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SAMMANFATTNING  
 
Varje år omkommer cirka 500 personer i trafiken och runt 20 000 personer skadas. Betydande 
riskfaktorer till trafikolyckor är alkohol och droger som blivit allt vanligare förekommande. 
Det uppskattas att mellan 12 500 – 15 000 personer kör onyktra på landets vägar dagligen. 
Rattfylleristerna domineras av yngre och medelålders män och ungefär två tredjedelar av 
rattfylleristerna har ett alkoholproblem. Samhället arbetar aktivt för att minska rattfylleri och 
en arbetsmodell som haft positiva resultat är SMADIT (Samverken mot alkohol och droger i 
trafiken). Syftet med denna studie var att undersöka erfarenheter av att arbeta med modellen 
SMADIT Västmanland bland polis och personer inom socialtjänsten i Västmanlands län. Till 
studien användes en kvalitativ metod i form av intervjuer och totalt intervjuades sex personer. 
Intervjuerna analyserades sedan genom en innehållsanalys. Resultatet visade att det fanns en 
positiv inställning till arbetet och att det kändes meningsfullt. Det fanns dock vissa brister i 
modellen så som praktiska problem och bristande samverkan. Det efterlyses därför tätare 
nätverksträffar mellan aktörerna samt bättre återkoppling till polisen. Det finns en positiv 
inställning till SMADITS fortlevnad i framtiden och förhoppningen är att fler rattfyllerister 
tackar ja till erbjudandet om samtal med socialtjänsten. 
 
Nyckelord: Alkohol, Droger, Rattfylleri, SMADIT, Trafiksäkerhet.  
 
ABSTRACT 
 
Each year, approximately 500 people are killed in traffic and around 20 000 are injured. 
Significant risk factors for traffic accidents are alcohol and drug intake that have become 
increasingly prevalent. The daily estimate of people driving under influence of alcohol is 
between 12 500 - 15 000. Drunk drivers are dominated by young and middle-aged men and 
about two-thirds of drunk drivers have alcohol problems. The society is actively working to 
reduce drunken driving and a model that has had positive results is SMADIT (Cooperation 
against alcohol and drugs in traffic). The aim of this study was to examine the experience of 
working with SMADIT Västmanland among police and social workers in Västmanland 
County. For the study a qualitative approach was used in the form of interviews and totally six 
individuals were interwied. The interviews were analyzed through a content analysis. The 
results showed that there was a positive attitude to work with SMADIT and that the model felt 
meaningful. But there were some shortcomings in the model, like practical problems and 
difficulties in cooperating. It therefore calls for closer meetings and better feedback to the 
police. There is a positive attitude towards SMADIT in the future and the hope is that more 
drunk drivers take the opportunity to talk with the social services. 
 
Keywords: Alcohol, Drugs, Drunk driving, Road safety, SMADIT.  
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1 INLEDNING 
 
Att vistas ute i trafiken gör alla människor mer eller mindre dagligen. Så fort du går utanför 
dörren blir du en del i trafiken, antingen som gående, cyklist, mopedist eller som bilist. På 
grund av detta är det viktigt att kunna känna sig trygg och säker när hemmet lämnas. Sverige 
är idag ett av de ledande länderna inom trafiksäkerhet i världen. Det arbetas aktivt med att 
förbättra trafikmiljön genom till exempel säkrare vägar, hastighetsbegränsningar och 
trafikkameror. Trots detta omkommer cirka 500 personer och flera tusen personer skadas 
årligen i trafiken.  
 
En betydande faktor till de trafikolyckor som sker är alkohol och droger i samband med 
bilkörning. Alkoholkonsumtionen har ökat de senaste åren i Sverige bland annat på grund av 
den ökade tillgängligheten genom globaliseringen och även via internet. Drogkonsumtionen 
antas även ha ökat då tillgängligheten till droger har förändras. Att konsumtionen av alkohol 
och droger har ökat bidrar till att fler onyktra förare visats ute i trafiken. 
Trafiksäkerhetsarbetets fokus på alkohol och droger är därför betydelsefullt för att öka 
tryggheten i trafiken.  
 
Det har alltid funnits ett personligt intresse av trafiksäkerhet och trafikmiljö då det alltför ofta 
sker trafikolyckor på landets vägar. Genom utbildningen på det folkhälsovetenskapliga 
programmet har intresset för trafiksäkerhet och dess koppling till folkhälsa växt allt starkare, 
då trafiksäkerhet är en viktig del i folkhälsoarbetets skadeförebyggande arbete. Under 
praktiken som genomfördes i Eskilstuna kommun under hösten 2008 deltogs det på ett möte 
för drogsamordnarna i Sörmlands län. Två projektledare från Vägverket var inbjudna för att 
tala om Don’t drink and drive- konceptet och arbetsmodellen SMADIT (Samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken). Under mötet utvecklades ett intresse för arbetsmodellen som 
upplevdes vara ett positivt förebyggande arbete inom trafikmiljön. Kontakt togs därför med 
projektledarna och det fanns även ett intresse från deras håll att studera arbetsmodellen 
SMADIT Västmanland närmare.    
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2 BAKGRUND 
 
2.1 Begrepp och definitioner  
 
Beroende – ett beroende av olika berusningsmedel som kan i olika kombinationer vara 
fysiskt, psykiskt eller socialt. Beroende definieras enklast som en vana att på ett icke- 
medicinskt sätt använda psykoaktiva ämnen i syfte att förändra ett psykiskt tillstånd 
(Nationalencyklopedin 1994).   
 
Dödad i vägtrafikolycka - Person som avlidit inom 30 dagar till följd av olyckan (SIKA 
2007). 
 
Missbruk – bruk av något, till exempel en substans, på så sätt att det kan leda till skada 
(Janlert 2000).  
 
Motiverande samtal - En samtalsmetod som är grundad inom beroendevården där målet är att 
öka klientens vilja att förändra sig själv och att kunna komma vidare i förändringsprocessen. 
Metoden lägger stor vikt på klientens självständighet i motsats till ett konfrontativt 
förhållningssätt (FHI u.å.).   
 
Muskuloskeletal smärta - Smärta i kroppens rörelseapparat och stödjevävnader 1. 
 
Svårt skadad i vägtrafikolycka - Person som fått brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig 
skärskada, hjärnskakning eller inre skada eller andra skador som medför intagning på sjukhus. 
Övriga skador klassas som lindriga. Definitionen överensstämmer i stort med de som 
tillämpas inom andra länder i Europa (SIKA 2007).  
 
Trafikolycka – en olycka som inträffat på en väg där minst ett fordon är i rörelse (Janlert 
2000).  
 
Trafiksäkerhetsarbete – ett arbete för att förbättra och behålla säkerheten inom vägtrafiken. 
Vägverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige (Janlert 2000).  
 
Vägverket – är en central myndighet under kommunikationstransport som ansvarar över att 
åstadkomma ett effektivt, miljöanpassat och säkert vägtransportsystem med hänsyn till 
tillgänglighet och regional balans. Vägverket har fyra huvuduppgifter, sektorsuppgiften, 
myndighetsutövning, statlig väghållning samt produktion (Janlert 2000).  
 

                                                 
1 www.karolinska.se 2009-05-10 
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2.2 Förekomst av trafikolyckor och trafikskador 
 
Trafikskador är ett allvarligt folkhälsoproblem världen över. Den tredje största faktorn till den 
totala dödligheten bland människor i åldrarna 1 till 40 år är skador och trafikskador är 
dominerande som utgör cirka 25 procent. Varje år uppskattas att omkring 1, 2 miljoner 
människor dör i trafiken och omkring 50 miljoner människor skadas årligen (Peden et al. 
2004).  
 
I Sverige omkommer årligen omkring 450 till 500 personer i trafiken och omkring 20 000 
personer skadas både lindrigt och allvarligt. Detta betyder att det i genomsnitt omkommer en 
person i trafiken varje dag och 50 personer skadas. Antalet skadade personer är uppgifter från 
de polisrapporterade olyckorna, vilket medför vissa brister. Polisen får inte kännedom om alla 
trafikolyckor som sker samt att svårighetsgraden för skadan kan lätt felklassificeras av en 
polis. Det går dock att mäta antalet skadade, främst svårt skadade personer, genom sjukhusens 
statistik över inlagda personer efter en trafikolycka. Enligt de polisrapporterade uppgifterna 
har svårt skadade personer efter en trafikolycka legat relativt stadigt kring 4 000 personer 
varje år (SIKA 2007). Enligt sjukhusens uppgifter är antalet betydligt högre då cirka 12 000 
personer kommer in med allvarliga skador till följd av en trafikolycka varje år (SIKA 2008).   
 
Att vara med om en trafikolycka är ofta en traumatisk upplevelse som kan vålla både fysiska 
och psykiska skador (SOU 2006). Enligt Mayou och Bryant (2001) är de vanligaste fysiska 
besvären efter en olycka muskuloskeletala smärtor. De psykiska besvären visar sig ofta 
genom rädsla att åter vistas i trafiken samt allmän oro och ångest. Enligt deras studie är det 
inte endast skadans allvarlighetsgrad som avgör hur den skadades framtid blir, utan lindrigare 
skador till följd av en trafikolycka kan leda till långvariga effekter. En studie genomförd i 
Sverige av Maraste, Persson och Berntman (2003) visar att ett år efter en trafikolycka lider 38 
procent av de lindrigt skadade personerna fortfarande av vissa funktionsnedsättningar, smärta 
eller ångest. En uppföljning genomförd cirka fyra år efter trafikolyckan visar att 16 procent av 
de lindrigt skadade fortfarande lider av fysiska eller psykiska besvär.  
 
2.3 Övergripande trafiksäkerhetsarbete i Sverige 
 
Som övergripande vägledning för trafiksäkerhetsarbetet finns policydokumentet Hälsa 21. 
Dokumentet utgavs år 1998 av Världshälsoorganisationen (WHO) och fungerar som 
vägledning för det hälsofrämjande arbetet inom hela europaregionen. Hälsa 21 innehåller 21 
folkhälsomål som strävar efter hälsa för alla på 2000 talet. Trafiksäkerhetsområdet behandlas i 
målområde nio, att minska skador och olycksfall. Ett delmål är att dödlighet och 
funktionsnedsättning i samband med trafikolyckor ska minska med minst 30 procent fram till 
år 2020. Förslag till åtgärder är att öka kunskapen om de riskfaktorer som finns och att den 
offentliga politiken ska ta itu med dessa riskfaktorer, med speciell hänsyn till 
alkoholkonsumtionen (WHO 1998).  
 
I Sverige utgår dock det övergripande trafiksäkerhetsarbetet främst från en nollvision som 
riksdagen fattade beslut om i oktober år 1997, där egna nationella etappmål satts upp. 
Visionen innebär en framtid där ingen omkommer eller skadas allvarligt i vägtrafiken. En 
viktig del av beslutet är att säkerhetsarbetet ska grunda sig i ett folkhälsoperspektiv. 
Vägtransportsystemets utveckling ska fokusera på individens rätt till frihet från död och 
skador som hotar hälsan i ett långsiktigt perspektiv. Nollvisionen har fokus på de svårare 
personskadorna men utgår från att trafikolyckor inte alltid kan förhindras då människor kan 
begå misstag. Gator, vägar och fordon ska därför utformas på ett sätt att misstag inte leder till 
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död eller allvarliga personskador. Risken för att trafikolyckor inträffar, minskar om alla 
trafikanter får ökad kunskap om hur viktigt ett säkert beteende är i trafiken. Ett etappmål i 
nollvisionen var att halvera omkomna personer i trafiken från år 1996 till år 2007, vilket 
innebar att mindre än 270 personer skulle omkomma i trafiken (Regeringens proposition 
1997). Arbetet med trafiksäkerhet belyses även i propositionen mål för folkhälsan. År 2002 
antog Regeringen propositionen som innehåller elva folkhälsopolitiska målområden för att 
förbättra folkhälsan i Sverige. Det övergripande målet är att ”… skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen” (s. 1). I målområde fem 
framgår det att trafiksäkerhetsarbetet i landet ska utgå från nollvisionen och etappmålen i 
proposition är desamma som nollvisionens(Regeringens proposition 2002). 
 
Det framgår nu dock att etappmålet i nollvisionen, att halvera antalet omkomna i trafiken, inte 
uppnåddes. I och med regeringsskiftet år 2007 kom en förnyad folkhälsopolitik ut 
(Regeringens proposition 2008) där Regeringen gav Vägverket i uppdrag att under våren 2008 
ta fram nya etappmål inom trafiksäkerhetsområdet. Vägverkets förslag på nya etappmål är 
bland annat att högst 220 personer får omkomma i vägtrafiken år 2020, vilket innebär en 
halvering från dagens statistik (Vägverket 2008b). 
 
De åtgärder inom trafiksäkerhetsarbetet som varit mest framgångsrika är utbyggnaden av 
mötesfria vägar, trafiksäkerhetskameror samt säkrare tätortsmiljöer. Inom tre huvudområden; 
tvåhjuliga fordon, hastighet och alkohol, har det dock skett en försämring de senaste åren 
vilket innebär att de måste prioriteras (Vägverket 2008c).   

 
2.4 Alkohol och droger i trafiken  
 
Alkohol och droger är betydande riskfaktorer till trafikolyckor. Alkohol är den enskilt största 
orsaken till trafikolyckor, främst i olyckor med dödlig utgång (Peck et al. 2008). I Sverige är 
rattfylleri ett av de största trafiksäkerhetsproblemen och droger blir allt mer vanligt 
förekommande (Ahlm, Björnstig & Öström 2009).   
 
Uppgifter om hur många personer som kör alkohol- och drogpåverkade varje år är svårt att 
uppskatta då det finns ett stort mörkertal. Antalet anmälda ratt- och drogfylleristerna uppgick 
dock till 31 000 respektive 12 200 personer under år 2008 (Vägverket 2009). I och med det 
stora mörkertalet är det betydligt fler än de som anmäls som kör onyktra. Det uppskattas att 
mellan 12 500 till 15 000 personer kör rattfulla dagligen på landets vägar. Tillgången till 
uppgifter om drogpåverkade förare i trafiken är mer begränsad än uppgifter om 
alkoholpåverkade förare. Detta beror dels på att kunskaper om hur droger påverkar 
körförmågan är liten och dels genom att polisen inte får genomföra rutinmässiga kontroller 
om förare är drogpåverkade (BRÅ 2008, Vägverket 2008a). 
 
Sedan mitten av 90- talet har tre svenska studier analyserat omkomna och skadade förares 
blodprover för att spåra alkohol och droger. Resultaten visar att de alkohol- och 
drogrelaterade trafikolyckorna ökat markant i Sverige de senaste åren. Under 90- talet och 
början av 2000- talet var cirka 20 procent av trafikolyckorna alkoholrelaterade och  
5, 4 procent var drogrelaterade. Resultat från den senaste studien från år 2009 visar att både 
de alkohol- och drogrelaterade trafikolyckorna fördubblats (Holmgren, Holmgren & Ahlner 
2005, Ahlm & Eriksson 2006, Ahlm, Björnstig & Öström 2009). 
 
Att alkohol i trafiken ökar har vissa kopplingar till den ökade alkoholkonsumtionen i landet 
(Vägverket 2008a, Ahlm, Björnstig & Öström 2009). Sedan mitten av 1990- talet fram till år 
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2008 har alkoholkonsumtionen ökat från åtta liter ren alkohol, per invånare över 15 år, till 
nära tio liter ren alkohol per invånare (Boman et al. 2006, SoRAD 2008). Den ökade 
alkoholkonsumtionen beror bland annat på anslutningen till EU, ökad tillgänglighet och 
Systembolagets längre öppettider samt lägre priser (Regeringens proposition 2000). Enligt 
Norström (1999) finns det ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion och rattfylleri. 
Studien grundar sig på 30 års statistik över alkoholkonsumtion, rattfylleri och 
alkoholrelaterade trafikolyckor. Resultatet visar att i genomsnitt leder en ökning av 
konsumtionen på en procent till en ökning av rattfylleribrott till 0,6 procent. Enligt Vägverket 
(2008a) visar även tidigare forskning att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per 
person och år leder till elva procent fler rattfylleribrott och åtta procent fler dödsolyckor.  
 
2.5 Riskgrupp för rattfylleri 
 
Rattfylleristerna domineras av yngre och medelålders män. Dessa män har ofta en låg 
socioekonomisk status, är lågutbildade, ensamstående eller frånskilda. De har ofta även lågt 
självförtroende (WHO et al. 2007). I Sverige är cirka 90 procent av rattfylleristerna män och 
rattfylleristerna delas in i två huvudkategorier; dels personer som har ett alkoholmissbruk eller 
ett alkoholberoende och dels personer som kör onyktra någon enstaka gång (Vägverket 
2008a).  
 
Rattfyllerister har ofta en högre alkoholkonsumtion än befolkningen i allmänheten och 
andelen alkoholister är större bland rattfyllerister än bland allmänheten. Eftersom en stor del 
av rattfylleribrotten hänger ihop med ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende är det vanligt 
att rattfyllerister ofta återfaller. Omkring 20 procent av de rattfyllerister som lagförs återfaller 
inom fem år (BRÅ 2008, Regeringens proposition 2003). Enligt en spansk studie är 
alkoholmissbrukare ansvariga för cirka två tredjedelar av de trafikolyckor som är 
alkoholrelaterade (Gomez- Talegon & Alvarez 2006). 
 
Enligt Regeringens proposition (2003) är insatser för att förändra personer med ett 
alkoholmissbruk eller alkoholberoende av stor betydelse för trafiksäkerheten. Polisen har en 
viktig roll i detta arbete där främst nykterhetskontroller är betydelsefulla för 
alkoholmissbrukare. I samband med att en rattfyllerist blir stoppad i en poliskontroll är 
vederbörande mer mottaglig för vård än vad de annars skulle vara. Regeringens proposition 
(2002) fokuserar även på betydelsen av stöd och hjälp för riskgrupper och personer med ett 
riskbeteende gällande alkohol. I målområde elva som handlar om alkohol och droger i 
samhället fokuserar på behovet av utökade åtgärder i form av stödinsatser för riskgrupper och 
personer med ett riskbruk samt en förstärkning av vård- och behandlingsinsatser. Ett av 
delmålen inom målområdet är även att ingen alkohol ska förekomma i trafiken. 
 
2.6 Lagstiftning avseende rattfylleri 
 
Rattfylleri regleras i lagen Straff för vissa trafikbrott (1951:649). Enligt lagen innebär 
rattfylleri när en person kör ett motordrivet fordon har druckit så stor mängd alkohol att det 
uppgår till 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften. Rattfylleri 
innebär även att en person som kör ett motordrivet fordon har intagit narkotika i sådana 
mängder att det finns kvar narkotiska ämnen i blodet. Till rattfylleri klassas även personer 
som kör ett motordrivet fordon som är så påverkad av alkohol eller annat medel att de inte kan 
köra fordonet på ett betryggande sätt. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex 
månader. Körkortet återkallas även i en till tolv månader.  
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Grovt rattfylleri innebär enligt lagen Straff för vissa trafikbrott (1951:649) att en person som 
kör ett motordrivet fordon har minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i 
utandningsluften. Grovt rattfylleri innefattar även förare som är avsevärt påverkade av alkohol 
eller annat medel samt att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig risk för 
trafiksäkerheten. Straffet för grovt rattfylleri är fängelse upp till max två år och körkortet kan 
återkallas under 12- 36 månader.  
 
Studier visar att desto lägre tillåtna promillehalt i blodet leder till en minskning av antalet 
trafikolyckor vilket räddar fler liv än vid högre tillåtna promillehalt. Sverige är ett av de få 
länder i världen som har den lägsta tillåtna gränsen av promillehalt i trafiken, det vill säga 0,2 
promille (Fell & Voas 2006, Wagenaar et al. 2007).  
 
2.7 Trafiksäkerhetsarbete avseende ratt- och drogfylleri 
 
Det pågår ett aktivt förebyggande arbete i samhället för att bekämpa ratt- och drogfylleri. De 
prioriterade områdena är bland annat att minska alkohol- och drogkonsumtionen, stärka 
trafiksäkerheten samt öka behandlingen av missbrukare (SOU 2006).  
 
En viktig åtgärd mot rattfylleri är polisens arbete med nykterhetskontroller. Vid varje 
polisinitierat möte med en förare i trafiken ska ett alkoholutandningsprov utföras och målet 
för polisen är att utföra två miljoner prov varje år (Rikspolisstyrelsen 2006). Planerade 
kontroller genomförs ofta på platser där rattfyllerister rör sig mer frekvent exempelvis utanför 
Systembolaget och vid färjelägen men även vid slumpvis utvalda platser längs vägarna (SOU 
2006). I en studie utförd av Peek-Asa (1999) studerades effekten av att genomföra 
slumpmässiga alkoholutandningsprov på förare i USA och Australien. Resultatet visade att 
metoden är effektiv till att minska alkoholrelaterade dödsfall och olyckor i trafiken. Under de 
perioder där slumpmässiga kontroller genomfördes minskade antalet alkoholrelaterade 
dödsfall och skador upp till 81 procent. 
 
2.7.1  Arbetsmodell för att förebygga alkohol och droger i trafiken 
 
I Skellefteå skapades en samverkansmodell år 1999 för att minska ratt- och drogfylleri i 
kommunen. Modellen grundade sig på statistik som visade att många ertappade rattfyllerister 
var återfallsförbrytare och alkohol- och/eller drogberoende. Utifrån detta utvecklades 
samarbetsmodellen som kom att kallas Skelleftemodellen. De aktörer som var inblandade i 
arbetet var bland annat polis, socialtjänst och beroendevård. Modellens kännetecken var att 
agera snabbt. Utgångspunkten var att rattfyllerister är som mest mottagliga att ta emot hjälp 
direkt i anslutning till att de blivit omhändertagna misstänkta för ratt- och/eller drogfylleri. 
Den som ertappas i en poliskontroll ska efter förhör och provtagning erbjudas ett samtal med 
socialtjänst eller beroendevård så fort som möjligt, helst inom 24 timmar. Har personen i 
fråga ett alkohol- och/eller drogproblem ska den erbjudas fortsatta samtal för att få hjälp att 
bearbeta sitt missbruk. En viktig utgångspunkt i arbetet är frivillighet, vederbörande har rätt 
att själv välja om de vill ha hjälp eller inte. Det finns ingen lag som tvingar personen att tacka 
ja till samtal med beroendevården (Skelleftemodellen u.å.).  
 
Vägverket har de senaste åren arbetat med att starta upp liknande projekt som 
Skelleftemodellen runt om i landets län, SMADIT. Vägverket har fungerat som ett stöd i 
arbetet och erbjudit informationsmaterial, projektstöd och utbildningar. Dessa projekt 
fungerar på samma sätt som den ursprungliga Skelleftemodellen. Ett övergripande mål är att 
minst tio procent av de ertappade rattfylleristerna ska ha tackat ja till erbjudandet om 
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behandling. Länen kan dock ha satt upp egna procentuella mål. I vissa regioner har polisen 
fått utbildning i hur bemötandet med misstänkta rattfyllerister kan gå till på ett mer effektivt 
och respektfullt sätt. Vissa poliser har även fått utbildning i metoden motiverande samtal 
(Hrelja et al. 2009).  
 
En utvärdering av SMADIT har genomförts av Hrelja med flera (2009) i uppdrag av 
Vägverket under år 2007-2008. Utvärderingen har innefattat intervju- och 
enkätundersökningar med polis, socialtjänst och beroendevård, en kvantitativ uppföljning av 
processen samt en samhällsekonomisk bedömning. Resultatet från enkäterna visar att 
majoriteten som arbetar med modellen anser att den fungerar bra och aktörerna har en positiv 
inställning till arbetet. Flertalet av respondenterna var motiverade till att arbeta med modellen 
och 75 procent såg en mycket stor eller ganska stor nytta med arbetet. Även i intervjuerna 
framkom det, speciellt bland poliser, att modellen gett ett annat perspektiv på arbetet och att 
den bidrog till en möjlighet till konkreta insatser mot rattfylleri. 
 
Det framkom dock både i enkäterna och i intervjuerna att modellen har en del problem så som 
administrativa problem och rutiner, dåligt ifyllda och för sent inskickade enkäter samt dålig 
förankring bland cheferna. I utvärderingen framkom även åsikter kring 
sekretesslagstiftningen, som innebär att poliser inte får skicka vidare ett fax till socialtjänsten 
om vederbörande tackat nej till erbjudandet. Många menar att frivilligheten är ett problem då 
det påverkar resultatet negativt och bör därför tas bort. En intervjuperson från beroendevården 
menar dock att det inte går att behandla personer som inte vill bli behandlade. Det framkom 
även i både enkäterna och i intervjuerna att socialtjänstens brist på tid och resurser på 
kvällstid medför att rattfylleristerna inte får direktkontakt om de vill ha det. Det nämndes även 
att socialtjänsten bör ha det första samtalet med rattfylleristerna då poliserna inte har samma 
kunskaper i motiverande samtal. En annan del som poliser tyckte var viktigt var återkoppling 
från socialtjänsten. De flesta poliser visste inte vad som hände med de rattfyllerister som 
tackat ja till erbjudandet. En återkoppling från socialtjänsten ansågs därför vara väldigt viktig, 
just för att stärka motivationen hos polisen (Hrelja et al. 2009).  
 
I utvärderingen framkom att drograttfylleristerna inte erbjuds SMADIT i lika stor utsträckning 
som de som kör alkoholpåverkade. Detta beror dels på att polisen inte har ett 
sållningsinstrument för droger som motsvarar alkometrar som används för alkohol och dels på 
att det saknas kunskap om drograttfylleri hos polisen. Det finns därför ett behov av utbildning 
och en utveckling av arbetsmodellen så att drograttfylleristerna inkluderas bättre i arbetssättet 
(Hrelja et al. 2009).  
 
2.8 SMADIT Västmanland 
 
I Västmanlands län startade arbetet med Skelleftemodellen i juni 2008 och modellen har fått 
namnet SMADIT Västmanland. En arbetsgrupp med representanter från Vägverket, 
polismyndighet, socialtjänst, landsting, länsstyrelse och frivård har det övergripande ansvaret 
för arbetet (Länsstyrelsen 2008).  
 
En person som bor i Västmanlands län och som åker fast för ratt- eller drograttfylleri ska 
direkt få erbjudande om ett första samtal med kommunens öppenvårdsmottagning för 
personer med missbruksproblem. Polisen informerar vederbörande om möjligheten till samtal 
och vidare behandling. Accepterar personen erbjudandet skickas ett fax till Västerås Stad med 
person- och kontaktuppgifter, som sedan vidarebefordras till rätt kommun. Polisen ger även 
skriftlig information till personen vid ingripandet var den kan söka hjälp och stöd. När 
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meddelandet når den aktuella kommunen kontaktas personalen som arbetar i öppenvården för 
personer med missbruksproblem. De kontaktar sedan i sin tur personen i fråga och bokar en 
tid för första rådgivande samtal, inom sju till tio dagar (Länsstyrelsen 2008). 
 
Målet med SMADIT Västmanland är (Länsstyrelsen 2008): 
 
• Att 100 procent av de personer som ertappats för rattfylleri erbjuds möjlighet till samtal 

med socialtjänsten.  

• Tid för samtal ska erbjudas snabbt, helst inom 24 timmar.  

• Att 30 procent av de personer som tackat ja till erbjudandet om samtal ska genomföra 
det. 

• Att 50 procent av de personer som genomförde första samtalet ska gå vidare i behandling 
för sitt missbruk.  
 

2.9 Problemområde  
 
Alkohol är den enskilt största orsaken till trafikolyckor och rattfylleri är det största 
trafiksäkerhetsproblemet i Sverige. Enligt flera studier har de alkohol- och drogrelaterade 
trafikolyckorna har ökat markant de senaste tio åren. Rattfylleristerna domineras av yngre och 
medelålders män och cirka två tredjedelar av rattfylleristerna lider av ett alkoholmissbruk 
eller alkoholberoende. I arbetet mot rattfylleri har därför vård och hjälp för dessa personer en 
betydande roll. I Skellefteå år 1999 skapades en arbetsmodell mot alkohol och droger i 
trafiken, där fokus låg på att erbjuda ertappade rattfyllerister samtal hos socialtjänsten så 
snabbt som möjligt. Skelleftemodellen har gett positiva resultat och Vägverket har de senaste 
åren utvecklat liknande modeller runt om i landet, SMADIT. I Västmanland startade arbetet 
med SMADIT i juni år 2008. Frågan är hur de inblandade aktörerna påverkas av ett nytt 
arbetssätt och hur fungerar arbetet ett år efter implementeringen? Vilket resultat kan en sådan 
här modell ge och vad har den för betydelse för trafiksäkerhetsarbetet? 
 
 
3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
  
Syftet med studien är att undersöka erfarenheter av att arbeta med modellen SMADIT 
Västmanland bland poliser och personer inom socialtjänsten i Västmanlands län. 
 

1. Hur upplever aktörerna att implementeringen av SMADIT Västmanland fungerade? 
2. Hur upplever aktörerna att arbetet med SMADIT Västmanland fungerar? 
3. Hur upplever aktörerna att samverkan inom SMADIT Västmanland fungerar? 
4. Vilka uppfattningar har aktörerna om det framtida arbetet med SMADIT 

Västmanland? 
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4 METOD OCH MATERIAL 
 
4.1 Studiedesign 
 
I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer för att kunna besvara syftet 
och frågeställningarna. En kvalitativ metod syftar till att ge beskrivande data genom 
intervjupersonernas subjektiva erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen (Olsson & 
Sörensen 2008). Genom en kvalitativ forskningsintervju fås en uppfattning om 
intervjupersonens synvinkel och perspektiv på ett fenomen istället för att söka vetenskapliga 
förklaringar (Kvale 1997). En kvalitativ metod ansågs lämplig till denna studie för att få en 
ökad förståelse för hur aktörerna upplever att arbetet med SMADIT Västmanland fungerar.  
 
4.2 Avgränsningar och urval 
 
Det är många aktörer som är involverade i arbetet med SMADIT Västmanland. Till denna 
studie har dock en avgränsning genomförts genom att endast intervjua de aktörer som arbetar 
operativt med arbetsmodellen, det vill säga poliser i yttre tjänst samt personer från 
socialtjänstens olika enheter dit rattfylleristerna kommer för samtal och behandling. Valet att 
intervjua dessa aktörer gjordes för att få en uppfattning från två olika perspektiv på hur arbetet 
med SMADIT Västmanland fungerar. Utifrån önskemål från Vägverket valdes tre kommuner 
ut att studera i länet, med en polis och en person från socialtjänsten från respektive kommun. 
De tre utvalda kommunerna har ett invånarantal över 12 500 personer. 
 
Totalt ingick sex personer i studien. Urvalet skedde strategiskt vilket enligt Kvale (1997) 
innebär att urvalet sker utifrån uppsatta kriterier och därmed inte slumpmässigt. Kriterierna i 
denna studie var att intervjupersonerna skulle ha varit med när arbetet med SMADIT 
Västmanland startade samt att de varit inblandade i något SMADIT- fall sedan dess. Tre 
poliser och tre personer från socialtjänsten ansågs vara ett lämpligt antal personer att intervjua 
med tanke på studiens tidsbegränsning. Vid ett arbetsgruppsmöte för SMADIT Västmanland 
erhölls förslag på lämpliga personer inom polis och socialtjänst som kunde kontaktas för 
respektive kommun.  
 
Kontakt med socialtjänsten togs via telefon där syftet med studien presenterades och en 
förfrågan ställdes om det fanns ett intresse till att delta i studien. Tid och plats för intervju 
bokades sedan vid ett senare tillfälle via telefon. Poliserna kontaktades via ett intressemejl 
som gick ut till alla poliser från en lista som erhölls vid arbetsgruppsmötet. Tid och plats för 
intervju bokades sedan via mejl med de tre första poliserna från respektive kommun som 
visade intresse att delta.     
 
4.3 Planering och genomförande av intervjuerna 
 
Intervjuerna som genomfördes var av halvstrukturerad karaktär. Detta innebär enligt Kvale 
(1997) att den utformade intervjuguiden omfattar olika teman och förslag på relevanta frågor 
att ta upp under intervjun. Intervjuguiden (se bilaga 1) innefattade fyra olika teman baserade 
på studiens syfte och frågeställningar. I och med att intervjuguiden var halvstrukturerad fanns 
möjlighet att göra förändringar i frågornas utformning och ordningsföljd om det skulle 
behövas för att följa upp svaren från de intervjuade (Kvale 1997). En pilotstudie genomfördes 
på en person inom polisen för att testa intervjuguiden och för att träna på intervjutekniken till 
de kommande intervjuerna. Enligt Patel och Davidson (2003) bör pilotstudien genomföras på 
en person som är representativ för studien för att kunna avgöra om frågorna fungerar på de 
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personer som de är avsedda för. Justeringar i intervjuguiden kan även genomföras efter 
pilotstudien för att intervjun ska bli så bra som möjligt under själva undersökningen. Efter 
pilotstudien genomfördes småjusteringar i intervjuguiden avseende ordningsföljd och vissa 
formuleringar på frågorna. 
 
De första minuterna av en intervju är avgörande för hur intervjun kommer att fortskrida. Det 
är därför viktigt att den intervjuade är väl medveten om bland annat syftet med studien och 
hur intervjun kommer att gå till (Kvale 1997). Samtliga intervjupersoner erhöll ett missivbrev 
(se bilaga 2) via mejl en vecka innan intervjutillfället, vilket innefattade viktig information 
angående intervjutillfället samt etiska överväganden i studien. Enligt Trost (2005) är det 
viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga i den miljö där intervjun genomförs och att 
miljön ska vara så ostörd som möjligt. Eftersom intervjupersonerna ställer upp på en intervju 
är det därför mest respektfullt att låta dem bestämma plats för genomförandet. Majoriteten av 
intervjupersonerna önskade att vara på sin arbetsplats vilket därför blev platsen för 
intervjuerna. En intervjuperson genomförde dock intervjun utanför arbetstid vilket innebar att 
vederbörande inte ville vara på arbetsplatsen. Ett grupprum på biblioteket gavs då som förslag 
för genomförandet, vilket mottogs positivt. Enligt Trost (2005) är det betydelsefullt att ha 
förslag på olika intervjuplatser så att inte ansvaret för lokalen överlämnas på intervjupersonen.   
 
Intervjuerna varade mellan 28 och 47 minuter och genomsnittstiden var 35 minuter. Samtliga 
intervjuer spelades in på band. Enligt Patel och Davidson (2003) kan bandinspelningen 
påverka det svar som fås då vissa intervjupersoner kan känna sig hämmade under 
inspelningen. Fördelen är dock att intervjupersonernas svar registreras exakt vilket sedan 
underlättar analysen. Under en intervju uppstod dock problem med tekniken då bandspelaren 
inte upptog allt som sades, vilket upptäcktes under transkriberingen. Intervjupersonen hade 
dock redan ett önskemål att få läsa igenom det transkriberade materialet och kunde därigenom 
fylla i de delar som försvunnit under intervjun. Det transkriberade materialet skickades dagen 
därpå för att intervjupersonen fortfarande skulle ha intervjusituationen färsk i minnet. Under 
ett intervjutillfälle uppkom ett störningsmoment då intervjupersonen fick ett brådskande 
besök och intervjun fick skyndas på. Ytterligare ett störningsmoment skedde under en intervju 
då intervjupersonens mobiltelefon ringde. Utöver detta skedde de andra intervjuerna utan 
störningsmoment.  
 
4.4 Analys av intervjuerna 
 
Efter varje intervju transkriberades inspelningarna ordagrant i sin helhet. Totalt blev det 42 
sidor utskrivet material. För att analysera materialet har en innehållsanalys använts. En 
innehållsanalys är enligt Lundman och Hällgren – Graneheim (2008) en vetenskaplig metod 
som utvecklats för att kunna hantera stora mängder data. I en kvalitativ innehållsanalys ligger 
fokus på att tolka texter och att beskriva variationer genom att analysera skillnader och 
likheter i textmaterialet. Till att börja med markerades allt textmaterial med en färg för 
respektive frågeställning. Sedan genomfördes meningskoncentrering, vilket innebär att 
uttagna meningar i textmaterialet sammanfattas och koncentreras till så några ord som 
möjligt, utan att innebörden i texten försvinner (Olsson & Sörensen 2008). Utifrån de 
sammanfattade meningarna kodades meningarna och delades in i kategorier. Kategorierna har 
sedan använts som underrubriker i resultatdelen. Citat från varje intervjuperson har 
presenterats löpande för att stärka det framkomna resultatet.  
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Tabell 1: Exempel på analysförfarande (frågeställning 3).  
Frågeställning Kod  Kategori 
 

• Hur upplever 
aktörerna att 
arbetet med 
SMADIT 
Västmanland 
fungerar? 

 
• Praktiska problem 
• Brist på resurser  
• Beroende av eldsjälar  
• Rattfylleristernas frivillighet 
• Saknad av MI- utbildning 
• Drograttfyllerister 

svåridentifierade  

 
• Svagheter 

 
 
4.5 Etiska överväganden  
 
Det finns fyra forskningsetiska principer som måste uppfyllas under forskningsprocessen för 
att skydda den enskilde individen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren tydligt 
ska informera berörda individer vad syftet är med den aktuella studien. Tydlig information om 
forskarens namn och telefonnummer ska framgå, även att undersökningsdeltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga 
intervjupersonerna fick denna information genom den första kontakten som skedde antingen 
via telefon eller via mejl. Veckan innan intervjutillfället erhöll intervjupersonerna även ett 
missivbrev med tydlig information om detta. Innan varje intervju fick intervjupersonerna 
återigen muntlig information om informationskravet. Samtyckeskravet innebär att 
undersökningspersonerna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien. 
Samtycket kan endast ges av den som själv medverkar. De har all rätt att avbryta medverkan 
när de vill utan att det ska medföras några negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet 
2002). Genom den första kontakten med intervjupersonerna godkände de sin medverkan i 
studien. Detta gjordes muntligt via telefon med intervjupersonerna från socialtjänsten och 
skriftligen via mejl från poliserna.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att alla personuppgifter om undersökningspersonerna ska 
ges största möjliga konfidentialitet och alla uppgifter ska bevaras på en plats där obehöriga 
inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002). Intervjupersonerna informerades vid första 
kontakten om att deras personuppgifter behandlas konfidentiellt och att deras åsikter och 
synpunkter inte kommer att kunna spåras till dem personligen. Detta repeterades även i 
missivbrevet samt muntligen innan intervjun. Med nyttjandekravet menas att alla uppgifter 
som samlats in under studiens gång endast får användas för forskningsändamål. Uppgifterna 
får inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra syften som ej är 
vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2002). Genom den första kontakten, i missivbrevet samt 
innan varje intervju fick intervjupersonerna information om att intervjuerna endast kommer 
att publiceras och användas i denna studie och ingen annanstans.  
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5 RESULTAT 
 
5.1 Implementering av SMADIT Västmanland 
 
5.1.1 Information på arbetsplatsen  
 
Samtliga intervjupersoner hade hört talas om SMADIT- modellen, eller Skelleftemodellen, 
innan den kom till stånd i Västmanlands län. Intervjupersonerna fick information om 
modellen antingen genom sin utbildning eller genom sitt arbete då modellen förekommit i 
andra län under flera år. Information om att modellen skulle starta i Västmanlands län kom 
genom samtliga intervjupersoners chefer och alla var positivt inställda till arbetet. 
Inställningen till arbetet beskrivs bland annat som: jätteviktigt, suveränt, entusiastiskt och 
naturligt. Intervjupersonerna menar att det är ett betydelsefullt arbetssätt att kunna erbjuda 
missbrukare hjälp och att det var på tiden att modellen äntligen kommit till Västmanland. Det 
framkommer att rattfylleri är ett allvarligt problem i samtliga kommuner och att det ökat de 
senaste åren.  
 

Jag tycker att det var jättebra, absolut, det är ju någon slags trygghet och säkerhet 
och det handlar ju om människors liv, och får man vara med och bidra till att bli 
tryggare och säkrare i trafiken så då är jag gärna med och hjälper till i det och 
försöker bidra med något… (IP 4) 

 
Det finns dock uppfattningar om att alla på arbetsplatserna inte var lika entusiastiska till 
arbetet och att många ansåg arbetet med SMADIT som något belastande.  
 

… hur de andra tog emot det där är väl lite si och så. Alla verkar inte tycka att det 
är så viktigt…(IP 5) 
 
… jag tycker det kändes naturligt, men det verkade inte som att alla tyckte så, 
många var väl inte lika positiva. Men jag tycker att det är för en bra sak…(IP 2) 

 
5.1.2 Samverkansdag för alla aktörer  
 
De flesta av intervjupersonerna upplever att implementeringen av SMADIT fungerade bra och 
är relativt nöjda med den samverkansdag som hölls när arbetet startade. Det finns dock 
uppfattningar kring att informationen som gavs var knapphändig och att det hade behövts mer 
tid och utrymme för tankar och idéer som kom upp under dagen. Det framkommer även 
åsikter om att aktörer från varje del av kedjan i SMADIT kunde ha varit med och pratat under 
samverkansdagen för att ge en tydlig bild över hur hela arbetet fungerar, från början till slut. 
En intervjuperson upplevde inte att det var någon implementering alls, utan samverkansdagen 
bidrog bara med kortfattad information. Arbetet med SMADIT sattes igång automatiskt på 
arbetsplatsen, vilket dock inte innebar några problem då dessa frågor arbetats med tidigare.  
 

Jag tycker att den var bra och inspirerande. Tycker att det var ganska tillräckligt, 
man kan alltid göra saker lite annorlunda men i det stora hela är det människor 
som är engagerade och jag är övertygad om att det här kommer att bli 
jättebra…(IP 4) 
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Det hade behövts mer kan jag tycka. Jag vet ju vad min del i SMADIT är, vad jag 
ska göra för någonting, men SMADIT i sig vet jag inte riktigt hur det 
fungerar…(IP 5) 

 
5.2 SMADIT som arbetsmetod 
 
5.2.1 Fungerande rutiner 
 
Rutinerna inom SMADIT upplevs fungera bra. Inom polisens rapporteringssystem kommer en 
påminnelse upp om SMADIT- blanketterna vilket underlättar att komma ihåg att informera 
om SMADIT för de som åker fast. Det framkommer även att vissa chefer ligger på och 
uppmuntrar till arbetet vilket medför att SMADIT hela tiden finns med i bakhuvudet. 
Rutinerna med att faxa och ta emot uppgifter upplevs ha vissa brister. Det har uppstått vissa 
problem då faxen har hamnat på villovägar eller blivit försent insända. Intervjupersonerna 
menar dock att detta är naturliga problem som kan uppstå men så fort det händer förlorar 
arbetssättet sitt syfte med den snabba kontakten, vilket innebär att rutinerna behövs putsas på.  

 
… det fungerar ju bra, dom som är intresserade får en kontakt, och det är bra 
att dom får ett snabbt erbjudande redan när det har hänt, det är ju jättebra, och 
det har inte vart några konstigheter eller så. Det enda som hände nångång var 
att nåt fax hade kommit lite på avvägar och då blev det förskjutet några dar och 
så…(IP 6) 

 
Ett annat problem som nämndes med rutinerna är om rattfylleristerna bor i en annan kommun 
utanför länet. Det är då polisens uppgift att faxa uppgifter till den aktuella kommunen, det går 
inte via Västerås socialjour. Det råder där delade meningar om vem som bör vara ansvarig för 
detta. Det anses av vissa vara besvärligt för polisen och borde inte ligga på deras bord. Andra 
uppfattar det som att det inte medför något större problem då alla faxnummer finns 
uppskrivna men att det dock tar lite längre tid.   
 

Om nån som är bosatt i annan kommun är det inte polisens ansvar att ta reda på 
vilka kommuner som har eller inte har SMADIT, utan att socialtjänsten har den 
centrala rollen, att faxen skickas till dom, att dom sen får fördela ut det. Det ska 
inte ligga på polisen…(IP 2) 

 
Några av intervjupersonerna från socialtjänsten menar även att det kan vara frustrerande att 
vara den andra delen av kedjan i arbetet. De menar att poliserna har den primära rollen och 
om inte de gör ett bra jobb kommer inga personer till samtal och behandling. Det påpekas 
därför att rutinerna främst måste fungera hos polisen. Det nämns dock från polisens sida att 
socialtjänsten har den viktigaste rollen i arbetet då det är dem som arbetar med de ertappade 
rattfylleristerna och bär därför det tyngsta lasset inom SMADIT.   

 
Det framkommer att personer som sökt hjälp hos socialtjänsten i efterhand har tillfrågats av 
vissa intervjupersoner om de fått erbjudande om SMADIT av polisen, vilket det visade sig att 
de flesta hade. Enligt intervjupersonerna från polisen upplevs det även som att de allra flesta 
ger informationen och att rapporteringssystemet bidrar till att det inte glöms bort. Det nämns 
dock att det inte alltid känns passande att ta upp SMADIT då vederbörande kan vara alltför 
påverkad eller om det är i samband med en allvarlig trafikolycka.  
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5.2.2 SMADIT – en naturlig del i arbetet 
 
Det råder delade meningar bland intervjupersonerna i huruvida arbetet med SMADIT blivit en 
extra arbetsuppgift för aktörerna. Överlag upplevs det inte som något extra då arbetet anses 
vara betydelsefullt som för med sig något bra: ”Den lilla extra tid det tar är det värt, jag 
skulle vilja göra mer egentligen” (IP 4). Det framkommer att dessa frågor ingått i deras 
arbetsuppgifter tidigare vilket innebär att det inte är något nytt. Arbetet med SMADIT 
upplevs rulla på naturligt i det vardagliga arbetet och anses inte vara något belastande.   
 
Det framgår dock att för vissa intervjupersoner blir arbetet med SMADIT ett extraarbete då 
det är ett nytt arbetssätt som medför arbetsuppgifter som inte funnits tidigare. Det nämns dock 
fortfarande att arbetet är betydelsefullt men att grundförutsättningen i arbetet är att det ska 
finnas tid och resurser till att hjälpa de människor som vill ha hjälp och det är inte alltid den 
tiden finns.  
 

… ja det är ju en extra arbetsuppgift eftersom vi inte har gjort det här förut, för 
många av dom här som åker fast för rattfylla dom har ju inte kommit hit förut, 
utan det är tack vare att de får ett SMADIT- erbjudande nu som dom kommer när 
vi ringer…(IP 1)  
 

5.2.3 Kontakt med rattfylleristerna 
 
Samtliga intervjupersoner upplever att kontakten med rattfylleristerna är positiv. Det är sällan 
några problem med att ta upp SMADIT, de flesta lyssnar och tar det bra. Det har dock hänt att 
vissa personer blir arga och menar att det bland annat inte är polisens jobb att sköta detta. De 
flesta som blir tagna för rattfylleri upplevs överlag ändå vara väldigt ångerfulla. Flera av 
intervjupersonerna menar dock att det är väldigt få som tackar ja till erbjudandet men att de 
flesta ändå tar en broschyr: ”… det här tycker jag är kanonbra, jag har tyvärr bara inte 
träffat på dom här som verkligen vill ha hjälp än…” (IP 3). Det framkommer att det är ett 
eget val för vederbörande att ta emot den hjälp som erbjuds och det går inte att tvinga någon 
till samtal. 
 

Det känns ju om inte annat rätt att ta upp det, men ibland klampar, trampar man 
ju lite på tårna på dom, men det känns rätt att ta upp det, det gör det absolut… 
(IP 5)  

 
Intervjupersonerna från socialtjänsten tar kontakt med de personer som redan tackat ja till 
samtal hos polisen vilket innebär att de oftast kommer i kontakt med redan motiverade 
personer. Det upplevs som att de flesta klienter är väldigt tacksamma för möjligheten och att 
de ofta ser det som en befrielse. Det poängteras även hur viktigt bemötandet är från 
socialtjänsten när de väl kommer på samtal. Tiden är en framgångsfaktor i arbetet men 
bemötandet och förhållningssättet i mötet är minst lika viktigt.  
 

… ja de kommer ju i ett skede när de själva är liksom i chock och, ja det är ett 
gyllene tillfälle kan man uttrycka sig, men det räcker inte med det, utan det 
avgörande är ju också förstås hur vi möter dom, det räcker ju inte att vi får in 100 
SMADIT om vi sitter här och är dåliga. Utan vi måste ju gå dem till mötes där de 
befinner sig just då, skapa en allians med dem för att överhuvudtaget kunna ge 
hopp och locka fram deras egen vilja till förändring…(IP 1) 
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5.2.4 Problematiken kring drograttfyllerister 
 

Några intervjupersoner kommer in på problemet med drograttfyllerister. Det är inte lika ”lätt” 
att få en drogmissbrukare att tacka ja till ett samtal som det är med en person med ett 
alkoholmissbruk. En intervjuperson upplever det som att drograttfyllerister ofta är längre in i 
sin sjukdomsbild vilket medför att det är svårt att påverka dem till förändring. Det är även ofta 
drograttfylleristerna som åker fast gång på gång vilket medför en frustration att inte kunna 
hjälpa dem. Det nämns att kunskapsområdet om narkotika bör utvecklas inom polisen. Det är 
svårt att se om en person är påverkad av droger och poliserna går endast på känn. Därför 
behövs utbildning och ökad kunskap för att kunna få fast fler drograttfyllerister. Det är ett 
område som anses måste utvecklas i framtiden.  
 

… ibland känns det som att dom är lite bortom räddning, tycker jag. Jag har inte 
kommit på nåt sätt att få dom att tacka ja i alla fall, det har jag inte. Men det är ju 
ändå dom man vill komma åt, för skulle man komma åt dom skulle man ju minska 
massa andra brott också, så skulle vi komma åt dom så skulle det vara en grym 
vinst, men hur man kommer åt dom, eller hur man når fram till dom, det är 
svårt…(IP 2) 

 
5.2.5 Styrkor och svagheter i arbetet med SMADIT 
 
Samtliga intervjupersoner anser att arbetet med SMADIT är givande och meningsfullt. De 
flesta intervjupersonerna anser att den största fördelen med SMADIT är att rattfylleristerna 
fångas upp och erbjuds hjälp för sitt missbruk, vilket leder till en tryggare och säkrare 
trafikmiljö. Det nämns av vissa poliser att det bästa som kan hända under en arbetsdag är att 
ta fast en ratt- eller drogfylla och att de sedan tar emot erbjudandet om samtal. Några 
intervjupersoner menar även att det är positivt att SMADIT är landsomfattande, att det arbetas 
på samma sätt inom de här frågorna över hela landet. Det framkommer att fördelarna med 
SMADIT även handlar om den sammanhållna kedjan i arbetet, att många olika aktörer är 
inblandade i SMADIT vilket leder till att arbetet får mer tyngd. Det nämns även positiva 
åsikter kring polismyndighetens medverkan i arbetet då det påvisar att polisen inte endast 
arbetar med lagar, brott och straff. 
 

Det här tycker jag är otroligt viktigt, att polisen liksom inte bara ses som en 
myndighet som lagför dom. Det visar liksom att det här samhället är mån om 
mjukvaran också. Att samhället vill personen väl också, att man har ett alternativ. 
Känner man att jag behöver hjälp, jag klarar inte av det här själv då finns det 
liksom dom som kan hjälpa…(IP 3) 

 
Några intervjupersoner belyser även vikten av snabbheten, att det är det som är det avgörande 
i arbetet, att rattfylleristerna plockas in när de är som mest sårbara. En annan styrka som 
framkommer är att genom SMADIT hålls frågorna kring rattfylleri vid liv och att dessa frågor 
genom modellen kan prioriteras i olika sammanhang.  
 

… det är på nåt sätt en kvalitetsförsäkring för alla som rör sig i trafiken, att man 
vet att när polisen arbetar så har även dom så att säga en rutin och modell för att 
gå vidare och kunna lotsa människor vidare, och hela den kedjan tycker jag är 
jätteviktig, jättebra…(IP 4) 
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Men sen tror jag också att det här projektet, om det sköts på rätt sätt, dessutom 
kan påverka den allmänna opinionen. Publicitet är viktigt. Det här projektet 
behöver höras och synas i media. Att man hela tiden håller de här frågorna vid liv 
är viktigt. De här frågorna måste vara på agendan hela tiden, och modellen kan 
ju medverka till att de hamnar där. Bara det tror jag kan göra jättemycket…(IP 1) 

 
De flesta av intervjupersonerna upplever inte att det finns några större brister eller svagheter 
med modellen. Det nämns att i jämförelse om SMADIT inte skulle finnas, finns det absolut 
inga brister utan bara fördelar. De brister som dock förekommer upplevs vara relevanta och 
naturliga problem i och med ett nytt arbetssätt. Det handlar främst om praktiska problem med 
faxen bland annat. Några av intervjupersonerna kommer även in på att både polisen och 
socialtjänstens brist på resurser är ett hinder i arbetet. Det är en grundförutsättning att både 
polisen och socialtjänsten har de resurser och den tid som krävs för att kunna motivera och ta 
emot personer för samtal. Det nämns även att ju fler nykterhetskontroller polisen har resurser 
till att genomföra desto fler rattfyllerister åker fast och fler kan då erbjudas SMADIT. På 
grund av brist på resurser upplevs det därför att alltför många rattfyllerister går fria och aldrig 
upptäcks. Det påpekas även hur betydelsefullt det äkta drivet och entusiasmen är hos 
personerna som arbetar med SMADIT. Det handlar mycket om eldsjälar och eget ansvar i 
arbetet, vilket upplevs som mycket tråkigt då det inte är rättvist att arbetet står och faller på 
dessa personer. Att det finns fasta rutiner upplevs vara en hjälp på vägen men i slutändan, om 
arbetet ska bli ordentligt gjort, handlar det om att polisen och personer inom socialtjänsten är 
engagerade och brinner för detta, vilket inte alla upplevs vara.  
 

… det behövs ett slags personligt driv hos folk för att det ska bli bra…(IP 1) 
 
… så det är väl egentligen den mänskliga faktorn som är hindret om man säger 
så…(IP 2) 

 
Det framkommer även att svårigheten i arbetet handlar om att få rattfylleristerna att tacka ja 
till erbjudandet om samtal. I slutändan är det upp till vederbörande själv om den vill ha hjälp 
med sitt missbruk vilket medför att arbetet med SMADIT blir motsträvigt vissa gånger. Det 
framkommer även åsikter om att polisen bör ha utbildning i motiverande samtal, just för att få 
fler personer att tacka ja till erbjudandet. Det upplevs att Vägverket skulle ha varit mer tydlig i 
början av arbetet med SMADIT, att alla poliser ska gå en MI- utbildning. Det nämns att det 
inte ska vara något valfritt utan att det ska ingå i SMADIT – paketet.  
 

Man kan ju fundera på dom som tackar nej till kontakt, för det är ju ändå fler som 
tackar nej än ja, och ja hur liksom det kommer sig eller så, hur man ska nå dom… 
(IP 6) 

 
… jag tror inte att man fångar upp alla, man fångar inte upp alla genom det lilla 
samtalet som jag har med personen, det krävs mera, återigen mer lärdom. Jag 
skulle vilja ha mera lärdom till att motivera dom…(IP 5) 

 
5.3 Samverkan inom SMADIT 
 
De flesta av intervjupersonerna upplever att samverkan är bristfällig och behöver förbättras. 
Det framgår att den referensgrupp som ansvarar för SMADIT är otillräcklig och ofullständig 
och det behövs mer samarbete mellan de personer som arbetar på markplanet. Några av 



 

17 
 

intervjupersonerna upplever att det inte finns någon samverkan alls, utan att efter ett eget 
avslutat jobb tar någon annan över sedan är det stopp.  
 

… jag vet ju bara att när jag lämnar ifrån mig faxet så ska ju dom till de sociala 
myndigheterna och förhoppningsvis tar de kontakt med personen inom 24 timmar 
efter det att vi har skickat iväg det, men jag är ledsen jag vet inte hur eller vad 
som händer efteråt…(IP 5) 

 
Det finns därför ett stort behov av mer intern information och regelbundna uppföljningsmöten 
där det kan ges möjlighet till diskussion och återkoppling. Det framkommer att det är viktigt 
att få ett ansikte på de personer som arbetar med detta och inte bara ha ett namn på papper.  
 

Jag är ju av generell uppfattning att samverkan alltid behövs putsas på, jag tror 
ju att det handlar mycket om färskvara, personliga träffar, personliga möten. 
Många gånger är det mycket namn, man behöver veta vilket namn som sitter 
bakom den stolen, man behöver träffas man behöver få ansikten, man behöver ha 
personliga relationer och kontakter. Och det kan man få via tätare nätverksmöten 
och träffar till exempel…(IP 4) 

 
Det framkommer även från både polis och socialtjänst att feed- back och uppföljningar till 
polisen är viktigt för att de ska få en återkoppling till hur deras arbete påverkat personen som 
åkt dit för rattfylleri: ”… uppföljningar är grymt viktigt, så att man känner att man vet vad det 
är för mål man jobbar mot annars blir det svårt att motivera sig själv…” (IP 2). En 
intervjuperson inom socialtjänsten menar att flera av deras klienter har talat om att det var 
tack vare polismannen som den träffat som personen insåg att den hade ett problem. Det anses 
därför att det måste bli en förbättring inom detta så att polisen vet att de faktiskt gör ett bra 
jobb som har betydelse.  

 
Det framkommer även åsikter kring de andra aktörerna som står med som samarbetspartners i 
SMADIT Västmanland. Speciellt riktas synpunkter på landstingets roll i arbetet. Det nämns 
att de inte är engagerade eller delaktiga i arbetet vilket upplevs som väldigt tråkigt. Även 
åklagarmyndigheten saknas i arbetet, trots att de står med som en aktör. En intervjuperson 
menar att där är det noll samverkan, de är inte med någonstans i kedjan. Ju fler aktörer som är 
med och är delaktiga upplevs förbättra och fördjupa arbetet med SMADIT.  Dessa frågor 
anses måste komma upp på dagordningen i andra sammanhang.  
 
5.3.1 Vägverkets roll  
 
Det råder skilda meningar mellan intervjupersonerna angående Vägverkets roll i SMADIT.  
Några intervjupersoner har ingen större uppfattning om Vägverkets roll eller vad de har för 
funktion inom SMADIT, förutom att de står för de broschyrer som delas ut. Andra upplever 
dock att de har en central roll i arbetet och mycket hänger på dem. Det framkommer att 
Vägverket bör fungera som samordnare och pådrivare i arbetet och att SMADIT inte kan leva 
vidare på samma sätt utan dem. Det upplevs vara av stor vikt att de har ett övergripande 
ansvar och håller ihop hela kedjan samt driver på utvecklingen. Det nämns även att Vägverket 
har en central roll i arbetet men att de inte är viktigare än någon annan aktör. 
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5.4 Framtiden för SMADIT Västmanland 
 
Samtliga intervjupersoner tror på SMADIT och hoppas att modellen kommer att leva kvar i 
framtiden.  Det framkommer dock vissa oroligheter inför framtiden då nedskärningar hotar 
arbetet och förutsättningen för SMADIT är att det finns tillräckligt med resurser. Framtiden 
upplevs även oroväckande med tanke på att det ramlar in fler och fler rattfyllerister. Det är 
positivt ur SMADIT- arbetets synvinkel, att arbetet fått upp farten och ökat medvetenheten. 
Det upplevs dock oroväckande att se hur rattfylleriet ökar i samhället.  
 

… motivation, lust, skicklighet och tillräckliga resurser är förutsättningen för det 
här projektets fortlevnad…(IP 1) 

 
Några intervjupersoner anser att arbetet med SMADIT förmodligen kommer att rulla på som 
vanligt i framtiden, inga större förändringar eller förbättringar kommer att behövas. Det 
nämns återigen att det i slutändan ändå alltid är upp till individen själv om den vill ha hjälp 
eller inte. Det framkommer dock att drivkraften och den personliga viljan hos de personer 
som arbetar med detta är avgörande för att SMADIT ska leva vidare. Flera intervjupersoner 
återkommer även till vikten av uppföljning och regelbundna träffar. För att SMADIT ska leva 
vidare behövs ett bättre samarbete aktörerna emellan, speciellt hos de som arbetar med detta 
på markplan. Det behövs även mer kunskap och erfarenhet för att arbetet ska bli fullständigt.  
 

… ja det är ju just det, att arbeta med inställning då, från alla aktörerna, och att 
man har viljan och drivkraften att vilja hjälpa till och förändra och bidra till en 
ökad säkerhet, det handlar om människoliv och nästa gång kan det vara jag som 
förolyckas eller råkar illa ut, så att jag tror att det är det som behövs att man har 
det drivet. Att man vill hjälpa till…(IP 4) 

 
5.4.1 Förhoppningar inför framtiden  
 
De förhoppningar som intervjupersonerna har för SMADIT i framtiden handlar mycket om att 
fler rattfyllerister ska tacka ja till erbjudandet om samtal. Det framkommer förhoppningar om 
att arbetet ska etablera sig mer och att det ska sprida sig i samhället. En intervjuperson menar 
att det absolut bästa som kan hända är att ertappade rattfyllerister själva efterfrågar 
erbjudandet när de åker fast, att SMADIT i slutändan blir ett arbete som är efterfrågat.   
 

… jag hoppas ju att det blir fler som blir motiverade att komma i behandling eller 
uppföljande kontakt eller vad man nu väljer och att det leder till att fler får hjälp 
för sina missbruksproblem och verkligen vill göra förändringar, och att det blir 
mindre återfall i rattfylleri också, det är väl i alla fall förhoppningarna…(IP 6) 
 

Det framkommer åsikter kring hur arbetet med SMADIT kan förändras och förbättras i 
framtiden. Det nämns att det absolut bästa vore om personer från socialtjänsten sitter nere på 
polisstationen och tar emot rattfylleristerna på plats eller att de slussas vidare direkt till samtal 
på annan plats. Intervjupersonerna menar dock att detta är praktiskt ogenomförbart då det 
krävs alldeles för mycket resurser men det hade dock varit det bäst tänkbara arbetssättet för 
SMADIT och för att minska rattfylleriet i samhället. Några intervjupersoner kommer även in 
på frågan om frivilligheten i SMADIT. Att det egentligen inte bör vara ett frivilligt val att gå 
på ett första samtal, utan åker en person fast för rattfylleri ska vederbörande automatsikt bokas 
in på ett samtal direkt. Detta upplevs underlätta arbetet för både polis och socialtjänst.  
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6 DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Bakgrundsmaterialet till denna studie har hämtats genom rapporter, dokument samt 
vetenskapliga artiklar. Materialet anses vara tillförlitligt då artiklarna är granskade av en etisk 
kommitté samt att dokumenten och rapporterna kommer från tillförlitliga myndigheter och 
organisationer. Fokus i bakgrunden ligger främst på det övergripande problemet med alkohol 
och droger i trafiken då SMADIT är en arbetsmodell som är relativt ny och inte så utforskad.  
Det dokument i bakgrunden som är direkt kopplat till arbetsmetoden är den nationella 
utvärderingen som genomförts om SMADIT under år 2007 – 2008. Hela bakgrundsavsnittet 
är därför inte direkt kopplat till syftet och frågeställningarna. Bakgrunden ger dock en 
överblick i hur problemet med alkohol och droger i trafiken ser ut i Sverige, vilket belyser hur 
betydelsefullt det är att arbeta förebyggande med detta. Bakgrundsavsnittet har även mer 
fokus på alkohol än droger då drogområdet inte är lika väl utforskat. Det som även har saknats 
i bakgrundsmaterialet är trafikens direkta koppling till folkhälsa. Det har inte påträffats några 
konkreta referenser med en tydlig koppling mellan trafik och folkhälsa, vilket även speglas i 
bakgrunden. Det finns dock indirekta kopplingar till folkhälsa då nollvisionen utgår från ett 
folkhälsoperspektiv samt att folkhälsodokumenten Hälsa 21 och Mål för folkhälsan behandlar 
trafiksäkerhetsfrågan. Alkohol och droger i sig är även ett ständigt folkhälsoproblem vilket 
även påverkar trafiken.   
 
Till material- och metodavsnittet har fem metodböcker använts samt ett dokument från 
vetenskapsrådet om de etiska övervägandena. Metodböckerna har använts för att styrka de val 
som genomförts under studien och böckerna har bidragit med olika delar. Det kan anses vara 
negativt att ha alltför många olika metodböcker då de kan vara motsägelsefulla. Böckerna 
som använts har dock inte varit motsägelsefulla och de har bidragit med betydelsefull 
information i metodens olika delar, vilket motiverar till valet av dessa böcker.  
 
6.1.1 Val av studiedesign 
 
Till denna studie valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Denna metod anses vara 
relevant för studien då syftet var att undersöka personliga upplevelser och erfarenheter av ett 
arbetssätt, vilket en kvalitativ metod syftar till enligt Olsson och Sörensen (2008). En 
kvantitativ metod ansågs inte kunna uppfylla syftet med studien då de personliga och 
ingående upplevelserna skulle gå förlorade. Genom en kvantitativ metod skulle dock fler 
personer inom SMADIT Västmanland nås. Ett fåtal intervjuer ansågs dock vara mer relevant 
för studien än fler undersökningspersoner med mindre detaljerade svar.  
 
6.1.2 Urvalsdiskussion 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer i studien. Vägverket hade dock i inledningsfasen önskemål 
om att fler intervjuer skulle genomföras för att få en bredare bild över upplevelserna kring 
SMADIT. Det fanns dock inte tid och utrymme för detta och det ansågs därför att sex 
intervjupersoner var tillräckligt. Fler intervjuer hade dock medfört ytterligare åsikter och 
synpunkter på arbetet med SMADIT vilket kunde vara bra då personer från två olika aktörer 
intervjuades. Antalet intervjupersoner anses dock vara tillräckligt för resultatet då det enligt 
Trost (2005) handlar mer om kvaliteten i intervjuerna än om antalet genomförda intervjuer. 
Antalet intervjuer anses även vara tillräckligt då resultatet har varit relativt samstämmigt 
vilket förmodligen innebär att fler intervjuer skulle ha gett liknande resultat.  
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Urvalet av intervjupersonerna skedde strategiskt då kriteriet för att ingå i studien var att 
intervjupersonerna skulle ha varit med från början av arbetet med SMADIT samt att det varit 
inblandade i något fall sedan dess. Det framgick dock under en intervju att intervjupersonen 
börjat på arbetsplatsen efter implementeringen vilket innebär att intervjupersonen inte hade 
några personliga erfarenheter av implementeringen. Detta har inneburit att endast fem av 
intervjupersonerna svarat på frågan om implementeringen av SMADIT. Intervjupersonen 
hade dock synpunkter på hur arbetet med SMADIT fungerade när vederbörande väl kom till 
arbetsplatsen vilket har inkluderats i resultatet.  
 
6.1.3 Planeringen och genomförandet av intervjuerna  
 
Intervjuguiden som användes testades genom en pilotstudie innan de faktiska intervjuerna. 
Detta anses vara en styrka då vissa justeringar genomfördes i intervjuguiden vilket medförde 
att frågorna blev bättre och lättare att förstå till de kommande intervjuerna. Att det var en 
polis som intervjuades anses även som styrka då pilotstudien enligt Patel och Davidson (2003) 
bör genomföras på någon som är representativ för studien då det framkommer om frågorna 
fungerar och är relevanta.  
 
En fråga i intervjuguiden handlade om Vägverkets roll i SMADIT. Denna fanns med på grund 
av att projektledarna från Vägverket var intresserade av att få veta vilka uppfattningar det 
fanns om Vägverkets roll i framtiden med SMADIT. I och med att intervjupersonerna var 
medvetna om att studien genomfördes i samverkan med Vägverket kan denna fråga ha 
upplevts som ledande då intervjupersonerna kan ha känt att de måste svara på ett visst sätt. I 
intervjuerna har dock olika åsikter framkommit om Vägverket, positiva som negativa, vilket 
medför att resultatet förmodligen inte påverkats då intervjupersonerna uppfattas ha svarat 
ärligt och uppriktigt på denna fråga.  
 
Innan varje intervju erhöll samtliga intervjupersoner ett missivbrev med skriftlig information 
om studien, intervjutillfället och etiska överväganden. Två olika missivbrevet kunde dock ha 
utformats utifrån hur den första kontakten togs med de två aktörerna. Personerna från 
socialtjänsten kontaktades via telefon och erhöll muntlig information om studien i ett första 
skede. Till denna grupp var det utformade missivbrevet relevant då det kan vara positivt att få 
informationen både skriftligt och muntligt. Poliserna kontaktades däremot i ett första skede 
via ett intressemejl som innehöll liknande information som missivbrevet. Ett annat missivbrev 
till poliserna kunde därför ha utformats som första kontakt för att undvika upprepningar.  
 
Under några intervjutillfällen uppstod vissa störningsmoment som kan ha påverkat resultatet. 
Under en intervju uppstod fel med tekniken vilket medförde att delar av intervjun inte kom 
med på inspelningen. Intervjupersonen läste dock igenom det transkriberade materialet och 
fyllde i viktiga delar som försvunnit. Det anses vara positivt att vederbörande själv kunde 
fylla i de kommentarer som försvunnit så att inga egna tolkningar förekom av 
intervjupersonens svar. Nackdelen med detta kan dock vara att intervjupersonen haft 
möjlighet att förändra sina svar och lägga till ny information som inte framkommit under 
intervjun. Detta togs dock i beaktande under analysarbetet av materialet. Under ett annat 
intervjutillfälle fick intervjupersonen ett besök som var brådskande vilket ledde till att 
intervjun fick skyndas på. Detta skedde dock under slutet av intervjun och alla frågor hann 
ändå ställas. Intervjupersonens svar på de sista frågorna kan dock ha påverkats av besöket då 
de förmodligen inte var lika ingående som de annars skulle ha varit. Under ett annat 
intervjutillfälle ringde det på intervjupersonens mobiltelefon, vilket dock ignorerades under 
intervjun. Detta störningsmoment anses därför inte ha påverkat resultatet på något sätt.  
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6.1.4 Analysdiskussion  
 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades inspelningarna ordagrant. Analysen av materialet 
genomfördes med hjälp av en innehållsanalys. I innehållsanalysen har meningskoncentrering, 
koder och kategorier plockats ut från textmaterialet vilket har underlättat analysen och gett en 
bra överblick över resultatet. Koderna som har plockats ut i textmaterialet har platsat under 
respektive kategori vilket medfört att inga bifynd hittats i resultatet. Däremot kan resultatet 
som presenteras kring problematiken med drograttfylleristerna under frågeställning två 
upplevas vara ett bifynd.  Resultatet har i studien presenterats som en svaghet med SMADIT 
under frågeställning två. Detta skulle dock även kunna klassas som ett bifynd då det inte 
framkommer som en självklar svaghet i modellen utan som ett allmänt problem. Detta anses 
ändock relatera till frågeställning två vilket motiverar till att det inte betraktats som ett bifynd 
i studien.  
 
Genom att tre poliser och tre personer från socialtjänsten ingått i studien har bidragit till två 
olika perspektiv på arbetet med SMADIT. Resultatet har dock inte presenterats löpande 
utifrån respektive aktör, för att bibehålla intervjupersonernas anonymitet så långt som möjligt. 
Inom vissa kategorier har det dock varit av betydelse att redovisa polisens respektive 
personerna från socialtjänstens synpunkter vilket framkommer under några kategorier i 
resultatet. Det har även undvikits att påvisa vilken yrkesroll intervjupersonerna har i citaten 
men även här har det i vissa fall varit oundvikligt då det i citaten framkommer vilken 
yrkesroll intervjupersonen har. Citaten har valts att presenterats ändå då de har varit 
betydelsefulla för resultatet.  
  
6.1.5 Studiens trovärdighet  
 
Forskning handlar om att söka ny kunskap inom olika fenomen. Oftast finns det dock inte 
bara en sanning utan forskningen kan tolkas på flera olika sätt. I kvalitativa studier används 
begreppen giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet för att avgöra hur pass trovärdigt 
studiens resultat är. Giltighet innebär i en kvalitativ studie hur sanna resultaten är, att studien 
studerat det som den var avsedd att göra (Lundman & Hällgren – Graneheim 2008). Denna 
studie har utgått från en intervjuguide som utformats utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Detta medför att studien studerat det som den var avsedd att göra. 
Intervjuguiden testades även innan intervjuerna vilket höjer trovärdigheten enligt Carlsson 
(2008). 
 
Tillförlitligheten i en kvalitativ studie ska genomsyra hela forskningsprocessen. Det är viktigt 
att det tydligt framgår hur processen gått till, från val av strategier och metoder till 
analysarbetet (Lundman & Hällgren – Graneheim 2008). Denna studie anses ha hög 
tillförlitlighet då forskningsprocessen har beskrivits så noggrant som möjligt. Alla val som 
genomförts under studien har presenterats och motiverats. Samtliga intervjuer spelades in på 
band och materialet transkriberades ordagrant vilket höjer studiens kvalitet enligt Patel och 
Davisson (2003) då egna tolkningar ges mindre utrymme. Ett exempel på analysförfarandet 
har presenterats för att förtydliga analysarbetets tillvägagångssätt, då en analys av ett 
textmaterial inte har några konkreta tillvägagångssätt som måste följas. Resultatet har sedan 
stärkts genom att citat från samtliga intervjupersoner presenterats löpande i texten.  
 
Enligt Carlsson (2008) kan trovärdigheten i en studie påverkas om intervjupersonerna talar 
utifrån andras åsikter och upplevelser, det vill säga andrahandsinformation. Det är därför 
viktigt att intervjuaren är uppmärksam kring detta under intervjuerna. Under ett 
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intervjutillfälle framkom andrahandsinformation då intervjupersonen svarade på vissa frågor 
utifrån vad andra personer sagt och upplevt. För att denna studie ska få så hög trovärdighet 
som möjligt har dessa resultat valts att inte presenteras. Andrahandsinformationen framkom 
dock endast i ett fåtal frågor vilket innebär att intervjupersonens personliga åsikter kring 
majoriteten av frågorna finns med i resultatet.  
 
Resultaten i kvalitativa studier är inte överförbara enligt Lundman och Hällgren – Graneheim 
(2008) vilket medför att denna studies resultat inte går att generalisera eller överföra på någon 
annan grupp. Däremot kan läsaren själv bilda sig en uppfattning om resultatet är överförbart 
då en noggrann beskrivning genomförts angående urval, deltagare, datainsamling samt 
analysarbetet.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Inställningen till SMADIT Västmanland 
 
Alkohol och droger i trafiken har ökat de senaste åren enligt flera studier (Holmgren, 
Holmgren & Ahlner 2005, Ahlm & Eriksson 2006, Ahlm, Björnstig & Öström 2009) vilket 
även upplevs av intervjupersonerna. De menar att rattfylleri är ett allvarligt problem i 
kommunerna och rattfylleriet upplevs ha ökat de senaste åren. Arbetsmodellen SMADIT 
anses därför vara ett bra arbetssätt för att komma åt rattfylleriet och alla intervjupersoner är 
positivt inställda till arbetet. Detta överensstämmer även med de synpunkter som framkommit 
i utvärderingen av Hrelja med flera (2009) då majoriteten av de medverkande ansåg arbetet 
med SMADIT som betydelsefullt.  
 
Det som dock framkom under intervjuerna var att alla på arbetsplatserna inte var lika positivt 
inställda till SMADIT eller ansåg arbetet som betydelsefullt. Det nämns att arbetet med 
SMADIT handlar om eget ansvar och att det på ett sätt hålls vid liv av så kallade eldsjälar.  
Det innebär att personer som inte har den uppfattningen förmodligen inte genomför arbetet på 
ett bra sätt. I och med detta kan det därför diskuteras hur pass förankrat arbetet med SMADIT 
egentligen är bland de inblandade aktörerna, då arbetet upplevs stå och falla på eldsjälarna. 
Implementeringen av SMADIT kan vara en orsak till hur pass förankrat arbetet är. Det fanns 
en uppfattning innan intervjutillfällena att SMADIT hade haft en genomgående 
implementering då det är ett nytt arbetssätt för aktörerna. Det visade sig dock att 
samverkansdagen var det enda som genomförts i början av arbetet. Vissa intervjupersoner 
upplever att detta var bristfälligt då det hade behövts mer utrymme för tankar och idéer samt 
en mer ingående beskrivning hur arbetet verkligen fungerar genom hela kedjan. Vissa 
intervjupersoner ansåg dock att det var tillräckligt och att dagen gav inspiration till att arbeta 
med SMADIT. Det nämns att det inte hade behövts mycket mer än den dagen då arbetet i sig 
inte är något nytt, utan aktörerna har arbetat med dessa frågor tidigare. Det råder alltså skilda 
meningar om hur implementeringen bör ha gått till i början av SMADIT. Förmodligen kan en 
bättre och mer genomgående implementering ha påverkat förankringen av arbetet bland 
aktörerna, vilket i sin tur skulle innebära att arbetet inte skulle behöva stå och falla på 
eldsjälarna. Det är dock svårt att säga om en bättre implementering skulle bidragit till att fler 
personer upplever arbetet med SMADIT betydelsefullt.  
 
6.2.2 SMADIT Västmanlands rutiner   
 
Arbetet med SMADIT anses överlag fungera bra. Det framkommer dock vissa synpunkter 
kring praktiska problem, som bland annat handlar om faxen till socialtjänsten. De praktiska 
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problemen nämns även i utvärderingen av Hrelja med flera (2009) då det framkom synpunkter 
på just administrativa problem och även för sent insända enkäter till socialtjänsten. Rutinerna 
kring faxen bör därför ses över då det verkar vara ett nationellt problem med SMADIT. 
Huvudsyftet med SMADIT är trots allt att den ertappade rattfylleristen som tackar ja till 
samtal ska få kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar (Skelleftemodellen u.å.) vilket går 
förlorad om faxen skickas in för sent eller kommer bort under vägen. Det framkom dock inte 
några direkta förslag på åtgärder kring hur detta kan förbättras mer än att detta bör ses över.  
Det ska dock påpekas att vissa intervjupersoner inte upplevde detta som ett problem utan att 
det var en naturlig del i ett nytt arbetssätt.  
 
För polisens del handlar SMADIT till största delen om att informera och förmå 
rattfylleristerna att tacka ja till erbjudandet om SMADIT. För att inte glömma bort detta har 
polisens rapporteringssystem automatiska påminnelser om SMADIT. Detta upplevs fungera 
bra och chefernas påtryckningar medför även att SMADIT finns med i stort sätt hela tiden. 
Det framkom dock att SMADIT ibland medvetet inte tas upp, som vid trafikolyckor eller om 
personen är allt för berusad. Målet med arbetsmodellen är dock att 100 procent av de 
rattfyllerister som ertappas ska erbjudas samtal (Länsstyrelsen 2008) vilket innebär att oavsett 
olycka eller berusningstillstånd ska SMADIT erbjudas. Vad som ligger bakom att SMADIT 
inte erbjuds vid trafikolyckor till exempel är svårt att spekulera i. Det kan dock bero på att vid 
en olycka händer det mycket annat runt omkring, personer kan vara skadade eller chockade, 
vilket medför att SMADIT kanske inte känns passande att ta upp. Det kan dock vara extra 
betydelsefullt att ta upp detta just vid ett sådant tillfälle då det faktiskt har skett en olycka som 
förmodligen skett pågrund av rattfylleristen.   
 
6.2.3 Polisens respektive socialtjänsten betydelse i SMADIT Västmanland 
 
Under intervjuerna framkom det mycket åsikter kring polisen respektive socialtjänstens 
betydelse i SMADIT. Från socialtjänstens sida upplevs arbetet vara lite frustrerande då de inte 
kan bidra med något förrän rattfylleristerna tackat ja till erbjudandet om samtal. Det 
framkommer därför att poliserna har den primära och viktigaste rollen i SMADIT. Det 
intressanta var dock att det från polisens sida upplevs att socialtjänsten har den viktigaste 
rollen i arbetet. I och med att SMADIT är en samarbetsmodell är alla aktörer minst lika 
betydelsefulla men de har olika syften och roller i arbetet. Polisens roll är på ett sätt den 
primära då det är dem som ertappar rattfylleristerna och erbjuder dem hjälp via SMADIT. 
Detta nämns även i intervjuerna och det viktiga är just att rattfylleristerna erbjuds hjälp av 
polisen när de är som mest sårbara. Detta argument påvisas även i Regeringens proposition 
(2003) där det konstateras hur betydelsefullt det är att poliserna erbjuder hjälp vid ett känsligt 
tillfälle. Socialtjänstens arbete upplevs dock vara det viktigaste då de är deras uppgift att 
hjälpa rattfylleristerna med sina eventuella missbruksproblem och till en förändring. Detta är 
ett mer omfattande arbete vilket kräver mer resurser, som även framkommer i intervjuerna. 
Ett av folkhälsomålen i Regeringens proposition (2002) fokuserar på betydelsen av ökade 
insatser för riskgrupper och personer med ett riskbruk vilket innebär att socialtjänstens arbete 
är av stor vikt och bör prioriteras.   
 
Då det dels framkommer att polisen har den primära rollen i SMADIT har det även 
framkommit åsikter kring deras kunskaper om att motivera rattfylleristerna till samtal. Det ska 
förtydligas att detta är åsikter som framkommer från både polis och socialtjänst. Det nämns att 
polisen behöver utbildning i MI då det är avgörande för hur polisen agerar om vederbörande 
tackar ja eller nej. Det framkommer att alla poliser bör gå en utbildning i MI, och ansvaret 
läggs främst på Vägverket. Dessa synpunkter framkom även i utvärderingen av Hrelja med 
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flera (2009) vilket tyder på att det finns ett nationellt behov av MI-utbildning hos poliser 
vilket därför bör ses över och förbättras i framtiden.  
 
6.2.4 Problemet med drograttfyllerister  
 
Problemet med drograttfyllerister tas upp av vissa intervjupersoner vilket även framkom i 
utvärderingen av Hrelja med flera (2009). Drogmissbrukarna upplevs vara en ännu svårare 
grupp än alkoholisterna att nå och övertala till att ta emot den hjälp som erbjuds via SMADIT. 
Det nämns att problemet ligger främst i att drogmissbrukarna är längre in i sin sjukdomsbild 
vilket gör det svårare att ta emot hjälp. Detta kan bero på att drogmissbrukare inte upplever att 
de har lika mycket att förlora som en alkoholmissbrukare om de ertappas. En drogmissbrukare 
lever ofta redan lite ”utanför” samhället då de kanske inte har arbete eller en stabil 
familjesituation. En person med ett alkoholproblem kan däremot ha dolt sitt missbruk för 
samhället och fortfarande ha ett arbete och familj. Detta kan då innebära att de har mer att 
förlora om de inte får hjälp, vilket kan påverka till att de lättare tar emot erbjudandet om 
samtal än drograttfylleristerna.  
 
Det framkommer inga direkta förslag på hur denna grupp kan nås på ett bättre sätt då det är ett 
komplext problem. Det framkommer dock att polisen bör få mer kunskaper kring narkotika 
för att kunna få fast fler drograttfyllerister, vilket även styrks av Hrelja med flera (2009). 
Kunskaper kring narkotika upplevs vara ett hinder i arbetet i och med att poliserna endast får 
ta prov på drograttfylleristerna om det finns en skälig misstanke om att de är påverkade. Finns 
det då inte tillräckligt med kunskap kring hur påverkade personer uppträder går många 
rattfyllerister fria. Enligt BRÅ (2008) och Vägverket (2008a) finns det överlag lite kunskap 
kring hur droger påverkar körförmågan och även där framkommer problemet med att 
poliserna inte får genomföra rutinmässiga kontroller om förarna är drogpåverkade.  Det finns 
därför ett behov av att förbättra och utveckla SMADIT så att drograttfylleristerna inkluderas i 
arbetet, vilket även styrks av Hrelja med flera (2009).  
 
6.2.5 Upplevelserna kring samverkan  
 
Ett resultat som var intressant var hur intervjupersonerna upplevde samverkan inom 
SMADIT. De flesta intervjupersonerna upplever att samverkan är bristfällig vilket är 
förvånande då arbetsmodellen går ut på ett samarbete mellan aktörerna. Detta borde därför 
vara en styrka i arbetet.  Det framkom att det finns ett stort behov av återkoppling mellan 
polis och socialtjänst och även fler nätverksträffar efterlyses med alla aktörer som är 
inblandade i SMADIT. Återkopplingen till polisen från socialtjänsten upplevs vara extra 
viktigt för motivationen hos polisen då de behöver veta hur betydelsefullt deras arbete 
egentligen är inom SMADIT. Det framkommer även i utvärderingen av Hrelja med flera 
(2009) att återkoppling från socialtjänsten är betydelsefullt och att det är viktigt just för 
polisens motivation i arbetet. Det behövs mer information om vad som egentligen händer med 
de personer som tackar ja till erbjudandet om SMADIT. En bättre återkoppling från 
socialtjänsten kan förmodligen även påverka de personer inom polisen som inte upplever att 
arbetet med SMADIT känns givande, då det tydligt kan påpekas hur betydelsefullt deras 
arbete verkligen är.  
 
Ett annat intressant resultat som framgick i intervjuerna är intervjupersonernas åsikter kring 
Vägverkets roll i SMADIT. Det råder skilda meningar i hur pass viktiga Vägverket är, både i 
dagens arbete samt i framtiden. Några intervjupersoner har inga större uppfattningar kring 
Vägverkets roll förutom att de ansvarar över de broschyrer som används. De har därför inga 
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åsikter kring deras roll i framtiden heller. Andra intervjupersoner upplever dock att Vägverket 
har en betydande roll i SMADIT och att de ska fungera som pådrivare och se till att arbetet 
utvecklas. I och med att samverkan verkar vara bristfällig och det efterlyses bättre 
återkoppling kring detta finns det ett behov av att någon ansvarar och håller ihop hela kedjan. 
Frågan är dock vems ansvar detta är. Vägverkets roll i SMADIT är egentligen att bidra med 
informationsmaterial och utbildningar. Det kan dock vara positivt att någon utanför polisen 
eller socialtjänsten ansvara för detta, då ansvaret annars lätt kan hamna på de personer som 
brinner för detta vilket varken är rättvist eller hållbart ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
6.2.6 Framtidstron på SMADIT Västmanland  
 
Det finns en positiv framtidtro på SMADIT hos samtliga intervjupersoner. Det framkommer 
dock vissa oroligheter då brist på resurser och nedskärningar kan hindra arbetets utveckling. 
Det framkommer att polisens resurser till att utföra nykterhetskontroller är av stor vikt för att 
få fast rattfylleristerna. Detta styrks även i studien av Peek-Asa (1999) som visar att 
nykterhetskontroller är ett mycket effektivt sätt att upptäcka rattfyllerister vilket leder till 
minskat antal olyckor och dödsfall i trafiken. Det framkommer även åsikter kring att 
frivilligheten att tacka ja till samtal för rattfylleristerna bör ses över, vilket även framkommer 
i utvärderingen av Hrelja med flera (2009). Det nämns att samtal med socialtjänsten bör vara 
obligatoriskt för alla rattfyllerister som ertappas, vilket upplevs underlätta arbetet för både 
polis och socialtjänst. Om samtal med socialtjänsten skulle vara obligatoriskt skulle 
förmodligen fler rattfyllerister kunna ta itu med sina problem och färre rattfyllerister skulle 
därför vistas på vägarna. Det framkom dock i utvärderingen av Hrelja med flera (2009) att det 
är svårt att behandla personer som inte vill bli behandlade. Detta är därför en komplicerad 
fråga som bör utredas i framtiden. Frivilligheten i sig handlar även om människors rätt att 
bestämma över sig själv vilket påverkas om detta skulle bli obligatoriskt. I och med att 
rattfylleri är olagligt och orsakar stor skada bör dock samtal med socialtjänsten kunna vara en 
positiv förändring i arbetet. Även om det upplevs att alla inte är mottagliga för hjälp kan det 
vara värt att försöka, bara om någon extra rattfyllerist får hjälp på grund av att det är 
obligatoriskt är en vinst i sig och en vinst för trafiksäkerheten.  
 
6.2.7 Praktisk tillämpning och fortsatt forskningsarbete  
 
Denna studie har genomförts i samverkan med Vägverket och förhoppningarna är att studien 
ska bidra till att arbetet med SMADIT Västmanland uppmärksammas i länet samt att arbetet 
ska utvecklas och förbättras i framtiden. En förbättring av arbetsmodellen medför att färre 
rattfyllerister visats ute på vägarna vilket i sin tur leder till en tryggare och säkrare trafikmiljö 
för invånarna.  
 
Resultatet från studien visar att samverkan inom SMADIT är bristfällig vilket innebär att detta 
område bör studeras djupare för att arbetet med SMADIT ska bli så bra som möjligt. Då 
SMADIT är en arbetsmodell som bygger på samverkan är det betydelsefullt att detta ska 
fungera för att arbetet ska ha en framtid.  Frivillighetsaspekten för rattfylleristerna anses även 
vara ett område att studera närmare då detta kan ha stor påverkan på hur många rattfyllerister 
som får den hjälp de behöver. Det anses även behövas vidare forskning kring drogområdet då 
kunskaper om drogers påverkan på körförmågan är otillräcklig samt att problemet med att 
motivera drograttfylleristerna till samtal är komplicerat i dagens läge inom SMADIT.  
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 6.3 Etikdiskussion 
 
Genom hela studien har de fyra forskningsetiska principerna tagits hänsyn till. Inga etiska 
komplikationer har uppstått förutom vissa reflektioner kring konfidentialitetskravet under 
urvalet. Under arbetsgruppsmötet presenterades de tre kommuner som valts att studera i 
studien. I och med detta erhölls endast förslag på lämpliga intervjupersoner i dessa 
kommuner. För att uppnå högsta möjliga konfidentialitet för intervjupersonerna bör därför 
inte de tre kommunerna ha framgått, utan namn på lämpliga intervjupersoner bör ha erhållits 
från samtliga kommuner i länet. Det har även framgått att vissa intervjupersoner talat med 
varandra om intervjuerna och är därför medvetna om vilka vissa personer är som medverkar i 
studien. Detta ligger dock utanför författarens ansvar, då det är intervjupersonernas personliga 
ansvar att bevara sin anonymitet.  
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7 SLUTSATSER 
 

• Inställningen till arbetet med SMADIT Västmanland upplevs vara positiv och arbetet 
anses meningsfullt bland polisen och personerna inom socialtjänsten. Det finns dock 
skilda åsikter kring hur implementeringen fungerade. Vissa upplever 
implementeringen som bristfällig då det fanns ett behov av grundligare information 
om SMADIT som arbetsmodell. Andra upplevde att implementeringen var tillräcklig 
då arbetet med SMADIT inte innebar några nya arbetsuppgifter för aktörerna. 

 
• Arbetet med SMADIT upplevs överlag fungera bra. Vissa praktiska problem har dock 

uppstått under arbetets gång och bör ses över i framtiden. De främsta styrkorna med 
SMADIT upplevs vara att rattfylleristerna får hjälp med sina eventuella 
missbruksproblem vilket i sin tur leder till en tryggare och säkrare trafikmiljö. Styrkan 
med modellen ligger även i att arbetet är landsomfattande, att alla län arbetar på 
samma sätt med dessa frågor.  

 
• Brist på resurser hos polis och socialtjänst upplevs vara en svaghet i modellen som 

medför oroligheter inför framtiden. Det framkommer även att arbetet med SMADIT 
hänger på eldsjälar vilket inte är hållbart i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med 
SMADIT behöver därför bättre förankring hos aktörerna.  

 
• Samverkan inom SMADIT upplevs till stor del vara bristfällig. Tätare nätverksträffar 

och återkoppling mellan polis och socialtjänst är något som efterlyses och som bör 
förbättras för att arbetet med SMADIT ska fungera så bra som möjligt.  
 

• Det finns en positiv uppfattning kring SMADITS fortlevnad i framtiden och 
förhoppningarna är att modellen ska etablera sig i samhället och att fler rattfyllerister 
tackar ja till erbjudandet om samtal.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Malin Jonsson och vi har tidigare varit i kontakt då Du tackat ja till att delta i 
min studie.  Här kommer viktig information om intervjutillfället. Om något är oklart eller om 
Du har andra frågor innan eller efter intervjutillfället är Du välkommen att kontakta mig. 
 
Jag studerar det tredje året på det folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens 
Högskola i Västerås. Jag skriver nu mitt examensarbete i samverkan med Vägverket och min 
studie handlar om arbetsmodellen SMADIT Västmanland. Syftet med studien är att studera 
erfarenheter av att arbeta med modellen bland nyckelpersoner i Västmanlands län. Studien 
kommer att innefatta intervjuer med Dina och andra nyckelpersoners upplevelser kring 
arbetsmodellen. Du och de andra intervjupersonerna får detta informationsbrev.  
 
Intervjun är frivillig och Du får avbryta din medverkan när Du vill. Jag hoppas dock att Du 
vill fullfölja intervjun då Dina åsikter och upplevelser är av mycket stor vikt för studien. 
Intervjun kommer att pågå i cirka 30- 45 minuter och den kommer att spelas in på band. Det 
är bara jag som kommer att ha tillgång till materialet och efter behandling av materialet 
kommer det att förstöras. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och inga namn 
kommer att publiceras i studien.  
 
Om Du har ytterligare frågor kring intervjun eller min studie är Du välkommen att kontakta 
mig när Du vill.  
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Jonsson 
 
Malin Jonsson    
Student Mälardalens Högskola  
Mobil: 0739- 37 14 94    
Mail: mjn06009@student.mdh.se    
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide 

 
Skriver mitt examensarbete i folkhälsovetenskap. Syftet med studien; Undersöka erfarenheter 
kring SMADIT Västmanland. Detta är frivilligt, Du har rätt att avbryta när Du vill, men dina 
åsikter är väldigt viktiga och betydelsefulla för studien. Alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt. Detta spelas in på band, är det okej? Är det något Du undrar över innan vi 
börjar? (Bandspelare sätts på…) 
 
Inledande frågor 
 

- Hur länge har Du arbetet här? 
- Kan du berätta lite om Dig själv och Din yrkesroll? 
- Är det något speciellt som gör Dig intresserad av att arbeta med ratt -drogfylleri? 
- Är ratt- och drogfylleri ett stort problem i kommunen? 

 
Arbetsprocessen/implementering 
 

1. Hur fick Du vetskap om arbetsmodellen SMADIT Västmanland? 
 

2. Hur blev Ni informerade på arbetsplatsen om att Ni skulle börja arbeta efter modellen? 
 

3. Hur kände Du för att börja arbeta med modellen? 
 

4. Hur upplever Du att den övriga personalen tog emot förslaget om att ni skulle börja 
arbeta efter modellen? 

 
5. Hur upplever Du att implementeringen av modellen fungerade på Er arbetsplats? 

o Något som kunde göras annorlunda? 
o Behövs vidare utbildning? 

 
Användandet av modellen 
 

6. Hur tycker Du att det fungerar att arbeta med modellen? 
o Upplever Du att modellen medför extra arbetsuppgifter? 
o Rutiner? 

 
7. Hur upplever Du att delaktigheten ser ut på Er arbetsplats inom modellen? 

 
8. Hur bemöts Ni av de klienter som Ni kommer i kontakt med/som blir hänvisade till 

Er? 
o Har SMADIT – modellen underlättat kontakten med klienterna? 
 

9. Upplever Du att det finns det några brister med modellen? (vilka)? 
o Hinder och svagheter? 

 
10. Vilka är de största fördelarna med att arbeta efter modellen? 

o Möjligheter och styrkor? 
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11. Vilken nytta anser Du att arbetet med modellen medför? 
 
Samverkan 
 

12. Hur upplever Du att samverkan fungerar mellan de olika aktörerna? 
 

13. Upplever Du att det finns några hinder i samarbetet? 
o Vad kan göras bättre? 

 
14. Hur upplever Du Vägverkets roll i SMADIT? 

o Stöd? 
o I framtiden? 

 
15. Får ni stöd från annat håll? (Vilka)? 

 
16. Finns det några andra aktörer enligt Dig som bör vara delaktiga i arbetet med 

SMADIT? (Vilka)? 
 
Framtid 
 

17. Hur ser Du på det framtida arbetet med SMADIT? 
o Hur kan modellen hållas levande? 

 
18. Vad har Du för förväntningar på modellen i framtiden? 

 
19. Är det något Du skulle vilja ändra på i upplägget av SMADIT? 

 
 
Sammanfattande avslutning, vill du tillägga något? 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 

 


