faktorer kring eventuella passagerare inverkan på ditt beslut att stanna fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

17 Ökar din benägenhet att stanna fordonet om det finns passagerare i fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

18 
Är du mer benägen att stanna en bil om någon passagerare är känd i kriminella kretsar sedan 
tidigare? 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

19 Spelar antalet passagerare roll för din benägenhet att stanna fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

20 
Här får du gärna belysa saker angående passagerare som du tycker är viktigt men som du inte 
fått besvara i frågorna innan. Klicka på "Nästa" för att fortsätta. 
1. Skriv ditt svar här 

21 Har faktorer kring fordonet inverkan på ditt beslut att stoppa fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

22 
Blir du mer benägen att stanna fordonet om det har enkla brister (till exempel trasig 
körriktningsvisare, smutsig registreringsskylt och liknande)? 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

23 
Blir du mer benägen att stanna fordonet om ägaren förekommer i polisiära register (efter 
slagning på registreringsskylten)? 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 
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24 Blir du mer benägen att stanna fordonet om det förekommer i polisiära register? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

25 Blir du mer benägen att stanna fordonet om det är av annan nationalitet än svensk? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

26 
Blir du mer benägen att stanna fordonet om fordonets allmänna status är sämre (till exempel 
skick, smutsig, gammal). 

1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

27 Spelar det roll vilket fabrikat fordonet har när du beslutar dig för att stanna fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

28 
Här får du gärna belysa saker angående fordonet som du tycker är viktigt men som du inte 
fått besvara i frågorna innan. Klicka på "Nästa" för att fortsätta. 
1. Skriv ditt svar här 

29 Spelar tidpunkten roll för ditt beslut att stanna fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

30 Spelar platsen roll för ditt beslut att stanna fordonet? 
1. Nej, aldrig 2. Ja, men sällan 3. Ja, ofta 4. Ja, nästan alltid 

31 
Vänligen beskriv några misstänkta kombinationer av tidpunkt och plats som du ser det. Du 
kan hoppa över denna fråga genom att klicka "Nästa". 
1. Skriv ditt svar här 

32 
Har du några övriga tips om vad som är bra att titta efter som du vill delge andra kollegor och 
blivande poliser? Du kan hoppa över denna fråga genom att klicka "Nästa". 
1. Skriv ditt svar här 

33 

Vi kommer eventuellt att genomföra intervjuer liknande denna enkät. Skulle du kunna tänka 
dig att bli uppringd av oss för en kortare telefonintervju? Under intervjun får du möjlighet att 
svara utförligare på frågorna. Vid intervjun kommer vi inte veta vad du svarat i enkäten. Du 
får gärna lämna telefonnummer och tidpunkt på dagen då vi kan kontakta dig. Har du frågor 
angående enkäten så ber vi att du hör av dig till Oscar Alm eller Fredrik Boström via 
groupwise (båda är studenter vid PHS Umeå). Detta är den sista sidan, vi vill passa på att 
tacka för din medverkan! 
1. Uppge gärna namn, telefonnummer och när det passar dig att vi ringer. 

 


