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Förord 
 

Till grund för denna rapport ligger en intervjustudie genomförd bland medver-
kande aktörer från respektive organisation: Polisen, Beroendeenheten vid Falu 
Lasarett samt Socialtjänsten i respektive kommun i Dalarnas län. Dessutom har 
ett antal personer som erbjudits hjälp inom ramen för SMADIT intervjuats. För 
att skapa en så adekvat bakgrundsbild av SMADIT-arbetet som möjligt har även 
ett antal expertintervjuer genomförts.  

Uppdragsgivare för utvärderingen är Trafikverket, kontaktperson Ingegärd 
Prans. Vid Trivector Information har Jimmie Hansson varit projektledare och 
författat rapporten. JH har tillsammans med Inger Linderholm genomfört inter-
vjuerna. IL har även genomfört den statistiska bearbetningen av befintliga 
SMADIT-blanketter.  

Vi vill passa på att tacka alla de som ställt upp på intervju och delat med sig av 
sina tankar och idéer kring arbetet med SMADIT i Dalarnas län.  
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Summering 

I detta inledande kapitel summeras och kommenteras de resultat som fram-
kommer i rapporten. Resultaten som lyfts fram är utvalda och tolkade på sub-
jektiva premisser av rapportförfattaren, vilket innebär att det sannolikt finns 
andra resultat eller aspekter av värde för berörda parter i rapporten – som inte 
tas upp här. En rekommendation är därför att läsaren själv (och utifrån egen in-
tressehorisont) tillskansar sig hela resonemangen eller citaten som ligger till 
grund för det presenterade resultatet. För att underlätta spårbarheten presenteras 
berörda sidnummer inom parentes i anslutning till varje presenterat resultat.  

Resultaten presenteras med utgångspunkt i en överskådlig processkarta, för att 
tydligt visa var i SMADIT-kedjan som styrkorna respektive svagheterna åter-
finns.  
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Evidenzern 
Polisens arbete med SMADIT förenklas påtagligt i och med att SMADIT-
blanketten per automatik kommer ut ur Evidenzern efter genomfört utandnings-
prov (20,24,38). Trots denna tekniska automatisering finns det inte lika många 
blanketter ifyllda, som det finns ertappade rattonyktra (Tabell 1). En lösning på 
– åtminstone delar av problemet – skulle därför kunna vara att systemet är 
tvingande (40), dvs. den enskilde konstapeln ska inte kunna skriva ut blanketten 
förrän den är ifylld. På så sätt minimeras riskerna för att blanketten ”glöms 
bort” och kan också fungera som en ”knuff i rätt riktning” och överbrygga alla 
de hinder som finns gällande samtalet (22,25,38) så att konstapeln faktiskt fram-
för erbjudandet om SMADIT till klienten.  

Evidenzern har även andra fördelar än att underlätta SMADIT-hanteringen. Nya 
polisaspiranter är nämligen ålagda att genomgå en utbildning i Evidenzern (30). 
Detta blir ett ypperligt tillfälle att sprida kunskap om SMADIT som metod – 
och även en möjlighet att diskutera känsliga frågor som bemötande, etik och 
moral etc. Detta ställer givetvis stora krav på utbildaren i termer av kunskap och 
engagemang. En av de intervjuade poliserna i rapporten är som bekant ansvarig 
Evidenzerutbildare och han har föredömligt lagt in ett SMADIT-block i utbild-
ningen (30). En möjlighet inför framtiden är följaktligen (om inte redan gjort) 
att denna rutin införs och säkerställs på samtliga orter där Evidenzerutbildning 
hålls.     

Vikten av MI 
Polisens fallenhet och förmåga att föra ett motiverande samtal med klienterna 
verkar vara SMADIT-processens akilleshäl; många tas för rattonykterhet, men 
få går vidare i SMADIT-kedjan (Tabell 1,24,53,72). I rapporten framkommer 
flera anledningar till varför erbjudandet om SMADIT upplevs som svårt att 
framföra (22,38), eller inte framförs alls (25). Konsekvensen blir att vissa poli-
ser inte ens erbjuder SMADIT, eller gör det på ett förhållandevis oengagerat 
och rutinmässigt sätt (21). Detta är dock inte så förvånande. I samtalen med po-
liserna framkommer det nämligen att merparten av poliserna inte har gått någon 
utbildning i MI (23). Detta beror dock inte på ett ointresse från polisernas sida. 
Tvärtom, många framhåller att de upplever svårigheter i att motivera och de ef-
terlyser en utbildning i MI (23,31,40). De fåtal poliser som haft förmånen att gå 
en utbildning i MI framhåller att utbildningen har varit ett bra verktyg i arbetet 
med SMADIT (23). En rekommendation är således att samtliga poliser ges möj-
ligheten att gå en utbildning i MI. 

Drograttfylla 
SMADIT är en förkortning av Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken. 
Drograttfyllorna upplevs dock som svåra att få med i SMADIT-arbetet. Detta 
beror främst på att klienten inte testas i Evidenzern – och SMADIT-blanketten 
kommer därför inte per automatik (24). De enskilda poliserna måste därför själ-
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va komma ihåg att skriva ut SMADIT-blanketten från Polisens blankettsystem – 
och det kan vara lätt att glömma (31). SMADIT har även för många poliser bli-
vit synonymt med traditionell alkoholrattonykterhet, och vissa kopplar inte ens 
ihop SMADIT med drograttfyllor (32). För att få med drograttfyllorna i SMA-
DIT-processen krävs sannolikt därför kunskapshöjande insatser (40), men fram-
förallt krävs tydliga rutiner och goda förutsättningar. Blir SMADIT-erbjudandet 
avhängigt att polisen själv kommer ihåg att aktivt gå in och skriva ut blanketten 
så kommer den att glömmas bort i situationer av tidspress och allmän tumult. 
Rutinerna kring drograttfyllor och SMADIT måste därför vara glasklara och 
tillgängliga för samtliga berörda. Förutsättningarna för att erbjuda SMADIT 
måste även skapas, exempelvis genom att upprätta en SMADIT-pärm med 
SMADIT-blanketterna på akuten (32) eller motsvarande plats där blodprov tas. 
En annan lösning kan vara att, på samma sätt som i Evidenzern, automatisera så 
att blanketten kommer per automatik när den enskilde polisen hämtar blanketten 
för exempelvis drograttfylla (39,78).    

Rutinerna 
Merparten av poliserna upplever att rutinerna kring SMADIT är förhållandevis 
tydliga. Upplevelsen av tydlighet verkar dock baseras på det faktum att SMA-
DIT-blanketten kommer ut per automatik i Evidenzern (28). Merparten av poli-
serna vet också att blanketten ska skickas till Beroendeenheten vid ett medgi-
vande, men alla vet inte detta (28). Och alla rattonyktra får bevisligen inte heller 
erbjudandet om SMADIT (Tabell 1,23), vilket tyder på att befintliga rutiner 
inom Polisen måste kvalitetssäkras för att säkerställa att samtliga berörda vet 
hur SMADIT-hanteringen går till.  

För att underlätta anammandet av SMADIT-rutinerna (när dessa väl är fastlag-
da, tydliga och tillgängliga för samtliga) borde man aktivt arbeta för att öka 
kunskaperna om SMADIT som metod (22). Poliserna bör ju rimligtvis själva tro 
på metoden (och i förlängningen vård för aktuellt beroende) för att på ett förtro-
endeingivande sätt kunna erbjuda SMADIT. Ett led i detta arbete bör också vara 
att öka polisernas överblick och förståelsen för hela SMADIT-kedjan, då denna 
är något bristande bland vissa (29) – framförallt gällande samverkansparternas 
arbete inom ramen för SMADIT (31,35,36,72). Resultatet riskerar annars att bli 
att den enskilde polisen inte kan svara på eventuella frågor som kan uppkomma 
(36,72).         

Kommunikationen 
Det pratas väldigt lite SMADIT – både inom Polisen (29) och mellan samver-
kansparterna (33). Det har inte heller upprättats några lokala arbetsgrupper be-
stående av Polisen och Socialtjänsten med syftet att stämma av och återkoppla 
(33). Kommunikationen inom ramen för SMADIT kan och bör därför förbätt-
ras. Den mest framträdande kommunikationsbristen återfinns i det att de enskil-
da poliserna inte får någon återkoppling på utfallet av deras arbete (34,77,79). 
Det finns dock en påtaglig önskan om en återkoppling (34,37) från polisernas 
sida – just för att få veta att nerlagt arbete har burit frukt; att det motiverande 
samtalet faktiskt har lett till att en person inte längre kör rattonykter på våra vä-
gar.  

Att kommunicera SMADIT är inte något som enbart bör ske inom Polisen eller 
mellan Polisen och de övriga samverkansparterna. SMADIT bör även syn-
liggöras för allmänheten (40,77,79). Genom att öka kännedomen och förkun-
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skapen bland allmänheten om SMADIT:s existens och effekter, kan det kanske 
ligga närmare till hands för den enskilde klienten att tacka ja till erbjudandet, 
när erbjudandet väl framförs. En ökad kännedom om SMADIT kan också bidra 
till att klientens omgivning stöttar och ligger på och att klienten därför själv 
kontaktar Socialtjänsten eller Beroendeenheten efter ett par dagar – när kunska-
pen om att han eller hon har ertappats för rattonykterhet väl har ”sjunkit in” 
(26).    

Samtalsstöd 
Att hinna med eller klara av att genomföra ett motiverande samtal kan ibland 
vara svårt för vissa poliser, av olika anledningar (22,25,38). Om man för en 
stund bortser från de juridiska och ekonomiska aspekterna, finns ett par möjliga 
utvecklingsinsatser som sannolikt hade ökat SMADIT:s effektivitet. En av des-
sa lösningar skulle kunna vara att poliserna avlastas genom att någon annan, än 
den polis som gripit den rattonyktre, genomför det motiverande samtalet 
(39,73). Denna person skulle exempelvis kunna vara en civilanställd som finns 
på plats på Polisstationen, redo att ta över efter det att klienten blåst positivt i 
Evidenzern.  

En annan möjlig lösning skulle kunna vara införandet av mer tvingande åtgär-
der, dvs. att SMADIT-blanketten per automatik skickas till Beroendeenheten el-
ler Socialtjänsten för uppföljning – oberoende klientens medgivande eller ej 
(40,73,78). Vissa framhåller även styrkan i att direkt kunna skjutsa klienten till 
Beroendeenheten (21). Vid en mer juridiskt tvingande situation hade detta kun-
nat vara ett möjligt förfarande för samtliga; alla som tagits för rattfylla skjutsas 
direkt till Beroendeenheten eller Socialtjänsten för samtal.       
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Rutinerna 
Beroendeenheten fungerar lite som spindeln i nätet eftersom de kommer i kon-
takt med samtliga klienter som tackat ja till SMADIT – oavsett vilken kommun 
i Dalarnas län som klienten kommer från. En påtaglig styrka (och anledning till 
att de fungerar som mellanhand) är att de kan ta emot SMADIT-ärenden under 
veckans samtliga dagar (43). Man kontaktar alltid SMADIT-klienterna när 
ärendet väl inkommer till enheten via fax, och enligt dem själva är de duktiga på 
att ta den kontakten inom 24 timmar (51). De klienter som skickas till Beroen-
deenheten har dessutom redan sagt ja en gång, och merparten är därför fortfa-
rande välvilligt inställda till en fortsatt kontakt hos Beroendeenheten, eller den 
egna kommunens Socialtjänst, när de ringer upp (45).   

Eftersom det är så pass få som arbetar med SMADIT på Beroendeenheten upp-
rätthålls redan väl inarbetade rutiner genom korta kommunikationsvägar (47). 
Det finns en uttalad SMADIT-ansvarig och det råder inga tveksamheter kring 
vem som exempelvis ansvarar för att kolla faxen (46). Samtliga som arbetar 
med SMADIT på Beroendeenheten har dessutom utbildning i MI eller motsva-
rande (44), vilket man även framhåller som viktigt att poliserna har (50).  

Vill klienterna besöka Beroendeenheten erbjuds fem samtal. För att inte 
skrämma bort klienten journalförs inte samtalen. Detta skapar vissa svårigheter 
gällande spårbarheten, dvs. ett inkommit SMADIT-ärende finns inte i systemet. 
Detta har man dock löst genom att upprätta en SMADIT-pärm i vilken samtliga 
SMADIT-blanketter sätts in (46). På så kan man för statistikens skulle gå tillba-
ka och se hur många ärenden som inkommit osv.     

Kommunikation 
Beroendeenheten är den enda part i SMADIT-kedjan som faktiskt kommer i 
kontakt med de båda övriga två samverkansparterna. Kommunikationen med 
Polisen är dock begränsad till de fax som inkommer. Närliggande Polisområden 
skjutsar ibland klienterna direkt till Beroendeenheten, och då har de för vana att 
ringa innan. Denna kontaktyta är dock ytterst begränsad eftersom långt ifrån 
alla poliser i Dalarnas län har denna möjlighet pga. de långa avstånden. Att Po-
lisen alltid skjutsar klienterna direkt till Beroendeenheten är dock något som 
hade varit önskvärt (51). 

Kommunikationen med Socialtjänsten består främst i att Beroendeenheten i de 
flesta fall (Tabell 1) skickar vidare ärendet via fax till klientens respektive hem-
kommun. Eftersom SMADIT-metoden dikterar att klienterna ska kontaktas 
skyndsamt (inom 24 timmar) är det dock en styrka att Beroendeenheten har för 
vana att ringa respektive Socialtjänst innan de skickar iväg faxet – för att säker-
ställa att faxet kommer rätt och att någon är förberedd på ärendet på kommunen 
(48). Kunskapen och kännedomen om SMADIT hos vissa personer på Social-
tjänsten, framhålls dock som bristfälliga – trots att det är den person som står 
som ansvarig för SMADIT som kontaktas (50). 
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När väl ärendet har skickats vidare till Socialtjänsten finns ingen systematisk 
återkoppling om utfallet (48). De intervjuade på Beroendeenheten framhåller 
dock en önskan om en sådan återkoppling (48). Man inser även vikten av att Po-
lisen får adekvat återkoppling rörande utfallet på utfört arbete, och framhåller 
att ett tätare samarbete sannolikt hade underlättat en sådan återkoppling (51).  

Expertassistans 
Likt vissa av de intervjuade poliserna, framhåller även en intervjuperson på Be-
roendeenheten önskemålet om att de borde få möjlighet att kontakta samtliga 
som åker fast för rattonykterhet – även om de i mötet med Polisen inte ger sitt 
medgivande (51). Detta skulle kunna minska kraven på de enskilda polisernas 
kunskap i och fallenhet för att föra ett motiverande samtal.  

För att fullständigt avlasta poliserna från att genomföra det motiverande samta-
let föreslås även att samtliga klienter borde skjutsas direkt till Beroendeenheten 
för samtal (51).   

  



 
 

12 
 

 

 

 

 

Rutinerna 
Socialtjänsten i respektive kommun fungerar som sista instans i SMADIT-
kedjan. Dit skickas ett SMADIT-ärende om klienten inte vill besöka Beroende-
enheten, utan istället vill komma i kontakt med någon närmare sin egen hemort. 
Som framgår i Tabell 1 är det förhållandevis få ärenden som kommer till en en-
skild Socialtjänst – något som också påpekas av intervjupersonerna (53). Trots 
få ärenden kontaktas alltid klienten när ärendet har inkommit och detta görs all-
tid skyndsamt (54). I intervjuerna framkommer det dock att om man inte når 
klienten efter ett par försök (under dagen, nämner en intervjuperson) så skickas 
ett brev. En personlig kontakt är dock viktig i sammanhanget och rutinerna för 
hur klienterna kontaktas bör kanske ses över. Exempelvis kan det ju vara så att 
klienten är förhindrad att svara i telefon under dagtid pga. arbetet – och dessa 
får ju inte tappas bort, när de väl kommit så pass långt i SMADIT-kedjan. En 
annan reflektion är att poliserna ibland får felaktiga nummer. En möjlighet skul-
le därför vara att telefonnumren kontrolleras, så att möjligheten till vård och 
hjälp inte står och faller med några felaktiga siffror.   

Merparten av intervjupersonerna framhåller att de har utbildning i MI – eller 
planerar att genomgå en sådan utbildning (55). Många framhåller dock att det är 
viktigt att poliserna – som är de som kommer i kontakt med klienten först – 
också har/får adekvat utbildning i MI, för att förhoppningsvis öka chanserna för 
att klienterna tackar ja till erbjudandet om SMADIT (65,67). Intervjupersonerna 
ser i övrigt inga svårigheter med att genomföra telefonsamtalet; klienterna är of-
tast positivt inställda då de trots allt redan tackat ja två gånger innan (55). Några 
intervjupersoner framhåller dock att det förekommer ett incitamentsmissförs-
tånd hos några av klienterna, dvs. vissa tror att om de tackar ja till SMADIT så 
får de behålla sitt körkort (56). Denna synpunkt framkommer även under inter-
vjuerna med Beroendeenheten (45) och det är svårt att avgöra om det är i kon-
takten med poliserna som missförståndet uppstått, eller om det är klienten själv 
som byggt upp denna förhoppning.     

När rutinerna inom ramen för SMADIT diskuteras, framkommer det att man 
inte upplever arbetet med SMADIT som särskilt annorlunda jämfört med övrig 
verksamhet. Den egentliga skillnaden ligger i att klienterna ska kontaktas 
skyndsamt (57) – i övrigt ses SMADIT lite som ”business as usual”. Detta blir 
tydligt då få med önskvärd tydlighet kan berätta vem som är uttalad ansvarig för 
SMADIT på arbetsplatsen. Beroendeenheten vittnar även om detta, då en av in-
tervjupersonerna framhåller att det finns en varierad kunskap om SMADIT ute 
på de olika Socialtjänstkontoren (50).  

Många har dock upprättat en SMADIT-pärm för att underlätta spårbarheten och 
möjliggöra utvärdering av metoden (58). Alla har dock inte denna rutin och få 
nämner att det finns någon ytterligare uppföljning av just SMADIT-ärendena 
(59). Problemet uppstår eftersom klienterna erbjuds rådgivande samtal utan ut-
redning (55,66), vilket resulterar i att det formella förfarandet går förlorad. En 
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rekommendation är därför att rutiner, för hur SMADIT-blanketten ska sparas 
och processen dokumenteras, tas fram för hela länet – så att samtliga Social-
tjänstkontor arbetar med SMADIT på samma sätt. 

Kommunikation 
Inom respektive Socialtjänst pratas det inte särskilt mycket om SMADIT (60). 
Anledningen till detta är sannolikt att det är så pass få inkomna SMADIT-
ärenden per år för många av kommunerna (Tabell 1,53). Informationshantering-
en inom den egna organisationen ses dock inte som ett problem eftersom flera 
av kontoren är förhållandevis små och det är enstaka individer som arbetar med 
SMADIT (60). Dessutom har Beroendeenheten för vana att ringa innan de faxar 
ett SMADIT-ärende (48,57), vilket sannolikt fungerar som en påminnelse om 
SMADIT emellanåt.   

Mellan Socialtjänsten och övriga samverkansparter pratas det inte heller om 
SMADIT i särskilt stor utsträckning – även om kommunikationsklimatet och 
kanalerna upplevs som bra (62). Detta bottnar i att det inte har upprättats några 
lokala arbetsgrupper med syfte att diskutera och återkoppla kring SMADIT 
(62). Behovet av återkoppling upplevs dock inte som särskilt stort bland de in-
tervjuade på Socialtjänsten – för egen del (63). Däremot framhåller flera att Po-
lisen sannolikt hade varit betjänt av en återkoppling, som en motiverande insats 
för framtida arbete (63,77,79).  

Kunskaperna om samverkansparternas arbete upplevs av många som tillräckliga 
– för att genomföra det arbete som de är ålagda att göra (63). Vissa framhåller 
dock att kunskaperna om Polisens verksamhet och arbete inom ramen för 
SMADIT är tämligen begränsade (63). Med anledning av detta, och känslan av 
att Polisen vore betjänt av en återkoppling, föreslås ett ökat samarbete med Po-
lisen inom ramen för SMADIT (68). En rimlig lösning på befintligt behov torde 
vara att aktivt upprätta lokala arbetsgrupper mellan Polisen och Socialtjänsten.   

De övergripande kunskaperna om SMADIT:s helhet och delar upplever merpar-
ten av de intervjuade att de besitter (61). En bidragande orsak till denna kun-
skapsbas är det möte som hölls i Mora under hösten 2010 (61,63). Genom den-
na sammankomst har deltagarna fått möjligheten att träffa de andra samver-
kansparterna, samtidigt som överblicken över SMADIT-processen blir mer full-
ständig. En rekommendation, som också framhålls av de intervjuade (61), är att 
liknande sammankomster bör genomföras på kontinuerlig basis – för att hålla 
frågan om SMADIT vid liv, framförallt på de Socialtjänstkontor där SMADIT-
ärendena inkommer mer sällan.      

Inkomna SMADIT-ärenden 
I Tabell 1 framgår att det – i ljuset av hur många som ändå tas fast för rattonyk-
terhet – är förhållandevis få blanketter som tar sig igenom SMADIT-kedjan och 
hamnar på Socialtjänstens bord (53). Enligt vissa intervjupersoner förekommer 
det dock att SMADIT-blanketterna, men framförallt Polisens egna rattonykter-
hetsprotokoll, skickas direkt från Polisen till Socialtjänsten för kännedom 
(53,59). Vissa tycker att detta blir förvirrande (59). Andra förespråkar detta för-
farande då SMADIT-ärendena oftast är färre än alla de andra ärenden som 
skickas från Polisen (60) och framhåller att det är av mindre betydelse varifrån 
ärendena kommer – så länge som det faktiskt inkommer ärenden så att Social-
tjänsten får möjlighet att komma i kontakt med klienten. Några framhåller till 
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och med, likt intervjupersoner från Polisen och Beroendeenheten, att samtliga 
ärenden borde skickas till Socialtjänsten så att de kan kontakta vederbörande 
(67). Några tycker att man i detta sammanhang kan hoppa över mellanledet i 
SMADIT-kedjan, dvs. Beroendeenheten, och att Polisen istället skickar ärende-
na direkt till berörd Socialtjänst (67).  

I ovanstående resonemang är vi återigen inne på de juridiska begränsningarna i 
det som rör kravet på medgivande och sekretesslagstiftningen, som så många av 
de tidigare intervjupersonerna från både Polisen och Beroendeenheten också har 
berört. En möjlig mellanväg skulle därför kunna vara det som många tidigare 
också har framhållit; att någon annan än den polis som genomfört gripandet 
genomför det motiverande samtalet (67,73).      
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Framtiden 
Trots vissa otydligheter i rutinerna kring SMADIT-arbetet och svårigheter att 
motivera klienterna att medverka, upplever samtliga intervjuade i denna rapport 
att SMADIT: 

a) är ett bra sätt att arbeta med rattonykterhet (70),  
b) är den metod som föredras framför eventuella andra metoder (72) och  
c) dessutom bör leva vidare (70).  

SMADIT:s styrkor framhålls vara: 

a) metodens snabbhet (71): att nå fram till en person innan gängse försvarsme-
kanismer och förnekelseprocesser hinner ta vid.  

b) att metoden erbjuder vård (71): SMADIT baseras på en interventionstanke i 
sin strävan att erbjuda vård till dem som behöver det, när de verkligen behöver 
det. Förutsättningarna för att klienten själv är förmögen att inse behovet av hjälp 
är dessutom sannolikt som störst, då denne ertappats med att begå en lagöver-
trädelse.  

Arbetet med SMADIT i Dalarnas län har dock inte pågått i särskilt många år i 
jämförelse med exempelvis Kalmar län. Av naturliga skäl krävs det därför ett 
fortsatt arbete innan SMADIT kan övergå i förvaltning och bli en naturlig del av 
respektive samverkansparts verksamhetsrutiner. Reaktionerna på nyheten om att 
Trafikverket har som ambition att fasa ut sin roll som samordnande part från 
och med 2013 (74), vittnar om att SMADIT-arbetet och samverkansparterna 
sannolikt inte är redo ännu. Många framhåller att det krävs en sammanhållande 
part för att hålla arbetet vid liv (75,77,78) och vem det skulle kunna vara råder 
det delade meningar om.  

Att SMADIT bör leva vidare råder det ingen större tvekan om. Det vittnar inte 
minst de intervjuade SMADIT-klienternas livsöden om (18,42,52,69). Men nå-
gon måste hålla i rodret åtminstone ett litet tag till, till dess att rutinerna är på 
plats och SMADIT ses som en naturlig del i arbetet med att minska rattonykter-
heten i Dalarnas län.         
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1. Genomförande 

Följande kapitel ger en kort beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Utvärde-
ringen av SMADIT i Dalarnas län har genomförts med hjälp av kvalitativa in-
tervjuer samt en genomgång av befintlig statistik. Statistikgenomgångens pri-
mära syfte har varit att skapa en inblick i det faktiska utfallet av SMADIT-
arbetet i Dalarnas län.  

1.1 Metod 

Eftersom föreliggande rapport ska ge en inblick i SMADIT-arbetets styrkor och 
svagheter, har förhållandevis många citat från intervjuerna tagits med – för att 
ge en så målande och nyanserad bild av synen på SMADIT som möjligt. Citaten 
tillskrivs inte en enskild intervjuperson då det viktiga inte är vem som har sagt 
vad, utan vilka åsikter som finns rörande SMADIT:s helhet och delar. Citaten 
tillskrivs därför enbart en organisation. Intervjupersonerna som erbjudits 
och/eller erhållit hjälp inom ramen för SMADIT, har fått fingerade namn i rap-
porten med syfte att bibehålla deras anonymitet.  

Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna har genomförts med utvalda personer inom respektive medverkan-
de organisation: Polisen, Beroendeenheten vid Falu Lasarett samt Socialtjänsten 
i respektive kommun i Dalarnas län. Vid Polisen har 10 personer intervjuats. 
Vid Beroendeenheten vid Falu Lasarett har 2 personer intervjuats. En person 
har intervjuats från respektive Socialtjänst i länets samtliga kommuner, dvs. 
sammanlagt 15 personer. Därtill har det genomförts 3 bakgrundsintervjuer (ex-
pertintervjuer) med representanter från Trafikverket, Polisen samt Region Da-
larna. Syftet med dessa expertintervjuer har varit att skapa en så adekvat bak-
grundsbild av SMADIT-arbetet som möjligt. För att få med rösterna från samt-
liga inblandade parter har även 4 intervjuer genomförts med personer som tagits 
för rattonykterhet och därmed erbjudits hjälp i enlighet med SMADIT:s metod 
(hädanefter omnämns dessa personer som klienter). Tre av dessa intervjuperso-
ner har tackat ja till erbjuden hjälp, en har avböjt. Det sammanlagda antalet in-
tervjupersoner uppgår till totalt 34 stycken.  

Intervjuerna har genomförts via telefon (med undantag för SMADIT-klienterna 
och en expert som intervjuades vid ett personligt möte) och har vardera tagit 
mellan 30-70 minuter att genomföra. Syftet med intervjuerna har varit att skapa 
en fördjupad bild av synen på SMADIT, dess effekter och måluppfyllelse – 
samt hur man ser på det framtida arbetet. 

Intervjuerna har följt i förväg upprättade intervjumallar för respektive intervju-
kategori. Samtliga intervjuer har bandinspelats och sedan transkriberats i sin 
helhet.  
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Rapportens fortsatta disposition 
 

Kapitel 2 – Bakgrund: I kapitlet presenteras en statistisk överblick över arbetet med SMADIT i 
Dalarnas län. 

Kapitel 3 – Polisens process: I kapitlet presenteras Polisens arbete och process – och synen på 
densamma – utifrån de intervjuade polisernas horisont. 

Kapitel 4 – Beroendeenhetens process: I kapitlet presenteras Beroendeenhetens arbete och pro-
cess – och synen på densamma – utifrån de intervjuade på Beroendeenhetens horisont.  

Kapitel 5 – Socialtjänstens process: I kapitlet presenteras Socialtjänstens arbete och process – 
och synen på densamma – utifrån de intervjuade på Socialtjänsterna i länets samtliga kommuner. 

Kapitel 6 – Framtiden: I kapitlet presenteras samtliga intervjupersoners syn på framtiden och 
SMADIT-arbetets utveckling. Kapitlet behandlar bl.a. om arbetsmetoden är bra, om det finns 
bättre sätt att arbeta med rattonyktra och vad som krävs för att SMADIT-arbetet ska leva vidare. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras en statistisk överblick över arbetet med SMADIT i 
Dalarnas län. Statistiken har tillhandahållits av Trafikverket samt samlats in på 
Polismyndigheten i Falun.  

2.1 Analys utifrån rapporterade ingripanden 

För att bättre förstå arbetet med SMADIT har vi genomfört en statistisk bear-
betning av de SMADIT-blanketter som förvaras hos Polisen i Falun. Enligt 
uppgift ska samtliga blanketter faxas till dem oavsett om personen tackat ja eller 
nej till medverkan i SMADIT. Som jämförelse har vi tagit del av den statistik-
sammanställning som gjordes hösten 2010 – där samtliga samverkansparter har 
fått rapportera in antalet inkomna och vidareförmedlade klienter. I Tabell 1 re-
dovisas denna sammanställning. Denna tabell baseras på ett arbetsmaterial och 
ska kompletteras i framtiden – utifrån de mått som är framtagna för SMADIT-
arbetet.   

 

Tabell 1: Sammanställning över ingripanden januari 2010 t.o.m. augusti 2010. 
 Polisen Avd. 65 Kommunerna 
 Antal 

misstänkta 
för rf/drf 

Antal 
SMADIT-
blanketter 

Positiva 
till samtal 

Kontaktade 
av avd. 65 

Vidare-
förmedl. 

Till Soc. från 
avd. 65 

Till Soc. från 
Polisen 

Antal 
kontaktade 

Avesta  24 4 5 4 2 0 2 
Borlänge  23 6 1 1 1 2 2 
Falun  17 4 5 4 0 0 0 
Gagnef  1       
Hedemora  13 3 5 4 3 0 2 (Ej via S) 
Leksand  11 4 2 0 0 0 0 
Ludvika  14 4 3 3 0 0 0 
Malung/ 
Sälen 

 8 6 4 3 0 2 2 

Mora  14 1 1 1 1 0 1 
Orsa  5 3 2 2 1 ? ? 
Rättvik  12 6 3 3 Ej svar Ej svar Ej svar 
Smedje-
backen 

 3 2 0 0 0 0 0 

Säter  8 1 0 0 0 0 (ev 1-2) 0 
Vansbro  10 1 0 0 1 4 5 
Älvdalen  12 6 1 1 Ej svar Ej svar Ej svar 
Övrigt  60 3 2 2 - - - 
Totalt 305 rf 

87 df 
235 54 34 28 7 8 11 
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I vår statistiska bearbetning har det tillkommit ytterligare SMADIT-ärenden, ef-
tersom blankettgenomgången genomfördes efter årsskiftet 2010/2011. Så, fram 
till årsskiftet 2010/2011 har totalt 245 SMADIT-blanketter, där föraren är bosatt 
i länet, skickats in till Polisen i Falun1

Vid en granskning av dessa SMADIT-ärenden framkommer att det finns en tyd-
lig skillnad vad gäller kön: Det är en långt mycket större andel män som är al-
kohol- eller drogpåverkade. Bland SMADIT-ärendena är 84% män och 16% 
kvinnor. Det är dock något fler kvinnor än män som tackat ja till SMADIT 
(32% respektive 24%).  

. Det innebär att det under hösten 2010 
har inkommit ytterligare 70 SMADIT-blanketter (jmf. Tabell 1, 235-60).  

Det är också långt fler alkoholpåverkade förare än drogpåverkade, vilket sanno-
likt kan bero på att man inte har samma rutiner när man misstänker drograttfyl-
leri; man får inte fram SMADIT-blanketten per automatik. Här kan man också 
skönja en viss skillnad mellan könen; det är fler män i gruppen ”misstänkta för 
drograttfylleri”.  

Tabell 2: Alkohol- respektive drogpåverkade SMADIT-ärenden, fördelat på kön.  
Kön Alkoholpåverkan Drogpåverkan 
Män 86% 14% 
Kvinnor 90% 10% 
 

Vi kan också märka en skillnad mellan olika åldersgrupper, där tendensen är 
tydlig: Ju äldre man är desto större sannolikhet att man tackar ja till att delta i 
SMADIT. 

Tabell 3: Åldersfördelningen bland de klienter som tackat ja resp. nej till SMADIT. 
Åldersgrupp Tackat Ja Tackat Nej 
18-24 år 23% 77% 
25-64 år 32% 68% 
65 år à 36% 64% 
 

En annan intressant fråga är naturligtvis om man kan se någon skillnad i när på 
dygnet ingripandet skedde och om det i så fall finns någon skillnad i om man 
tackar ja eller nej till erbjudandet att medverka i SMADIT. I Tabell 4 framgår 
det att klienterna verkar vara mest mottagliga för ett deltagande i SMADIT om 
de ertappas på morgonen eller förmiddagen. På natten tenderar fler att tacka nej.  

Tabell 4: Tidpunkt för ingripandet bland de klienter som tackat ja resp. nej till SMADIT. 

 

 
1 Vi har i genomgången av SMADIT-blanketterna bortsett från dem som rört andra län runt om i Sverige, efter-

som arbetet i Dalarnas län har varit i fokus.  

Tidpunkt på dygnet Tackat Ja Tackat Nej 
Morgon/fm: 06.00-12.00 35% 65% 
Eftermiddag: 12.00-18.00 27% 73% 
Kväll: 18.00-24.00 28% 83% 
Natt: 24.00-06.00 16% 84% 
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En viktig följdfråga här är om det är någon skillnad mellan olika åldersgrupper. 
Är det fler unga som blir föremål för ingripande nattetid? Och visst är det så, de 
unga grips i större utsträckning under nätterna medan de äldre tas fast dagtid. Så 
om oviljan att delta i SMADIT beror på att man ertappats på natten eller att man 
är i ålderskategorin 18-24 år kan vi bara spekulera i.   

Vid en jämförelse mellan de enskilda kommunerna framkommer det skillnader i 
termer av antalet klienter som tackar ja till SMADIT (dessa skillnader framgår 
även i Tabell 1). Det är lockande att spekulera i varför det exempelvis är hela 
44% (7 av 16) av de tillfrågade som tackat ja i Rättvik, medan bara 7% (1 av 
15) tackat ja i Mora. Problemet är dock att vi inte med säkerhet vet vad de övri-
ga rattonyktra har sagt – eller om de ens har fått erbjudandet om SMADIT. För 
som Tabell 1 visar är det hela 392 misstänkta rattfyllor/drograttfyllor – men det 
finns bara 235 SMADIT-blanketter. Mörkertalet är med andra ord för stort för 
att kunna dra några slutsatser gällande de enskilda kommunernas SMADIT-
arbete.  

Vad har då SMADIT-blankettgenomgången visat oss? Bland inkomna SMA-
DIT-ärenden har vi fått indikationen att kvinnor i större utsträckning tenderar att 
tacka ja till SMADIT, att unga är mer benägna att tacka nej samt att sannolikhe-
ten för att en klient oavsett ålder ska tacka ja ökar om ertappandet sker på mor-
gonen eller förmiddagen. Genomgången visar dock även en annan sak; bristan-
de rutiner när poliserna fyller i blanketten. Flera av blanketterna är nämligen 
ofullständigt ifyllda och i 121 fall saknas exempelvis informationen om hur 
gammal klienten är. För att få reda på hur rutinerna verkligen ser ut hos Polisen 
måste vi därför prata med dem. I följande kapitel presenteras därför Polisens 
process inom ramen för arbetet med SMADIT.  
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Anders, 42 år, blev tagen för rattfylla i november förra året. Han hade mått dåligt en längre 
tid, då han var mitt uppe i en livskris efter att hans 24-åriga äktenskap just tagit slut, med 
barn som kommit i kläm, och mycket nattarbete utöver det. Det var lördag kväll och han 
skulle köra in till stan efter att ha druckit några öl hemma. När han kört en bit insåg han att 
det inte var bra att köra i hans tillstånd, och han vände därför för att åka tillbaka hem. Det 
var där Polisen tog honom. 

Poliserna körde Anders till stationen, där han fick blåsa i Evidensmaskinen. Hans promillehalt 
var på tok för hög och en polis frågade om han hade alkoholproblem och ville ha hjälp. An-
ders kände sig mycket skamsen men var lättad över polisens förstående attityd. 

”Jag mådde väldigt dåligt och att bli tagen av Polisen gjorde det ännu värre. Jag sa ja på en 
gång, utan att polisen berättat vilken typ av hjälp det handlade om”, berättar Anders.  

På måndagsmorgonen fick Anders ett samtal från Beroendeenheten. Inom ett par dagar träf-
fade han Annika Lindholm och de hade ett bra samtal. Hon tipsade om en kontakt i öppen-
vården i Anders egen kommun, dit han gick på ett par samtal. Anders fick då veta att han inte 
hade några missbruksproblem och fick därför ingen fortsatt hjälp därifrån. Han blev däremot 
tipsad om en psykolog i kommunen, dit Anders idag går för att få hjälp. 

Snart är det dags för Anders att börja gå till Beroendeenheten för att ta nykterhetsprover. 
Han har känt sig mycket ensam och utelämnad under tiden mellan den första kontakten och 
provtagningen. Han har inte fått veta hur han ska leva och vilka riktlinjer han ska hålla sig 
till, och han har druckit alkohol flera gånger sedan han blev tagen.  

”Det enda jag fick veta var att prover skulle tas om ett halvår. Nu sitter jag ensam i min lä-
genhet, och ska ändå klara det. Det går, men det skulle vara skönt att ha lite riktlinjer”. 
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3. Polisens process 

I följande kapitel presenteras Polisens arbete och process – och synen på den-
samma – utifrån de intervjuade polisernas horisont. Polisen är den första in-
stansen i SMADIT-kedjan (Polisen-Beroendeenheten vid Falu Lasarett-
Socialtjänsten) och i detta kapitel behandlas bl.a. hur arbetet med SMADIT går 
till, vilka rutiner som finns och hur man ser på samarbetet med de övriga sam-
verkansparterna i SMADIT-kedjan.  

Fortsatt i rapporten markeras nyckelord eller hela meningar som anses särskilt 
viktiga med grön färg om resultatet är en styrka i det som har varit eller en 
möjlighet inför framtiden, och med röd färg om resultatet framhåller en svag-
het eller ett hot inför framtiden. Samtliga markerade nyckelord utgör grunden 
för summeringen i det inledande kapitlet. 

3.1 Arbetet med SMADIT 

Bland de intervjuade poliserna återfinns allt från chefer, stationsbefäl till ord-
ningspoliser – vilket innebär att man i varierad utsträckning kommer i kontakt 
med SMADIT. Samtliga intervjuade poliser är dock bekanta med SMADIT och 
har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med metoden.  

Jag sitter som stationsbefäl och granskar patrullernas arbete, om de 
tar någon för rattfylla. De lämnar handlingarna till mig och då tar 
jag del av SMADIT-blanketten och hur den misstänkte ställt sig. Jag 
vidarebefordrar sedan blanketten. 

Jag är polis i yttre tjänst och är då i kontakt med SMADIT varje 
gång man tar en rattfyllerist eller drogpåverkad.  

Poliserna ombads i inledningen av intervjuerna att kort berätta hur arbetet med 
SMADIT går till. Polisernas beskrivningar varierar i detaljrikedom och utform-
ning, men samtliga beskriver i stort samma händelseförlopp: Polisen påträffar 
en misstänkt rattonykter förare som (om det inte rör sig om droger) tas med till 
polisstationen för test i Evidenzern2

Inbyggt i testapparaturen kommer som 
sista dokument SMADIT-blanketten. 
Den misstänkte tillfrågas i detta skede 
om han eller hon vill ha hjälp med sina 
alkoholproblem. Svarar den misstänkte 
nej ska detta noteras i SMADIT-

. à 

 
2 Evidenzern är en testapparatur som analyserar utandningsluften. Den misstänkte får blåsa i maskinen och 

sedan får man ett analysresultat på direkten. Evidenzern är kopplad till ett program som heter EviClient. 
Programmet består av en rapporteringsmall, och i mallen kommer SMADIT-blanketten per automatik. 
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blanketten. Svarar den misstänkte ja ska detta också noteras, men då ska blan-
ketten även skickas med fax till Beroendeenheten vid Falu Lasarett för vidare 
behandling (framöver kallat enbart Beroendeenheten, men omnämns även av 
många intervjupersoner som Avdelning 65).  

Vi informerar om möjligheten att få snar kontakt med Beroendeen-
heten. Om de säger ja faxar vi dem till Avdelning 65 så att någon 
snabbt tar kontakt. 

Patrullerna får SMADIT-blanketterna per automatik och om det blir 
positivt resultat i Evidenzermaskinen så fyller man i blanketten. De 
tillfrågar och lämnar ut en broschyr. 

Ute på vägen träffar man på rattonyktra bilförare, sen är det en del 
handläggning; utandningsprov och man ska registrera och hålla 
förhör. Sen avslutar man alltihop med SMADIT-intervjun, då ställer 
man frågan om det finns behov av hjälp.  

De flesta av poliserna beskriver SMADIT-processen utifrån ett scenario där den 
misstänkte har ertappats med att framföra ett fordon under inflytande av alko-
hol. Några av poliserna beskriver dock en mer nyanserad bild av möjliga utfall 
som i praktiken ska innefattas av SMADIT-hanteringen. Förutom ovannämnda 
scenario så förekommer nämligen två möjliga scenarier till: I det ena fallet så 
har någon druckit alkohol och sedan kört bil och ett vittne har larmat Polisen. 
Den misstänkte har dock hunnit lämna fordonet när Polisen väl får tag på ho-
nom eller henne, och tenderar då i större utsträckning att neka till den påstådda 
lagöverträdelsen. Då återstår bara blodprov (gäller även de misstänkta som vid 
ett ertappande vägrar att följa med till polisstationen för ett test i Evidenzern). I 
det andra fallet är det en misstänkt drograttfylla, då poliserna måste ta den miss-
tänkte till sjukhuset eller motsvarande för ett blodprov för att säkerställa bevis-
ningen. Enligt de poliser som faktiskt omnämner dessa tre scenarier är SMA-
DIT-hanteringen betydligt enklare i det första fallet; när en alkoholpåverkad fö-
rare ertappas med att ha kört onykter och misstanken slås fast med hjälp av 
Evidenzern. 

Det bästa är om man kan jobba via Evidenzern. Då har man tagit 
personen på bar gärning när den sitter och kör. Då blir det enklare 
rent bevismässigt. Det tenderar att vara så att om man blir tagen på 
bar gärning så erkänner man i större utsträckning – och kanske 
också i större utsträckning sitt alkoholberoende för sig själv.  

Läs mer om problemen med SMADIT-hanteringen vid blodprov under rubriken 
Rutiner vid drograttfylla i detta kapitel. 
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3.2 Det motiverande samtalet 

Som framgick i avsnitt 3.1 ska poliserna erbjuda behandling enligt SMADIT 
när väl det har framkommit att den misstänkte har kört rattonykter. Poliserna i 
intervjustudien ombads därför att beskriva hur detta samtal går till, dvs. hur er-
bjudandet om SMADIT läggs fram?  

Flera av poliserna beskriver erbjudandet om SMADIT som ett samtal – där am-
bitionen är att förmå klienten att söka hjälp genom att få personen att själv inse 
att han eller hon har ett alkoholproblem. Några av poliserna är stationerade nära 
Beroendeenheten vid Falu Lasarett och kan därför erbjuda klienten omedelbar 
skjuts till Beroendeenheten om så önskas – något som framhålls som en på-
taglig styrka. (För de flesta poliser blir dock avståndet till Falun för långt).  

Ett samtal i mångt och mycket, med den misstänkte. Mycket handlar 
om att försöka förmå den misstänkte att söka vård och vi till och 
med kan erbjuda skjuts. Det är ju smidigt om vi kör personen direkt 
till vårdenheten. 

Det är ju ett samtal; att man direkt kommer in och talar om vad som 
kommer att hända så att man förbereder personen. Man upplyser 
om att man ska fylla i det på datorn och informerar om personupp-
giftslagen. Man måste avdramatisera förhörssituationen, men sam-
tidigt vara tydlig och tala om att det är en början och ett slut på för-
höret. 

Några av poliserna har ett påtagligt genomtänkt och initierat förhållningssätt till 
samtalssituationen, då de framhåller vikten av att anpassa samtalet utifrån vem 
man har framför sig, dvs. ställa sig frågan: Hur kan jag nå fram till just den här 
personen? 

Det beror helt och hållet på vem man har framför sig. Så fort jag får 
ett positivt besked i det lilla sållningsinstrumentet som trafikanter 
blåser i vid sidan av vägen, så börjar jag fundera på bland annat 
SMADIT. Hur ska jag lägga upp samtalet för att nå just den här 
människan? […] Jag måste hitta människan där den befinner sig. 
Annars kan man inte nå dem. Man får gå in i en roll som passar just 
den människan. 

Jag brukar börja med att fråga lite försiktigt om de har problem 
med alkohol och ofta säger de nej direkt. Då får man kanske utveck-
la samtalet lite mer och prata om hur ofta de dricker och då kan det 
lätta lite och man kommer in i ett samtal och då kan det sluta med 
att de säger ’du kanske har rätt, jag behöver nog vård’. Det gäller 
att lägga orden rätt i mun. 

Några av poliserna beskriver dock ett mer rutinmässigt förfarande där klien-
ten mer rakt upp och ner tillfrågas om ett ja eller nej – utan att frågan har före-
gåtts av ett särskilt ingående samtal. 
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Det blir i stort sett att man visar blanketten och frågar om han har 
problem.  

 

Svårigheter med det motiverande samtalet 
För många poliser verkar samtalet inte utgöra ett problem, men för vissa kan det 
av olika anledningar upplevas som svårt att få till ett bra samtal med klienten. 
Det framkommer flera olika anledningar till varför det ibland kan vara svårt. 
För några bottnar problemet i att själva alkoholproblemet är ett jobbigt ämne att 
ta upp. 

Det är lite skamfyllt, hela alkoholproblematiken är skamfylld, man 
vill inte prata med folk om det. Det är ett tabubelagt ämne så det är 
svårt att veta hur man ska angripa det. 

Det kan vara så att en del poliser känner sig obekväma i situationen 
att ta upp en så pass känslig fråga. En del kan uppleva det är som 
att man kliver in på okänt vatten, det blir lite personligt. Det är som 
att man sitter och anklagar Ulla eller Kalle för att vara alkoholist. 
Man kanske inte riktigt vill ta i det. 

För andra kan problemet uppstå då klienten själv är oförmögen att inse att han 
eller hon har ett problem.  

De som är mer notoriska, som lever i förnekelsestadiet. Problemet 
finns inte i deras världsbild. Det kan uppfattas lite kränkande och 
att ingen annan har med det att göra. 

Vissa upplever att det är svårt att nå fram till klienten pga. själva situationen; 
polisen har omhändertagit klienten då denne har begått ett brott och således 
kommer att straffas i enlighet med rådande lag, men ska i nästa stund ha ett mo-
tiverande samtal som syftar till att skapa ett förtroende hos klienten och förmå 
denne att vilja söka hjälp. För att tydliggöra: Att i ena stunden vara lagförare 
och i nästa stund samtalsterapeut kan vara en svår omställning att bemästra.     

Det är lite svårt att veta hur man ska prata med dem. Man vet inte 
hur mottagliga de är när de sitter i sådant sammanhang och är 
misstänkta för ett brott samtidigt.  

För vissa kan själva arbetssituationen utgöra hindret för ett ingående och moti-
verande samtal med klienten. Några av poliserna framhåller tidsaspekten som 
det faktiska hindret.   

Framförallt den korta tiden man har för det. Evidenzern är ju väl-
digt effektiv så ofta har man inte den tiden att lägga ner för att 
komma över tröskeln. Det är en tidsaspekt inbakad i det, hur mycket 
tid vi kan lägga ner. 

Sist men inte minst; vi är alla olika, och poliser är inga undantag. Vissa har där-
för givetvis en större fallenhet för att initiera ett motiverande samtal än andra. 
Men för att öka förutsättningarna och incitamenten för samtliga poliser att initi-
era och genomföra ett motiverande samtal, skulle en ökad kunskap om SMA-



 
 

26 
 

DIT och dess effekter kunna vara en lösning. Poliserna bör ju rimligtvis själva 
tro på metoden (och i förlängningen vård för aktuellt beroende) för att på ett 
förtroendeingivande sätt kunna föra ett motiverande samtal. 

Man lägger kanske ingen möda på att få personen att ställa upp. 
Man ställer frågan utan att bry sig om vad de säger tror jag. Men 
det är nog en utbildnings- och kunskapsfråga. Vi skulle kunna göra 
ett mycket bättre arbete om vi fick insikt om vad det innebär. 

 

Utbildning i motiverande samtal 
En ökad insikt om SMADIT:s metod och effekter kan vara en lämplig insats för 
vissa, men för många verkar övertygelsen om metodens effektivitet redan fin-
nas. Svårigheterna verkar snarare ligga i själva samtalet; vissa vet inte riktigt 
hur man ska gå tillväga.   

Under intervjuerna ställs frågan om man har genomgått någon form av utbild-
ning i MI (Motivated Interview) eller motsvarande. Merparten av de intervjuade 
poliserna har inte fått någon sådan utbildning – och flera av dem framhåller 
att en sådan utbildning hade varit önskvärd.  

Man håller väl på att ta fram någon modell för hur man ska göra, 
att det ska finnas en utbildning på det här. Det vore önskvärt om det 
fanns. För nu går man på egen känsla. Vi är ju alla olika och en del 
är kanske mer lämpade än andra, men om det fanns en modell kan-
ske alla skulle klara det lite bättre. 

Det är nog inte många som gått, jag har inte gjort det. Men en kor-
tare utbildning om det vore kanske bra. 

Ja, absolut, det skulle vara intressant. Det kan man ha användning 
av inom många områden. 

Jag skulle vilja gå det, jag är intresserad av allt som handlar om 
möten med människor. 

Jag tycker man kunde ha en utbildning i det. Man kan läsa sig till 
det men man behöver ju öva det i praktiken. Sen har vissa poliser 
större fallenhet för det än andra. Ska man få detta att fungera fullt 
ut måste man kanske komma ut på områdena och utbilda.  

Några av poliserna har dock fått möjligheten att gå en utbildning i MI och 
framhåller att utbildningen har varit ett bra stöd i SMADIT-arbetet.  

Jag har ju en fördel i att jag fått utbildning i hur man ska hålla ett 
sådant samtal. Det gäller ju då att framföra det på ett sätt så att 
man får dem att tänka till så att de tycker att de nog behöver den 
hjälp de erbjuds. Men alla har ju inte fått den här utbildningen, jag 
är en av de lyckligt lottade.  
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Även om utbildningen är bra, så framkommer en åsikt om att utbildningar i sig 
är tidskrävande och i alldeles för stor utsträckning skulle belasta en redan hårt 
ansatt yrkeskår.  

Jag tyckte det var bra, även om utbildningen var ganska lik det vi 
lär oss inom Polisen. Men som jag ser det nu, i och med att Polisen 
är väldigt hårt ansatt tidsmässigt och personalmässigt, så skulle jag 
inte vilja lägga in den här utbildningen. Då finns det många andra 
utbildningar som jag tycker Polisen ska gå istället, som skulle göra 
större nytta i vårt arbete. Även om jag tyckte att det var en väldigt 
bra utbildning. 

Utbildningen eller ej; för att nå fram till klienten så behövs sannolikt ett motive-
rande samtal i någon form, för att SMADIT ska fungera.  

Jag tror att man måste lägga ner lite krut på samtalet och inte bara 
ställa frågan rätt upp och ner. Får de bara frågan tror jag de flesta 
säger nej. Man måste utveckla samtalet lite. 

 

Erbjuds alltid SMADIT? 
I kapitel 2 framgick att Polisen ertappar fler rattonyktra än vad det finns regi-
strerade SMADIT-blanketter. Så frågan är varför det saknas blanketter? Är det 
så att blanketterna slängs om klienten tackar nej till erbjudandet om SMADIT, 
eller är det så att alla klienter inte får erbjudandet om SMADIT? För att bringa 
klarhet i mysteriet om de saknade blanketterna får poliserna besvara frågan om 
de alltid erbjuder SMADIT till klienterna, eller om det bara sker ibland?  

Ungefär hälften av de intervjuade poliserna framhåller att SMADIT-blanketten 
alltid fylls i. Anledningen till detta är att det är svårt att missa blanketten efter-
som den kommer ut automatiskt i Evidenzern.  

Alltid när blanketten kommer. 

Jag tror ingen missar det eftersom det kommer per automatik. 

I och med att vi fyller i det via Evidenzern gör att det görs regelmäs-
sigt – åtminstone Evidenzerrattfylla. 

Som ovanstående citat indikerar, är det svårt att missa SMADIT-blanketten om 
klienten har testats med hjälp av Evidenzern – då blanketten kommer per au-
tomatik. Några av poliserna påtalar i detta sammanhang problemet med drog-
rattfyllorna – eftersom dessa klienter inte testas i Evidenzern, utan blodprov 
tas på sjukhus eller motsvarande.  

Alla som har alkoholproblem får frågan om SMADIT. Det är svåra-
re med drogpåverkade. Det beror på blankettsystemet för med alko-
holtestet kommer blanketten automatiskt, så patrullerna kommer 
ihåg.  

Frågan ska alltid ställas, men det finns säkert de som glömmer. Jag 
kan förstå att man glömmer när det är blodprov eftersom blanketten 
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inte kommer automatiskt utan man måste gå in och hämta den. Då 
kan unga poliser kanske glömma.  

Flera av poliserna framhåller även anledningar (till varför blanketten inte fylls 
i) som i stort påminner om de svårigheter som kan finnas med att genomföra det 
motiverande samtalet (se avsnitt 3.2 - Svårigheter med det motiverande samta-
let). 

Någon framhåller stressmomentet, och att man helt enkelt inte hinner ställa frå-
gan om SMADIT.  

Det ska man alltid göra. Men sen kanske det glöms bort, men det får 
inte hända egentligen. Det kan vara att det är en stressad situation, 
att andra jobb väntar eller att det är mitt i natten eller tidigt på 
morgonen och man är trött som polis. 

Några poliser framhåller att själva situationen gör att frågan ibland inte ställs, 
dvs. dilemmat med att vara lagförare och samtalsterapeut på en och samma 
gång.  

Både de alkohol- och drogpåverkade kan vara ganska stökiga, där 
tror jag också det är problem. Det är jättesvårt att vara en patrull. 
Att det är samma poliser som tagit personen som ska ha det motive-
rande samtalet. Där blir det svårt. Att man först slagits och sen ska 
man förmå den att lyssna på ett motiverande samtal.  

Någon pekar på att det kan finnas en tro eller förutfattad mening om att vissa 
klienter sannolikt inte har alkoholproblem, och av den anledningen inte ställer 
frågan om SMADIT.  

Vi ska ju göra det, men vissa som åker fast i kontroller dagen efter 
att de druckit, kanske yngre personer, tror man inte har besvär med 
alkohol på det sättet. Om det är mitt på dagen eller så. Så vissa 
gånger tror man inte att personen kommer vilja ha kontakt, om man 
inte tror de har problem. 

Sist men inte minst framhåller en polis att blankettbortfallet sannolikt kan ha 
flera olika anledningar – alla med bäring på de tidigare nämnda svårigheterna 
med det motiverande samtalet.  

Jag ställer alltid frågan. Men det sviktar kanske bland mina kolle-
gor. Jag tror det kan ha många olika förklaringar. En kan vara att 
man inte tycker att det är Polisens arbete att erbjuda vård; vi ska ju 
vara en lagförande myndighet. Det kan också vara att man upplever 
att det inte är någon idé då det är en återfallsrattfyllerist som tas 
med jämna mellanrum, så det är ingen idé att fråga. Det glöms sä-
kert också bort. Det finns också varianter när patrullerna är stres-
sade för att det ligger andra arbeten med hög prioritet och väntar. 
Då är det kanske inte vettigt att ta ett samtal med en rattfyllerist när 
du vet att någon håller på att bli ihjälslagen någonstans. 
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Klienternas mottagande av erbjudandet 
De intervjuade poliserna har lite olika erfarenheter av huruvida klienterna tackar 
ja eller nej till erbjudandet om SMADIT. Några av poliserna upplever att de 
flesta är positiva till erbjudandet. 

Jag tycker de flesta jag pratat med är i alla fall positiva, de kan i 
alla fall tänka sig att Beroendeenheten tar kontakt med dem. Sen har 
jag varit med om flera gånger att de faktiskt körs till Beroendeenhe-
ten direkt. Det tycker jag är bästa sättet.  

Merparten av poliserna framhåller dock att det är förhållandevis få som faktiskt 
tackar ja – åtminstone på plats.  

Det är oerhört få som säger ja. 

Väldigt få, kanske en eller två av tio vill få blanketten skickad till 
Avdelning 65. Sen hur många som därifrån går vidare vet jag inte. 

Några tror att många initialt tackar nej i samtalen med polisen, men sedan ång-
rar sig när budskapet har ”sjunkit in” och då är mer villiga att söka vård.  

De flesta har ju inget problem. Sen hör de kanske av sig någon dag 
senare och så får man hänvisa dem till Avdelning 65 i Falun. Det är 
inte många som tackar ja på plats. Sen får man tala om var det finns 
hjälp, så kanske folk söker hjälp ändå senare. Men det vet ju inte vi.  

Hos oss är det nog många som förnekar. Men sen vet jag att när So-
cialtjänsten ringt upp så har det gått en stund, då kanske man inser 
’vad är det jag har gjort? Hur ser mitt alkoholberoende ut?’. Min 
uppfattning är att man tackar nej till Polisen, men sen tackar ja.3

Poliserna fick även frågan om vilka skäl som anges när klienterna avböjer er-
bjudandet om SMADIT. I princip samtliga poliser nämner här att nekandet 
bottnar i förnekelse i olika former.  

 

Man förnekar det för sig själv och inser inte att man har problem. 

Det ständiga förnekandet, även om vi kan se att det finns en proble-
matik. 

Det är blankt nej, man anser att man inte har problem. Man förne-
kar. 

Det beror på. Ofta inser man inte själv att man har ett problem. 
Man har inte sett konsekvenserna av sin egen alkoholkonsumtion. 
Inte ens där, när man sitter i en polisförhörssituation med brallorna 
neddragna, ser man att man har ett problem. Det är undanflykter.  

Att man inte tycker att man har något alkoholproblem. 

 
3 Följande citat är intressant, för det indikerar att det inte är SMADIT-blanketter som Socialtjänsten följer upp – 

utan Polisens rattonykterhetsprotokoll som fortfarande skickas till Socialtjänsten för kännedom. Mer om 
detta finns att läsa under Socialtjänstens rutiner. 
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Vissa tackar dock ja när poliserna presenterar erbjudandet om SMADIT. Poli-
serna tillfrågas därför om de har någon uppfattning om vad som faktiskt får des-
sa klienter att tacka ja?  

Merparten av poliserna framhåller att mötet och situationen med Polisen – att 
man faktiskt har åkt fast för ett brott – blir ett uppvaknande för klienten. I och 
med uppvaknandet så föds också en insikt som att man sannolikt behöver hjälp 
för sitt missbruk.  

Det kan gå upp ett ljus för dem, det är ju en jättedramatisk situation. 
Så många vill inte missa chansen att få hjälp. 

Många av dem som säger ja brister det för. De börjar gråta och 
nästan som att de tycker att det är skönt; ’jag har problem och jag 
behöver hjälp’. Att man inser det. Då tror jag det är bra att få hjälp 
just när det hänt. Då är det omtumlande och då kan det vara skönt 
att få ur sig det här. För annars går det ett tag och man kommer 
hem och börjar nyktra till och tänker att nej, jag behöver ingen 
hjälp. Just här och nu, det är det som är effektivt. 

De flesta vi tar på fyllan har faktiskt alkoholproblem. Jag tror att 
det här kanske blir ett uppvaknande – de upptäcker att det gått bra 
så här länge, men att de börjar köra bil på fyllan så inser man att 
handlandet inte är acceptabelt längre. Jag är för långt i mitt miss-
bruk. Då kan det bli sista uppvakningen för dem. 

Några av poliserna framhåller vikten av den enskilde polismannens insats och 
bemötande, som är avgörande för att klienten faktiskt ska tacka ja till SMADIT.  

En stor del är också vårt bemötande. Om vi är en bestraffande myn-
dighet och går på med buller och brak, eller har en förståelse för si-
tuationen, det är ju signaler vi sänder ut och det gäller att få perso-
nen att känna sig trygg så att den väljer att få hjälp. Det handlar om 
personligt bemötande här också. 

Jag tror att det är där polisen verkligen tagit sig tid och haft samta-
let. Att ha skapat förtroende hos den misstänkte, att det inte känns 
som att polisen dömer på något vis. 
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3.3 Rutinerna 

De intervjuade poliserna ombads att berätta om eventuella rutiner som finns 
inom ramen för SMADIT-arbetet. Få nämner att det finns nerskrivna rutiner 
kring SMADIT, men merparten av poliserna anser att rutinerna ändå är för-
hållandevis tydliga, då förfarandet är automatiserat i den bemärkelsen att 
SMADIT-blanketten kommer ut ur Evidenzern. De flesta poliser nämner även 
att de ska faxa blanketten till Beroendeenheten om klienten tackat ja till erbju-
dandet.  

Vill de ha hjälp faxar vi till Avdelning 65 och så ringer de upp den 
som vill ha hjälp inom ett dygn. 

Det är tydligt när man väl sitter där och har alla papper framför 
sig. Jag kan inte säga nu att jag är helt 100, men instruktionerna är 
lätthanterliga. Det kommer ut på samma gång, så det är väldigt 
lättöverskådligt. 

Det finns inlagt i datorn och kommer upp automatiskt.  

Blanketten dyker upp i avrapporteringssystemet vare sig man vill el-
ler inte. Jag tycker att rutinerna sedan är tydliga, att det ska faxas 
till Beroendeenheten. 

Det är förprogrammerat i faxen vart det ska faxas.  

Att blanketten ska skickas till Beroendeenheten verkar dock inte stå helt klart 
för samtliga, då några av de intervjuade poliserna nämner att blanketten ska 
skickas direkt till Socialtjänsten i den kommun där klienten är bokförd.  

Det ska faxas till den kommun där den misstänkte är skriven. Det 
ska faxas omgående. Man får leta rätt på den Socialtjänst det gäller 
och faxa dit det. Jag tror inte det är några problem även om det 
hade kunnat finnas en pärm med färdiga faxnummer dit det ska. 

På den [SMADIT-] blankett jag har framför mig står i alla fall inte 
vad man ska göra med den. Jag skulle kunna tänka mig att de faxar 
iväg det till Socialtjänsten på den ort där de bor.  

Några av de intervjuade poliserna är påtagligt mer initierade i arbetet med 
SMADIT än andra (främst för att de befinner sig i en chefsposition eller på an-
nat sätt har ansvar för hela eller delar av SMADIT-arbetet). Endast två av poli-
serna omnämner att SMADIT-blanketten även skickas till Polisens trafikenhet.    

I Evidenzern kommer SMADIT-blanketten med. Då tar konstaplarna 
SMADIT-blanketten och faxar till Avdelning 65 och till chefen på 
Trafikenheten. Tackar de nej skickar vi ändå till Trafikenheten. Det 
är väl mest för statistiken. Vid Evidenzermaskinen i Evidenzerrum-
met sitter hela flödesschemat och information om SMADIT som de 
kan ha som stöd när man sitter där som polis. Där finns också bro-
schyrer för de som misstänks. Dessa broschyrer kan nog ha effekt 
om de får med sig broschyren hem och de sitter på sin kammare, så 
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kanske personen tänker att de kanske skulle ringa ändå, även om de 
sa nej hos polisen.  

Vi på Trafikavdelningen får de fax som de olika Polisområdena 
skickar. Så vi får in från alla områden, både ja- och nej-blanketter. 
Ja-blanketterna kommer även till 65:an.  

På frågan om SMADIT-resultaten dokumenteras på något sätt så omnämns åter-
igen Trafikenheten av vissa. Men många vet inte riktigt hur resultaten sparas el-
ler dokumenteras.  

När man frågar om de vill ha ytterligare kontakt via SMADIT så 
kryssar man ju i det. Det loggas säkert på något sätt så att de får 
statistik på det. Men det vet jag inte om jag har tillgång till. 

Trafikavdelningen ansvarar för statistiken. Tanken är ju att blanket-
ten ska läggas i akten och då får Trafikavdelningen ta del av den. 

Jag förmodar att det sätts in i en pärm. Men 
om någon går in och sammanställer stati-
stik vet jag inte. 

Blanketten faxas till Trafiken, sen ska det 
diarieföras och hållas förhör. Det ska do-
kumenteras om man svarat ja eller nej, om 
man tillfrågats, om man fått skriftlig infor-
mation om SMADIT och om man fått en fri-
villigtransport. Skriftlig information i form 
av en broschyr vi delar ut, det är också ru-
tin [Broschyren ”Aldrig mer?!”, bild till 
höger]. 

Att överblicken över SMADIT-rutinerna varierar bland de intervjuade 
framgår även när frågan ställs om det finns någon uttalad SMADIT-ansvarig på 
arbetsplatsen. Flera kan inte svara på frågan, några berättar att det är de som är 
ansvariga och några att det är chefen på Trafikenheten som är ytterst ansvarig.  

Det vet jag inte. 

Nja, eventuellt, men jag är inte säker. 

Ja, det har undertecknad. 

Ingen aning.  

Chefen på Trafikenheten, det är dit det faxas. 

En anledning till varför kunskaperna om SMADIT varierar bland poliserna kan 
vara att det inte pratas särskilt mycket om SMADIT vid verksamhetssam-
mankomster och liknande.  

Nej inte direkt. 

Det händer. Men inte frekvent. 
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Det gör det väl inte. Och jag är ganska ny på det här så jag har inte 
haft möjlighet att ta upp det på någon arbetsplatsträff eller så. Men 
de nya poliserna får det med Evidenzerutbildningen. Så man får ta 
del av det som ny. Men alla vet vad det är i alla fall och det är vik-
tigt. 

 

Information om SMADIT 
Hur får då poliserna information om SMADIT? I ovanstående citat nämner in-
tervjupersonen att det inte pratas särskilt mycket om SMADIT, men att alla nya 
poliser ändå har kännedom om arbetssättet. Nyckelordet i sammanhanget är 
Evidenzerutbildningen. I princip samtliga intervjuade poliser berättar att de 
själva (eller nya polisaspiranter) kommer i kontakt med SMADIT via den en-
dagsutbildning som hålls gällande hanteringen av Evidenzern. Rutinen verkar 
även (enligt en av poliserna) vara att om man inte har använt Evidenzern på ett 
år så måste man genomgå en övningsomgång för behörighet.  

Vi går en endagsutbildning i hanterandet av Evidenzerapparaten. 
Då går de igenom vad man ska tänka på när man informerar om 
SMADIT och vilka steg man ska gå och hur man ska sköta pappers-
hanteringen och vilka papper som ska skickas till vilken myndighet. 
Har man inte använt Evidenzern på ett år så måste man göra en öv-
ningsomgång så att man har behörighet. 

Under upplärningstiden utbildas de av dem som är ansvariga för 
Evidenzern. 

En av de intervjuade poliserna är själv ansvarig för Evidenzern på orten. Han 
berättar att han under Evidenzerutbildningen med polisaspiranterna har ett 
SMADIT-block, där han behandlar ämnen som etik och moral etc. 

Jag håller en endagsutbildning för dem, om hela luftanalyssystemet. 
Där ligger ju även SMADIT-blocket. Då har vi en diskussion om etik 
och moral; hur når vi fram till de här. Det är ju nya aspiranter som 
kommer så det [bristande kunskaperna om SMADIT] är ett bekym-
mer som kommer försvinna med tiden, de nya får det med moders-
mjölken. Utbildningen är mer motiverande och hur man ska prata. 
Blanketten är ju inte svår att fylla i. Så det handlar om att man ska 
börja fundera redan ute på gatan när man får ett positivt provsvar, 
istället för den karaktäristiska polisrollen. 

Räcker då de kunskaper om SMADIT som poliserna tillskansat sig under Evi-
denzerutbildningen, eller behövs det något mer? Poliserna tillfrågas om de anser 
att de och/eller kollegorna har tillräckliga kunskaper om SMADIT, och om inte 
– vad de sådana fall skulle vilja ha mer av?   

I avsnitten Svårigheter med det motiverande samtalet och Utbildning i motive-
rande samtal i detta kapitel, framkom att vissa sannolikt behöver ökad insikt el-
ler ökade kunskaper om SMADIT – för att arbetet ska få den effekt som är ef-
tersträvansvärd. En av de intervjuade poliserna framhåller att eftersom vi alla är 
olika, så måste man ner på individnivå och granska vilka poliser det är som inte 
erbjuder SMADIT till klienterna, och där höja kunskaperna (eller undersöka den 
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enskilde polisens värderingsgrunder eller anledningar till varför man väljer att 
inte ställa frågan om SMADIT). 

Det enda man kan göra är att följa folk, över ett år exempelvis, och 
se hur många den enskilda konstapeln tagit och hur många som till-
frågats om SMADIT och sen gå på just den konstapeln och fråga. 
Det finns ju enskilda poliser som inte tror på det här, frågan är ju 
hur enkel som helst att ställa. 

I övrigt anser de flesta poliserna att de har den kunskap om SMADIT som de 
behöver. Dock med ett undantag: Ökade kunskaper i hur man kan lägga upp 
samtalet efterfrågas återigen.  

Hur man ska lägga upp samtalet vore bra.  

Om det är människor som inte är så mottagliga, så är det inte så lätt 
att prata med sådana personer. Så den kommunikativa delen skulle 
man gärna veta mer om, så man inte var så rädd för att säga vad 
man vill informera om. 

Jag själv tycker jag har den kompetens jag behöver. Men det kom-
mer tillbaka till det med att kunna ha det här samtalet... 

En polis framhåller en önskan om ökade kunskaper gällande vad som händer 
sedan, dvs. vad händer om man tackar ja och får träffa personal på Beroende-
enheten eller Socialtjänsten? (Läs mer om detta i avsnittet Kunskap om samver-
kansparternas arbete i detta kapitel). 

Att man kan tala om för dem vad som händer om de tackar ja. Det 
tror jag inte alla poliser vet, de vet bara att de ska fråga. 

 

Rutiner vid drograttfylla 
Som framkommit tidigare i rapporten finns det vissa problem när det kommer 
till SMADIT-hanteringen i samband med drograttfyllor. Klienterna testas näm-
ligen inte i Evidenzern, och följaktligen kommer inte heller SMADIT-
blanketten ut per automatik. Merparten av poliserna berättar att SMADIT-
blanketten finns att ladda ner från datorn (Polisens formulärportal). Problemet 
är bara att komma ihåg att göra det.  

Det finns i Polisens formulärportal, så får man hämta ut en blankett. 
Men det missas måste jag säga, den följer inte med per automatik. 
Vi har inte någon mer kontakt med dem när resultatet kommer. Det 
gör alkohol lättare, då finns det i maskinen och den visar direkt vad 
det är i utandningsluften. 

Då måste du själv aktivt söka upp blanketten. Den finns ju, det är 
inte problemet, men du måste tänka på det i avrapporteringen och 
där faller det ifrån förstås.  

Då måste det goda minnet vara med, att man kommer ihåg det me-
dan personen är kvar. För alla uppgifter måste vara ifyllda, med te-
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lefon och allting. Man måste aktivt själv komma ihåg det. Då är det 
lätt att glömma, men i Evidenzern går det per automatik. 

Annat är det om det blir blodprov, då får man gå in och söka blan-
ketten på datorn. Då gäller det att ha det i minnet så man inte 
glömmer blanketten. 

Vissa poliser har inte ens kopplat ihop SMADIT med just drograttfyllor.  

Då tror jag inte att vi alls har den [SMADIT-blanketten]. Det kopp-
lar jag inte ihop. 

Två av poliserna berättar dock att man har försökt att undvika riskerna för att 
”glömma bort” blanketten genom två olika metoder. I det ena fallet har man 
blanketter i en pärm på akuten – så att de ska finnas nära tillhands.  

Här i Falun har vi en låda på akuten där provtagningskittet ligger. 
Där har vi också en pärm med de blanketter som används. Där lig-
ger SMADIT-blanketten. Men tyvärr kopplar inte många kollegor 
ihop SMADIT med drograttfylleri. 

I det andra fallet åker man oftast inom polishuset innan man åker till lasarettet.  

Ofta gör vi så att vi innan lasarettet åker inom Polishuset och skri-
ver ut blanketten för att få den i datorform. Då har man möjlighet 
att trycka ut den. Man skulle kunna trycka ut den och lägga på lasa-
rettet också, men i nio fall av tio åker man till Polishuset först med 
personen och håller förhöret där. Gör klart utredningen och fyller i 
blanketten, sen pyser man till sjukhuset. 

När poliserna ombeds berätta om problematiken kring drograttfyllorna fram-
kommer även andra svårigheter i hanteringen, än bara tillgången till blanketten. 
Den främsta svårigheten är att klienterna väldigt sällan tackar ja till ett SMA-
DIT-erbjudande eftersom bevisföringen – när det kommer till droger – är en be-
tydligt mer långdragen process än vid ett traditionellt utandningstest i Eviden-
zern. Att tacka ja innan klienten vet om blodprovet visar på spår av droger, fö-
rekommer därför sällan.   

Med drograttfylla är det ännu fler som nekar, de får ju inte resulta-
tet förrän efter en vecka eller två. Säger de att de vill ha hjälp på 
plats blir det ju som ett erkännande, så det händer ju inte. 

En drograttfylla förnekas i princip jämt. För då har vi inget direkt 
instrument att bevisa på. Så jämför man alkohol- och drograttfyllor-
na så är det väldigt svårt att nå ut där tycker jag. Det blir nästan 
alltid nej om man inte har Evidenzern där man har ett helt annat 
bevisläge och en helt annan inställning hos den misstänkte. 
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3.4 Samverkan 

De intervjuade poliserna får även ett par frågor som rör samverkansparterna i 
SMADIT-kedjan (Beroendeenheten och Socialtjänsten). På frågan om man vet 
vilka samverkansparterna är, kan merparten av poliserna svara på det. Två av 
poliserna kan dock inte på rak arm säga vilka samverkansparterna är. 

Nja. Den största bristen inom polisen är att man är med vid blåljus 
men sen vet man inte vad som händer sedan. 

 

Kommunikation 
Kommunikationen mellan de intervjuade poliserna och samverkansparterna är 
påtagligt begränsad. På frågan om hur kontakten fungerar och hur man kommu-
nicerar så svarar i princip samtliga att det inte finns någon direkt kommuni-
kation. Man faxar bara SMADIT-blanketten till Beroendeenheten. 

Praktiskt finns det säkert i huset, mer på Trafikavdelningen. Men 
inte här ute. Man faxar blanketten bara. 

Vår kontakt är väldigt liten tack vare att det faxas till 65:an som 
sköter allt. Däremot har vår chef och Ingegerd varit mer delaktiga. 

De polisdistrikt som har möjlighet att erbjuda klienten skjuts direkt till Falu La-
sarett har lite mer kontakt med Beroendeenheten eftersom de vanligtvis brukar 
ringa till enheten innan de skjutsar dit klienten.   

Lyckas du motivera personen så den kan få skjuts direkt, och då 
ringer man ju och förklarar läget. De har alltid varit väldigt tillmö-
tesgående och löst det. Även om de inte har personal så säger de att 
vi ska komma in med honom så löser de det. Vi har ingen direkt 
kommunikation med Socialtjänsten, det har Avdelning 65. Vi faxar 
ju bara till Avdelning 65 så skickar de det vidare. Så vi har egentli-
gen ingen kontakt med kommunerna. 

På frågan om det finns några lokala arbetsgrupper inom ramen för SMADIT 
svara samtliga poliser, utom en, att det inte finns det – åtminstone de veterligen.  

Nej, inte som jag är med i. 

Vi har samarbete på olika nivåer, men inte inom SMADIT just. 

En av poliserna berättar dock att det har upprättats en arbetsgrupp mellan Poli-
sen och Socialtjänsten och där ambitionen är att ha två möten per år.  

Ja. Vi [Polisen] tar våren och Socialtjänsten håller i mötet på hös-
ten. Finns det behov däremellan kan kontaktpersonerna ringa var-
andra. Det kändes bra att ta det här beslutet att ha den lilla grup-
pen, då har vi startat upp. Där blir ju lite återkoppling. Man måste 
ju ge återkoppling till varandra. Det är viktigt annars famlar man 
lite i blindo. 
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Återkoppling 
Eftersom det inte finns någon direkt kommunikation med varken Beroendeen-
heten eller Socialtjänsten (förutom ovan nämnda polis som är med i en arbets-
grupp) existerar inte heller någon egentlig återkoppling, dvs. poliserna får inte 
veta utfallet av arbetet.   

Det är ingen feedback utan man får söka det själv i så fall, och det 
är inte så lätt alla gånger. 

Vet inte. I så fall går det till en speciell konstapel här.  

Nej, då får man aktivt ringa och fråga. 

Det är möjligt att det kommer längre upp i ledet, det kanske kommer 
till de högre cheferna. 

Inte när de vill ha vård. Vi vet inte hur det fortlöper. Men det skulle 
nog många uppskatta, fast då är det nog problem med det här med 
sekretessen. 

Att få en återkoppling – och faktiskt få reda på om en enskild insats har lett till 
att en klient kommit in i behandling – är något som merparten av poliserna 
framhåller som önskvärt.  

Man får ingen återkoppling. Har man varit med om ett fall vill man 
ju veta vad som hänt. 

Då skulle vi nog göra ett bättre jobb, då får vi ökad förståelse. 

En av poliserna berättar att återkopplingen oftast kommer från ett oväntat håll; 
klienten själv. 

Den feedback man får är konstigt nog oftast ifrån den misstänkte. 
Det har hänt mer än en gång att man tagit en rattfyllerist på gatan 
och gjort hela den polisiära delen, sen kör man dem till 65:an och 
det sista som händer är att man får en stor kram och de säger ’tack, 
nu måste jag få mitt liv på fötter’. Det är en variant av feedback. 
Men det kommer inte från det hållet man trodde. 

Att få någon form av kvitto på att arbetet ger effekt och att det är värt att enga-
gera sig i det motiverande samtalet, är onekligen både viktigt och eftersträvans-
värt.  

Ja, det är ju bra att veta om vi varit ett led i att någon fått hjälp. 
Hur många som blivit nyktra och hur många som misslyckats. Det 
kan vara intressant så att man vet hur mycket krut man ska lägga på 
det här. 

Sekretesslagen begränsar möjligheterna till återkoppling – åtminstone på indi-
vidnivå. Flera av poliserna anser dock att det hade varit både intressant och nyt-
tigt för dem att få reda på hur det har gått för en viss klient – inte minst för att 
lära sig vad som fungerar och inte fungerar i termer av motiverande samtal. 
Några poliser framhåller dock att det räcker med att få veta hur många som har 
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kommit in i behandling och hur många som det faktiskt har gått bra för. Det 
viktiga är att få veta något om utfallet.   

Det behövs så lite. En återkoppling att personen tackat ja och går 
ett vårdprogram. Så lite skulle behövas. 

Man har ju statistik på massa andra saker, så det vore bra att få ner 
att det är X antal personer som tackat ja till samtalet. Sen behöver 
man kanske inte nämna personer i sak. Men bara att veta att det 
kommer in folk. Visst vore det bra med namn också, så man kan 
komma ihåg vad man sade och diskuterade, då kanske man kan höja 
statistiken och få fler att tacka ja. 

Det skulle vara bra att få veta hur många som gått igenom SMADIT. 
’Av de 30 ni tog i Dalarna är det 10 stycken som gått igenom be-
handling’. Det är ett sätt att väcka tankar även hos de [poliser] som 
inte är så positivt inställda. En årsredovisning från 65:an eller 
kommunerna, utan några namn.  

En av poliserna framhåller önskemålet om att det finns en uttalad ansvarig dit 
man kan gå för att få reda på utfallet av ens egen insats.  

Det vore enkelt om det fanns någon man visste var ansvarig för 
samarbetet med SMADIT, så man visste vem man ska gå till om man 
vill få reda på hur det gått för den person man haft inne för ratt-
onykterhet. Det vore kul att få feedback i alla fall. 

 

Kunskap om samverkansparternas arbete 
För att få reda på hur pass god överblick de enskilda poliserna har över SMA-
DIT-processen, får poliserna besvara frågan: Upplever du att du har god kun-
skap om samverkansparternas arbete?  

Några av poliserna berättar att de har varit med på ett informationsmöte om 
SMADIT, och därför har ganska god inblick i den efterföljande processen. Alla 
var dock inte med på detta möte och merparten av poliserna framhåller att de 
har förhållandevis begränsade kunskaper gällande samverkansparternas 
arbete inom ramen för SMADIT. 

Vi som var på föreläsningen vet väl. Man kanske skulle ha någon 
som åkte runt till Polisen och informerade på någon utbildningsdag 
eller så. 

Jag vet ju bara vår del i det, inte vad som händer sedan. 

Inte mer än att det kommer till 65:an. Men vidare har jag dålig koll. 
Man kanske skulle försöka ha mer samarbete med Beroendeenheten, 
för jag vet inte vad som händer när de tar hand om det.  

Ja jag antar att Avdelning 65 tar kontakt med personen och så, men 
vad själva arbetet består i vet jag inte, dvs. hur de jobbar för att 
komma till rätta med personens missbruk. 
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Det är nog dålig vetskap. Några vet kanske det, men jag upplever att 
det är dålig kunskap. 

När kunskaperna om samverkansparternas arbete är begränsade, uppstår vissa 
svårigheter att kunna besvara eventuella frågor som kan framföras av klien-
ten, exempelvis gällande vad som kommer att hända härnäst om klienten tackar 
ja till erbjudandet och vad Beroendeenheten eller Socialtjänsten kan bistå med.  

Det är nog dåligt med det. Man vet inte själv, man hänvisar bara till 
Avdelning 65. 

Vissa kan säkert det, men många vet inte. Du får hjälp med dina 
problem, svarar de kanske bara. Där borde man kanske kunna be-
rätta mer. 

Flera av poliserna framhåller i detta sammanhang en önskan om att få mer kun-
skap om samverkansparternas arbete – så att poliserna på ett förtroendeingi-
vande vis kan berätta om vad som händer om klienterna tackar ja till SMADIT. 

Det skulle vara jättebra. Då blir det mer professionellt. 

Det hade varit bra. Det är ju en del i samtalet att de frågar vad som 
händer sedan. Då kan jag bara säga att jag skickar det vidare och 
sen kontaktar de dig. Men vad de har att erbjuda vet jag ju inte. Det 
skulle man kanske ha en kortfattad förklaring om, vad de kan få för 
hjälp. 

Det skulle säkert vara bra med mer information om vad som händer 
sedan. 

Det hade kanske varit information om vad som händer sedan. För 
om man inte kan svara på frågor om det så känns det kanske inte 
som att man tar det på allvar. 
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3.5 Polisens syn på samverkansparternas arbete 

De intervjuade poliserna ombads beskriva vad de tycker är bra respektive mind-
re bra med samverkansparternas arbete – och vad som skulle kunna bli bättre i 
framtiden.   

Som framgick i föregående avsnitt (Kunskap om samverkansparternas arbete) 
är kunskaperna om samverkansparternas arbete förhållandevis begränsade. Ing-
en av de intervjuade poliserna kan därför konkretisera vad som är bra respektive 
mindre bra – och vad som skulle kunna bli bättre. Det som framhålls är dock en 
generell åsikt om att Beroendeenhetens insats är bra och att upplägget med att 
samtliga SMADIT-blanketter skickas dit känns ändamålsenligt.  

Socialtjänstens arbete kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte 
ser det. Avdelning 65 har varit bra när jag varit i kontakt med dem, 
de löser det. 

Det kan jag inte uttala mig om. Jag tycker att delen med Avdelning 
65 verkar fungera väldigt bra.  

Jag har ingen uppfattning om det. Vår del försvinner ju när vi läm-
nat av dem vid Avdelning 65. 

Som det är upplagt tycker jag att det är perfekt. 65:an har tagit på 
sig allt. De förmedlar till och med utomläns. De har tagit på sig det 
stora ansvaret och det verkar skötas perfekt. Sen vad som händer på 
Socialen kan jag inte svara på. 

En av poliserna tar tillfället i akt att återigen framhålla vikten av återkoppling, 
som ett förslag på hur samverkansparternas arbete skulle kunna förbättras i 
framtiden. 

Det är väl att få ut statistik, hur många som hjälpts och fullföljt nå-
gon vård. Även för patrullerna, nu ser man det mer som en blankett 
till att fylla i, men man vet inte nyttan – så man säljer inte in det. 
Och att man ser vilken nytta det gjort. Har man lagt ner arbete och 
får veta att några fått hjälp.  

 

  



 
 

41 
 

3.6 Styrkor, svagheter & förbättringsförslag 

Ingen kan Polisens verksamhet bättre än poliserna själva. Frågan ställdes därför 
vad de själva tycker fungerar bra respektive mindre bra med polisens del i arbe-
tet med SMADIT? Dessutom fick poliserna fritt resonera kring vad som skulle 
kunna göras för att arbetet ska bli bättre.  

På frågan om styrkor och svagheter i Polisens arbete med SMADIT är de inter-
vjuade poliserna förhållandevis fåordiga, men två faktorer återkommer: Eviden-
zern och de motiverande samtalen. Det poliserna själva tycker fungerar bra i 
arbetet med SMADIT är att SMADIT-blanketten automatiskt kommer ut ur 
Evidenzern.  

När det gäller evidensen tycker jag att det fungerar perfekt. Sen är 
det ju att det inte är automatiskt när det är blodprov.  

Det som funkar bra är tekniken, maskinen tar ju fram blanketten och 
så. 

På frågan om vad som fungerar mindre bra är det mest återkommande temat det 
motiverande samtalet. Flera av poliserna tar återigen upp några av de svårighe-
ter som framkom under avsnittet Svårigheter med det motiverande samtalet, ex-
empelvis den stressiga arbetssituationen och de enskilda polisernas fallenhet för 
att genomföra ett motiverande samtal.    

Tanken är att alla ska få SMADIT-samtalet i samband med att de er-
tappas för trafiknykterhetsbrott, och utan att ha sett någon statistik 
skulle jag säga att det fungerar bra. Sen skulle man säkert kunna 
lägga lite mer på samtalet så att alla får informationen om att 
SMADIT finns. Men jag tror inte att alla har den tiden att lägga på 
samtalet. 

De motiverande samtalen, de kan bli bättre. Men det går kanske inte 
alltid att hålla. Sen tycker jag att man ska se till sig själv, vilken in-
ställning jag själv har till rattfyllerister. Det påverkar min förmåga 
att hålla det motiverande samtalet. Har jag en dömande syn så blir 
det svårt.  

Man måste gå ner på individnivå. Vissa är väldigt engagerade och 
gör ett jättebra jobb, det är där de bra resultaten finns. Men det är 
inte samma resultat över hela linjen. En ung, osäker polis som inte 
har den polisiära ryggraden har väl inte riktigt kompetens att sätta 
sig ner och prata med den misstänkte. Så det är fortfarande upp till 
polisen där och då. Om han eller hon är positiv tar hon samtalet.  

På frågan om vad som skulle kunna göras för att Polisens arbete ska bli bättre är 
poliserna betydligt mer talföra. Här framkommer flera olika tankar och funder-
ingar om framtida förbättringsinsatser.  
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Teknikutveckling 
Vissa av poliserna framhåller en teknisk utvecklingspotential. Några menar att 
systemet i Evidenzern borde vara tvingande, dvs. den enskilde polisen ska inte 
kunna skriva ut SMADIT-blanketten förrän den är ifylld. 

Man kanske skulle lagt in det i Evidenzerprogrammet så att det var 
tvingande, att de måste erbjuda och ställa frågorna. Annars är de 
lätt att bara skriva ut blanketten och sedan fråga och så får de ett 
nej, då bara stryker de blanketten. 

Jag skulle gärna vilja att man inte kunde skriva ut rapport-settet 
förrän SMADIT-blanketten var korrekt ifylld. Det ska nog vara 
tvingande. Han ska i alla fall redogöra för om han pratat med den 
misstänkte eller inte. 

Några påtalar problematiken kring drograttfyllorna och framhåller att SMADIT-
blanketten även måste komma per automatik i dessa sammanhang. 

Det är frågan om man med dagens teknik kunnat göra så att när 
man tar fram en blankett för t.ex. blodprov för drograttfylleri, så 
borde det kunna kopplas automatiskt med SMADIT. 

Det bör komma per automatik när man drar ut drogprotokollet. 

SMADIT-blanketten bör läggas tillsammans med blanketten för 
drograttfylla. 

 

Expertisassistans 
I avsnitten Svårigheter med det motiverande samtalet och Erbjuds alltid SMA-
DIT? i detta kapitel, framkom det att situationen ibland kan försvåra för den en-
skilde polisen att genomföra ett motiverande samtal, dvs. först lagföra sedan en-
tusiasmera. En möjlig utvecklingsinsats inom SMADIT skulle därför kunna 
vara att någon annan än den lagförande polisen faktiskt genomför det motive-
rande samtalet. 

Även om vi som poliser är professionella, så kan det vara svårt att 
vara professionell när man just fått värja sig från att få en smäll på 
käften. […] På större enheter där man har mer personal i tjänst kan 
jag tänka mig att man av taktiska skäl låter någon annan person 
genomföra det motiverande samtalet. Men det har inte vi möjlighet 
till i vårt lilla Polisområde.  

 

Incitament 
Att bli fri från sitt beroende kanske inte räcker ända fram som ett initialt incita-
ment. Då hade det varit bra att ha ytterligare en morot att locka klienterna med, 
för att få dem att delta i SMADIT. En av poliserna framhåller att någon form av 
strafflindring för dem som accepterar vård enligt SMADIT kan vara en möjlig 
förbättringsåtgärd.  
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Det skulle vara att man får strafflindring om man söker hjälp. Nu är 
det ju så att om han börjar få hjälp och sen blir han kallad till tings-
rätten nio månader senare och de slår undan benen på honom en 
gång till, då är det stor risk att han ramlar ner i missbruk igen. Så i 
Sverige straffas man ju två gånger; först får man böta och sen bli av 
med körkortet. Det är ok om man bor i staden och kan gå till jobbet, 
men om man är åkare blir man kanske arbetslös resten av livet, det 
är ett orättvist system. Kanske kunde man införa ett poängsystem 
som i andra länder. 

 

Öka allmänhetens kännedom 
För att öka antalet personer som tackar ja till erbjudandet om SMADIT kan det 
krävas en viss förkunskap om att SMADIT finns – både för klienten själv, men 
också för den omgivning som ska stötta och uppmuntra personen att söka vård.  

Information, om man kan gå ut med reklam på något sätt. I just vår 
situation är många chockade och tar inte till sig det vi säger. Det 
kanske skulle vara att höra av sig till dem igen, när de är hemma 
och känner sig trygga och kan prata mer fritt om det. När vi pratar 
med dem tänker de kanske på något helt annat, dessutom är de på-
verkade så man vet inte hur mycket som går in. En del är ju väldigt 
berusade och då går det ju inte att föra någon form av samtal.  

Mina idéer är att lyfta upp det i dagsljuset i samhället på ett enkelt 
och instruktivt sätt, hur det går till och varför.  

 

Tvingande åtgärder 
I dagsläget är det frivilligt att medverka i SMADIT. I andra länder förekommer 
mer tvingande åtgärder, dvs. har man begått ett brott så ska man medverka vid 
samtal. En av poliserna framhåller ett sådant scenario som en önskvärd utveck-
ling för att komma till rätta med alkoholproblematiken i trafiken.  

Jag tycker inte att det ska finnas alternativ. Visst att det kan vara 
dagen-efterfylla och de har kanske inte samma problematik som 
många andra, men jag tycker det ska vara ett tvingande samtal och 
att man åker upp direkt till Beroendeenheten där det finns utbildad 
personal som kan ställa de här frågorna. Ett samtal behöver inte be-
tyda att det ska bli några åtgärder, men att man ska tvingas till det 
så får man se om det behöver utredas. Du har ändå begått ett brott, 
så ett samtal är ju en lindrig påföljd, om man säger så. 

 

Utbildning och kunskap 
Det mest frekvent förekommande förslaget på framtida utvecklingsinsatser rör 
utbildnings- och kunskapshöjande insatser. För flera av poliserna är det ut-
bildning i motiverande samtal som efterfrågas.  
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Ge mer utbildning kring hur man ska prata med de man ska prata 
med. Lära sig hur de kan nås. Annars vet man inte om man gör nå-
gon nytta överhuvudtaget. Man skulle vilja få lite feedback också. 
Man kanske gör skillnad utan att veta om det hos vissa personer, 
och det vore ju jättekul att få det tillbaka så att man vet att man gör 
rätt. 

Nu har det kommit många nya poliser och man kanske borde ha ut-
bildning om samtalet, så man får in tänket. 

Utbildning, så att man får verktyg för hur man öppnar upp det här. 
Det behöver inte vara så märkvärdigt, det räcker att få några verk-
tyg om att man ställer frågan lite på det här sättet. Man får träna, 
helt enkelt. 

Det tror jag är samtalstekniken, att lära sig det.  

Utbildning i MI. Få poliserna att förstå vilken roll de kan ha om de 
lyckas få en person att ta emot behandling. 

Några av poliserna efterfrågar ett bättre material, eller riktlinjer, att stödja sig 
mot i samtalen med klienterna.  

En enklare folder att diskutera kring när man sitter med rattfylle-
risten. Idag har vi en stor SMADIT-affisch, men inget mer. 

Att ha en ram att hålla sig till; vilka frågor är lämpliga att ställa till 
en person som lever i ett alkoholmissbruk för att kunna knäppa på 
de rätta knapparna och känna personen på pulsen lite mer. En lat-
hund att gå efter. Kanske en liten ram, i och för sig är ju varje indi-
vid olika, men missbruket kanske beter sig ganska lika? Kanske en 
liten lathund. Och det vi från Polisen kan göra är att visa att man är 
en medmänniska som inte bara sätter åt dem utan även vill att det 
ska komma någonting gott av det. 

Sist men inte minst framhåller ett par poliser lite olika kunskapshöjande insatser 
– allt från att kunskaperna om metoden måste öka, till att överblicken över 
SMADIT-processen måste bli mer heltäckande.  

Att patrullerna får ökad insikt i varför det är viktigt. 

Vad jag tycker är väl just det med kunskap, att man är mer insatt i 
hela problematiken så att man kan tala om vilka hjälpmetoder som 
finns. Mer kunskap, att man vet vad som händer när de tackar ja.  

Ska vi komma någonvart med det här får man nog titta på vilka po-
liser som inte redovisar att de ställt frågan och gå på personligen 
helt enkelt. Så får man titta på vilka poliser som aldrig får någon att 
nappa på erbjudandet. Man måste ju tro på idén själv för att lyckas 
med samtalet.  
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För fyra år sedan togs Göran för rattfylla. Det var eftermiddag och han var på väg i bil till 
tågstationen för att hämta sin fru. Kvällen innan hade det varit ishockeyslutspel och han hade 
sett matchen i sällskap av några vänner och ett par öl.  

Göran blåste positivt i Polisens trafikkontroll och togs med till stationen för ytterligare pro-
ver. På Polisstationen tog de två unga konstaplarna väl hand om honom, de var vänliga och 
lätta att prata med. Efter att han blåst i Evidenzermaskinen på Polisstationen frågade 
konstaplarna om han ville delta i SMADIT. 

”Jag hade kanske druckit lite mycket den senaste tiden. De sa att det var frivilligt att delta 
men jag tänkte att det väl inte kunde skada”, berättar han. Göran minns att det var som en 
broms att bli tagen av Polisen, att det gjorde att han stannade upp och tänkte till.  

Göran minns inte riktigt hur lång tid det tog innan Beroendeenheten hörde av sig till honom, 
men han tror att han blev uppringd efter ett par veckor. Han fick komma till Annika 
Lindholm och träffade henne ytterligare ett par gånger efter det. Han minns mötena som 
positiva, Annika var trevlig och tillmötesgående. Göran blev även rekommenderad att gå på 
samtalsmöten på kommunen, vilket han gjorde ett par gånger med gott resultat. 

Idag dricker Göran mycket sällan och inser hur värdefullt SMADIT varit för honom och hans 
familj. Att åka fast för rattfylla kom som en chock för hela familjen och efter den hjälp han 
fått känner han att de skuldkänslor han tidigare burit på har släppt. 

”Det här var en språngbräda för mig. En språngbräda till ett bättre liv.” 
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4. Beroendeenhetens process 

I följande kapitel presenteras Beroendeenheten vid Falu Lasaretts arbete och 
process – och synen på densamma – utifrån de intervjuades horisont. Beroen-
deenheten är den andra instansen i SMADIT-kedjan (Polisen-
Beroendeenheten-Socialtjänsten) och i detta kapitel behandlas bl.a. hur arbetet 
med SMADIT går till, vilka rutiner som finns och hur man ser på samarbetet 
med de övriga samverkansparterna i SMADIT-kedjan. På Beroendeenheten är 
det endast två personer som arbetar med SMADIT, vilket resulterar i färre citat 
och följaktligen en mer ensidig bild av verksamheten, än i Polisens och Social-
tjänstens respektive kapitel där betydligt fler personer har blivit intervjuade.  

4.1 Arbetet med SMADIT 

På Beroendeenheten har man arbetat med SMADIT sedan projektet startade 
2009 i Dalarnas län. Beroendeenheten är den instans dit Polisen skickar samtli-
ga SMADIT-blanketter – förutsatt att klienten ställt sig positiv till en medver-
kan. 

Polisens alla SMADIT-ärenden, som är positiva till behandling, de 
kommer till mig. 

De intervjuade på Beroendeenheten berättar att deras arbetsförfarande i korthet 
går ut på att de får ett ärende skickat till sig via fax från Polisen. Inom 24 tim-
mar tar de sedan kontakt med klienten per telefon, för att erbjuda ett första sam-
tal (av sammanlagt fem). Vill klienten istället besöka Socialtjänsten i sin egen 
kommun skickas SMADIT-blanketten vidare till berörd Socialtjänst.  

När vi får ett SMADIT-ärende från Polisen så ringer vi upp perso-
nen inom 24 timmar och erbjuder att de antingen får komma hit och 
få behandling här, eller första samtalet eller hur de vill, eller om de 
vill ha kontakt med beroendevården på hemmaplan.  

I vissa fall skjutsar poliserna klienten direkt till Beroendeenheten om klienten 
själv önskar så. Kommer ärendet in till Beroendeenheten under helgen är det 
helgpersonalen på slutenvården som ska ta hand om det, i mån av tid. Uppfölj-
ningen av inkommit SMADIT-ärende kan med andra ord ske under veckans 
samtliga dagar.  

Vi får några ärenden i veckan. Vissa ringer polisen upp och säger 
att de vill leverera direkt. Det har varit två stycken nu på kort tid, 
och det var ganska längesen sist. Annars ska vi ju inom 24 timmar 
återkoppla efter att Polisen faxat det. På helgerna ska personalen 
inne på avdelningen sköta det. Det beror lite på hur mycket de har, 
om de hinner. I så fall kan det vara att vi ringer på måndag morgon. 
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4.2 Det motiverande samtalet 

De intervjuade på Beroendeenheten berättar att varje gång de får in en SMA-
DIT-blankett så genomförs telefonsamtalet. Skulle de inte få tag på klienten så 
skickar de ett brev.  

Har vi fått en lapp med en person som vill ha kontakt, då genomförs 
alltid samtalet. Svarar de inte skickar vi ett brev. 

Förfarandet för kontakten med klienten är ganska okomplicerat: Personen på 
Beroendeenheten ringer upp och presenterar sig själv och sitt ärende och erbju-
der möjligheten för klienten att få komma på samtal.   

Man ringer och talar om att man fått ett fax av Polisen och då vet de 
direkt vad det handlar om. Då får man höra hur läget är, oftast mår 
de ju väldigt dåligt. Då erbjuder man de fem samtalen, men det be-
ror lite på vart de bor. Många som bor utanför vill kanske ändå 
komma hit istället för att ha kontakt med Socialtjänsten. Kommunen 
kanske är liten och man vill träffa någon man inte känner. Så de får 
komma hit om de vill det. Annars vidarebefordrar vi det till den ak-
tuella kommunen. Vissa tackar nej med en gång, andra säger ja och 
så kommer de en eller två gånger och vissa vill gå längre än fem 
gånger. 

Jag ringer och presenterar mig, vem jag är och var jag jobbar. Jag 
talar om att jag fått ett papper ifrån Polisen där jag ser att du vill 
ha kontakt med oss eller beroendevården på hemmaplan, eller alko-
holmottagning eller så. Sedan berättar jag vad som finns och vad vi 
kan erbjuda. 

 

Svårigheter med det motiverande samtalet 
De som arbetar på Beroendeenheten och ansvarar för att genomföra SMADIT-
telefonsamtalen har alla kunskaper i MI.  

Alla har gått den [utbildning i MI]. Och vi har också gått grundläg-
gande alkoholterapeutsutbildningar. 

De båda intervjupersonerna får frågan om de ser några svårigheter med det ini-
tiala telefonsamtalet, dvs. svårigheter att motivera klienten att komma på ett 
samtal. En av intervjupersonerna poängterar att detta ju baseras på en frivillig-
het – och att det i slutändan är den enskilde klientens ansvar att besluta om den-
ne vill ha vård eller inte. 

Jag tycker inte att det är svårt eftersom jag lämnar över ansvaret till 
dem. Det är inte mitt ansvar att se till att de blir nyktra, det är deras 
ansvar – med hjälp av andra. Man försöker ju gå runt och prata, 
men hör man att det är tvärnej så lägger jag inte ner energi på det. 
Då talar jag om vem jag är, lämnar mitt telefonnummer och säger 
att de får återkomma. 
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Den verkliga svårigheten är att få klienten att inse att de faktiskt har ett pro-
blem. En av intervjupersonerna framhåller denna svårighet och berättar att de 
som har kommit till insikt är betydlig enklare att nå fram till. 

Att få dem att inse att de har ett problem. Annars måste man börja i 
den ändan, att få dem att inse det och att det är allvarligt. Det är 
lättare med de som insett det, de är ofta väldigt ångerfyllda och mår 
skit. De kan börja tänka på vad som kunde ha hänt. 

 

Klienternas mottagande av erbjudandet 
Enligt intervjupersonerna på Beroendeenheten är merparten av klienterna som 
kontaktas via telefon fortfarande välvilligt inställda till en fortsatt kontakt 
med antingen Beroendeenheten eller Socialtjänsten.  

Ja, eftersom de första dygnen, då är de mest motiverade.  

På frågan om vilka skäl som anges av de personer som tackat nej när väl Bero-
endeenheten tar kontakt, framkommer lite olika anledningar – allt från skam 
och förnekelse till en villfarelse om att man kommer att få strafflindring om 
man deltar. 

Man säger nej för att man inte har något problem, att det var ett 
misstag. En dagen-efterfylla. Eller att man skäms så mycket att man 
inte kan tänka sig att sätta sig mittemot någon som vet vad man 
gjort. 

Det finns de som sagt ja först men sedan ångrar sig. Det finns nog 
några som också tror att de ska få strafflindring. 

Merparten av klienterna är dock fortfarande positiva till ett samtal och anled-
ningarna till varför de är det beror, enligt intervjupersonerna, på att de kommit 
till insikt om att de har ett problem.  

Insikten om att det har gått överstyr. Många säger ju att de haft ett 
problem men att de inte insett det. Och när man ringer upp säger de 
’hörrudu, det var kanske ett problem’. De kapitulerar lite. Jag tror 
de kan få ett riktigt uppvaknande. Det är viktigt att de ser det. Då 
kan man kanske rädda någon. 

När vi sitter och pratar om det här kan många inse att de funderat 
länge på sitt drickande – och då pratar jag främst om alkoholen – 
att de anser att de dricker för mycket, och att det börjar få konse-
kvenser. 
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4.3 Rutinerna 

De intervjuade på Beroendeenheten ombads att berätta om eventuella rutiner 
som finns inom ramen för SMADIT-arbetet. Här framkommer lite olika rutiner 
– beroende på vilken del i arbetet som åsyftas. En av intervjupersonerna beskri-
ver själva vårdinsatsen och berättar att de alltid arbetar utifrån ett verktyg som 
heter AUDIT4

Vi har givetvis rutiner. För det första gör vi en AUDIT. Då kan man 
få en bild av hur personen ser sig, om det är missbruk eller riskbruk 
etc. Sedan pratar man igenom vad som hänt, hur personen tänker 
kring det osv. Om de måste ändra sitt liv eller hur det är. Då kan de 
få en liten riktlinje och man kan få en känsla av om det kan bli bra 
eller inte. Jag tycker att AUDIT och DUDIT är bra.  

.  

Innan klienten kommer på ett besök på Beroendeenheten för ett AUDIT- eller 
DUDIT-test finns dock vissa rutiner för att överhuvudtaget komma i kontakt 
med klienten. En av intervjupersonerna berättar att det finns en uttalad SMA-
DIT-ansvarig på Beroendeenheten och att rutinerna är väl inarbetade rörande 
att kontinuerligt kolla om det finns några inkomna ärenden från Polisen i faxen. 
Som tidigare har framkommit så ligger det på slutenvårdens ansvar att kolla 
faxen under helgerna och även ringa upp om det skulle inkomma ett ärende.    

Vi får ett fax från Polisen. Då har vi rutinen att gå förbi faxen varje 
morgon och på lördag och söndag har vi personal från slutenvården 
som kollar faxen vid lunch varje dag. Har det kommit fax ringer de 
upp personen och talar om att de fått faxet, och så erbjuder de att 
jag ringer upp på måndagen. Så då har de redan blivit uppringda, 
och finns det fortfarande intresse så ringer jag upp på måndagen. I 
regel ringer jag upp ändå, även om de säger nej. 

Beroendeenheten erbjuder klienterna fem möten eller samtal som inte journal-
förs, dvs. inte kommer in i deras register. Detta skapar givetvis ett problem gäl-
lande spårbarhet och dokumentation kring de SMADIT-klienter som besöker 
Beroendeenheten. Man har dock löst det genom att spara SMADIT-
blanketterna i en pärm – så att det i efterhand ska gå att sammanställa stati-
stik.   

Jag brukar kryssa i att personen är kontaktad och vilket utfall det 
gav. Det är ju för oss, så vi vet att det blir gjort och att vi inte ’dub-
belpratar’ med patienten. Det har jag en pärm för. Eftersom jag inte 
får journalföra kan jag inte scanna in det. Så jag har en pärm och 
när jag räknat igenom det och skickat statistik till Trafikverket, så 
går det till sekretesspapprena.  

Att inte journalföra klienterna har enligt en av intervjupersonerna både för- och 
nackdelar.   

Vi går ut med de o-journalförda mötena som vi erbjuder. Det är på 
gott och ont att inte journalföra. […] Det kanske kan vara jätteskönt 

 
4 AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett screeningformulär som kan användas för att identifie-

ra patienter med riskabla alkoholvanor. AUDIT mäter både konsumtion och problem. DUDIT (Drug Use 
Disorders Identification Test) är ett motsvarande test formulär för droger.  
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att någon lyssnat och kanske ger lite tips på hur man kan hantera 
det. Men det är lite synd att det inte dokumenteras mer. Men andra 
tycker kanske det är jätteskönt att det inte finns journalfört så ingen 
annan kan gå in och se vad man gjort.  

Som framgick i kapitel 2 händer det att Beroendeenheten kontaktar fler klienter 
än vad det inkommit SMADIT-blanketter från Polisen. För att bringa klarhet i 
denna statistikförvirring ställs frågan till intervjupersonerna. Det visar sig att 
Beroendeenheten får SMADIT-blanketter från hela Sverige – och därför så har 
blanketten inte registrerats hos exempelvis Polisen i Avesta eller Hedemora (två 
exempel där fler SMADIT-klienter har kontaktats än vad det har skickats blan-
ketter från Polisen). 

Jag får blanketter från hela Sverige också. Det kan exempelvis 
komma från Stockholm eller Göteborg. Så då har jag ringt upp och 
erbjudit.  

 

Information om SMADIT 
Eftersom det enbart är två personer som arbetar med SMADIT på Beroendeen-
heten utgör informationshanteringen kring SMADIT inte något problem. Med 
få involverade hålls rutinerna och informationen levande genom att prata med 
varandra.  

Vi informerar varandra. Alla är ju utbildade inom alkohol- och 
droginformation. Så vem som helst av oss kan gå in och ta ett SMA-
DIT-samtal. 

På helgerna, när slutenvården ansvarar för inkomna SMADIT-ärenden, måste 
personalen dock påminnas emellanåt – så att de inte glömmer bort att ta kontakt 
så snart som möjligt.  

På de stora helgerna så måste vi informera den personalen som 
jobbar på avdelningen – så de kommer ihåg att de måste ringa om 
de får ett SMADIT-ärende. Men man är aldrig tre nya på avdelning-
en, så alla känner till det. 
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4.4 Samverkan 

De intervjuade på Beroendeenheten fick även ett par frågor som rör samver-
kansparterna i SMADIT-kedjan (Polisen och Socialtjänst). På frågan om man 
vet vilka samverkansparterna är, har båda intervjupersonerna god kännedom om 
samverkansparterna i SMADIT.  

Kommunikation 
Från Beroendeenhetens sida finns viss kommunikation med samverkansparterna 
– om än begränsad. Polisen kommer Beroendeenheten endast i kontakt med via 
fax – samt när vissa av poliserna ska skjutsa en klient direkt till enheten.  

Polisen kommunicerar vi med när de ringer, det är när de vill kom-
ma hit med en patient med en gång. Det är jättebra att de ringer och 
kommer hit. Annars har vi inte så mycket kommunikation förutom 
faxen. 

Kommunikationen med respektive kommuns Socialtjänst är något mer omfat-
tande, eftersom Beroendeenheten har för vana att ringa Socialtjänsten innan de 
skickar en klient vidare till dem.  

Om en person vill ha kontakt med öppenvården inom Socialtjänst, 
då ringer jag alltid upp en person innan jag faxar. Det tycker jag är 
bra, då kan man berätta lite om personen. I hela Sverige tar jag 
personlig kontakt, även om jag inte fått kontakt med personen. Då 
säger jag att jag inte fått tag på personen, men jag faxar över den 
till er så kan ni kalla den till er. 

 

Återkoppling 
Det finns ingen systematisk återkoppling kring utfallet av arbetet eller vad 
som händer efter det att en klient har skickats vidare till Socialtjänsten. Inter-
vjupersonerna på Beroendeenheten tenderar dock att träffa på klienterna i ett 
senare skede, då flera av dem kommer tillbaka till Beroendeenheten som ett 
körkortsärende.  

Jag får oftast patienterna som körkortsärende sedan, att de får läm-
na prover för att få tillbaks eller behålla ett körkort, då är det hit de 
kommer. 

Det finns dock ett önskemål om en mer systematiserad återkoppling kring 
utfallet på SMADIT-arbetet.  

Det skulle vara väldigt intressant att veta om de fick någonting för 
det. 

I den bästa av världar hade man haft en kommunikation; ’jag skick-
ade den här till dig, du kan väl tala om hur det gick’.  

Egentligen är det inte svårare än att man faxar ner inför deras APT, 
att berätta hur många som gått vidare och att det gått bra. 



 
 

52 
 

Kunskap om samverkansparternas arbete 
Kunskaperna kring samverkansparternas arbete – och då framförallt nästa steg i 
kedjan, Socialtjänsten – verkar förhållandevis goda bland intervjupersonerna på 
Beroendeenheten. Många av frågorna som klienterna ställer rör dock andra sa-
ker än själva vårdprocessen. Vanligast är frågorna rörande körkortet, dvs. hur 
länge man blir av med körkortet osv. 

Det stora problemet många har när de kommer är ’hur länge blir 
jag av med kortet?’ etc. Det kan jag svara någotsånär på. Och det 
är väldigt viktigt att de får veta vad som händer. Det kan jag. Är det 
någonting jag inte kan så tar jag reda på det och återkommer. 
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4.5 Beroendeenhetens syn på samverkans-
parternas arbete 

De intervjuade på Beroendeenheten ombads beskriva vad de tycker är bra re-
spektive mindre bra med samverkansparternas arbete – och vad som skulle kun-
na bli bättre i framtiden. En av intervjupersonerna fokuserar på Polisens arbete 
och framhåller vikten av kunskaper i motiverande samtal. 

Ibland vet jag inte om man ska behöva gå hela MI-utbildningen på 
det sättet. Det finns ju korta varianter, att man lär sig ett visst tänk. 
Men visst behöver vi alltid få en uppfräschning i intervjumetodik. 
Det behöver varenda människa, blir det slentrian glömmer man 
hälften. Jag tror man ska ha endagars-MI.  

Den andra intervjupersonen fokuserar på det sista steget i kedjan – Socialtjäns-
ten – och påpekar att det är lite varierad kunskap om SMADIT ute i kommu-
nerna.  

Jag kan uppleva att Socialtjänsten ibland vet precis vad man pratar 
om, vissa är jätteduktiga, men ibland vet de inte alls vad SMADIT 
är. Det är lite oprofessionellt, om den som står som ansvarig inte vet 
vad man pratar om. 

Anledningen till varför kunskaperna verkar skifta beror, enligt intervjupersonen, 
på att man ofta byter SMADIT-ansvariga på kommunerna – vilket gör det svårt 
att veta vem man ska skicka blanketten till. Samtidigt är det förståeligt att vissa 
kommuner inte har inarbetade rutiner gällande SMADIT, då vissa kommuner 
inte får några eller endast får ett fåtal klienter per år.  

Det som inte är fullt så bra är kontakten med Socialtjänsten eller al-
koholkliniken ute i kommunerna. De byter hela tiden folk och man 
vet inte vem man ska söka. Rutinerna när de byter vem som ansva-
rar för SMADIT, skulle de kunna faxa in. Men jag förstår samtidigt. 
Vissa kommuner får inte in mer än ett par per år, hur ska de då 
kunna få en rutin? 
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4.6 Styrkor, svagheter & förbättringsförslag 

På frågan om vad de intervjuade själva tycker fungerar bra respektive mindre 
bra med Beroendeenhetens del i arbetet med SMADIT, framkommer en åsikt: 
De är framförallt duktiga på att kontakta klienten inom 24 timmar.  

Vi är duktiga på att verkligen höra av oss. Det upprätthålls.  

När de intervjuade fritt får resonera kring vad som skulle kunna göras för att ar-
betet ska bli bättre, framkommer lite olika förslag. Den ena intervjupersonen 
framhåller att samtliga som tas för rattonykterhet borde kontaktas – oavsett 
medgivande eller ej. 

Kanske skulle man ringa till alla som blir tagna för rattfylla, utan 
att de godkänner det själva. Man kanske behöver 24 timmar på sig 
att tänka över det, sedan ringer vi till alla. Det kan vara svårt för 
alla att fatta rätt beslut i situationen då de blir ertappade. 

Ett annat förslag är att poliserna alltid skjutsar klienterna till Beroendeenhe-
ten för ett samtal.  

Köra upp dem direkt hit kanske så vi kan prata med dem. Polisen 
står ju på lagens sida och vi på vårdens sida. Vi har olika ’point of 
view’, vi dömer kanske inte på samma sätt som Polisen gör. Man är 
nog sårbar om man blir tagen. 

Den andra intervjupersonen ser inga direkta förbättringsförslag, utan poängterar 
att det som fungerar mindre bra i dagsläget enbart är barnsjukdomar, och kom-
mer att försvinna med tiden. För att få bort barnsjukdomarna skulle det dock 
behövas ett tätare samarbete mellan Beroendeenheten och Polisen – så att 
även de enskilda poliserna får inblick i vad deras insatser resulterar i.  

Det är i så fall barnsjukdomar som man får leta sig fram att få en 
bättre rutin på. Jag tror fortfarande att det är lite samarbetsbrist 
mellan oss och Polisen på det sättet att vi inte ger tillräckligt mycket 
feedback. Att motivera och ha MI-samtalen tar tid. Det är lätt att 
glömma även om SMADIT-blanketterna poppar upp. Har de alltid 
tid? Har de alltid ork? Men jag tror att det är en barnsjukdom, ju 
längre vi håller på, ju mer inarbetat blir det. För de unga aspiran-
terna idag, de är med från start. Det är där vi ska satsa och se till 
att de får in det som ett vanligt tänk. Så om 4-5 år har vi helt andra 
samtal. 
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Det var måndag morgon och Kalle var på väg till jobbet. Kvällen innan hade han suttit hem-
ma och druckit, han hade varit deppig en längre tid och ibland hände det att han drack för 
att glömma bort. 

Under bilfärden till jobbet tappade Kalle koncentrationen och körde rakt in i en stenmur. 
Airbagen utlöstes och bilen blev helt förstörd, men Kalle var oskadd och kunde stiga ur bilen 
själv. Polisen kom för att utreda olyckan och på rutin fick Kalle blåsa i alkoholmätaren. Han 
blev helt bedövad när han insåg vad han hade gjort. 

I bilen på väg till Polisstationen talade poliserna lugnt och sa att det inte var någon fara, 
eftersom de märkte hur skärpt Kalle var. Men Kalle visste ju själv att han hade druckit mycket 
föregående kväll. Och mycket riktigt - när Kalle blåste i Evidenzern på stationen visade den 2 
promille!  

”Poliserna frågade då på en gång om jag ville ha hjälp. Jag grinade och tänkte att allt var 
förstört, att jag skulle förlora allt. Men poliserna var så snälla, det var som att de såg att jag 
hade det jobbigt. De var inte arga, de blev nog bara väldigt förskräckta eftersom jag verkat 
så redig”, berättar Kalle. Poliserna erbjöd sig att skjutsa Kalle direkt till Beroendeenheten, 
och han tackade ja. 

”På Beroendeenheten fick jag hjälp på en gång, och jag fick rätt hjälp. Jag fick en förstående 
vän”, berättar Kalle. Han började besöka Beroendeenheten regelbundet och fick äntligen 
släppa ut de negativa känslor han byggt upp inom sig.  

”Jag hade kommit till den punkten att jag insåg att jag behövde hjälp. Annars hade det inte 
gått.  Nu var det mer ’Nu ska jag fixa det här’. Och det bemötande jag fick av alla, det gjorde 
att jag ville göra det. Det ska inte vara inrutat på något papper, det ska vara muntligt och 
mänskligt. Inte några paragrafer, det funkar inte. Det ska vara som en vän”. 

Kalle fick villkorlig dom och dagsböter, och snart har han lyckats jobba ihop pengar till en bil 
med alkolås. 

”Jag har inte mått såhär bra på länge. Jag ser framåt och det ser bra ut. Jag är helnöjd med 
den fina hjälp jag fått.” 
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5. Socialtjänstens process 

I följande kapitel presenteras Socialtjänstens arbete och process – och synen på 
densamma – utifrån de intervjuades horisont. Socialtjänsten är den sista instan-
sen i SMADIT-kedjan (Polisen-Beroendeenheten-Socialtjänsten) och i detta ka-
pitel behandlas bl.a. hur arbetet med SMADIT går till, vilka rutiner som finns 
och hur man ser på samarbetet med de övriga samverkansparterna i SMADIT-
kedjan.   

5.1 Arbetet med SMADIT 

Bland de intervjuade på Socialtjänsten återfinns allt från mottagningssekreterare 
och missbrukshandläggare till socialsekreterare och enhetschefer – vilket inne-
bär att man i varierad utsträckning kommer i kontakt med SMADIT. Dessutom 
skiljer sig kommunerna åt beträffande hur länge man har arbetat med SMADIT. 
Vissa har arbetat med SMADIT sedan starten för fyra år sedan, medan andra 
började så sent som år 2010. Samtliga intervjuade är dock bekanta med SMA-
DIT och har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med metoden. Flera av de 
intervjuade påpekar dock att de väldigt sällan kommer i kontakt med SMADIT, 
eftersom det är så pass få ärenden som inkommer till kommunen.  

Vi har haft väldigt få SMADIT-samtal. Men jag jobbar som social-
sekreterare i vuxengruppen med missbruk och försörjningsstöd. Vi 
är två som jobbar med missbruk, så någon av oss får de här samta-
len. Men sen det startade har det nog bara varit två samtal. 

De intervjuade ombads i inledningen av intervjuerna att kort berätta hur arbetet 
med SMADIT går till. Likt förfarandet på Beroendeenheten får respektive Soci-
altjänst ett fax med SMADIT-blanketten. Sedan ringer de snarast möjligt (helst 
inom 24 timmar) upp klienten och erbjuder ett möte.  

Det går först till Avdelning 65 och den första kontakten tas där. Sen 
ska man inom ett dygn få ett samtal av oss socialsekreterare. Det 
kommer via fax och så ringer vi snarast möjligt. 

Det kommer via Avdelning 65, som via Polisen får meddelande om 
att någon är intresserad av hjälp. Är det dagtid ringer de upp och 
sen får vi ett fax med uppgifter. Händer det under helgen ligger det 
ett fax när vi kommer på måndag morgon. 

Enligt SMADIT-processen i Dalarnas län ska samtliga fax komma från Beroen-
deenheten, men enligt några av de intervjuade kommer även fax direkt från 
Polisen. (Mer om detta under avsnittet Ärendekanaler till Socialtjänsten).  

Jag får SMADIT-uppgifter direkt från Polisen eller Avdelning 65 via 
fax. Jag tar kontakt med personen, helst inom 24 timmar. 
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5.2 Det motiverande samtalet 

Samtliga intervjuade på Socialtjänsterna berättar att varje gång de får in en 
SMADIT-blankett så genomförs telefonsamtalet – och de flesta påtalar även 
vikten av att samtalet genomförs skyndsamt. Vissa framhåller dock att det 
ibland är problematiskt att få tag på klienten då denne inte svarar eller har angi-
vit ett felaktigt nummer. Då skickar man brev istället.  

Det är stort bortfall att få tag på dem direkt. Men jag är sådan att 
jag kollar upp vart numret leder. Senast hade någon lämnat numret 
till sotaren. Det är fem-sex som har uppgett fel nummer, och sen är 
det tre vi inte fått tag på alls. Då skickar man brev och så. Jag har 
sagt att vi får pröva på telefonen tre gånger om vi inte får kontakt.  

Vi ringer alltid – om vi får tag på dem. Vi kan inte hålla på och 
ringa hur länge som helst, då skickar vi ett brev istället. Når man 
dem inte under dagen skickar vi ett brev. 

Förfarandet för kontakten med klienten är – likt Beroendeenheten – ganska 
okomplicerat: Personen på Socialtjänsten ringer upp och presenterar sig själv 
och sitt ärende och erbjuder möjligheten för klienten att få komma på samtal.   

Man ringer upp och talar om att vi fått det här faxet och att vi gärna 
vill ha kontakt – att de gärna får komma och prata.  

Eftersom de lämnat sitt medgivande ber jag bara om ett möte. Sen 
bokar jag 1,5-2 h besök där jag kör mycket motivation. De köper det 
oftast, det är inga konstigheter, jag talar bara om vad vi erbjuder, 
och så går jag kort in på beroendelära. 

Man försöker förklara vad vi kan erbjuda och att det är ett informa-
tionssamtal och så försöker man hålla det så öppet som möjligt. Det 
viktigaste är att de kommer hit. 

Några av intervjupersonerna framhåller vikten av att anpassa samtalet utifrån 
klientens förutsättningar. 

Det är väldigt olika beroende på hur det ser ut för personen. Oftast 
bokar vi tid för ett möte och så kommer personen hit till Socialkon-
toret. Då görs en bedömning, man inleder en utredning och det blir 
ett vanligt ärende. 

Jag ringer upp och säger att vi fått in det och att det finns en möj-
lighet att du kan få komma så fort som möjligt. Är det någon som 
aldrig haft med oss att göra måste man kanske informera lite mer; 
att det inte blir utredning och så, att de inte ens behöver uppge sitt 
namn. Så det beror lite på individen. 

Likt ovanstående citat framhåller flera vikten av att informera om att man som 
klient kan gå i rådgivande samtal, vilket inte kräver något biståndsbeslut och 
därför heller inte hamnar i något utredningsregister. Nedanstående intervjuper-
son beskriver mer ingående kommunens upplägg med rådgivande samtal.  
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Vi har lagt upp vår öppenvård på det viset att man kan gå i rådgi-
vande samtal, vilket innebär att man får träffa en socialrådgivare på 
vår mottagning upp till fem gånger och diskutera sitt missbruk. För 
att göra det krävs inte ett biståndsbeslut från oss på myndighetsde-
len. Vill man sedan fortsätta efter fem gånger får man ta kontakt 
med socialsekreteraren och få bistånd. Eftersom det inte kräver nå-
got biståndsbeslut för att träffa socialrådgivaren så diarieförs den 
inkomna handlingen istället för att det blir en stor utredning.  

 

Svårigheter med det motiverande samtalet 
På frågan om intervjupersonerna och berörda kollegor har gått en utbildning i 
MI eller motsvarande, svarar princip samtliga att de har det – eller att det är in-
planerat. 

Hon är den enda av oss som gått det, men vi ska göra det allihop. 

Det har vi allihop. 

Eftersom klienterna redan har tackat ja till SMADIT två gånger (Polisen och 
sedan Beroendeenheten) innan Socialtjänsten ringer upp, upplever merparten av 
de intervjuade från Socialtjänsten att det inte finns några direkta svårigheter 
med det inledande telefonsamtalet.  

Det har inte varit några svårigheter att motivera de vi haft kontakt 
med. 

Det har inte varit några svårigheter i det jag mött. Oftast är de in-
tresserade av att få hjälp. 

De intervjupersoner som dock har erfarit att klienterna har tackat nej när de väl 
kontaktats av Socialtjänsten, pekar på flera av de försvarsmekanismer som 
framkommit i framförallt intervjuerna med poliserna – skuld, skam och förne-
kelse. 

Det är ofta mycket skuld och skam. 

Man vill inte ha behandling för någonting man inte upplever att 
man lider av.  

Det bygger ju på frivillighet. Det är valmöjligheten som är proble-
met. 

Det handlar nog mycket om hur långt man kommit i sin egen pro-
cess, man kanske inte ser att man har problem. Man tänker att det 
är en engångshändelse. Det är en mognadsprocess, man vill kanske 
inte identifieras med någon som är alkoholist. Att ta det steget att 
söka hjälp innebär att man måste omvärdera synen på sig själv.  
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Klienternas mottagande av erbjudandet 
Förutom ovan nämnda ursäkter till varför klienten har ångrat sig och inte längre 
vill vara med i SMADIT, framkommer återigen incitamentsmissförståndet att 
klienten kommer att få behålla sitt körkort om denne går med på att underkasta 
sig vård (se även avsnitt 4.2 – Klienternas mottagande av erbjudandet).    

Någon sa att han trodde han skulle få behålla körkortet och att det 
var därför. Jag kan tänka mig att de säger ja i den situationen för 
att få lindrigare straff, och sen när det inte blir så skiter de i det. 

Många är dock positiva när väl Socialtjänsten tar kontakt. På frågan om varför 
intervjupersonerna tror att klienterna har tackat ja, svarar merparten att klienter-
na sannolikt har kommit till insikt om att denne faktiskt har ett problem. 

Många ser det nog som en befrielse: ’nu sprack bubblan’. De kan-
ske har insett att de har haft problem i flera år. Och sen när jag 
träffar dem så sätter inte jag någon etikett eller så, man måste få 
dem att släppa skulden och skammen de burit med sig länge. Sätter 
man sig och kör bil full så har man ju förlorat kontrollen för länge 
sedan. 

Det kan vara så att de kanske gått och tänkt att de har ett problem 
och skulle sökt hjälp, men inte har gjort det. 

Oftast när man kört rattonykter har man ett problem. Om man tän-
ker en LOB, lagen om berusade, kan det hända att det är någon som 
inte har problem, som bara stressat och inte ätit ordentligt och sen 
går ut på AW med jobbet och blir för full. Men att sätta sig i en bil 
och köra onykter… då har man utvecklat problem. Det är som att de 
känner att de blir påkomna, att de väntat och de känner att de vill 
ha den här hjälpen. 
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5.3 Rutinerna 

Även om samtliga intervjupersoner på Socialtjänsten uppger att det finns en ut-
talad ansvarig för SMADIT på kontoret, framkommer ändå en viss tveksamhet i 
svaren vilket kan vara en indikation på att ansvaret ändå inte är fullt ut uttalat.  

Vi delar väl på det men i praktiken är det jag.  

Det är nog jag. 

Det är jag som varit mest engagerad, så det är nog jag. Men jag vet 
inte om jag är formellt utsedd. 

Det blir nog jag. Annars är det min chef. 

På frågan om vem som ansvarar för att kolla faxen för att se om det inkommit 
något SMADIT-ärende, svarar merparten av intervjupersonerna att flera olika 
personer har detta ansvar och att det ofta faller sig naturligt att kolla faxen efter-
som man passeras faxmaskinen flera gånger per dag.  

Eftersom jag är gammal kommer jag ofta först och faxen är nära 
min dörr, så jag tittar alltid in. Så jag upptäcker det direkt, där finns 
ingen fördröjning. 

Det är vid skrivaren så där springer vi 100 gånger om dagen. 

Vi har ju fax, skrivare och kopiator i samma, så det är alltid någon 
som ser det. 

Flera påtalar också att Beroendeenheten har för vana att ringa innan de 
skickar ett fax, för att säkerställa att den skickas rätt och att den kommer fram.  

Beroendeenheten ringer och då får vi muntlig information om det 
här och sedan meddelar de att de kommer att faxa. 

På frågan om det i övrigt finns några rutiner inom ramen för SMADIT framhål-
ler de flesta att arbetet med SMADIT inte skiljer sig avsevärt från övrig verk-
samhet.  

Nej vi har inget nedskrivet, vi kallar hit dem och så kör vi igång vårt 
vanliga. Det har vi ju gången på. 

Vi har inget speciellt för det, vi har en speciell pärm där vi sätter in 
de här ärendena. Vi tar det som ett ärende som aktualiseras om per-
sonen vill. Vill de inte, är det inte mer med det. 

Flera av intervjupersonerna framhåller dock att skillnaden mellan SMADIT och 
andra ärenden är att klienten ska kontaktas skyndsamt.  

Vi har en rutin för hela Polisområdet; blanketter och sådana saker. 
Annars är det samma rutiner som vanligt när man väl etablerat kon-
takten. Det finns också rutin om att det ska hanteras skyndsamt.  
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Det är pang på rödbetan och försöka få hit dem. Det ska vara dagen 
därpå. 

Jag får faxen och så ringer jag upp så snabbt jag kan. Kommunen 
är inte större än så. 

 

Dokumentation 
Socialtjänsten får in många olika ärenden – från många olika håll. Intervjuper-
sonerna ombads därför att berätta om och hur de kan urskilja SMADIT-
klienterna från övriga klienter samt om de på något sätt dokumenterar inkomna 
ärenden och utfall?  

Som tidigare framkommit så framhåller flera att upplägget för SMADIT är att 
klienterna inte ska behöva ”komma in i systemet” genom ett formellt bistånds-
beslut. Däremot så nämner vissa att SMADIT-ärendet aktualiseras – för spår-
barhetens skull. 

Vi ska inte behöva inleda ett ärende, men för att vi lätt ska kunna se 
statistik så har vi aktualiserat det som SMADIT. Annars hittar vi 
dem inte. 

Ja. Vi har i vårt system att vi lägger in hur det aktualiserats, om det 
exempelvis är via SMADIT. 

Vi aktualiserar dem som SMADIT. 

Merparten av intervjupersonerna berättar att SMADIT-ärendena dokumenteras 
och separeras från övriga ärenden genom att man har skapat en särskild SMA-
DIT-pärm – eller på annat sätt märker blanketten så att det tydligt framgår att 
det är ett SMADIT-ärende.    

Jag har gjort en SMADIT-pärm, annars hade det gått in i det all-
männa.  

Vi har en pärm där vi lägger in alla protokoll och SMADIT, då skri-
ver vi på förstasidan om det är SMADIT. 

I diariet sätts allt bara i en pärm i kronologisk ordning – alla in-
komna handlingar. Där finns en rubrik på försättsbladet i pärmar-
na, så man märker det SMADIT så att det klart och tydligt framgår.  

Någon berättar dock att de enbart markeras med SMADIT-etikett först när det 
blivit ett blivit ett ärende av det. Annars hamnar blanketterna i ”inte öppnade 
ärenden”.  

Blir det ett ärende skriver vi in att det kommit via SMADIT. Det 
finns i akten. Men vi har ingen SMADIT-pärm eller så, nej. Om de 
inte vill registreras sätter vi dem i ”inte öppnade ärenden”. 
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Merparten av intervjupersonerna beskriver ingen vidare uppföljning av SMA-
DIT-ärendena mer än att blanketterna sparas för sig. När väl någon gått in i be-
handling är förfarandet detsamma som i övriga fall av vård och behandling. Ett 
fåtal av intervjupersonerna berättar dock att de följer upp SMADIT-ärendena 
genom att dokumentera vissa fakta.  

Vi skriver också vad vi gjort på baksidan av SMADIT-blanketten. 
Tid och datum för kontakt och vad vi erbjöd etc. 

De sätts in i en pärm, sen kollar vi av med sjuksköterskan om perso-
nen kom på mötet. Så gör vi en notering där det står namn, månad 
det kom in och vidarebefordrad kontakt att hon ringt och ska kon-
takta sjuksköterskan och sen en ruta för om de dykt upp eller inte. 
Och en ruta för att vi inte fått svar utan skickat ett brev, och sen har 
vi hört av oss för att veta att personen redan har samtal hos en per-
son. Så vi ser vad det blir av dem. 

 

Ärendekanaler till Socialtjänsten 
Enligt fastlagd SMADIT-rutin ska SMADIT-blanketten skickas från Polisen, till 
Beroendeenheten och sedan vidare till berörd Socialtjänst om klienten så öns-
kar. Flera av intervjupersonerna påtalar dock att det ibland – eller ofta – kom-
mer blanketter direkt från Polisen.  

Det har varit si och så med organisationen. Blanketterna kommer 
från alla möjliga håll. Om Polisen faxar vet jag ju inte om 65:an va-
rit i kontakt med dem eller inte, men är personen skriven här så 
hoppar jag på direkt ändå.  

Det kommer oftast från 65:an, men Polisen har nog skickat direkt 
någon gång också. 

Det är dock inte bara SMADIT-blanketter som skickas till Socialtjänsten. Trots 
att allt ska gå via SMADIT-rutinen och bara skickas vidare om klienten gett sitt 
medgivande och då först till Beroendeenheten, vittnar flera intervjupersoner om 
att man i vissa Polisområden fortfarande skickar sina egna rattonykterhetspro-
tokoll direkt till Socialtjänsten. Och flera av intervjupersonerna framhåller att 
de i sann SMADIT-anda kontaktar dessa klienter också. 

Vi tar ju bara SMADIT via 65:an, men vi får andra Polisrapporter 
också, som inte kommer ifrån 65:an. Vanliga polisprotokoll. Dem 
kontaktar vi ju också.  

SMADIT är ju bara två-tre om året, men via Polisen är det nog två-
tre protokoll i månaden. Jag gissar att 65:an inte får alla de rappor-
ter. 

De som nekat får vi ju från Polisen, och de erbjuder vi hjälp. Så är 
det ju alltid. Själva trafikonykterhetsrapporten kommer till oss. 

Jag bryr mig inte om varifrån det kommer, jag hoppar på det ändå. 
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En av intervjupersonerna framhåller att det blir smått förvirrande när det in-
kommer olika typer av blanketter. 

Poliserna gör ju inte rätt, de skickar trafikonykterhetspapper istäl-
let. De är fler än SMADIT. Så de använder sig inte riktigt av SMA-
DIT. Det blir lite förvirrande. För de hanteras inte enligt SMADIT-
statistiken, de hanteras på ett annat sätt. Det olyckliga i det är ju att 
vi har olika bemötande på dem. Det prioriteras på olika sätt. 

En intervjuperson har dock uppmärksammat att Polisens rattonykterhetsproto-
koll inte längre skickas till Socialtjänsten, vilket hon framhåller som bekläm-
mande eftersom SMADIT-ärendena är betydligt färre än om samtliga proto-
koll hade skickats vidare utan krav på medgivande.  

I och med att SMADIT uppkommit upptäckte man att Polisen tidiga-
re skickade information till oss som de inte fick. Man skickade alla 
rattfyllerirapporter till oss och då fick vi det ganska ofta. Då skicka-
de vi informationsbrev och tog kontakt med personerna. Nu får vi 
inte det längre. Lagen har nog funnits länge, men man har inte upp-
täckt det förrän nu. Men samtidigt får vi LOB-rapporter om de som 
ligger utslagna på gatan, men jag tycker de behöver lika mycket 
skydd om de kör rattfulla. Skillnaden är att det inte är ett brott med 
LOB, det är en skyddsaspekt. Men det tänker jag att rattfylleri också 
är. Vi har inte haft så många SMADIT. Två eller tre på hela den här 
tiden. 

 

Information om SMADIT 
På frågan om det pratas om SMADIT vid verksamhetssammankomster och lik-
nande, berättar merparten av de intervjuade att det sällan förekommer. Anled-
ningen är att man har så pass få ärenden.  

Nej, det är ju så sällan vi har sådana ärenden. 

Inte så mycket. Vi har SMADIT-affischen vid kopiatorn, men så 
mycket prat blir det inte. 

Vi har en affisch i korridoren, men vi pratar inte så mycket om det 
eftersom det inte är så många ärenden. 

Det var längesen. Det har ju varit så få ärenden. 

Om det då inte pratas om SMADIT särskilt ofta, hur sprids informationen till 
berörd personal och nyanställda? Enligt intervjupersonerna utgör informations-
spridningen inget problem eftersom de flesta kontor är så pass små, att det of-
tast bara är en eller två personer som arbetar med SMADIT på respektive Soci-
altjänst.  

Vi har ingen rutin för det. Men det är ju bara en som jobbar med 
det. 
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Vi är ju en liten förvaltning, vi är ju bara två på missbruk så vi har 
nära kontakt med varandra. 

Vi är ju inte så många så det är självklart att man informerar om 
det. Nu är jag dessutom ensam på missbruk. 

På ett litet kontor är det ju många små delar att kunna. Så det är 
inte helt enkelt, men vi har fått material så att det ska finnas förut-
sättningar för att det ska kunna lämnas över. 

Intervjupersonerna får även svara på frågan om de upplever att de själva och 
eventuella kollegor har tillräckliga kunskaper om SMADIT och vad de eventu-
ellt skulle vilja ha mer kunskap om. Samtliga intervjupersoner framhåller att de 
har tillräckliga kunskaper för att sköta den uppgift de är ålagda att göra.  

Jag tror vi är välinformerade. 

Jag vet ju tillräckligt för att göra det jag är ålagd att göra. 

Många intervjupersoner framhåller dock att mötet i Mora förra året till stor del 
har bidragit till att man numera upplever att man har tillräckliga kunskaper om 
SMADIT.  

Jag har varit på möten med Socialtjänsterna i Dalarna och Polisen. 
Det var en heldag i Mora. 

Vi var iväg på en dag för ett tag sedan när vi träffade Polisen och 
de ansvariga för SMADIT. Så vi har klart för oss hur det fungerar.  

Jag var på ett möte med Polisen och Socialtjänsten och efter det 
känner jag mig välinformerad.  

Trots att mötet i Mora verkar ha varit givande för de medverkande, är det ändå 
några intervjupersoner som framhåller vikten av att man kontinuerligt håller 
frågan om SMADIT vid liv – framförallt då det är så pass få ärenden som in-
kommer till vissa kommuner per år. Vid sammankomster mellan samverkans-
parterna finns det också en möjlighet att justera eventuella brister i rutinerna.  

Men visst behöver vi påminnas om det regelbundet eftersom det blir 
nya anställningar och så. Just när det är så få samtal är det lätt att 
det faller i glömska. Men just nu är vi väl informerade. 

Det vore kanske bra om folk får en bild om helheten, var det klickar 
och vad som kan förbättras. Det är viktigt med helheten och man 
skulle nog kunna få in fler om vi kom åt bortfallen. 
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5.4 Samverkan 

De intervjuade på Socialtjänsten fick även ett par frågor som rör samverkans-
parterna i SMADIT-kedjan (Polisen och Beroendeenheten). Samtliga intervju-
personer känner mycket väl till vilka de övriga två samverkansparterna är.  

Kommunikation 
Kommunikationen mellan de intervjuade på Socialtjänsten och samverkanspar-
terna framhålls av många som god. Dock pratas det sällan om SMADIT.  

Alla samarbetsparter har vi ju kontakt med, men inte om SMADIT 
förutom vid mötena. 

Vi har en naturlig kontakt utanför SMADIT. Men det är ingen som 
separat ringer mig för att prata om SMADIT. Så egentligen är det 
faxen. Men det är inget motstånd att ta kontakt med varken Polis el-
ler Avdelning 65 om det är någonting. 

Vi på IFO träffar ju Polisen en gång i månaden. Vi pratar ju sällan 
SMADIT om det inte varit något. Jag frågade sist men de sa att det 
inte varit några. 

Gällande SMADIT verkar kommunikationen i stort utgöras av SMADIT-faxet 
och det telefonsamtal som Beroendeenheten har för vana att ringa innan de 
skickar iväg faxet.   

Avdelning 65 ringer alltid innan de faxar. Men Polisen har vi ingen 
kontakt med när det gäller SMADIT. Däremot har vi bra samarbete 
i övrigt när det gäller andra saker. 

Det funkar bra. Det är fax och telefon ibland. Avdelning 65 ringer 
om det kommer in någonting.   

På frågan om det finns några lokala arbetsgrupper inom ramen för SMADIT 
svara nästan samtliga att det inte finns det – åtminstone de veterligen.  

Det är så litet så vi känner ju varandra. Vi har dialog. Men inget 
strukturerat. 

Inte inom SMADIT.  

Ingenting för SMADIT vad jag vet. 

Vi har ingen särskild grupp, vi är ju länets minsta kommun. Det är 
lite väl mycket att ha något särskilt för SMADIT. 

En person berättar dock att Socialtjänsten och Polisen på orten har träffats två 
gånger, men upplever inte att sammankomsterna är något återkommande.  

Jo, som har träffats vid två tillfällen, men ingenting återkommande. 
Då har inte 65:an varit med. Det är bara vi och Polisen. 
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Återkoppling 
I föregående avsnitt framkom det att det inte finns några lokala arbetsgrupper 
inom ramen för SMADIT, och inte heller någon strukturerad kommunikation 
förutom när Beroendeenheten ringer upp för att berätta att ett ärende är på in-
gång. Som redan framgått i föregående kapitel existerar då inte heller någon 
återkoppling, dvs. Polisen och Beroendeenheten får inte reda på utfallet av So-
cialtjänstens arbete.   

Nej, vi återkopplar inte. 

Inte det individuella jobbet, det är sekretess. 

De får egentligen ingen feedback. Men Polisen kanske vill det. Det 
skulle vara bra för statistiken också. 

Behovet av återkoppling upplevs inte som särskilt stort från Socialtjänstens 
sida, vilket givetvis är naturligt då de är sista instans i kedjan. Flera framhåller 
dock att Polisen sannolikt skulle vara betjänta av att få reda på utfallet av de-
ras arbete.  

Det kan finnas behov utifrån. Polisen vill kanske veta om deras mo-
tivationsarbete funkat, så de vet om de behöver förändra någonting. 

Man skulle kunna ta det årsvis, bara rapportera hur det ser ut. Och 
kanske träffas någon gång. 

Man skulle kunna rapportera om personen i fråga fått någon form 
av hjälp. 

 

Kunskap om samverkansparternas arbete 
För att få reda på hur pass god överblick de enskilda intervjuade på Socialtjäns-
ten har över SMADIT-processen, ombeds de besvara frågan: Upplever du att du 
har god kunskap om samverkansparternas arbete?  

Likt tidigare (avsnittet Information om SMADIT i detta kapitel) framhåller några 
av intervjupersonerna återigen mötet i Mora – och framhåller att sammankoms-
ten har bidragit till en bättre överblick över SMADIT-processen.   

Efter träffen i höstas har jag blivit mer insatt. 

Flera av intervjupersonerna framhåller dock att de har störst kunskaper om arbe-
tet på Beroendeenheten, och att kunskaperna om Polisens arbete är mer be-
gränsade.  

Jag tror inte att man känner till riktigt vad man gör inom Polisen, 
bara inom Avdelning 65. 

Ja, det har jag koll på, i alla fall Beroendeenhetens del. Polisen är 
jag mer osäker på, men de ska väl erbjuda hjälp i samband med gri-
pandet. 
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I stora drag, men jag vet inte hur Polisen pratar med personen. För-
söker de motivera enligt vårt sätt? Det skulle vara intressant att 
veta. 

Ja, det är aldrig fel att ha kunskap om det. Vi ser ju bara blanketten, 
för att ha förståelse kanske man skulle vilja veta vilket jobb det lig-
ger bakom. 
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5.5 Socialtjänstens syn på samverkansparternas 
arbete 

De intervjuade på Socialtjänsten ombads beskriva vad de tycker är bra respekti-
ve mindre bra med samverkansparternas arbete – och vad som skulle kunna bli 
bättre i framtiden. Som framgick i föregående avsnitt är kunskaperna om fram-
förallt Polisens arbete förhållandevis begränsade. Några enstaka intervjuperso-
ner påpekar därför att de inte kan uttala sig i frågan.  

Jag vet inte eftersom vi inte haft något samarbete om det här. 

Merparten tar dock tillfället i akt att reflektera kring Polisens insats, eftersom 
det är första instansen och så pass få SMADIT-klienter faktiskt når Socialtjäns-
ten. Åsikterna och tankegångarna är många, men den röda tråden i utläggning-
arna är behovet av utbildning – i framförallt MI – och den enskilde konsta-
pelns bemötande.  

Det man undrar är ju varför det är så få som tackar ja. Kanske bris-
ter det någonstans. Kanske skulle poliserna utbildas mer. 

Jag tror att Polisens agerande har betydelse när de tar någon, om 
de skuldbelägger eller hur de förhåller sig. Att man inte lägger på 
ännu mer skuld och får dem att känna att de är dåliga människor. 
Då når man inte fram. Så lite MI-förhållningssätt tror jag på.  

Jag tror mig veta att polismännen är olika i vad de tycker och kan. 
Tyvärr. Man ser vilka polismän det är som tagit fast folk, det är de 
som är engagerade. Det verkar vara de som är yngre som är bättre. 
Så det beror på vilka polismän de kommer till. De är skyldiga att 
fråga men jag tror det spelar roll hur de ställer frågan.  

Det finns poliser som inte känner till SMADIT. De har ju många 
förkortningar hit och dit, men alla poliser borde väl veta det här, 
inte bara några speciella. Framförallt alla som jobbar ute på fältet. 

Jag kan tänka mig att om Polisen brunnit för det här underifrån så 
hade vi nått bättre resultat. Det är mina funderingar. Jag kan lite få 
den känslan, att de är nyckelpersonerna. Kan de inte motivera folk 
så får vi inte tag i dem och då får vi inga resultat. Hade de motive-
rat 9 av 10, men ingen går vidare hos Socialtjänsten, då kan jag för-
stå att deras motivation sjunker när de inte ser någon effekt. Men vi 
har ju ännu inte sett den effekten! Så de kan inte skylla på oss, vi har 
inte kunnat jobba med det. Ibland tänker jag att poliserna måste se 
att det är någonting viktigt och att de blir bra på att ha motiverande 
samtal, att de lär sig det och har det som ett redskap.  

Det hänger nog lite på hur duktiga poliserna är på att lägga fram 
det. Blir det en rutinmässig fråga som inte är motiverande, då… po-
liserna kan nog bli bättre på det. Jag förstod när jag pratade med 
Polisen att det är mycket rutin, de kör sina blanketter som ska fyllas 
i en viss ordning. Det är så mycket annat Polisen ska ta hand om 
samtidigt. Om det fanns mer tid att ägna åt personen kanske det 
skulle bli fler. 
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5.6 Styrkor, svagheter & förbättringsförslag 

Även de intervjuade på Socialtjänsten ombads besvara frågan vad de själva 
tycker fungerar bra respektive mindre bra med Socialtjänstens del i arbetet med 
SMADIT? Dessutom fick de intervjuade fritt resonera kring vad som skulle 
kunna göras för att arbetet ska bli bättre?   

På frågan om styrkor och svagheter i Socialtjänstens arbete med SMADIT är de 
intervjuade förhållandevis fåordiga. Några framhåller att SMADIT egentligen 
inte skiljer sig från övriga rutiner de har på Socialtjänsten, andra framhåller att 
det till syvende och sist hänger på klienten och om denne vill ha hjälp eller inte.  

Hänger på klienten. 

Jag ser inga problem alls. Det beror ju på om klienten vill ha hjälp 
eller inte.  

Ingen skillnad från andra rutiner. 

Näh, det är ingen skillnad från andra rutiner. 

Allt funkar ju jättebra, vi önskar väl bara att vi fick fler fax, fler per-
soner att jobba med. 

Några av intervjupersonerna framhåller dock ett par saker som de tycker funge-
rar särskilt bra med Socialtjänstens arbete. Det som framhålls är framförallt att 
man inom ramen för SMADIT kan erbjuda samtal utan omfattande utredning 
– och att det kan göras fort.  

Det bra är att man erbjuder samtal utan att kräva någonting från 
början. 

Det bra är att vi kan tillgodose behovet, att ta en kontakt och erbju-
da hjälp.  

Att man har chans att komma in tidigt. När man väl passerat förne-
kelsen är det lättare att komma in tidigare i missbrukskarriären. 

En intervjuperson framhåller också upplägget med samtal som en styrka, men 
påtalar samtidigt att det finns en baksida med detta upplägg. 

Det som är bra är det sätt vi valt att avdramatisera för personen att 
gå i samtal, att steget inte blir så stort. Nackdelen är att när man 
tappar det formella, så tappar man också överblicken. Man har ing-
et system för att veta hur effektivt det är, omfattning och utvärde-
ring. Det märker jag när jag pratar med dig, det är inte mycket man 
vet. 
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Vikten av utbildning 
På frågan om vad man kan göra för att SMADIT-arbetet ska bli bättre i framti-
den är de intervjuade mer frispråkiga. Några kommer återigen in på Polisens del 
i arbetet och vikten av att poliserna har adekvat utbildning i exempelvis MI.  

MI-utbildning för poliserna. MI är ju en evidensbaserad metod som 
gett bra resultat. Så det kanske kan vara ett bra förhållningssätt att 
ha i hela kedjan. 

 

Stöd i samtalen 
Några intervjupersoner kommer med förslaget att Socialtjänsten eller motsva-
rande borde involveras redan i det första skedet, dvs. när en potentiell klient bli-
vit omhändertagen. Det som föreslås är att utbildad personal finns på stationen 
och kan bistå i samtalet med klienten. 

Drömmen är att man är på plats när personen är tagen, att man 
kunde backa upp polisen i det samtalet så att polisen kan släppa det 
och arbeta vidare. Samtalet kan ju utföras av någon annan, det be-
höver inte vara en polis. Jag vet inte vem, men någon med kunskap 
om beteendevetenskap. 

 

Lagstiftningen 
Likt de intervjuade poliserna är det även några intervjupersoner på Socialtjäns-
ten som berör lagstiftningen och att klienternas valmöjlighet försvårar. En av 
intervjupersonerna framhåller dock vikten av att klienten är motiverad att få 
vård – annars fungerar det inte.  

Lagstiftningen; att man får ta del av alla som blir stoppade. Men 
sen bygger det ju på frivillighet, att man själv är motiverad. Vi får ju 
rapporter om väldigt många och skickar brev och så, men de är inte 
motiverade. Det är ett motivationsarbete vid den första kontakten. 
Så mycket ligger nog i Polisens inställning. 

Att vi skulle få alla SMADIT, oavsett om de vill ha hjälp eller inte. 
Det har hänt att vi blivit kontaktade av frivården inför en rättegång i 
rattfylla, då känns det ju dumt att vi inte fått kontakten innan, för det 
blir ändå vi som kommer in om det ska bli kontraktsvård exempelvis. 

 

Korta SMADIT-kedjan 
Några av intervjupersonerna berör det organisatoriska i SMADIT och framhål-
ler att SMADIT-kedjan kanske är för lång och att man därför borde hoppa över 
mellanledet, dvs. Beroendeenheten.  

Det negativa är att det kan bli rörigt, det är så många steg. Det kan 
upplevas lite krångligt. Vore det inte enklare om Polisen bara ring-
de hit och sa att de tagit en och han heter si och så, kan ni ringa upp 
honom? Men det är samtidigt så det blir, för man måste kunna fors-
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ka på det och utvärdera, det är viktigt med den formella biten. Men 
det är ändå det som kan vara bökigt. 

Jag har förstått att de kan gå på 65:an också. Det är för att kunna 
fånga upp folk på helger, men nu har ju vi en socialjour vi med. Så 
man skulle ju kunna hoppa över Avdelning 65 egentligen. 

 

Samarbeta 
Sist men inte minst påtalar vissa intervjupersoner vikten av att samarbeta, få en 
överblick över hela SMADIT-processen och ta hjälp av varandras professioner.  

Det är mer det gemensamma arbetet, att vi inte har något forum där 
vi tar upp våra frågor. Men det är ju kritik till alla. 

Det vi sa var att vi skulle vilja träffa Polisen här för att se vilken ut-
rustning de har när det här händer, men vi har inte haft tid att gå dit 
än. Vi vill bli lite mer uppdaterade på hur det går till. 

Alla får fundera på utifrån hur många som tackar ja och nej och vil-
ka orsaker det kan ha. Hur man kan få fler att säga ja? Behöver 
man kompetensutveckla, eller ta kontakt med varandra och ha ett 
utbyte eller så? Att ta hjälp av varandras professioner. 

Till syvende och sist handlar det dock om att faktiskt få in fler klienter i syste-
met – så att Socialtjänsten har fler att arbeta med. 

Att vi skulle vilja få in fler så att vi kan jobba med dem. 
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Det var grabbgängets sista kväll på skidsemestern i Sälen. Henrik hade suttit hemma i stugan 
och druckit öl tillsammans med resten av gänget, innan de bestämde sig för att ta en taxi in 
till centrum för att gå på krogen. Fem minuter innan taxin skulle komma tog de på sig sina 
tjocka vinterjackor och gick ut i kylan– men taxin kom inte. 

När de stod där ute och frös kom en kille gående. Han sa att han inte druckit och att han 
kunde köra Henrik och hans kompisar om de hade bil, han skulle ändå till samma ställe. Hen-
riks bil stod startklar på parkeringen, så grabbarna hoppade in i bilen tillsammans med 
främlingen och de gav sig av.     

När de kommit en bit körde de fast i en snödriva och kunde inte ta sig loss. De gick ut för att 
putta på, men när de stod där ute försvann den okände föraren och grabbarna stod där själva 
mitt på vägen. De ringde en bärgare som kom och drog loss bilen, men bilen stod fortfarande 
kvar på vägen. De insåg att de inte kunde lämna bilen där – den stod i vägen och utgjorde en 
säkerhetsrisk i trafiken. En bil från ett vaktbolag kom förbi och grabbarna bad om hjälp, men 
vakterna ville inte ställa upp. Då tog grabbarna beslutet att själva köra upp bilen till en par-
kering 250 meter bort.  

Henrik hade druckit fyra öl och var nyktrast i gänget. Han satte sig bakom ratten och körde 
bilen den korta sträckan till parkeringen. Precis efter att han stannat kom de vakter, som 
tidigare hade passerat dem på vägen, fram och sa att de misstänkte att han hade kört ratt-
full. De hade ringt polisen.  

När polisen kom berättade Henrik vad som hänt och erkände med en gång att han kört onyk-
ter. Henrik togs till stationen för provtagning. Poliserna var mycket förstående och sa att de 
aldrig träffat någon som var så tillmötesgående som Henrik. En konstapel berättade om 
SMADIT, men Henrik kände sig inte träffad eftersom han är idrottsman och därför dricker 
mycket sällan. I just det här fallet hade han känt att han inte hade något val, syftet var bara 
att flytta bilen från vägen.  

”Det är det dummaste beslut jag tagit i hela mitt liv”. 

Henrik tackade nej till SMADIT. 
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6. Framtiden 

I följande kapitel presenteras samtliga intervjupersoners syn på framtiden och 
SMADIT-arbetets utveckling. Kapitlet behandlar bl.a. om arbetsmetoden är 
bra, om det finns bättre sätt att arbeta med rattonyktra och vad som krävs för 
att SMADIT-arbetet ska leva vidare.  

6.1 SMADIT som metod 

Samtliga intervjupersoner från de tre samverkansorganisationerna instämmer i 
att SMADIT är ett bra arbetssätt och därför bör leva vidare.  

Absolut. Kan man rädda en har man kanske räddat två på gatan. 

Beroendeenheten 

Jag tycker det är utmärkt. Vår roll är inte bara att sätta dit folk, vi 
är också till för att hjälpa och förhindra sådant här. Varje rattfylle-
rist vi kan få bort från vägarna, att de ser till att inte missbruka, det 
är värt hur mycket som helst. Bara att lyckas med en eller två utav 
några hundra så är det värt pengarna som samhället lägger ut. 
Samtidigt är det kul för oss att veta att vi hjälpt någon. 

    Polisen 

Absolut. Det handlar om att komma in i ett tidigare skede. Det har 
ofta gått ganska långt. Många som åker fast för rattfylla kan ha jobb 
och familj kvar, det finns mer socialt nätverk och positiva saker att 
jobba kring när det gäller missbruket. Det är ju svårare ju längre 
det går. Så det ska absolut leva kvar. 

   Socialtjänsten 

Jag tror stenhårt på det. Det ligger ju inom Socialtjänstens uppdrag. 

   Socialtjänsten 

 

Viktigast i metoden 
Intervjupersonerna ombads att beskriva vad de tycker är viktigast i SMADIT-
metoden, dvs. vilka fördelar metoden har och om det eventuellt finns några 
nackdelar som de ser det.  

Samtliga intervjupersoner rör sig inom två teman i sina utsagor om vad som är 
viktigast i SMADIT-metoden. Det första temat handlar om metodens snabb-
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het; att snabbt fånga upp en person innan diverse skyddsmekanismer sätter in 
och förnekelsen tar över.  

Skulle det gå 2-3 veckor hinner man flyta tillbaka till sitt vanliga liv 
och då trycker man det lätt ifrån sig. Det är snabbheten som är det 
viktigaste. 

    Polisen 

Fördelen är att det är inom 24 timmar, innan personen hinner för-
tränga.  

   Socialtjänsten 

Att man får hjälp snabbt, när personen är i kris. 

   Socialtjänsten 

Det med SMADIT är ju just det snabba motiverande samtalet. Att de 
direkt i krisen tar hjälp. Vissa kan uppleva det efter en vecka också, 
men man är nog mest påverkad av det i början. 

   Socialtjänsten 

Det andra temat som flera av intervjupersonerna berör, handlar om att SMADIT 
faktiskt erbjuder hjälp och vård till människor som behöver det – i ett skede 
då de behöver det som mest.  

Det är just att initialt erbjuda faktisk hjälp. När personen är som 
kanske mest mottaglig. Blir vi bättre på att motivera kan det bli 
mycket bättre utfall. 

    Polisen 

Det som är bra är att man får någon att söka hjälpen och få dem 
nyktra. Något negativt kan jag inte se så länge det sköts på ett bra 
sätt från alla parter. 

    Polisen 

Fördelen är om man kan få folk att inse vad de håller på med, få 
dem att förstå att alkohol och bilkörning inte stämmer överens. Kan 
man hjälpa någon att komma bort från trafiken tycker jag att man 
gjort ett stort framsteg. Jag kan inte se några direkta nackdelar. 

    Polisen 

Det viktigaste med det här är att ringa upp personen och ta bort de-
ras skamkänsla. ’Tänk att någon vill höra av sig till mig trots att jag 
gjort det här’. Man bryter en liten bit av skulden och skammen. Och 
att man därifrån jobbar vidare, för då finns ett litet hopp att vi eller 
Socialtjänsten kan göra någonting, för ’de har ändå ringt upp mig’. 

   Beroendeenheten 
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Även om merparten bara har bra saker att säga om SMADIT, framkommer någ-
ra få synpunkter gällande svagheter i metoden. En av dessa svagheter rör det 
organisatoriska upplägget på SMADIT, vilket medfört en bristande överblick 
över hela processen samt en onödigt lång processkedja.  

Nackdelen är väl att man inte vet hur det blir sen och att man inte 
kan svara på frågor om vad som kommer att hända med vederbö-
rande sedan. 

    Polisen 

Nackdelar är väl om det blir för krångligt och för många steg. Den 
byråkratiska biten. 

   Socialtjänsten 

Den andra svagheten som framhålls rör det faktum att så pass få lyckas motive-
ras till en medverkan i SMADIT. 

Nackdelarna är väl alla de som säger nej, man kommer inte åt dem 
utan att de fortsätter. Många fortsätter ju även om de inte har något 
körkort. 

    Polisen 

Nackdelen är att vi får så få, och att det kanske finns fler. Men det 
vet jag ju inte. 

   Socialtjänsten 

 

Andra bättre metoder? 
I ljuset av SMADIT-arbetet ombeds intervjupersonerna att berätta om eventuel-
la andra, bättre eller mer effektiva, sätt att jobba med rattfyllerister på. Merpar-
ten av intervjupersonerna uppger att de inte känner till något annat arbetssätt 
och att SMADIT är det sätt som föredras.  

Idag tror jag inte det är så många andra metoder. Jobbar man ef-
fektivt i hela Sverige med det här tror jag det kan bli riktigt bra. 

   Beroendeenheten 

Det är väl bara SMADIT som finns, och det är fullgott tycker jag. 

   Socialtjänsten 

Jag kan inte komma på någon annan metod på rak arm, som jag 
stött på. 

    Polisen 
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Några av intervjupersonerna passar dock på att lyfta tidigare nämnda förbätt-
ringsförslag gällande just SMADIT – för att effektivisera och förbättra befintlig 
metod. Vissa av förslagen rör återigen att samtliga rattonyktra borde tvingas till 
samtal. 

Hade man ringt upp alla som tagits skulle det kanske blivit bättre ut-
fall, men då behöver vi resurser också. 

   Beroendeenheten 

När de inte kan skicka alla, för det är ju inte lagligt, så är det väl 
det här som finns. Kanske hade det varit bra om man kunnat skicka 
alla. För då kan vi ju i alla fall erbjuda hjälp. 

   Socialtjänsten 

Andra förslag som framkommer rör ett ökat samarbete mellan Polisen och Soci-
altjänsten eller motsvarande i termer av samtalsstöd, dvs. att någon annan än 
den konstapel som gripit klienten genomför det motiverande samtalet.   

Samtalet kanske kan vara på sjukhuset. Man kanske är mer villig att 
prata med någon i vit rock än någon som är blåklädd. 

    Polisen 

Jag vet inget annat. Men på TV visar de ju från andra länder att de 
har bussar ute där man får blåsa och så är det beteendevetare på 
plats. I en storstad är det kanske annorlunda. 

   Socialtjänsten 

Att Polisen slapp samtalet och att det istället bara rapporterar in 
alla och så får vi ta det. 

   Socialtjänsten 

 

 

  



 
 

77 
 

6.2 SMADIT:s fortlevnad 

Som sista diskussionsområde får intervjupersonerna ta ställning till hur framti-
dens SMADIT bör se ut. Först ställs frågan om hur intervjupersonerna ser på 
Trafikverkets ambitioner att ”dra sig ur” samarbetet och överlåta samordningen 
till någon annan part från och med år 2013?  

Informationen om Trafikverkets ambitioner att minska sin egen involvering i 
SMADIT kommer som en nyhet för flera av intervjupersonerna och väcker för-
hållandevis starka reaktioner.  

Jaha, varför då? Det är väl de som är det reella i det här? Hur tän-
ker de? Suck. Varför ser de inte det här som någonting betydande? 

  Beroendeenheten 

Jag tycker det är uruselt att Trafikverket, som verkligen ska måna 
om det här – de pratade om nollvision – och då drar man sig inte ur 
det här. De lägger ut pengar på så mycket annat som de kan lägga 
på det här, som är så sanslöst viktigt. Vi kan inte skapa någonting 
utan att någon sitter som ansvarig i botten. Och det är de som ska 
göra det, det ska inte vara landsting eller kommun. Det är ingenting 
att diskutera tycker jag, det är skamligt att de ens tänker på det. 

  Beroendeenheten 

Det var väl synd. Trafikverket är stort och har det yttersta ansvaret 
för vägar och transporter, medan Polisen ser till att reglerna efter-
levs. 

    Polisen 

Trafikverket ska tänka på sitt gamla namn; Trafiksäkerhetsverket. 
Att de ska jobba för trafiksäkerhet. Det är ju de själva som kommit 
ut med broschyrer som säger att det åker runt 14–15 000 rattfylle-
rister varje dag, då tycker jag att de ska verka för att det blir trafik-
säkert och att vi får bort så många som möjligt från vägarna. 

    Polisen 

Det är lite synd. Jag ser ju att Ingegärd lagt energi på det här, jag 
är rädd att det kommer tappas. Är det andra som drar sig ur, skulle 
exempelvis 65:an tacka nej, vet jag inte var det kommer att sluta. 

    Polisen 

Det var väl tråkigt. Ibland behövs en utomstående, annars blir det 
mycket tyckande om man sitter med det i det dagliga arbetet. Därför 
tycker jag inte att någon av oss ska ta det. 

   Socialtjänsten 
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Vem bör samordna SMADIT? 
Intervjupersonerna ombads även att ta ställning till om det behövs någon form 
av länsvis samordning för SMADIT – och vem som i sådana fall skulle kunna ta 
det ansvaret?   

I princip samtliga intervjupersoner är överens om att det krävs någon form av 
samordning för SMADIT-arbetet.  

Någon måste se till att både kommun och Polisen gör sitt jobb. 

   Socialtjänsten 

Det är bra om någon håller i det, annars vet man ju hur det blir, då 
skyller alla på varandra. Någon måste ju ha det ansvaret.  

    Polisen 

På frågan om vem som skulle kunna axla rollen som samordnare går dock åsik-
terna isär. Vissa fortsätter att framhålla att det borde ligga på Trafikverkets bord 
att samordna SMADIT.  

Det behöver verkligen samordnas eftersom det är flera olika myn-
digheter som ska hålla kedjan. Det måste finnas ett nav, och det är 
ju Trafikverket som har hand om det som det handlar om. 

  Beroendeenheten 

Det är ju rimligt att de som dragit igång det här och står för Sveri-
ges trafik tar det. Jag tror ingen annan orkar. Polisen kan inte avva-
ra en tjänst för att jobba med det här i hela mellanregionen. Inom 
kommunen kan ingen sitta så och landstinget har inga pengar till 
det. Länsstyrelsen har inga pengar heller. Det ska vara Trafikverket. 
Jag tror att de kan avvara en halv tjänst på det här, det kan ingen 
annan. 

 Beroendeenheten 

Framförallt behövs någon som betalar det. Varken Polisen eller 
kommunerna har väl pengar. Kanske att Länsstyrelsen skulle kunna 
ta över. Det verkar annars rimligt att Trafikverket gör det, de har ju 
trafiksäkerhetsansvar snarare än Länsstyrelsen. 

    Polisen 

Trafikverket tycker jag ska ansvara för det. Det är de som ska vara 
med och kämpa för en säker trafik. Då kan man inte dra sig ur hur 
som helst. Det skulle vara Länsstyrelsen kanske. Jag har svårt att 
bilda mig en uppfattning om det. Men definitivt ska Trafikverket 
vara med på ett hörn. 

    Polisen 

 



 
 

79 
 

Några skulle föredra att Polisen var den organisation som ansvarade för SMA-
DIT inom länet – eller till och med på ett nationellt plan.  

Polisen skulle kunna hålla idet, eftersom det är de som möter de här 
personerna. 

   Socialtjänsten 

Någon annan måste kanske ta vid, Polisen skulle väl vara lämplig. 
För att få likadant överallt är kanske nationellt idealiskt. 

   Socialtjänsten 

Det verkar lämpligast att det skulle ligga hos Polisen i så fall. Det 
är ju de som i första ledet möter de här människorna. 

   Socialtjänsten 

Vissa anser att det borde vara Länsstyrelsen, eller mer specifikt Länssamordna-
ren, som tar på sig ansvaret.  

Man måste få snurr på det så det blir en rutin. Jag tror det behövs 
någon länssamordnare som ser till att det hålls vid liv, och sen loka-
la grupper.  

   Socialtjänsten 

Det är alltid bra om man gör någorlunda lika i landet; att det finns 
en mall att gå utifrån. Då är det också lättare att förändra. Om Tra-
fikverket drar sig ur tänker jag att Länsstyrelsen kanske borde ta 
vid. 

    Polisen 

Det behövs kanske någon utomstående. Det skulle kunna vara Läns-
styrelsen. Någon man kan ifrågasätta om det inte fungerar. 

   Socialtjänsten 

Det behövs absolut. Om det ska vara någon som inte arbetar med 
individen tycker jag att det ska vara Länsstyrelsen. Annars blir 
SMADIT inte högprioriterat, vi har hundra andra saker att göra. 

   Socialtjänsten 

 

Vad krävs för SMADIT:s fortlevnad? 
Intervjupersonerna får även ta ställning till om det är något särskilt som bör ske 
eller krävs för att arbetet med SMADIT ska kunna leva vidare?  

Under intervjuerna har många olika ämnen berörts och varit uppe för diskus-
sion. Merparten av intervjupersonerna återkommer därför av naturliga skäl till 
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faktorer som redan berörts under intervjuerna, såsom vikten av en sammanhål-
lande part, återkoppling och uppföljning.  

Att Trafikverket sitter kvar. Om de drar sig ur, då rasar alltihopa. 
Jag har sett så många saker som startas upp, och sen sparas det 
pengar och initiativtagaren drar sig ur. Drar de sig ur, då kan man 
lägga ner SMADIT. 

   Beroendeenheten 

Att veta ungefär hur de olika aktörerna jobbar med det här. Och 
återkoppling, att man ser att det ger någonting. 

    Polisen 

Vi måste ha någon som kontrollerar att det genomförs, att det bli 
uppföljningar. Det blir så mycket egna viljor annars. 

    Polisen 

Att fortsätta som det varit, dvs. träffar någon gång om året, för att 
se om det är någon förändring. Det måste vara en sammanhållande 
part, annars tar ingen tag i det. 

   Socialtjänsten 

Samordningen, att någon har ett övergripande ansvar. Får man in 
det som ett arbetssätt som ska leva kvar måste det vara klart och 
tydligt vilket ansvar var och en har. Och just att ha träffar och tyd-
liggöra det. Egentligen behövs ingen övergripande verksamhet, eller 
jo, statistiken måste någon hålla i. Men sen har respektive verksam-
het ansvar för att det fungerar hos just dem. 

   Socialtjänsten 

Några intervjupersoner framhåller vikten av att upplysa allmänheten om 
SMADIT:s existens – för att skapa en viss förförståelse och kunskap om meto-
den och att det finns hjälp att få.  

Att man är tydligare utåt, allmäninformation till folk. Det finns kan-
ske anhöriga om misstänker någon, men som inte vet vilken hjälp 
det finns att få. 

    Polisen 

Att Polisen, Socialtjänsten och missbruksvården gemensamt går ut 
och informerar i massmedia till de som är i valet och kvalet och inte 
vet hur de ska få hjälp. Att det framgår i artiklarna eller reklamfil-
men vilken hjälp som finns och vart man ska vända sig, med telefon-
nummer och så. 

    Polisen 
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6.3 SMADIT:s utveckling & framtid 

Som sista fråga får intervjupersonerna fundera över hur SMADIT-arbetet skulle 
kunna utvecklas i framtiden? Här får de även möjlighet att framföra eventuella 
övriga synpunkter gällande SMADIT-arbetet i stort – som de vill betona ytterli-
gare eller som inte tagits upp tidigare.  

Någon framhåller logistiska effektivitetsinsatser som skulle kunna förenkla 
SMADIT-arbetet inom Polisen. I detta fall handlar det om att gör SMADIT-
blanketten lättillgänglig även vid drograttfyllor.  

SMADIT-blanketten bör läggas tillsammans med blanketten för 
drograttfylla. 

    Polisen 

En annan intervjuperson påtalar vikten av att någon håller arbetet vid liv – så 
att SMADIT inte rinner ut i sanden.  

Någon måste hålla lågan brinnande så man inte tappar bort det. Att 
det är tydligt när Trafikverket lämnar det vem som tar över. Annars 
drunknar det i Polisens och Socialtjänstens övriga verksamhet. 
Kanske någon som ordnar kurser i motiverande samtal och att Poli-
sen får tid till det och blir motiverade att lägga sin tid på det. 

   Socialtjänsten 

Ett par intervjupersoner återkommer till de tidigare resonemangen om frivillig-
heten och att samtliga rattonyktra borde få ett samtal – oberoende medgi-
vande.  

Att ha en starkare påtryckning på personen. Att man ringer upp i 
vilket fall som helst. Att man kanske får tacka nej två gånger. För 
vissa är det kanske det avgörande. De är en livsfara i trafiken, det 
gäller både dina och mina och alla andras barn. Så varför inte? 

   Beroendeenheten 

Jag skulle vilja att man inte hade något val, utan att alla rattfyllor 
och drograttfyllor blev uppringda. Så man hade några timmar på 
sig att fundera. Då kan det vara fler som inte tänkt i de här banorna 
som kan ändra sig. Om man kan ändra sig när man tackat ja, varför 
ska man inte kunna ändra sig när man tackat nej? Nu får de i och 
för sig en broschyr av Polisen, om de skulle ändra sig, men den läg-
ger många bort. 

  Beroendeenheten 

Alla ska ha samtalet. 

    Polisen 
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Några intervjupersoner återkommer till önskemålet om en bredare upplysnings-
kampanj för att öka allmänhetens kännedom om SMADIT.  

Folk måste förstå vad SMADIT innebär och då skulle det kanske bli 
lättare för folk som tillfrågas att ta till sig vård. Mer information till 
allmänheten. 

    Polisen 

Ut med SMADIT till den breda allmänheten. Jag tror inte att många 
i samhället vet vad det är. Gör en blänkare. Marknadsföring och 
kompetenshöjning inom Polisen om MI också. 

    Polisen 

Likt intervjupersonen i ovanstående citat är det avslutningsvis några av de in-
tervjuade som väljer att påtala vikten av Polisens insats inom ramen för SMA-
DIT. Och kanske är det, som den sista intervjupersonen påtalar nedan, en åter-
koppling till de enskilda poliserna som krävs för att motivera till fortsatt bra ar-
bete. 

Det är viktigt att Polisen informerar alla och ställer frågan. Jag vet 
inte hur det ligger till, men det ska ju göras. Man bör se till att så är 
fallet. 

    Polisen 

Möjligen om det kunde utvärderas mer. För polisen att se hur 
många som leder till nykterhet. För att stärka deras motivation, att 
det verkligen leder någonvart. Det skulle vara bra för oss alla, vi är 
ju i trafiken varje dag allihop. 

   Socialtjänsten 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
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