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Kalmarmodellen 
Trafi k Utan Droger

Utvärdering och resultat av tre års samarbete mellan 
Polisen • Kalmar kommun • Socialtjänsten  

Länsstyrelsen • Frivården • Åklagarkammaren  
Tingsrätten • Vägverket  

Under ledning av Vägverket Region Sydöst.

”Jag är bara så djävla glad att de kunde ta mig, en gång för alla. 
Hade de inte tagit mig för rattfylla hade jag kanske inte suttit här idag. 
Då kanske jag hade suttit i häktet eller i fängelse eller kört ihjäl någon 
istället”. 

Citat från omhändertagen i Kalmar i Intervjustudien ”Vägen till samtal” 

Syfte: Minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall, och att öka 
möjligheten för omhändertagna missbrukare att ta itu med sina problem.

Mål: Hålla alkohol- och drogpåverkade förare borta från vägen

Samarbete skapar möjligheter

Det här är Skelleftemodellen

Kalmarmodellen i Kalmar kommun bygger på den sk Skellefte-

modellen (se nedan) som införts i fl era kommuner i Sverige. Modellen 

innebär att personer som gjort sig skyldiga till alkohol- eller drog-

relaterat rattfylleri erbjuds behandlingskontakt inom socialtjänstens 

Alkohol och Narkotikasektion (ANS) snarast möjligt efter polisens 

omhändertagande. Syftet är att minska antalet påverkade förare, minska 

antalet återfall och öka möjligheten för missbrukare att ta itu med sina 

problem. Målet i Kalmar kommun var att minst 10 % av de omhändertagna 

rattfylleristerna skulle anta erbjudandet om behandling. Och det målet har 

uppnåtts med god marginal.

– Ett stort problem i trafi ken är förekomsten av alkohol och 

droger. Inom Vägverket är vi måna om att hitta lösningar på 

hur vi kan komma till rätta med problematiken. I samverkan 

med andra aktörer driver vi ett antal projekt för att bryta den 

negativa trenden. Tack vare ett lyckat samarbete med polis och 

socialtjänst har projektet Kalmarmodellen Trafi k utan Droger 

nått positiva resultat. Genom samarbete kan vi nå ut på bred 

front och öka kunskapen och förståelsen för frågorna så att alla 

kan bidra till att göra den goda resan möjlig, säger Rolf Johansson, 

Vägdirektör Region Sydöst.

•  Ett samarbete mellan Vägverket, polismyndigheten, socialtjänsten och 

 beroendevården, m fl . Startade på initiativ av en polis i Skellefteå 1998.

•  Bygger på snabbt agerande mellan polis, socialtjänst och beroendevård. 

 Den som omhändertas i en poliskontroll ska erbjudas ett första samtal 

 med socialtjänsten eller beroendevården så snabbt som möjligt, helst 

 inom 24 timmar.

•  Efter tre år hade Skellefteå cirka 15 % färre 

 återfallsrattfyllerister jämfört med innan modellen 

 började användas.

•  Vägverkets roll är att vara samlande, stödjande 

 och pådrivande.

15% av rattfylleristerna i Kalmar 
kommun väljer behandling!

Projektet Kalmarmodellen Trafi k utan Droger har varit en framgång. Utvärderingen visar bland 

annat följande:

•  De fl esta poliser är mycket positiva och högt motiverade för projektet, i synnerhet när 

 det gäller alkoholrattfylleri.

•  15 % av alla omhändertagna i Kalmar kommun har valt att gå in i behandling.

•  Det fi nns en utvecklingspotential när det gäller att erbjuda alla omhändertagna samtal 

 med socialtjänsten.

– Ambitionen är att den omhändertagne ska erbjudas ett samtal så snabbt som möjligt och helst 

inom 24 timmar, men i utvärderingen ser vi att benägenheten till att tacka ja till behandling 

fortfarande är hög upp till 3-4 dygn efteråt, vilket är väldigt bra, säger projektledare Lisbeth 

Brinkefors.

Utvärderingen som gjorts av Psykologhuset Petersson AB har dels byggt på statistik, men också på intervjuer med 

90 poliser. Dessutom har handläggare inom socialtjänsten och deltagare i projektgruppen intervjuats.

Läs hela utvärderingen, som omfattar över 90 polisintervjuer, på webben:

www.vv.se/skelleftemodellen
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Vägverket
Region Sydöst

551 91 Jönköping
www.vv.se   vagverket.jon@vv.se

Telefon 0771-119 119. Telefax 0243-758 25. Texttelefon 0243-750 90.



Rattfylleri är ett 
dubbelt problem
- både ett trafi kproblem och 
ett alkohol/drogproblem

Det handlar både om vad du 
säger och hur du bemöter andra
- attityder, känslor och förhållningssätt 
i omhändertagandesituationen

I inledningen av projektet i Kalmar kommun delade polisen in rattfyllerister i två kategorier:

1. Kända busar som oftast var kända drogmissbrukare eller grava alkoholister.

2. ”Vanligt folk”. De som ibland tog ett glas för mycket, eller de som körde för tidigt dagen efter.

I slutet av projektet beskrev poliserna en mer nyanserad bild av rattfylleristerna där hela fem 

kategorier identifi erades:

1. Kända missbrukare som ofta är drograttfyllerister 

2. Alkoholister 

3. De som har problem med familj, ekonomi eller arbete och dricker av den orsaken

4. De som medvetet tar bilen från festen/krogen och tänker; ”det är inga poliser ute”

5. De som kör för tidigt sk. ”dagen efter” 

Det är lätt att tro att den som är känd som etablerad missbrukare (kategori 1+2) inte kommer 

att tacka ja till behandling, och det är lätt att tro de som tillhör kategori 3-5 inte behöver 

behandling. När det gäller kategori 3-5 är chansen stor att dolda missbruksproblem upptäcks 

tack vare nykterhetskontroller.

Resultatet visar att fördomarna inte stämmer. Det går aldrig att förutse vem som kommer att 

anta erbjudande om samtal och behandling. En person med ett långt gånget missbruk som 

inledningsvis är försvarsinställd och förnekande kan tacka ja till erbjudande om behandling.  

Därför är det viktigt att alla får erbjudandet! Resultatet visar också att upp till fyra dygn efter 

omhändertagandet är aktuell person mottaglig för samtal och behandlingserbjudande.

I en omhändertagandesituation har polisernas inställning till, känslor för och kunskaper om 

beteenden hos rattfyllerister betydelse för hur effektivt arbets uppgifterna genomförs. Men lika 

stor betydelse har det om polisen känner igen känslor/reaktioner och försvar mot känslor,  hos 

både den omhändertagne och hos sig själv. När poliserna upplever att deras förändrade bete-

ende och bemötande av en rattfyllerist har effekt,  ökar även motivationen att utföra arbetsupp-

giften. Därför är återkoppling av resultat ett viktigt instrument.

Poliserna har under projektets gång fått möjlighet att refl ektera över beteende, bemötande, 

känslor och reaktioner både i intervjusituationer och vid utbildningar. Resultatet visar att 

fl era poliser har förändrat sitt synsätt på förnekande, bortförklaringar och aggressivt bete-

ende. De har även ökat sin förståelse av hur skamreaktioner påverkar beteendet. 

Fakta under perioden år 2004-11-01 till 2007-10-31:
Omhändertagande av 248 personer i Kalmar kommun, misstänkta för rattfylleri, har utvärderats under treårs perioden. Av 

dessa var 195 misstänkta för alkoholrattfylleri och 53 var misstänkta för drog rattfylleri • 80 % av alkoholrattfylleristerna och 

32 % av drograttfylleristerna har av polisen erbjudits samtal med socialtjänsten. • 33 % har tackat ja till polisens erbjudande 

om samtal. • 53 % har tackat ja till socialtjänstens erbjudande om samtal. • 39 personer, 38 män och 1 kvinna, 15 % av de 

omhändertagna rattfylleristerna under perioden har gått in i behandling. Målet i Kalmar var 10% och har därmed uppfyllts.

Det som görs bra idag kan göras 
ännu bättre i morgon!

För att lyckas med ett förändringsarbete krävs det ofta organisatoriska förändringar för att nå 

önskat resultat. Nedan följer ett par konkreta tips från utvärderingen som alla kan ha nytta av. 

•  Mätbara mål och arbetsuppgifter ökar motivationen

 Mål och instruktioner måste ta sig organisatoriska uttryck i form av konkreta arbets -

 uppgifter som är mätbara. En regelbundet återkommande utvärderingsfunktion som blir synlig 

 för insatspersonalen ökar motivationen. 

•  Visa att målen prioriteras

 Målen måste integreras och prioriteras i respektive organisation. Organisationernas nyckel- 

 personer måste visa att arbetet med att erbjuda omhändertagna rattfyllerister samtal och  

 behandling är viktigt. Med hög prioritet följer tid och ekonomiska resurser. Samordning av  

 prioriteringar bör ske inom och mellan varje myndighet.

•   Prata om känslor

 Stötta poliserna i deras arbete med att prata om känslor, beteende och bemötande. Både sina  

 egna känslor och känslorna hos den omhändertagne. 
 

•  Teknik och rutiner för alkoholrattfyllerister och drograttfyllerister

  Skillnader i resultat mellan alkoholrattfyllerister och drograttfyllerister kan till viss del 

 förklaras i skillnader mellan teknik och rutiner. Det är på många sätt rutinmässigt och tekniskt 

 mycket besvärligare att ta hand om en drograttfyllerist än en alkoholrattfyllerist.

 Därför krävs det att rutinerna för omhändertagande av drograttfyllerister utvecklas.

•  Följ rutiner! Erbjud alla kontakt med socialtjänsten inom fyra dygn!

 Där rutiner följts från polisen och socialtjänsten ökar utfallet när det gäller att anta erbjudande 

 om behandling. Målet är samtal så snabbt som möjligt, och helst inom 24 timmar. Men upp till  

 fyra dygn fi nns benägenheten att ta emot erbjudande om behandling. Viktigaste åtgärden för att  

 öka effekten är att få polisen att erbjuda alla omhändertagna  rattfyllerister samtal med social- 

 tjänsten. 

•  Utveckla socialtjänstens metoder

 Utvärdera och utveckla gärna de metoder som används vid första samtalet med socialtjänsten 

 för att motivera ännu fl er personer att gå in i behandling.

”Man analyserar och blir mer 
medveten om vad man gör”. 

Citat från polis

Vad lär vi oss av detta? 
Om polisen följer manualen för Skelleftemodellen slår vi 
hål på fördomar och skapar positiva resultat.

Vad lär vi oss av detta? 
Poliserna behöver prata om känslor och få stöd i att bli bättre på att känna 
igen och reglera affekter hos den omhändertagne och sig själv. En struktu-
rerad återkoppling av resultat är viktigt för det påverkar både inställning, 
beteende, bemötande och faktiskt resultat.


