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Inledning
Denna handbok vänder sig till dig som arbetar enligt SMADITmetoden, oavsett om du finns inom Polisen, Kustbevakningen,
Tullverket, inom socialtjänsten eller inom beroendevården.
Vår förhoppning är att handboken kan vara ett stöd i arbetet
att tillsammans minska antalet alkohol- och drogpåverkade
personer i trafiken och på sjön. Det är ett angeläget arbete då
cirka var fjärde dödsfall i vägtrafiken är alkoholrelaterat, dessutom skadas cirka tusen människor svårt varje år.
Handboken innehåller en beskrivning av metoden samt
respektive myndighets roll och ansvarsområde.
Tack för din insats!
Trafikverket, Polisen, Kustbevakningen, Tullverket,
Transportstyrelsen, Kriminalvården/Frivården och
Åklagarmyndigheten

3

Detta är
SMADIT

Detta är SMADIT
Bakgrund

SMADIT (Samverkan mot Alkohol och Droger I Trafiken)
introducerades i slutet av 90-talet under namnet Skelleftemodellen. Statistik visade att mer än varannan rattfyllerist
hade en alkoholproblematik. Många rapporterade rattfyllerister var också återfallsförbrytare. Nära hälften av de dömda
blev misstänkta för samma brott igen inom en 5-årsperiod om
inte missbruket upphörde. I Skellefteå utarbetades modellen i
nära samverkan mellan polis och socialtjänst. Utgångspunkten
i modellen var, och är fortfarande, att misstänkta rattfyllerister
så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet
att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård
om de vill ha hjälp med att komma tillrätta med sitt alkoholoch/eller drogproblem.
Metod

När rattfyllerister (på grund av såväl alkohol som droger)
rapporteras i Polisens, Tullverkets och Kustbevakningens
kontroller ska de erbjudas samtal med socialtjänsten eller
beroendevården. Om det i kontakten med socialtjänsten eller
beroendevården visar sig att rattfylleristen har alkohol- och/

POLISEN
KUSTBEVAKNINGEN
TULLVERKET

SOCIALTJÄNSTEN
BEROENDEVÅRDEN

Behandling eller annan åtgärd
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eller drogproblem och vill ha hjälp att komma tillrätta med
detta erbjuds personen behandling och stöd. Utgångspunkten
är att rapporteringen för rattfylleri utlöser en krissituation
som gör att personen i fråga är mer mottaglig för erbjudande
om hjälp. En viktig utgångspunkt är frivillighet. Det står vederbörande fritt att tacka ja eller nej till erbjudandet eftersom
det inte finns någon laglig grund att tvinga någon till samtal
med socialtjänst eller beroendevård.
Mål

Övergripande mål med SMADIT är att minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall bland ratt- och
sjöfyllerister, öka möjligheten för de som rapporteras för
ratt- och sjöfylleri att ta itu med sina problem samt att minska
kostnader för vård, behandling och samhällets övriga insatser.
Effektmål är att
• 90 % av de rapporterade rattfylleristerna ska få erbjudande
om samtal med socialtjänst eller beroendevård
• 25 % av de som fått erbjudande ska genomföra samtal
• 10 % av de som fått erbjudande ska anta erbjudande om
behandling och stöd.
Deltagande myndigheter

Förutom Polisen, Tullverket, Kustbevakningen, socialtjänsten
och beroendevården berörs Transportstyrelsen, länsstyrelser,
Åklagarmyndigheten, domstolar och Kriminalvården.
SMADIT-arbetet organiseras på olika sätt i landet. Några län
har involverat samtliga berörda myndigheter medan andra har
begränsat samarbetet till polis, socialtjänst och/eller beroendevård.
Ett målmedvetet och nära samarbete mellan de olika aktörerna är avgörande för metodens effektivitet. Det är lämpligt att
lokala träffar hålls mellan Polisen, Tullverket, Kustbevakningen och socialtjänsten samt beroendevården så att alla parter
känner till vad som lokalt kan erbjudas.
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Det behövs väl fungerande rutiner för överföring av information som underlag för åtgärder. Dessa rutiner utarbetas lokalt
och i överenskommelse mellan aktörerna.
Genom fortbildning, kontinuerliga kontakter och uppföljning
av resultat kan arbetet successivt effektiviseras och förbättras.
Det är viktigt att nyanställd personal och vikarier får en bra
introduktion till hur SMADIT-arbetet bedrivs lokalt.
Process

Processen börjar med att en person rapporteras av Polisen,
Tullverket eller Kustbevakningen på grund av misstanke om
rattfylleri.
Under samtalet som hålls med den misstänkte ska tjänstemannen informera om SMADIT (både vid rattfylleri på
grund av alkohol och droger samt om bevisprovet
hamnar under straffbar gräns). SMADIT bör
presenteras som ett erbjudande om hjälp
och att personen omgående kan få ett
inledande samtal med socialtjänsten
eller beroendevården. Ambitionen är
att få den misstänkte att tacka ja till
erbjudandet. När personen tackar ja
faxas SMADIT-blankett till socialtjänsten eller beroendevården i
hemkommunen.
Socialtjänsten eller beroendevården ska kontakta den misstänkte rattfylleristen så fort som möjligt,
helst inom 24 timmar, och erbjuda
ett samtal. Under första samtalet
kommer man tillsammans överens om
fortsatt behandling och stöd.

6

Detta är
SMADIT

Ett SMADIT-erbjudande kan ge förutsättningar för förändring
och en ny livssituation och ska ges vid varje rapporteringstillfälle.
På respektive myndighets webbplats finns ytterligare information.
I Trafikverkets publikationswebbutik finns tryckt material att
beställa.
En film om SMADIT-metoden finns att se på
www.youtube.com/smaditsverige där rattfylleristen kan följas
från ingripande till samtal.
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Vad säger lagen?
Rattfylleri och grovt rattfylleri

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet
fordon:
• har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram
per liter i utandningsluften,
• har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om substansen
använts enligt läkarordination), eller
• är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen
inte kan köra på ett betryggande sätt.
För sjöfylleri gäller under vissa förutsättningar samma promillegräns som för rattfylleri.
Grovt rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet
fordon:
• har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram
per liter i utandningsluften,
• annars är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel,
eller
• kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.
Vad är straffet för ratt- och sjöfylleri?

Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Om det finns försvårande omständigheter kan spärrtiden dock bli längre.
Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och
körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i
kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till
åtta års fängelse.
Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.
Straffet för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.
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Vad händer den som
rapporteras för rattfylleri?
När någon rapporteras för rattfylleri startar två olika processer
– den straffrättsliga (tingsrätten) och den körkortsadministrativa (Transportstyrelsen). Straffet för rattfylleri är oftast dagsböter. För grovt rattfylleri är fängelse det vanligaste straffet.
Fängelsestraffet verkställs i stor utsträckning med elektronisk
fotboja.
Om det är ett förstagångsbrott och föraren inte har orsakat någon
olycka brukar straffet bli villkorlig dom eller skyddstillsyn
kombinerat med samhällstjänst. Skyddstillsyn kan innebära
att den dömde får läkarvård eller nykterhetsvårdande behandling. Om det är höga promillehalter blir oftast straffet även vid
förstagångsbrott fängelse.
Straffet kan också bli kontraktsvård, där den dömde skriver
på ett vårdkontrakt med preciserade villkor. Om villkoren inte
uppfylls kan skyddstillsynen ersättas av fängelsestraff. Skyddstillsynen ska kombineras med övervakning i åtminstone ett
år. En alkoholpåverkad förare som skadar någon eller orsakar
dödsfall kan få upp till åtta års fängelse.
Körkortet

Rattfylleri leder så gott som alltid till att körkortet återkallas.
Bara vid halter på 0,2–0,3 promille (0,10-0,15 mg/l luft) finns
möjlighet till varning istället för återkallelse.
Normalt är spärrtiden* för rattfylleri 12 månader. Spärrtiden
är normalt 24 månader för grovt rattfylleri, upprepade rattfyllerier eller om det är rattfylleri i kombination med diagnosen
missbruk/beroende av alkohol. Drograttfylleri ger spärrtid
oavsett typ av narkotika, vanligtvis minst 12 månader. Det
gäller även om brottet inte har bedömts som grovt.
Under spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas.
* Spärrtiden är den tid körkortet är återkallat.
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Den som dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri måste ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om
spärrtiden är högst 12 månader behöver den dömde inte göra
ett nytt förarprov, utan endast lämna in ansökan om att få ett
nytt körkort utfärdat. Om spärrtiden är längre än 12 månader
måste den dömde avlägga nytt förarprov, med kunskapsprov
och körprov.
Körkort med villkor om alkolås

Den som är misstänkt för eller har gjort sig skyldig till rattfylleri under påverkan av alkohol kan ansöka om körkort med
villkor om alkolås. Villkorstiden är minst ett år för rattfylleri
och minst två år för grovt rattfylleri, upprepade rattfyllerier
eller rattfylleri av normalgraden i kombination med diagnosen
missbruk/beroende av alkohol.
Den som har körkort med villkor om alkolås får endast köra bil
med sitt personliga alkolås i.
Läs mer på www.korkortsportalen.se,
där finns även ansökningshandlingar för körkort
med villkor om alkolås.
Samhällstjänst

Den som i samband med skyddstillsyn eller villkorlig dom fått en
föreskrift om samhällstjänst ska
utföra samhällsnyttigt och oavlönat arbete på sin fritid. Domstolen
kan döma ut mellan 40 och 240
timmars samhällstjänst. Det alternativa fängelsestraffet anges alltid
i domen, mellan 14 dagar och upp
till ett år. Samhällstjänstarbetet ska
genomföras på ungefär samma tid
som det skulle ha tagit att verkställa
det alternativa fängelsestraffet. När
frivården gör en personutredning görs
alltid en bedömning av om samhällstjänst
är en lämplig påföljd.
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Om klienten är dömd till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst innebär det att klienten också står under övervakning.
De vanligaste brotten som föranleder samhällstjänst är grovt
rattfylleri och misshandel.
Kontraktsvård

Kontraktsvård kallas vanligtvis det som i lagen heter skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. Kontraktsvård kan bli aktuellt om missbruk/beroende eller något annat
som kräver behandling väsentligt bidragit till brottsligheten.
Istället för att dömas till fängelse kan den dömde få behandling för sina problem. Kontraktsvård kan motsvara upp till
två års fängelse. I domen ska anges hur långt fängelsestraff
kontraktsvården motsvarar.
Läs mer på www.kvv.se
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Polisens ansvar och handläggning
Polisen får kontakt med fordonsförare som misstänks vara
påverkade t ex vid trafikkontroll, trafikolycka eller efter tips.
Föraren får göra ett utandningsprov via ett sållningsinstrument. Om sållningsinstrumentet visar ett positivt utslag görs
en grundligare mätning med bevisinstrumentet. Om bevisinstrumentet visar på ett värde som är lika med eller över 0,10
mg alkohol/liter utandningsluft eller om ett blodprov visar 0,2
promille eller påverkan av annan drog görs en utredning om
misstänkt ratt- eller sjöfylleri.
Om en person har 0,32 promille (0,16 mg/l luft) eller mer,
eller visar tydliga tecken på berusning eller påverkan av
alkohol eller annat ämne, omhändertas körkortet i avvaktan
på Transportstyrelsens beslut om eventuell återkallelse och
spärrtid.
Vid misstänkt rattfylleri (både på grund av alkohol
och droger samt även om bevisprov hamnar
under straffbar gräns) ska Polisen informera om och ge SMADIT-erbjudande. Att
detta ska göras vid varje ingripande är
reglerat i Rikspolisstyrelsens styrdokument Planeringsförutsättningar
för Polisen.
Samtalet bör genomföras enligt MI-metoden (motiverande
samtal, läs mer på s. 26). SMADIT
bör presenteras som ett erbjudande om hjälp och att personen
omgående kan få ett inledande
samtal med socialtjänsten eller beroendevården. Oavsett om personen
svarar ja eller nej överlämnas alltid
SMADIT-broschyren ”Aldrig mer?!”.
Personer som initialt tackar nej till samtal
kan, tack vare broschyren, själva kontakta
socialtjänsten eller beroendevården.
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I de fall där blodprov genomförs, till exempel vid misstanke
om drograttfylleri, kan det vara lämpligt att än en gång informera om SMADIT i samband med delgivningen av analysresultatet vid det kompletterande förhöret.
SMADIT-blankett fylls i och om personen tackar ja till samtal
(SMADIT-erbjudandet) faxas blanketten till personens hemkommun enligt faxlistan på Polisens intranät. Faxlistan finns
även på www.trafikverket.se/smadit. Lokala rutiner kan finnas
när det gäller faxhanteringen (underrättelsen till socialtjänsten/beroendevården).
I vissa län skjutsas personen direkt till beroendeakut eller
socialtjänst, ifylld SMADIT-blankett överlämnas då.
Sammanfattning av arbetsgång vid Polisens förhör:
•
Informera och motivera samtliga misstänkta samt erbjud
samtal med socialtjänsten eller beroendevården. Detta görs
även vid kompletterande förhör.
•
Överlämna broschyr till samtliga misstänkta.
•
Fyll alltid i SMADIT-blankettens samtliga uppgifter.
•
Faxa blanketten.
•
Handlägg blanketten för uppföljning och rapportering enligt
lokala rutiner.

Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. I vissa fall, exempelvis när barn
finns med i bilen, ska anmälan ske till socialnämnden med stöd
av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen Anmälan om missförhållanden:
”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla
detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn
och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till barns
skydd.”

13

Aktörernas
roller

Bestämmelsen innebär att sekretessen bryts mellan myndigheter och självständiga verksamheter inom socialtjänsten.
Samarbetet stöds även av polislagen 3 § ”Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum
med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet
berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid Polisen att
fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten
och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda
någon åtgärd av dem”.
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Tullverkets ansvar och handläggning
Tullverket utför rattfyllerikontroller vid färjelägen, landgräns
samt vid punktskattekontroller inne i landet. Enligt inriktningsbeslut från generaltulldirektören ska sållningsprov utföras på de förare som tulltjänsteman har kontakt med.
Föraren får göra ett utandningsprov via ett sållningsinstrument. Om sållningsinstrumentet visar ett positivt utslag görs
en grundligare mätning med bevisinstrumentet. Om bevisinstrumentet visar på ett värde som är lika med eller över 0,10
mg alkohol/liter utandningsluft eller om ett blodprov visar 0,2
promille eller påverkan av annan drog görs en utredning om
misstänkt rattfylleri.
Om en person har 0,32 promille (0,16 mg/l luft) eller mer, eller
visar tydliga tecken på berusning eller påverkan av alkohol
eller annat ämne, omhändertas körkortet i avvaktan på
Transportstyrelsens beslut om eventuell återkallelse och spärrtid.
Vid misstänkt rattfylleri (både på grund
av alkohol och droger samt även om bevisprov hamnar under straffbar gräns)
ska tulltjänsteman informera om
SMADIT. Samtalet bör genomföras
enligt MI-metoden (motiverande
samtal, läs mer på s. 26). SMADIT
bör presenteras som ett erbjudande om hjälp och att personen
omgående kan få ett inledande
samtal med socialtjänsten eller
beroendevården. Oavsett om personen svarar ja eller nej överlämnas
alltid SMADIT-broschyren ”Aldrig
mer?!”. Personer som initialt tackar
nej till samtal kan, tack vare broschyren, själva kontakta socialtjänsten eller
beroendevården.
I de fall där blodprov genomförs, till exempel vid
misstanke om drograttfylleri, kan det vara lämpligt att än
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en gång informera om SMADIT i samband med delgivningen
av analysresultatet vid det kompletterande förhöret.
SMADIT-blankett fylls i och vid positivt svar om SMADIT
faxas blanketten till personens hemkommun enligt faxlista
på Tullverkets intranät. Faxlistan finns även på
www.trafikverket.se/smadit.
I vissa län skjutsas personen direkt till beroendeakut eller
socialtjänst, ifylld SMADIT-blankett överlämnas då.
Sammanfattning av arbetsgång vid Tullverkets förhör:
•
Informera och motivera samtliga misstänkta samt erbjud
samtal med socialtjänsten eller beroendevården. Detta görs
även vid kompletterande förhör.
•
Överlämna broschyr till samtliga misstänkta.
•
Fyll alltid i SMADIT-blankettens samtliga uppgifter.
•
Faxa blanketten.
•
Handlägg blanketten för uppföljning och rapportering enligt
lokala rutiner.

Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. I vissa fall, exempelvis när barn
finns med i bilen, ska anmälan ske till socialnämnden med stöd
av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen Anmälan om missförhållanden:
”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla
detta till nämnden.”
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Kustbevakningens
ansvar och handläggning
Kustbevakningen kontrollerar ratt- och sjöfylleri, kontrollerna gäller nykterheten till sjöss och förare som kör motorfordon i hamnar. Rattfyllerikontrollerna äger främst rum i
samband med farligt gods- och lastsäkringskontroller. Kustbevakningen kontrollerar också nykterheten på förare som kör
motorfordon och snöskotrar på is och i terräng.
Den som blir uttagen för kontroll får göra ett utandningsprov
via ett sållningsinstrument. Om sållningsinstrumentet visar ett
positivt utslag görs en grundligare mätning med bevisinstrumentet. Om bevisinstrumentet visar på ett värde som är lika
med eller över 0,10 mg alkohol/liter utandningsluft eller om
ett blodprov visar 0,2 promille eller påverkan av annan drog
görs en utredning om misstänkt ratt- eller sjöfylleri.
Om en person har 0,32 promille (0,16 mg/l luft)
eller mer, eller visar tydliga tecken på berusning eller påverkan av alkohol eller annat
ämne, omhändertas körkortet i avvaktan på Transportstyrelsens beslut om
eventuell återkallelse och spärrtid.
Vid misstänkt rattfylleri (både på
grund av alkohol och droger samt
även om bevisprov hamnar under
straffbar gräns) ska Kustbevakningstjänstemannen informera
om SMADIT. Samtalet genomförs
enligt MI-metoden (motiverande
samtal, läs mer på s. 26).
SMADIT bör presenteras som ett
erbjudande om hjälp och att personen omgående kan få ett inledande
samtal med socialtjänsten eller beroendevården. Oavsett om personen svarar
ja eller nej överlämnas alltid SMADITbroschyren ”Aldrig mer?!”. Personer som initialt
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tackar nej till samtal kan, tack vare broschyren, själva kontakta
socialtjänsten eller beroendevården.
I de fall där blodprov genomförs, till exempel vid misstanke
om drograttfylleri, kan det vara lämpligt att än en gång informera om SMADIT i samband med delgivningen av analysresultatet vid det kompletterande förhöret.
SMADIT-blankett fylls i och vid positivt svar om SMADIT
faxas blanketten till personens hemkommun enligt faxlista på
intranätet hos Kustbevakningen. Faxlistan finns även på
www.trafikverket.se/smadit.
I vissa län skjutsas personen direkt till beroendeakut eller
socialtjänst, ifylld SMADIT-blankett överlämnas då.
Sammanfattning av arbetsgång vid Kustbevakningens förhör:
•
Informera och motivera samtliga misstänkta samt erbjud
samtal med socialtjänsten eller beroendevården. Detta görs
även vid kompletterande förhör.
•
Överlämna broschyr till samtliga misstänkta.
•
Fyll alltid i SMADIT-blankettens samtliga uppgifter.
•
Faxa blanketten.
•
Handlägg blanketten för uppföljning och rapporteing enligt
lokala rutiner.

Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. I vissa fall, exempelvis när barn
finns med i bilen, ska anmälan ske till socialnämnden med stöd
av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen Anmälan om missförhållanden:
”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla
detta till nämnden.”
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Socialtjänstens och beroendevårdens ansvar och handläggning
Socialtjänsten eller i förekommande fall beroendevården i den
kommun där personen bor tar emot SMADIT-blanketten om
misstänkt ratt- eller sjöfylleri som skickats av Polisen, Kustbevakningen eller Tullverket. Socialtjänsten eller beroendevården kontaktar omgående personen för tidsbokning av ett
samtal. Om personen inte nås via telefon, skickas erbjudande
via brev.
Den misstänkte ratt- eller sjöfylleristen erbjuds ett första samtal med socialtjänsten eller beroendevården (det kan vara t ex
en socialsekreterare, kurator eller sjuksköterska.) Syftet med
samtalet är att ta reda på om den misstänkte är i behov av och
vill ha hjälp.
Personen och socialtjänsten/beroendevården kommer gemensamt överens om eventuell fortsatt behandling och
stöd.
SMADIT-blanketten handläggs enligt
gällande rutiner.
Personer som tackat nej till
SMADIT-erbjudande från Polisen,
Kustbevakningen eller Tullverket,
har alltid möjlighet att ändra sig
och då få samma möjligheter till
samtal och vård.
Om personen tackar nej till samtal när han eller hon kontaktas
av socialtjänsten eller beroendevården bör personen informeras
om att erbjudandet står kvar om
personen senare ångrar sig.
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Aktörernas
roller

Socialtjänstens och beroendevårdens insatser kan variera mellan olika kommuner och landsting. Behandling kan ges enskilt
eller i grupp samt, där behov finns, även som medicinskt stöd.
Arbetsgång för första samtalet
•
Kontakta omgående personen för samtal och tidsbokning.
Erbjud hjälp och stöd även till anhöriga.
•
Genomför samtalet snarast
•
Notera insatser inklusive inledd behandling på SMADITblanketten
•
Informera snarast behandlande instans (om det är annan
än mottagande)
•
Om personen tar kontakt på eget initiativ – fråga om han
eller hon fått SMADIT-erbjudande – om ja – notera för
rapportering av statistik
•
Förvara blanketten för rapportering av statistik

Arbetsgång för behandlande instans
•
Ta omgående personlig kontakt med personen för
erbjudande och genomförande av behandling
•
Notera insatser inklusive inledd behandling på SMADITblanketten
•
Om personen tar kontakt på eget initiativ – fråga om han
eller hon fått SMADIT-erbjudande – om ja – notera för
rapportering av statistik.
•
Förvara blanketten för rapportering av statistik
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Aktörernas
roller

Transportstyrelsens ansvar
Transportstyrelsen beslutar om återkallande av körkort.
Transportstyrelsen tar hand om den misstänktes körkort, ger
körkortsinnehavaren möjlighet att yttra sig och beslutar därefter om körkortet ska återkallas eller om varning kan anses
vara en tillräcklig åtgärd.
Transportstyrelsen behandlar ansökningar för körkort med
villkor om alkolås från de som har eller ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri. Dessutom
övervakar Transportstyrelsen att de personer som har körkort
med villkor om alkolås följer de föreskrifter och villkor som
ställs för att bifallsbeslutet inte ska undanröjas.
Transportstyrelsen prövar även ansökningar om körkortstillstånd efter återkallelse eller körkort med villkor om alkolås.
Transportstyrelsen utövar tillsyn över leverantörerna och de alkolås som är godkända
för att användas av de som har körkort med
villkor om alkolås.

Alkolås ef

ter rattfy

lleri
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Aktörernas
roller

Åklagarmyndighetens
och Domstolens ansvar
Åklagarmyndigheten fattar beslut om åtal ska väckas. Om
brottet inte gäller grovt rattfylleri och den misstänkte har
erkänt brottet kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande utan
föregående domstolsförhandling.
Vid grovt rattfylleri begär tingsrätten i regel ett yttrande från
Kriminalvården enligt lagen om särskild personutredning i
brottmål.
Vid huvudförhandling i tingsrätten behandlas om den åtalade
ska dömas för brottet eller inte, samt vilken påföljd som ska
utdömas.
Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten. Högsta
domstolen tar bara i undantagsfall upp överklaganden från
hovrätten.
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Aktörernas
roller

Kriminalvårdens ansvar
När tingsrätten begär en personutredning av Kriminalvårdens
frivård avger den ett yttrande med förslag på lämplig påföljd.
För snabbare handläggning kan även åklagaren begära en
personutredning.
Om domstolen dömer till en icke frihetsberövande påföljd,
kontaktas den dömde av Kriminalvårdens frivård. Frivården
verkställer påföljden, oftast i samverkan med socialtjänsten
och olika vårdgivare. Domstolen kan t ex döma till vård och
behandling enligt en särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård.
Den som dömts till samhällstjänst får genom frivården anvisningar om arbetsplats och arbetstider.
Om domstolen istället väljer att döma till fängelse i högst sex
månader kan den dömde ansöka om att få verkställa fängelsestraffet med intensivövervakning med elektronisk kontroll, så
kallad fotboja. Frivården utreder och beslutar om ansökan ska
beviljas. Under tiden straffet avtjänas med intensivövervakning ska den dömde också genomgå någon programverksamhet eller behandling för att komma tillrätta med eventuellt
missbruk.

23

Aktörernas
roller

Trafikverkets ansvar
Trafikverkets huvudsakliga insats har varit att införa SMADIT
hos aktörerna och i samverkan utveckla arbetet, samt att följa
upp verksamheten.
Målet har varit att införa metoden i samtliga kommuner i
Sverige.
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Aktörernas
roller

Länsstyrelsens ansvar
Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna det ANDTförebyggande arbetet i länet.
ANDT-arbetet utgår från regeringens strategi “En samlad
strategi för Alkohol-, Narkotika, Dopnings- och Tobakspolitiken (prop. 2010/11:47).” Strategin innehåller sju långsiktiga
mål, varav det sjätte målet är att: ”Antalet döda och skadade på
grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.” Ett prioriterat mål knutet
till detta är att: ”Antalet döda och skadade i trafiken på grund
av alkohol och andra droger ska minska.” För att nå detta mål
krävs en fortsatt satsning för att upptäcka och erbjuda stöd
eller behandling till påverkade förare. Strukturer för samverkan mellan myndigheter – såsom polismyndighet, kommuner,
beroendevård, länsstyrelse och Trafikverket – i enlighet med
SMADIT-metoden bör vidareutvecklas.
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Motiverande
samtal

Motiverande samtal
Ett
förhållningssätt

En
samtalsmetod

En
rådgivningsmetod

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en
forskningsbaserad metod som syftar till att hjälpa människor
att förändras på sina egna villkor. MI kan användas i alla professionella sammanhang för att hjälpa en person till förändring oavsett om det är psykoterapi, behandling, rådgivning
eller något annat.
Motiverande samtal innebär att man, med respekt för individen, använder lyssnandeteknik och samtalsverktyg så att
personens egen motivation till förändring stärks. Metoden
förutsätter förståelse och respekt för människors osäkerhet,
motstånd och ambivalens inför förändringar och innebär att
med stöd, acceptans och empati bistå på vägen till förändring.
Viktiga delar i MI är att
•
visa empati och engagemang
•
lyssna aktivt och sammanfatta
•
undvika argumentation, konfrontation, hot och varningar
•
möta personen där han eller hon befinner sig
•
stötta personens egna förmåga till förändring.
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Motiverande
samtal

Förslag på upplägg av SMADIT-erbjudande:
• Påbörja om möjligt SMADIT-samtalet redan i bilen.
• Börja ett samtal och locka fram en dialog kring händelsen.
• Försök att skapa ett förtroende med ett vänligt samtalsklimat.
• Undvik att skuldbelägga, komma med goda råd eller
undervisa i lagar och förordningar.
• Försök att koppla bort själva avrapporteringen och byt
fokus till att ge ett bra erbjudande.
• Använd öppna frågor och styr samtalet till att du blir den
lyssnande parten.
• Reflektera under samtalets gång och visa engagemang.
• Försök att hålla ögonkontakten och pyssla inte med ovidkommande saker under samtalets gång.
• Undvik att bli expert.
• Vid slutet av samtalet – sammanfatta och reflektera kring
det som avhandlats.
• Kom med ett erbjudande. Låt det bli ett erbjudande och en
utsträckt hand för en möjlighet till hjälp.
• Visa stort engagemang, ”vi bryr oss verkligen om dig och
vill ditt bästa.”
• Om det blir ett – nej, visa ingen
bitterhet utan dela ut broschyren
”Aldrig mer?!” Föreslå personen att
läsa igenom den och säg att han eller
hon alltid är välkommen att ta kontakt vid ett senare tillfälle.
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Motiverande
samtal

Exempel på frågor i samtalet:
• Hur tänker du kring dina dryckesvanor?
• Hur påverkar det din familj?
• Hur påverkar det ditt arbete?
• Hur påverkar det din ekonomi?
• Hur mår du?
• Vill du ha hjälp?
Följdfrågor på personens svar kan vara:
• Kan du utveckla det?
• Du tänker att……?
• Du känner att…..?
• Jag upplever att du vill prata om detta och att det är ett
problem för dig. Jag vill att du ska förstå att det finns alla
möjligheter att få hjälp och vi har flera positiva erfarenheter av att det går att förändra ett beteende
genom att man vågar be om hjälp.
Läs mer om motiverande samtal på
www.fhi.se/somra
En film om SMADIT-metoden och det
motiverande samtalet finns att se på
www.youtube.com/smaditsverige.
I filmen kan rattfylleristen följas
från ingripande till samtal. e
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Mål och mått
För att följa upp och förbättra SMADIT-arbetet finns nationella mål och mått. Målen och måtten ska också bidra till återkoppling och att skapa motivation. Uppföljningen ger även
möjlighet till jämförelser mellan län.
Aktörsmått
SAMTLIGA

Samtliga
misstänkta
ratt- och
sjöfylleribrott
(alkohol resp
drog) (exkl.
personer
som inte bor
i Sverige)

ERBJUDNA

Antal av de
misstänkta
personerna
som fått
SMADITerbjudande

POSITIVA

Antal av de
misstänkta
personerna
som tackade
ja till
SMADITerbjudande

KONTAKTADE

Antal personer som
kontaktades
ang SMADIT

SAMTAL

Antal personer som
genomgått
samtal (fysiskt möte)

BEHANDLING/
stöd

Antal
personer
som påbörjat
behandling/
psykosocial
behandling

ÅTERFALL

Antal tidigare dömda
personer
med återfall
i ratt- och
sjöfylleri

Effektmål
90 % av samtliga misstänkta ska erbjudas samtal
25 % av samtliga som fått SMADIT-erbjudande ska geomföra samtal
10 % av samtliga som fått SMADIT-erbjudande ska anta erbjudande om behandling/stöd
Polisen, Kustbevakningen och Tullverket

Socialtjänsten och beroendevården

SMADIT-blanketten utgör grund för att kunna följa upp arbetet och återkoppla resultat, därför är det av största vikt att:
• blankettens alla uppgifter fylls i
• rutiner för handläggningen är tydliga
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Utvärderingar
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Utvärderingar och studier
som genomförts inom SMADIT
Under årens lopp har ett antal utvärderingar och studier
genomförts kring SMADIT. På www.trafikverket.se/smadit
hittar du dessa:
Utvärdering av projektet Nationell samverkan mot alkohol §
droger i trafiken enligt Skelleftemodellen Syntesrapport
Hrelja, Forsman, Forsberg, Henriksson, Viklund, VTI, rapport
637, år 2009. Finns även på www.vti.se/publikationer
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – En utvärdering
av SMADIT i Dalarnas län, Trivector, år 2011
Kalmarmodellen Trafik utan droger 2008
Psykologhuset Petersson AB, år 2008
Rattfylleri En intervjustudie med personer som kört bil under
påverkan av alkohol
Klara Svalin, Universitetet Stockholm, Kriminologiska institutionen, D-uppsats, år 2006
Vägen till samtal - En studie om rattfylleristers upplevelse av
myndigheternas bemötande
Sigurdsson, Wahlström, Högskolan i Kalmar Socionomprogrammet C-uppsats, år 2005
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