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 Abstract 
Syftet med studien var att undersöka huruvida borttagandet av kontrollmärket 

påverkade ordningspolisens dagliga arbete eller inte, samt vilka eventuella övriga 

följder det skulle kunna få. En enkätundersökning genomfördes bland 

ordningspoliserna på Uppsalas polismyndighet för att ge oss en bild, om än en 

begränsad sådan, av polisernas åsikt. Denna bild ligger dessutom delvis till grund 

för vårt arbete och det är polisernas egna åsikter som utgör en stor del av det 

empiriska materialet som vi använt oss av, detta eftersom väldigt få arbeten 

tidigare gjorts kring ämnet. Inom ramen för rapporten visas de olika polisernas 

åsikter och det visar sig att det råder ett relativt unisont tänkande kring ämnet. 

Slutsatserna vi drar är att det finns viss problematik som borttagandet av 

kontrollmärket medfört, vissa uppenbara och andra lite mer långsökta
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valde detta ämne är på grund av den lagändring som trädde i 

kraft den 1 januari 2010. Denna lagändring innebar att kontrollmärket avskaffades och 

således togs ur bruk. Det vi vill belysa med arbetet är hur lagändringen påverkar 

polismannen i dennes dagliga verksamhet. Vår förförståelse är att ändringen skapar 

merarbete för poliserna som nu tvingas göra en slagning varje gång man vill 

kontrollera om ett fordon är skattat. Ytterligare ett skäl till varför vi valt detta ämnet 

är att eftersom vi själva snart påbörjar vår aspiranttjänstgöring så kommer detta även 

vara en stor del i vår vardag och på så sätt påverka oss på en daglig basis. Vidare 

tänker vi försöka ta reda på huruvida borttagandet får några andra effekter på 

ordningspolisens arbete. 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att belysa huruvida lagändringen gällande borttagandet av 

kontrollmärket påverkar polisens dagliga arbete.  

1.3  Frågeställningar 

– Varför genomfördes lagändringen? 

– Hur påverkar det polisens dagliga arbete? 

– Vilka övriga effekter kan borttagandet av kontrollmärket få? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på ordningspoliser, det vill säga de utryckande enheterna, 

detta eftersom vi anser att det är mest relevant för oss då det är detta som vi kommer 

att göra under den närmsta överskådliga framtiden. Samt att det är oftast 

ordningspoliser samt trafikpoliser som kommer i kontakt med fordon på vägarna, 

därför är det inte relevant att tillfråga övriga enheter. De elva informanterna arbetar i 

Uppsala, vilket i sig också är att  se som en avgränsning, givetvis kan åsikterna skilja 

sig åt mellan olika myndigheter. 
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1.5 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Anledningen till detta är för att den 

tid vi hade till vårt förfogande var så pass begränsad så att en större studie inte hade 

varit möjlig då resultatet hade blivit lidande. Dessutom var vi medvetna om att vi inte 

är de enda polisstudenterna som skriver en uppsats och att poliserna, vars arbetsbörda 

redan är hög, inte har tid eller ork att svara på en väldig massa frågor som kommer in 

via enkäter från studenter. Vi anade att vi inte skulle få fram tillräckligt många 

informanter i en kvantitativ undersökning för att ge oss en trovärdig och relevant data.  

Primärt kommer våra bakgrundsfakta att bestå av olika ordningspolisers åsikter som 

vi fått del av genom en enkät som de fått besvara. Ordningspoliser är således den 

målgrupp som vi valt. Givetvis är vi medvetna om att denna begränsade mängd svar 

som vi får fram inte speglar alla ordningspolisers syn på ämnet, men vi hoppas kunna 

ge en fingervisning på de generella åsikterna. Vid en mer omfattande undersökning 

kunde man ha åtskiljt saker så som ålder, tid i tjänst, kön samt andra liknande saker 

men på grund av den ringa mängden informanter skulle resultatet bli missvisande. 

Dessutom tänker vi, genom att använda oss av stämplingsteorin, koppla samman 

kontrollmärkets borttagande med eventuella ytterligare effekter som det kan orsaka i 

samhället. 

Vidare tänker vi även ta del av anledningen till lagändringen, varför den gjordes och 

relevant fakta kring beslutet. Detta gör vi genom eventuella förarbeten som finns, 

samt uttalanden av regering och transportstyrelsen.  

1.6    Kontrollmärkets historia 

År 1970 tillsattes en statlig offentlig utredning för att modernisera bilregistersystemet 

i Sverige. Följande år var denna utredning klar och den ledde till att bilregistret 

centraliserades och att kontrollmärket infördes år 1973. Kontrollmärkets funktion var 

att visa att fordonsskatten var betald samt att fordonet var godkänt vid besiktning och 

att fordonet var trafikförsäkrat. Hösten 2009 beslutade regeringen att avskaffa 

kontrollmärket då det inte fyller samma funktion längre eftersom polisen har tillgång 
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till vägtrafikregistret 24 timmar om dygnet. Genom att avskaffa kontrollmärket sparar 

staten åtskilliga miljoner.1

 

 

2  Begreppsförklaring & Teori 

Avställt fordon – Om man inte skall använda sig av sitt fordon kan man välja att 

ställa av det. Detta innebär att man inte behöver betala vare sig fordonsskatt eller 

trafikförsäkring. Detta anmäls till Transportstyrelsen. Vill man sedan ställa på sitt 

fordon igen går man även då via Transportstyrelsen, för att få fordonet påställt måste 

man som ägare ha trafikförsäkring och betala fordonsskatt samt en avgift på 50:- 

kronor i påställningsavgift. Dock slipper man sedan 1 februari 2010 ha med sig 

påställningsbevis, denna regeländring kom till följd av att kontrollmärket 

avskaffades.2

Fordonsstopp – När polisen stoppar ett fordon kallas detta för ett ”fordonsstopp”. 

Det kan ske av olika anledningar och på flera olika sätt. 

 

Informanter – Med informanter syftar vi till de ordningspoliser som arbetar vid 

Uppsala läns polismyndighet som svarat på vår enkät. 

Körförbud – Ett fordon som belagts med körförbud får inte användas. Detta regleras 

i Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner 2§. Transportstyrelsen, polisman, 

besiktningsorgan eller besiktningsman får belägga ett fordon med körförbud om 

fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan att riskera säkerheten i 

trafiken enligt Fordonslag (2002:574) 3 kap 6§ 

LKC– är en förkortning av länskommunikationscentral. 

Länskommunikationscentralens uppgift är att leda den händelsestyrda polisiära 

verksamheten. Det innebär kort att LKC skickar polispatruller till olika händelser. 

LKC svarar även för servicen till poliserna i yttre tjänst, det innebär att poliserna kan 

vända sig till LKC för att få svar på olika frågor. Till exempel frågor om fordon eller 

person. 
                                                 
1 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Kontrollmarke/Historien-om-kontrollmarket och 
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/71/61/10879541.pdf 12/05 -10 
2 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister 8 Kap. 



Rapport nr. 607 

 4 

2010-05-20 

Ordningsbot – En ordningsbot kan utfärdas av polisman, åklagare, 

kustbevakningstjänsteman eller tulltjänsteman. Ordningsboten är en penningböter 

som utfärdas på platsen för händelsen och kan bara utfärdas för vissa brott. 

Ordningsbotskungörelse (1968:199)3

QP - är en förkortning av Question Police. QP-frågor är något som en polisman i yttre 

tjänst ställer till LKC. Denna fråga kan avse både information om fordon och person. 

 

Stämplingsteorin – Teorin går ut på att i ett samspel mellan flertalet människor, där 

någon har rollen som avvikare och någon annan/andra som ickeavvikare, så kommer 

den avvikande att bete sig på ett felaktig sätt. Med avvikande beteende menas sådant 

beteende som av samhället inte är helt accepterat och som därmed sticker ut, utöver 

det vanliga. Enligt stämplingsteorin så får upprepade negativa reaktioner från 

ickeavvikare den effekten att avvikarens självbild förändras. Självbilden förändras 

enligt teorin till det sämre, detta resulterar i att avvikaren tar ytterligare avstånd från 

det övriga samhället. Detta drabbar alla människor vid något tillfälle i livet särskilt då 

man är väldigt ung. Denna form av avvikelse kallas för primär avvikelse. Oftast 

bedöms denna avvikelse som naturlig och så ringa att samhället inte noterar den över 

huvud taget som något annat än vad det är, någon tillfällig ”fas” som personen går 

igenom. En ung person som passerar puberteten med allt vad det innebär är ett 

klassiskt exempel på detta, dock så anpassar sig personen i de allra flesta fall allt 

eftersom och normaliseras in i samhället. Om detta inte sker så förblir personen dock 

en avvikare enligt samhällets syn, och personen börjar se på sig själv på samma sätt 

vilket stärker utanförskapet. Detta kallas sekundär avvikelse och detta leder till att det 

avvikande beteendet fortsätter och dessutom trappas upp. 4

  

 

                                                 
3 Ordningsbotskungörelse (1968:199) 
4 Goldberg, 2000 
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3 Resultat 

Här presenteras de resultat som vi fått fram och som kommer att ligga till grund för 

våran diskussion och våra slutsatser 

3.1  Varför genomfördes förändringen? 

I ett en skrift där regeringen presenterar nya lagar och förordningar, som utfärdades i 

samband med årsskiftet 2009/2010 så fick den gamla lagen gällande kontrollmärken 

på bilar se sig förverkad. Den gamla bestämmelsen kunde man läsa om i kap 9 i 

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Enligt regeringen så ansågs 

kontrollmärket föråldrat samt överflödigt. Man menar att det nya systemet utan 

kontrollmärken skall gynna alla parter. Fordonsägare kommer nu att slippa den börda 

som det innebär att sätta dit det nya märket menar regeringen. Framförallt hjälper det 

de fordonsägare som innehar ett stort antal fordon t ex. företag som bedriver 

åkeriverksamhet. Samtidigt menar regeringen att Transportstyrelsen kommer att göra 

besparingar med cirka 37 miljoner kronor per år. Dessa pengar kommer att sparas då 

man drar in på en stor del administrativa kostnader som kontrollmärket innebar. 

Polisens del i det hela kommenterar man på följande sätt: 

 ”Kontrollmyndigheterna, inklusive polisen, har all nödvändig information via 

fordonets registreringsnummer och Vägtrafikregistret.”5

Regeringen anser att myndigheter i allmänhet och polisen i synnerhet har tillräckligt 

med information att tillgå genom att göra slagningar på fordonets 

registreringsnummer, vilket resulterar i att kontrollmärket inte längre behövs. 

Rikspolisstyrelsen skall dessutom få 14 miljoner kronor för att täcka upp de nya 

kostnaderna som de nya registerkontrollerna kommer att skapa.

 

6

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/71/61/10879541.pdf 12/05 -10  
6 http://www.transportstyrelsen.se/Global/Om_oss/Regleringsbrev_TS_2010_.pdf 12/05 -10 
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3.2  Hur påverkar det polisens dagliga arbete? 

I denna del av resultatet kommer en sammanställning av relevanta svar på de enkäter 

som vi skickat ut presenteras. Noteras bör att vi inte kan garantera att informanterna 

tolkat våra frågor på samma sätt som vi gjorde i utformandets stund, även om 

frågorna kan verka relativt enkla och okomplicerade kan missförstånd alltid 

förekomma vilket givetvis kan påverka svaret. Dessutom kan det finnas personliga 

intressen bakom svaren, som gör att de olika frågorna kan få olika svar beroende på 

vilken vinkel personen haft.  

3.2.1Visste du om att kontrollmärket skulle slopas vid årsskiftet? 
Av de 11 tillfrågade poliserna så var alla medvetna om att slopandet skulle ske i och 

med årsskiftet. Myndigheten hade varit noga med att uppdatera poliserna om de nya 

ändringarna och det hade inte funnits några tveksamheter alls gällande de nya 

bestämmelserna när lagändringen väl trädde i kraft.  

3.2.2Anser du att borttagandet av kontrollmärket har påverkat ditt dagliga arbete? 
Här rådde det delad mening kring svaret, tre av de tillfrågade ansåg att förändringen 

påverkat deras dagliga arbete i någon mån.  

3.2.3 Om du anser att det har påverkat dig, hur har det i så fall påverkat dig?  
Positivt? Negativt? 
Den generella åsikten av de tre som tyckte att borttagandet av kontrollmärket har 

påverkat deras dagliga arbete var först och främst att förändringen var till det sämre. 

Den största anledningen till detta var att det numera blir svårare att hitta fordon som 

har körförbud, dessutom menar informanterna att man kunde sålla lättare förut. Man 

kunde till exempel se om ett fordon verkade misstänkt genom att skattemärket var 

bortskrapat eller om det var fel skattemärke. Den synliga indikationen försvinner 

därmed och den naturliga ingången vid t ex. ett fordonsstopp försvinner. Dessutom så 

tror vissa av informanterna att man nu kommer att skriva ett färre antal ordningsböter 

jämfört med tidigare. Detta är dock inte en unison syn bland samtliga tillfrågade då 

vissa tror att det inte kommer bli någon nämnvärd förändring. Ingen av informanterna 

ansåg att borttagandet medförde något positivt. 
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3.2.4 Innebär förändringen att arbetet blir omständligare än tidigare? Hur i så fall? 
Merparten av informanterna anser att det faktiskt blir omständligare än tidigare och 

den största anledningen, och den gemensamma nämnaren mellan flertalet informanter, 

är att man nu kommer att behöva göra betydligt fler slagningar än tidigare.    

 ”Ja. Innan gick det se om bilen ej fick köras. Nu måste man slå QP på alla bilar för att se 

statusen. Tror att antalet rapporter om körförbud och dylikt kommer att minska i antal. 

Svårare att upptäcka.7

Åtta av informanterna anser att förändringen inte kommer att påverka dem särskilt 

mycket, det är en ganska liten förändring. Någon tror dock att träffprocenten när det 

gäller körförbud, avställt fordon och liknande kommer att försämras något. Vissa 

anser också att risken att missa något fordon med någon form av brist även kommer 

att öka, vilket alltså kan komma att leda till att något fler lagbrytare ”kommer undan”. 

De flesta av ordningspoliserna anser att det inte påverkar dem själva, medan en av 

dem uppger att risken finns att det kommer att påverka antalet rapporter om körförbud 

och dylikt. 

 

Medan det finns gemensamma nämnare så finns det även svar som är 

kontradiktoriska. En av informanterna menar att kontrollmärket eller snarare avsaknad 

av korrekt kontrollmärke var ett bra kännetecken för att man kunde få en naturlig 

ingång för att stoppa ”skumma bilar”. Å andra sidan svarar en annan informant att 

fastän det faktiskt blir svårare att hitta bilar med körförbud och avställda fordon så 

tenderar han ändå att slå fordonsfrågor på samma bilar som innan årsskiftet och att 

borttagandet av kontrollmärket därför inte kommer att påverka antalet rapporter, för 

till exempel körförbud nämnvärt. 

 ”Kan vara svårare att få ingång på en bil. Var bra att hitta skumma bilar” 8

 

 

 

 

 

                                                 
7 Informant #1 
8 Informant #2 
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4  Diskussion 

Baserat på vad informanterna sagt, och vad vi själva tror, så finns risken att färre 

fordon med diverse brister stoppas och kontrolleras. Detta kan i sin tur föranleda att 

fler trafikfarliga fordon färdas på vägarna. Fordon som kanske tidigare hade 

kontrollerats på grund av det faktum att kontrollmärket saknades, kontrolleras nu inte. 

Självklart var avsaknaden av ett kontrollmärke tidigare inte per automatik kopplat till 

det faktum att fordonet var trafikdugligt eller inte, men återigen skulle det ha kunnat 

vara en indikation på huruvida något var fel. Rent hypotetiskt skulle detta kunna leda 

till fler trafikolyckor vilket i sin tur resulterar i ytterligare kostnader för staten. 

Ett annat problem med att färre fordon med avsaknad av kontrollmärke stoppas är att 

det kan bli som en av informanterna säger svårare att hitta ”skumma bilar” då 

kriminella sällan är särskillt noga med att se efter sitt fordon och att betala skatt mm. 

Med kriminella avser vi de som inte enbart brister i omsorg med sitt fordon, utan mer 

vana förbrytare som begår grövre lagbrott. I och med att kontrollmärket nu inte längre 

finns, så ökar risken att busarna kan passera förbi obemärkt. Fordon som i normala 

fall hade stoppats på grund av det faktum att kontrollmärket saknades stoppas nu inte. 

Till exempel så kanske man missar en drograttfylla, ett vapen eller liknande. En viss 

mån av brottsförebyggande åtgärder försvinner därför.  

Eftersom det numera saknas en direkt indikation på att ett fordon som framförs i 

trafiken är belagt med körförbud eller avställt så kan det som en av informanterna 

angav tänkas att poliserna på fältet kommer att behöva anropa LKC i större 

utsträckning för att ställa frågor. Kontrollmärkets avskaffande kan alltså leda till en 

större belastning för de olika LKC. Detta kan ha positiva effekter. Då man anropar 

LKC så upprättas en så kallad händelserapport och man kan därigenom se vilka 

fordon som var ute i trafiken under vissa tider och på vilken plats detta var. Denna 

information kan vara av intresse för andra brottsutredningar då man med säkerhet kan 

säga vart ett visst fordon befunnit sig under en specifik tidpunkt. 

Låt oss säga att man som polis misstänker att ett fordon är belagt med körförbud, och 

man därför anropar LKC för att ställa en fråga på fordonet. Av LKC får man då veta 

att bilens skatt är betald, att den har gått igenom besiktningen och är trafikförsäkrad 

men att föraren ska hämtas till förhör. Då har man hjälpt till att föra en utredning 
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framåt, medan man om kontrollmärket varit i bruk hade missat att denna person 

skulle höras. Således kan den ökade användningen av länskommunikationscentralerna 

leda andra utredningar framåt. 

Vissa myndigheter har redan idag ett nytt radiosystem att tillgå kallat RAKEL, med 

hjälp av RAKEL ska man i framtiden kunna ställa frågor från själva handstationen 

och få tillbaka information om fordon och förare automatiskt i form av ett 

textmeddelande. När detta kommer i bruk försvinner den ökade belastningen på 

länskommunikationscentralerna.  
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4.1 Slutsatser och förslag 

Övriga slutsatser 

Av de tillfrågade uppger en fjärdedel att deras vardagliga arbete har påverkats och då 

främst genom att de kommer att göra fler QP frågor än tidigare. Av det vi kan utläsa 

av våra informanters svar så verkar avskaffandet av kontrollmärket inte ha någon 

större påverkan på deras vardagliga arbete. Dock så uppger en av informanterna att 

denne tror att antalet rapporterade körförbud kommer att minska, vilket kan innebära 

att myndigheterna får svårt att uppfylla kravet på antal rapporterade körförbud per år. 

Kontrollmärket har under 36 år fyllt en viktig funktion på svenska vägar. Bland annat 

genom att visa för poliserna vilka fordon de behöver kolla närmare på, då fordon med 

avsaknad av korrekt kontrollmärke kan vara farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Frågan är om de 14 miljoner Rikspolisstyrelsen kommer att få räcker till för att hålla 

fordonen som kör på vägarna lika säkra. Vi tror att det kommer att färdas fler 

trafikfarliga fordon på vägarna, även om polisen gör lika många fordonskontroller 

som innan kontrollmärkets avskaffande så kommer inte sannolikheten att finna de 

bristfälliga fordonen vara lika stor som tidigare när man tydligt kunde få en indikation 

på att så var fallet. Vi tror dock inte att det finns någon bra lösning på problemet då ett 

nytt märke troligen skulle kosta lika mycket som det förra, men genom det nya 

radiosystemet RAKEL så är tanken att poliserna i yttre tjänst ska kunna göra 

fordonsslagningar direkt på sina handstationer och därigenom slippa gå via LKC. På 

så sätt avhjälps problemet något, men det är inte helt åtgärdat. 

Stämplingsteorin 

I och med att kontrollmärket försvann så försvann också en av de vanligare 

anledningarna att stoppa ett fordon. Nämligen just den att skatten inte var betald, som 

vi tidigare skrivit i arbetet så var detta en naturlig ingång till ett fordonsstopp. Frågan 

som vi ställde oss under det pågående arbetet var, hur ska man nu gå till väga för att 

stoppa ett fordon? Eller rättare sagt vilka premisser bör finnas för att det ska 

genomföras ett fordonsstopp? Våra informanter pratar om ”skumma bilar” som 

generellt sett är fordon som är äldre, och klart mer slitna än vad de senaste moderna 

fordonen är. Alternativt att det är väldigt dyra och fina fordon som befinner sig på fel 
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plats vid fel tillfälle, t ex i någon form av ekonomiskt eftersatt område. Vår tes är att 

borttagandet av kontrollmärket kan leda till ökad stämpling från polisens sida, 

gentemot de som redan anses vara avvikare i samhället. Vilka är då dessa avvikare? 

En avvikare är inte något någon är, utan något någon blir. Någon som har makt 

stämplar ett beteende som avvikande - i vårt fall polisen. Vi tolkar här 

stämplingsteorin som så att ett fordon och dess förare/ägare kan klassas som 

avvikande. Vilka fordon är då avvikande? För att reda ut det måste vi ta hjälp av 

statistik och nedan följer en kort redogörelse. 

Vissa områden i Sverige är klart mer segregerade än andra, och i dessa områden begås 

också en väldigt stor mängd brott vilket är kopplat just till den bristande integreringen 

i samhället och på arbetsmarknaden. Att få ett arbete är ett sätt att ”normaliseras” in i 

samhället, de som därför inte får ett arbete och som har svårt att bryta upp från 

hemlandet och därför att ”acklimatisera” sig i sitt nya land riskerar i större 

utsträckning att falla in i brottsliga banor.9

Många av de invandrare som har utbildningar från sitt hemland på högskoleliknande 

nivå, får inte de jobb som de är utbildade för, istället får man ta det som anses som 

”skitjobb” enligt den svenska normen. Detta är ytterligare en faktor som leder till att 

missnöjet blir större, och risken att hamna i en brottslig bana ökar. Självklart så är 

mängden invandrare som faller i brottets bana på grund av ovan skrivna anledningar 

väldigt liten.

 

10

Har man dåligt med pengar så kan man således inte skaffa sig ett särskilt dyrt eller 

fint fordon. Det finns alltså en uppenbar koppling mellan att vara arbetslös och att 

köra fordon som polisen kan tänkas anse vara ett ”QP-fordon”. Polisen tenderar 

dessutom att besöka områden som är väldigt segregerade just eftersom det är där den 

största procentuella brottsligheten förekommer, detta gör man fullt strategiskt enligt 

diverse modeller som man arbetar efter. I polisens ögon är alltså ett fordon, på rätt 

plats, med rätt förare avvikande. För att nu koppla detta till stämplingsteorin så tror vi 

att i och med att kontrollmärket försvann, så kommer polisen att stoppa mer fordon 

kopplat till polisens egna fördomar. Detta leder till att slitna och äldre fordon i 

   

                                                 
9http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=1brottslsveutland.pdf&url=/dynamaster/fi
le_archive/051214/e7dae113eb493479665ffe649e0edf57/1brottslsveutland.pdf 12/5 -10 
10 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____134309.aspx 12/5 -10 
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segregerade områden kommer att stoppas, förmodligen flera gånger av olika poliser 

då man sällan har koll på vilket fordon som stoppats och av vem. Det fordonets 

förare, som möjligtvis redan har de problemen som vi beskrev ovan t ex. svårt att 

acklimatisera sig in i landets normer, kommer därmed att utsättas för ”normens” 

fördomar i egenskap av polisen. Således kommer man få ytterligare bekräftelser på 

det faktum att man inte ”beter sig som man ska”, och därtill kommer också risken att 

någon form av sekundär avvikelse inträffar.  

Enligt socialpsykologin är människan en social varelse som hela tiden söker, söker 

mening i sin tillvaro och försöker ständigt att förstå och tolka sin omgivning. Detta 

gör man i interaktion med andra människor, symbolisk interaktion är hur man 

uppfattar sig själv i andras ögon och i samspelet med dessa ”andra”.  I vårt fall blir 

”andra” polisen, och polisen blir sedermera samhällets ansikte utåt mot brottslingar, 

dvs. avvikare. Föraren i det stoppade fordonet kommer att se sig själv som avvikande 

i polisens ögon, varför skulle han annars ha blivit stoppad? Slutsatsen vi drar är, om 

än väldigt hårddragen, att kontrollmärkets försvinnande och det ökade antalet 

stoppade fordon skulle kunna leda till en ökad stämpling och därför även en ökad 

segregering och ett ökat utanförskap.  
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BILAGOR 
 
ENKÄT 

Enkät 
 

Vi är två polisstudenter som går termin 4 på polisutbildningen i Umeå. Anledningen till att 
vi skickar ut denna enkät är att vi skriver ett fördjupningsarbete om kontrollmärkets 
avskaffande.  Vi har valt att fokusera på hur ordningspoliser ser på detta, eftersom vi själva 
inom en snar framtid kommer att jobba på ordningen och vi vill få veta hur/om det kommer 
att beröra oss. 
 
Syftet med denna enkät är att klargöra huruvida borttagandet av kontrollmärket på fordon 
påverkar polisens dagliga arbete eller inte. Enkäten består fyra korta frågor som skall 
besvaras efter bästa tid och förmåga. Vi är mycket tacksamma för er medverkan. 
 

1. Visste du om att kontrollmärket skulle slopas vid årsskiftet?  
 

2. Anser du att borttagandet av kontrollmärket har påverkat ditt dagliga arbete? 
 

3. Om du anser att det påverkat dig, hur har det i så fall påverkat dig? Positivt? 
Negativt? 

 
4. Innebär förändringen att arbetet blir omständligare än tidigare? Hur i så fall? 
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