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773 (Gustafsson, Nyberg & Forsberg 2013). 
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Smadit-metodens nytta och effekter. En uppföljande intervjustudie med 

misstänkta rattfyllerister. 

av Susanne Gustafsson 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 

581 95 Linköping 

 

Sammanfattning 

Smadit – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – är en metod med syfte att 

minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss och att minska antalet återfall i 

rattfylleribrott. Samverkan sker mellan framför allt polis, kommuner (socialtjänst) och 

landsting (beroendevård). Metodens utgångspunkt är att misstänkta rattfyllerister så 

snabbt som möjligt ska komma i kontakt med socialtjänst eller beroendevård om de vill 

ha hjälp med att komma till rätta med missbruk eller beroende av alkohol eller droger. 

I den här studien har tolv personer som haft en rattfyllerihändelse ungefär ett år tidigare 

intervjuats om sin livssituation idag. Samma personer intervjuades i en tidigare studie 

direkt efter rattfyllerihändelsen (se Gustafsson, Nyberg & Forsberg, 2013).  

Samtliga informanter har genom Smadit-metoden kommit till socialtjänst eller 

beroendevård och några har också deltagit i rehabiliterande/behandlande kurser eller 

program i syfte att ändra alkoholmissbruk eller beroende. Några har också haft ett stort 

stöd i den övervakare de fått via Frivården. Allt detta har sammanfattningsvis betytt 

mycket för dem och gett en insikt om sig själva och sin alkoholkonsumtion vilket lett 

till förändringar i deras liv. Den förändring som studien framför allt fokuserat på är 

informanternas minskade alkoholkonsumtion. Några har valt att helt avstå från alkohol, 

medan de flesta dricker alkohol, men i mycket mindre omfattning än tidigare. Några av 

dem har också fysisk hjälp av ett alkolås. Informanterna ser inte någon risk för att de 

ska köra onyktra eller rattfulla någon mer gång.  

Smadit kan anses ha stor nytta och en effekt för att minska rattfylleri utifrån följande:  

 Informanternas uppskattning och tacksamhet för att de fick Smadit-erbjudandet 

av polisen, eftersom de är osäkra på om de själva skulle ha kontaktat de 

instanser de behövde för att komma tillrätta med sina alkoholproblem. 

 Den insikt i alkoholvanor och alkoholkonsumtion som informanterna erhållit i 

samtal på socialtjänsten eller beroendevården, i samtal med övervakare eller 

genom deltagande i kurser och rehabiliteringsprogram.         

 Informanternas förändrade beteende när det gäller att dricka alkohol, där de 

flesta dricker mycket mindre än tidigare eller helt avstår. 

 Informanternas förändrade inställning till att det är viktigt att inte köra onykter 

med anledning av risken att orsaka död eller skada vid en olycka. 

Som resultat av studien lyfts följande förbättringsförslag: 

 Polisen ombesörjer fysisk överlämning av rattfylleristen till beroendevården.  

 Krav på att delta i ett samtal med socialtjänst eller beroendevård efter att ha kört 

rattfull. 

 Samordning av Smadit-metoden och alkolåsprogrammet.  

 En ”rattfylleri-lots” i form av en fysisk person som kan ge korrekt information, 

vägledning och svar på frågor om framför allt alkolåsprogrammet. 
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The SMADIT-method's benefit and effects. A follow-up interview study with suspected 

drunk drivers. 

by Susanne Gustafsson 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

Summary 
SMADIT – Joint action against alcohol and drugs in traffic – is a method that is intended to 

reduce the number of impaired drivers and to reduce the number of repeated drunk driving 

offenses. The collaboration involves mainly the police, the social services and the dependency 

care and treatment services. The aim of SMADIT is to quickly offer treatment to suspected 

drunk and drug drivers if they need help to overcome their addiction. 
In this study, twelve people who had a drunk driving incident about a year previously, were 

interviewed about their lives today. They have all, thanks to the SMADIT method, come to 

social services or dependency care, and some have also participated in treatment courses or 

programs in order to amend alcohol dependence or abuse. Additionally, some received much 

support from a probation officer. To sum up, this meant a lot to the drunk drivers and has 

given an insight into themselves and in their alcohol consumption, leading to changes in their 

lives. The change that this study has focused on primarily, are informants’ decreased alcohol 

consumption. While some have chosen to abstain from alcohol completely, most still 

consume it, although to a much lesser extent than previously. Some of them also have 

physical assistance in the form of an alcohol ignition interlock. The informants do not see any 

risk that they will drive under the influence again. 

SMADIT can be considered to be of great benefit and have a positive effect on drunk driving 

based on the following: 

 Informants' appreciation and gratitude for receiving the SMADIT offer from the 

police, because they are unsure if they by themselves would have contacted the social 

services or the dependency care and treatment services. 

 The understanding of alcohol use and alcohol consumption the informants have 

received in dialogue with social services or addiction services, in dialogue with 

probation officers or by attending courses and rehabilitation programs. 

 The informants' changed behaviour when it comes to drinking alcohol, where most 

drink much less or abstain entirely. 

 The informants' change in attitude regarding the importance of not drinking and 

driving as a result of the risk of causing death or injury in an accident. 

As a result of the study some suggestions for improvement are raised: 

 The police hand over the drunk driver to the dependent care. 

 Requirement to participate in a conversation with social services or the dependency 

care after driving drunk. 

 Coordination of the SMADIT method and the alcohol interlocks program. 

 A "drunk driving-pilot", in form of a physical person, who can provide accurate 

information, guidance and answers to questions about the alco-lock program. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Smadit – Samverkan mot alkohol och droger i trafiken – är en metod med syfte att minska 

antalet påverkade förare på väg och till sjöss och att minska antalet återfall i rattfylleribrott. 

Samverkan sker mellan Trafikverket, Polisen, Kustbevakningen, Tullverket, kommuner 

(socialtjänst), landsting (beroendevård), Transportstyrelsen, Kriminalvården/Frivården och 

Länsstyrelser. Smadit finns i landets alla kommuner, men kan regionalt/lokalt se olika ut. 

Vägverket1 påbörjade år 2003 det nationella samverkansprojektet med utgångspunkt i den 

samverkan som startade i Skellefteå år 1997 mellan Polisen, socialtjänsten och 

beroendevården under namnet Skellefte-modellen. 

Metodens utgångspunkt är att misstänkta rattfyllerister så snabbt som möjligt ska komma i 

kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta 

med sitt missbruk. Ett positivt alkoholutandningsprov i Polisens, Kustbevakningens eller 

Tullverkets nykterhetskontroller antas utlösa en krissituation som gör personen ifråga 

mottaglig för ett erbjudande om hjälp med sina problem. När rattfylleristen börjar oroa sig för 

konsekvenser i form av svårigheter med att ta sig till sitt arbete utan körkort, vad familjen ska 

tycka, böter eller fängelse, så ska hjälp erbjudas. Efter tjugofyra timmar har det antagits att 

förnekelsen av det egna missbruket gjort vederbörande mindre mottaglig för erbjudande om 

hjälp. Om personen tackar ja till det erbjudande som polisen lämnar om samtal med 

socialtjänst/beroendevård ger polisen personens kontaktuppgifter till socialtjänsten eller 

beroendevården via fax eller telefon. Det förekommer också, på vissa orter i landet, att den 

misstänkte rattfylleristen skjutsas direkt till en lokal där polisen och beroendevården 

gemensamt finns.  

En viktig utgångspunkt i Smadit-metoden är frivillighet; det står vederbörande fritt att tacka ja 

eller nej till erbjudandet eftersom det inte finns någon laglig grund att tvinga någon att tacka 

ja till samtal med socialtjänst/beroendevård. Smadit-erbjudandet ska ges oavsett om 

rattfylleriet beror på alkohol- eller narkotikaintag. Intentionen är att polisen även ska ge 

Smadit-erbjudandet till dem som vid bevistagningen i Evidenzern2 inte är över straffbar gräns 

(0,2 promille alkohol i blodet).  

Det arbetssätt som kännetecknar Smadit-metoden, det vill säga att den misstänkte ratt-

fylleristen så snart som möjligt efter händelsen får kontakt med socialtjänst eller 

beroendevård, finns inte i andra länder utan är unikt för Sverige (Forsman m.fl., 2011). 

Gustafsson, Nyberg och Forsberg (2013) har intervjuat 14 misstänkta alkohol-rattfyllerister 

om sin uppfattning och erfarenhet av Smadit-metoden, varför de har tackat ja till Smadit och 

på vilket sätt Smadit har hjälpt dem. För de misstänkta rattfylleristerna som intervjuades 

innebar själva händelsen med den onyktra körningen och polisens gripande en vändpunkt i 

livet. Händelsen innebar att man tog tag i sina problem, både avseende alkoholmissbruk och 

annan psykisk ohälsa. De flesta hade, vid intervjutillfället, helt valt bort alkoholen och trodde 

inte att de skulle köra onyktra i framtiden. Även informanternas familjerelationer och 

pressade livssituationer hade blivit bättre. Det fanns dock för några av informanterna en 

osäkerhet som gällde om de skulle kunna fortsätta med det arbete de hade med anledning av 

behovet av körkort, om de skulle kunna få alkolås samt vilket straff de skulle få.  

                                                 
1 Vägverkets tidigare verksamhet ingår sedan april 2010 i Trafikverket. 
2 Evidenzer är ett portabelt bevisinstrument för provtagning vid misstänkt rattfylleri. 
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1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att se om Smadit-metoden har en effekt på lite längre sikt, ungefär ett 

år efter händelsen med den onyktra körningen. Detta görs genom uppföljande intervjuer med 

misstänkta rattfyllerister som tidigare intervjuats, varpå kunskaper om eventuella förändringar 

av attityder och beteenden gällande onykter körning, liksom även eventuella förändringar av 

livsstil kan erhållas.   

1.3 Metod  
Projektets metod är intervjuer via telefon. I samband med intervjuerna i den tidigare studien 

(Gustafsson m.fl., 2013) frågade vi om den intervjuade kunde tänka sig en uppföljande 

intervju efter cirka ett år. Alla 14 informanter gav sitt medgivande till att vi skulle få kontakta 

dem igen och då fråga om de ville delta i en uppföljande intervju. 

Alla de tidigare intervjuade personerna har kontaktats, varav telefonintervjuer har genomförts 

med tolv personer, en kvinna och elva män.  

Vid intervjutillfället användes en intervjuguide (se bilaga 1) där informanten gavs möjlighet 

att själv beskriva sin livssituation och hur man ser på Smadit-metoden. I intervjuerna berördes 

förändringar av attityder och beteende gällande onykter körning och hur informanten hanterar 

alkohol. Informanten fick berätta hur dennes situation såg ut när det gäller arbete, körkort och 

familj/vänner, vilken hjälp som erhållits via beroendevård eller socialtjänst, eventuellt 

deltagande i behandlingsprogram och vad man anser om Smadit-metodens nytta och effekt.  

Intervjuerna genomfördes under april – augusti 2013. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av en diktafon, med informanternas samtycke. De inspelade intervjuerna har 

transkriberats ordagrant. Därefter har materialet strukturerats med hjälp av dels 

intervjufrågorna, dels de aspekter som informanterna själva fokuserat på i intervjuerna. I 

analysen har fokus legat på huruvida det har skett några förändringar i beteende och attityder 

och om detta kan ha sin grund i att de erbjöds Smadit och i ett tidigt skede efter 

rattfyllerikörningen kom i kontakt med socialtjänst/beroendevård.  

Citaten i rapporten har genomgått en lätt språklig redigering för att göra dem mer läsbara. 

Ibland har författaren förtydligat vad texten syftar på vilket visas inom hakparenteser, [nnn]. 

Om citaten kortats ned har detta tydliggjorts genom att uteslutna partier markerats med /…/. 
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2 Resultat 

2.1 Informanternas situation när det gäller körkort och alkolås 
Det som visar sig vara bland det viktigaste för hur informanternas livssituation idag ter sig är 

om de har tillgång till ett körkort villkorat med alkolås eller om de är utan körkort. En av 

informanterna var inte över gränsen 0,2 promille och fick därmed inte körkortet 

omhändertaget. Av resterande elva informanter var fem personer vid intervjutillfället utan 

körkort. En av dessa hade efter den aktuella rattfyllerihändelsen haft alkolås, men fått avbryta 

sitt deltagande i alkolåsprogrammet efter att han haft för mycket alkohol i utandningsluften. 

Två informanter fick sina körkort indragna i ett år, men hade vid intervjutillfället fått tillbaka 

dem utan att behöva genomföra nytt körkortsprov. Fyra informanter var med i 

alkolåsprogrammet, varav en på ett år och resterande på två år.  

2.1.1 Utan körkort 
Informanterna upplever det överlag som jobbigt att vara utan körkort och här följer ett citat 

om det:  

 (K): Det var mitt värsta år som jag har upplevt, utan körkort, kan jag säga. /…/ Det var ett 

straff som hette duga, vill jag säga. 

Denne informant valde att inte ansöka om alkolås, eftersom han ansåg att hela situationen var 

så pinsam. Han ville inte berätta vad som hänt utan ljög istället om att han blivit av med 

körkortet för att han kört för fort. Samma typ av lögn har ytterligare minst en informant levt 

med.  

En annan informant var irriterad på ”myndigheterna” som han ansåg förlängt den tid man får 

körkortet återkallat för rattfylleri (till minst 12 månader), bara för att få sälja alkolås. Han 

övervägde inte alkolås eftersom han ansåg det för dyrt. Att det var för dyrt med alkolås ansågs 

även av fler informanter.  

Ekonomin spelade roll också för följande informant som inte valde alkolås, men det 

avgörande var att han inte skulle hinna få det villkorade körkortet innan sommaren, när han 

behövde det för att kunna söka sommarjobb. Han visste fortfarande inte, ett drygt år efter 

händelsen, för hur lång tid körkortet skulle vara omhändertaget eftersom Transportstyrelsen 

inte hade kunnat fatta ett sådant beslut då domen ännu inte fastställts. Hans tankar omkring 

körkortet just nu är:  

(H): Det viktigaste för mig det är att få tillbaka mitt vanliga körkort, man blir väldigt låst när 

man inte har körkort. 

Följande informant, som fick körkortet indraget i ett år, valde att inte ansöka om alkolås med 

anledning av kostnaden och har sedan inte heller brytt sig om att ansöka om körkortstillstånd. 

Han är pensionär med dålig ekonomi och valde därför att sälja sin bil och cykla eller åka buss 

istället:  

(A): Jag har inte brytt mig om det. Jag struntar i det faktiskt. Jag har gjort mig av med min 

bil./…/ Så jag cyklar. Jag klarar mig jättebra, jag cyklar och det är också bättre förbindelser 

här i [namn på stad] med nya busslinjer så det är mycket enklare att ta sig fram. Livet 

fungerar faktiskt ganska bra utan bil också. 
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En informant, vars körkort blev återkallat på två år, kunde inte få alkolås i företagets bilar, 

eftersom det har många bilar som används av olika förare. Han valde då även att sälja sin 

egen bil och har istället åkt moped (med förarbevis) eller blivit skjutsad av kollegor eller sina 

barn.  

2.1.2 Körkort villkorat med alkolås 
En informant hade haft villkorat körkort under ett års tid, och skulle snart efter 

intervjutillfället få tillbaka det. Han valde alkolås för att kunna visa att han kör nykter och 

säger så här:  

(I): Man får bevisa att man kan köra nykter när man kör med alkolås. Istället för att ge 

sjutton i att söka alkolås och gå det året utan körkort, så tycker jag att det är bättre att välja 

det alternativet och bevisa att man kan köra nykter alltså.  

Informanten tycker att alkolåset har fungerat bra även om det var lite jobbigt i början med 

tanke på att man måste blåsa på offentliga platser och med folk omkring. Eftersom han haft 

alkolåset monterat i en hållare i bilens mittpanel har det varit synligt, samtidigt som det varit 

praktiskt när han fått blåsa under färd, då han inte har behövt stanna för att blåsa. 

De tre informanter som har alkolås inmonterade under två år nämnde möjligheten att behålla 

alkolåset även efter villkorstidens slut, vilket de eventuellt också kommer att göra. Vad 

alkolåset innebär för dem speglas exempelvis i följande citat, där informanten har alkolåset i 

sin företagsbil och där det var helt självklart att han skulle ansöka om alkolås. Genom 

alkolåset får han frihet att njuta av fritiden och får arbetslivet att fungera: 

(G): Ja, det är värt oerhört mycket för mig, framför allt jobbmässigt då, men sen även den här 

sociala biten. Alltså, jag tycker om att på lördags-, söndagsmorgonen åka iväg och köpa 

färskt bröd. Jag njuter varje morgon när jag åker iväg vid sju och köper lite färskt bröd till 

frukost på helgerna, det låter säkert fånigt men... /…/ Ja, det [alkolåset] har varit en stor 

hjälp hela vintern. Och bara friheten att kunna röra sig igen /…/ Jobbmässigt är det väldigt, 

väldigt bra, oerhört bra. Jag njuter varje gång jag sätter mig i bilen och åker iväg. 

Som framkommit tidigare kan det vara känsligt att ha ett alkolås. Ett exempel är när man ska 

ha med sig passagerare. Följande citat visar en informants tankar omkring detta:  

(E): Man funderar lite grann på ’Vem ska åka med mig nu?’, ’Blir dom rädda när det piper?’, 

’Vad behöver jag förklara?’ och så. Det är lite känsligt tycker jag, men för mig personligen 

innebär det att jag har friheten att kunna ta mig vart jag vill. 

Även följande informant är positiv till alkolåset:  

(B): Jag fick ju ett sådant där körkort med villkorat alkolås eller vad det heter, någon kod 

107, så det fungerar bra. Det är inga problem. 

Att ha ett körkort och kunna använda bilen gör att man kan sköta sitt arbete och också att ha 

ett fungerande fritidsliv. Vägen till alkolåset har dock känts onödigt krånglig, vilket följande 

citat visar på:    

(G): Jag läste på lite om det här med möjligheten att få alkolås, och vad som krävdes och så. 

Sen tycker jag deras [Transportstyrelsens] information, där har dom en hel del dom kan 

jobba med, måste jag säga, för att den var väldigt bristfällig. Och det tycker familjeläkaren 
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också, så att det drog ut väldigt på tiden, tack vare att det var såna där provtagningar och 

sånt innan. Men dom [familjeläkaren] visste inte ens vad det var för prov som efterfrågades. 

Även följande citat visar att man inte alltid förstår Tranportstyrelsens information och varför 

exempelvis drogtester ska göras. Informanten uttrycker också angående ansökan om alkolås 

att den ”fick man jobba med mycket själv”: 

(E): Jag förstår mig inte riktigt på det, jag vet inte ens hur droger ser ut, eller har aldrig, 

aldrig sett det, men ändå, under den här första tiden så är det inte leverprover man tar hos 

läkaren, som skickas vidare till Transportstyrelsen, utan det är drogtest. Tre stycken har det 

varit under det första halvåret, och nu går man in på det andra halvåret, och då ska det vara 

två stycken urin, eller hår kan det vara också. Men hår är mycket dyrare, så det är urinprov, 

två stycken såna prover, och sen tre stycken leverprover. 

2.2 Förändringar i arbetssituation och relationer 
Om informanten har arbete eller inte, samt om det blivit någon förändring när det gäller familj 

eller vänner, är andra saker som är viktiga för hur informantens livssituation ser ut idag. 

2.2.1 Arbetssituation 
Rattfyllerihändelsen och att ha blivit av med körkortet har påverkat arbetssituationen för 

några av informanterna. En person, som inte har körkort, har fått börja arbeta dagtid inom 

samma företag eftersom det inte gick några bussar som passade för skiftgången. Ett par 

lastbilschaufförer har inte kunnat fortsätta med de arbeten de hade. En av dem hade två 

arbetsgivare men blev av med det ena chaufförsjobbet och på det andra företaget får han 

istället arbeta inomhus. Den andre lastbilschauffören fick säga upp sig själv och är därmed 

arbetslös, men kan arbeta ganska mycket på timmar på ett lager. En av informanterna med 

villkorat körkort har bytt till ett arbete han trivs bättre med, men gjorde inte bytet på grund av 

rattfyllerihändelsen.  

2.2.2 Familj och vänner 
För de allra flesta har det inte skett någon förändring när det gäller familj och vänner:  

(B): Vi lever ett ganska normalt liv tycker jag. Vi lever ett normalt liv. /…/ Nej, det är det inte 

[några förändringar när det gäller familj och vänner]. Jag har gott umgänge sedan tidigare. 

Så det är inga problem. 

En av informanterna är numera skild och anser att det delvis var rattfyllerihändelsen som 

utlöste det:  

(I): Jag är skild, numera. /…/ Men det har ju varit på gång tidigare. Lite, fram och tillbaka. 

Man det kan jag säg, att delvis så var det det [rattfyllerihändelsen] som utlöste det.  

Ytterligare en informant är skild, men där var det familjeproblemen som gjorde att 

rattfyllerihändelsen inträffade.  

2.3 Straff och påföljder 
Även det straff och den påföljd som informanten fick visar sig vara av vikt för den 

livssituation de idag står i. Fem av de elva informanterna som dömdes för rattfylleri fick 
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böter. Bötesbeloppen var mellan 12 000 och 20 000 kronor. Men åtminstone för en av 

informanterna var det ett värre ”straff” att bli av med körkortet. Informanten säger så här:  

(K): Böter. /…/ Det låg någonstans 15-20 000, men det hade ju ingen betydelse för mig, utan 

det som hade betydelse för mig det var att jag inte hade något körkort.  

Två personer dömdes till fängelse i en respektive två månader, men fick avtjäna dem med 

fotboja. I följande citat beskrivs detta, liksom hur informanten under perioden med fotboja 

testades med avseende på alkohol: 

(L): Jag fick fängelse en månad. Plus att jag skulle gå den utbildningen då [Prime for life]. 

/…/ Jag ansökte om fotboja och så fick jag det. /…/ Det kom ju, ja nästan varje dag eller 

varannan dag kom det någon så att man fick blåsa en alkotest. 

En person hade vid intervjutillfället ännu inte fått sin dom fastställd (se mer under avsnitt 2.4) 

men tror att han kommer att få fotboja för det grova rattfylleribrottet, eftersom han förstått att 

fängelse är mycket ovanligt.  

Villkorlig dom och samhällstjänst (på 60 respektive 40 timmar) blev straffpåföljden för två av 

informanterna. I den villkorliga domen ingick även samtal med övervakare från frivården. 

Den ene valde att göra sin samhällstjänst i Stadsmissionens butik och den andre i Röda 

korsets second hand butik. Att fått göra samhällstjänst istället för fängelse beskrevs som 

positivt för hur livssituationen ser ut i dagsläget.    

Slutligen var det en av informanterna som dömdes till skyddstillsyn och som under ett års tid 

regelbundet har träffat en övervakare, vilket han varit mycket nöjd med.   

2.4 Kontakter med polisen 
I intervjun frågade vi om de misstänkta rattfylleristerna haft någon kontakt med polisen efter 

rattfyllerihändelsen, till exempel om polisen följt upp att informanten kommit i kontakt med 

socialtjänst eller beroendevård. Det visade sig att de allra flesta inte hade haft någon kontakt 

med polisen. Två personer hade haft kontakt med anledning av att de blev av med vapen på 

grund av det grova rattfylleribrottet.  

En person har haft kontakter med polisen med anledning av att utredningen för 

rattfylleribrottet tagit så lång tid. Först nu, ett år sedan brottet begicks, har papperen från 

polisens utredning skickats till domstolen:    

(H): Ja, det är [namn på län] läns polisdistrikt. Dom har väl precis blivit klara och skickat 

papperna till domstolen nu. Först slarvades papperna bort och sedan så var det någon krasch 

med datasystemet och sedan har utredaren varit ledig länge. /…/ Ja, det tog ett år innan dom 

var klara, så att dom skickade iväg för några veckor sedan. Jag fick hem papper på att dom 

hade skickat till domstol. /…/ Det dom skickar är ju grov rattfylla, att jag är åtalad för det.  

2.5 Kontakter med beroendevård/socialtjänst 
I Smadit-metoden ingår ett första samtal med beroendevården eller socialtjänsten på den ort 

där man bor. Flera av informanterna har fortsatt att ha samtal med kontaktpersoner på dessa 

instanser, medan det första samtalet för några istället har varit en ingång till någon form av 

behandling eller rehabilitering. För de informanter som genom Frivården fått en övervakare 

har denna fungerat som en samtalspartner istället för kontaktperson på beroendevården eller 

socialtjänsten.  
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En informant gick till beroendevården en gång av plikt och han säger så här: 

(J): Nej, det var en gång, men sedan lades den grejen ner, det var Landstinget som hade det 

då. Hon slutade eller vad det var. Jag var där en gång, tänkte jag var tvungen. /…/ Jag gick 

mer av plikt.   

Flera av informanterna har gått på samtal ett fåtal gånger och sedan själva tyckt att behovet 

inte längre funnits. Här följer några citat om det: 

(A): Två gånger direkt efter, jag tyckte att det behövdes inte mer av dom, så det var lugnt med 

det.  

(K): Jag fick träffa en socionom på kommunen och honom träffade jag, jag tror att det var tre 

gånger. Och sedan kände jag att jag inte hade någonting mer att tillföra, utan jag tyckte att 

jag hade bra koll på läget själv, så att säga. /…/ Det var bra att kunna ha någon att prata 

med om det som hade inträffat, det var det. 

(G): Ja några gånger i början, sen har jag inte gjort det heller. /…/ Det var ett visst antal 

gånger, jag tror att det var tre eller fyra gånger, och sen så var det bra med det då. Och jag 

hade kunnat få fortsätta där om jag hade velat... 

En informant som träffat en person på socialtjänst eller beroendevården under sex gånger 

beskriver hur han själv fick komma med förslag på sin ”behandling”. Han valde inledningsvis 

att pröva antabus, men insåg senare att han även behövde göra förändringar i sin 

umgängeskrets för att uppnå en förändrad livsstil. Citatet indikerar hur några inledande samtal 

med socialtjänsten eller beroendevården kan behövas för att åstadkomma en förändring:  

(L): Jag kom ju till den kärringen där, och så sa hon, ’Vad vill du göra nu?’, sa hon. Och jag 

bara, ’Va fan, jag tror jag vill prova det där med att äta antabus’. ’Ja, ja, men då ska du få 

göra det’. Och då gjorde jag det, ja en tre, fyra, fem månader. Jag kommer inte ihåg. Ja men 

det var några månader. Men sedan då, så kände jag att jag behöver inte äta det här. Ja, så 

slutade jag med det och sedan då mådde jag ännu bättre. Och jag drack inte för det. Och då 

visste jag det, jag behöver inte..., jag har inget sug. Det enda jag måste, det är att ändra på 

mina levnads.., måste ändra på lite grejor bara. /…/ Ändra lite bekantskapskretsar. Och så 

har jag gjort det. Och sedan, ja det går jättebra. 

Sedan finns det informanter som fortfarande ett år efter rattfyllerihändelsen går på möten på 

socialtjänsten. Det första citatet innehåller även en jämförelse med landstinget dit han gick 

före rattfyllerihändelsen angående sitt alkoholberoende:  

(I): Jag har ju fortfarande kontakt så jag går ju var tredje vecka och pratar lite så där. 

Samtal. Hos kurator då på socialen. /…/ Jag tyckte det var lite mer tryck när jag kom till 

socialen. /…/ Det var en stor skillnad tycker jag. Man blev lite mer ställd emot väggen där.  

Följande informanter har fortsatt att gå till missbruksenheten eller beroendevården, även efter 

att de kurser eller program de deltagit i har tagit slut:  

(H): Jag går fortfarande. Det tog några månader, så var ju själva programmet avslutat, men 

jag har valt att fortsätta att gå, så jag går en gång i månaden och pratar med dom, min 

kontakt.  
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(C): Jag har ju gått lite olika kurser, och sen har jag en person [på beroendevården] som jag 

träffar ofta, ja, ungefär var fjortonde dag. /…/ Får man prata av sig lite och... så, det tycker 

jag är jättebra. /…/ Man vet att man har varit en bov, men ändå känner man sig inte som en 

bov när man kan prata med någon som förstår vad det rör sig om. 

De informanter som genom sin dom fått en övervakare har inte samma behov av kontakterna 

på beroendevården eller socialtjänsten, eftersom de anser sig få tillräckligt stöd av 

övervakaren: 

(E): Hon [på kommunens missbruksenhet] ser ju inte behovet av att jag måste lära mig vad 

det här innebär. Utan det har liksom trillat ner, tror jag, sent omsider, den här polletten att 

det är jag som måste bemästra den här delen utav alkoholen, och så, överhuvudtaget. Och 

hon säger att ’Jag har egentligen inte mer att tillföra, mer än att kunna vara ett stöd eller så’. 

Hon brukar vara med på möten vi har med frivården och min övervakare. Och det är ungefär 

var tredje månad, har det varit /…/ Men den stora delen, eller det stora stödet för mig, det är 

ju min övervakare. 

(B): Ja, det gjorde vi lite grann [gick på Beroendevården] men sedan; hon, min övervakare, 

vi hade den uppfattningen att det var lite tårta på tårta. Vi försökte få dit den där killen [från 

Beroendevården] så att vi skulle träffas gemensamt men det gick inte riktigt… 

2.6 Deltagande i behandlingsprogram 
Som nämnts ovan är det ett par av informanterna som sagt att de via missbruksenhet eller 

beroendevård deltagit i någon form av program eller kurser utan att närmare specificera dem. 

Tre av informanterna har dock deltagit i en särskild form av behandlingsprogram eller 

utbildning och därutöver har ett par av informanterna fått i sin dom att de ska gå på samtal 

inom Frivården. Fyra informanter har inte ansett sig ha behov av att delta i någon form av 

behandlingsprogram. Här följer några citat som handlar om deltagande i någon form av 

behandlingsprogram och också hur betydelsefullt det varit för den deltagande informanten: 

(L): I min dom så finns att jag var tvungen att gå en sådan där kurs som hette Prime for life, 

en utbildning. /…/ Ja, det är en utbildning och därifrån tror jag att jag ändrade min 

alkoholstil. /…/ Man lärde sig faktiskt mycket där, om alkohol och så där. /…/ Hon [på 

socialtjänsten/beroendevården] frågade om jag ville gå den kursen. Och så sa jag, ’Ja gärna, 

jag går den’. Sedan när jag var hos någon polistant, det handlade om vad man skulle yrka för 

dom, då sa jag att jag kan gå den. Då fick jag det i min dom. 

(I): Jag gick ju det här tolvstegsprogrammet i [ort]. Jag gick åtta veckor där /…/ Och det var 

återträffar med dom som var med i den här gruppen. /…/ Ja, det har gett mycket faktiskt, man 

har fått en jävla insikt om sig själv och hur andra har haft det i liknande situationer. Så det 

har hjälpt mycket faktiskt. Man ser saker och ting på ett annat sätt, när det är sådana grejor. 

/…/ Man har ju lärt sig att analysera sig själv och... ja, överhuvudtaget alla bitar som berör 

en, det här med förnekelse och hur man bearbetar sig själv i krissituationer och så vidare och 

så vidare. Jag tyckte att det har gett jättemycket så. 

En informant fullföljde ett program som kallas ”En Dag i Taget”, där man i grupp träffas en 

halvdag i veckan under ett halvår (alternativt upp till 40 veckor). Han säger att han gick det 

för att han hoppades att det skulle hjälpa honom att komma till en normal nivå av 

alkoholintag. Informanten gick delvis också på landstingets beroendevård, men säger att för 

honom var detta med få stöttning i en grupp, som i En Dag i Taget-programmet, viktigare än 

enskilda samtal. Därutöver hade han samtal med Frivårdens övervakare. 
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(B): Jag hoppades väl att det skulle hjälpa mig och det gjorde det ju absolut. /…/ Så att man 

är på en normal nivå när det gäller alkoholkonsumtion och sådär, och… den här sociala 

biten. /…/ Alltså då håller jag En Dag i Taget långt, långt före [namn på beroendevård]. /…/ 

Då stöttar man varandra. 

En informant har en övervakare inom Frivården som har arbetat med drogproblematik. 

Informanten har ansett samtalen med övervakaren som tillräckliga för att få det stöd hon 

behöver och har därför inte deltagit i något behandlingsprogram.  

(E): I början var det en gång i veckan, och sen så har vi glesat ut det, och ibland så blir det 

telefonkontakt istället för ett personligt möte och så. /…/ Det har funkat väldigt bra, och hon 

är ett väldigt stort stöd tycker jag. 

2.7 Förändrad livsstil och hantering av alkohol 
Rattfyllerihändelsen har givetvis påverkat informanterna på många olika sätt, vilket bland 

annat visats ovan när det till exempel gäller betydelsen av tillgång till körkort. Vi ville också 

se om händelsen och deras deltagande i samtal eller behandlingsprogram gjort att 

informanterna idag har ett förändrat beteende när det gäller alkohol eller på annat sätt har 

förändrat sin livsstil.  

De flesta hade omedelbart efter rattfyllerihändelsen gjort ett kortare eller längre uppehåll i 

alkoholförtäring. Därefter har de flesta ändå druckit alkohol, men inte alls i samma omfattning 

som tidigare.  

2.7.1 Avstår helt från alkohol 
Några informanter har helt valt att avstå från alkohol. Informanten i det första citatet nedan 

har druckit alkohol en gång efter rattfyllerihändelsen, men anser att det var ett misstag och att 

han måste avstå helt. Han kan inte se att hans livssituation förändrats till det bättre, förutom 

att han nu är nykter:  

(H): Om man går till den här händelsen då med rattfyllan och det här, så är det ett 

uppvaknande, jag var tvungen att göra någonting åt situationen. Det går inte att hålla på, på 

det sättet, utan jag bestämde mig då redan att det måste leda till något bra det här. Annars 

måste jag ju... ja, man... försöka lära sig någonting och så. /…/ Nej, inte positiv förändring, 

det har det inte blivit. Mer än att jag håller mig nykter. 

Följande informant har också valt att helt avstå från alkohol, och har inte druckit något efter 

rattfyllerihändelsen. Informanten beskriver i följande citat vad som är viktigt i hennes 

förändrade livsstil. Det handlar om den hjälp alkolåset ger, men framför allt i insikten om sin 

sjukdom, att hon är alkoholist, och där hennes medicin är att avstå från alkohol. Hon beskriver 

också hur man får den insikten, att det inte är genom alkolåset, utan genom människor som 

ser ”igenom en”: 

(E): Det är väldigt bra för mig att jag har alkolåset så att jag kan klara mig själv och så. Men 

just nu är inte alkolåset den viktiga delen för att jag ska hålla mig nykter. /…/ Det är ju jag 

själv som ändå måste inse, att jag har inte diabetes utan jag är alkoholist. Och då måste jag 

ta den medicin som jag behöver för min sjukdom. Och den här behöver jag inte ta någon 

medicin för, utan det är att avstå. /…/ Den insikten får man inte genom alkolås, utan den får 

man ju genom kloka människor som ser igenom en, så att man inte kan manipulera och låtsas 

och så. Det är ett långt arbete, det är det. Men alkolåset är bara en yttre påverkan, att jag 

inte kan förflytta bilen om jag har alkolås. Den hjälper i det dagliga arbetet. 
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Även följande informant avstår nu helt från alkohol, vilket är en del i en förändrad livsstil: 

(G): Ja, det har det gjort [beteendet har ändrats]. För det första så är det så att jag dricker 

inte alkohol längre. Inte alls längre. Det är mitt eget val. 

Grunden till att denne informants rattfyllerihändelse var ett mycket stressat liv där han var på 

väg att ”gå in i väggen”, men där han nu jobbar med stresshantering i syfte att kunna förändra 

sin livssituation:  

(G): Däremot så har jag jobbat med det [stresshantering] mycket själv, alltså jag har tänkt 

igenom min situation väldigt mycket. Och försöker hitta saker som fungerar för mig, för att 

hantera stressen, och då har det blivit mer kvalitetstid med familjen, barnen, även om dom nu 

är vuxna så har vi en bra relation och umgås mycket. Sen är det fysiskt, jag tränar i stort sett 

med någonting varje dag, och tar egen tid för mig själv, åker ut i skogen och så här. Så att 

jag försöker hitta saker som fungerar för mig då, att få ner den här stressnivån. 

2.7.2 Dricker alkohol i mindre omfattning 
Några informanter har haft perioder, speciellt direkt efter rattfyllerihändelsen, då de inte alls 

druckit alkohol. De är dock inte helnykterister och dricker alkohol ibland, men i mindre 

omfattning än före händelsen med den onyktra körningen: 

(L): Jag drack inte på 200 dagar. /…/ Jag kan ju ta någon öl någon gång och så där. Men 

dricker ju inte alls på samma sätt som jag gjorde förut. 

(K): I och med att det där hände så fick jag väl mig en tankeställare, att man var lite farligt 

ute. Det är ju någonting som har kommit för mig själv så att säga, en insikt, ingenting som 

någon har talat om för mig, utan det är mer att jag har känt det själv. Det har väl i princip 

inneburit att jag dricker minimalt med alkohol till exempel. /…/ Ja, det klarar jag av [att 

dricka alkohol]. Jag har ju aldrig varit alkoholist så… /…/ Ja, jag gör det [dricker alkohol], 

men inte alls lika regelbundet som det var tidigare. 

(I): Man har ändrat sin livsstil helt och hållet. Jag har ju varit i princip helnykterist i stort sett 

hela tiden. Sista månaden har det väl hänt någon gång att man tagit någon öl så här, men 

man tänker sig för nu. /…/ Jag var helt ren, i princip helnykterist i tio månader. Har väl hänt, 

efter jul, att jag tagit någon social dricka, har jag tagit någon gång så här. Men jag har 

aldrig varit berusad någon gång sedan dess. /…/ Varit på gränsen att bli helnykterist faktiskt, 

jag har stått och vägt.  

Att få stöd från andra är betydelsefullt för att erhålla en förändrad livsstil. En informant säger 

så här:  

(C): Det är stödet jag har fått ifrån alla, det har funkat bra. Jag har hållit mig lugn med 

alkoholen. /…/ Just nu för tillfället så har jag inte tagit någonting på 2 månader, tror jag. /…/ 

Det händer väl någon gång då och då [att jag dricker]. 

Följande informant var helt utan alkohol under ett halvår, men vill sen leva ett normalt liv. I 

ett normalt liv anser han att även alkohol ingår, men han dricker mycket mindre nu än 

tidigare. Han säger också att alkolåset gör att han inte kan dricka några mängder:  

(B): Ja, det gör jag väl [dricker alkohol]. Vi hade någon träff här i lördags med ett gammalt 

gäng som hälsade på, och så blev det något glas vin möjligtvis. Det var till och med kräftskiva 
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och det var lite blandat, men en del drack, det fanns alkoholfria snapsar på Systembolaget. 

/…/ Jag försöker leva på normal nivå som sagt. /…/ Jag vill kunna leva ett normalt liv. /…/ 

Nu brukar jag inte dricka några mängder heller i och med att jag har alkolås och kör 

dagligen bil och sådär. 

En informant var inte rattfull, men har ändå ändrat sitt sätt att dricka och fått en bättre 

livssituation. Han dricker mycket mindre och har en annan umgängeskrets. 

(D): Annars känns det hur bra som helst nu, har en kvinna, dricker inte mycket alkohol och 

har en umgängeskrets som utökats med hennes och bara nya bekanta. Så det är faktiskt bara 

positivt.  

2.7.3 Dricker alkohol i samma utsträckning 
Några informanter verkar dricka alkohol i ungefär samma utsträckning som tidigare, men är 

av olika anledningar mycket försiktigare. Det första citatet handlar om alkohol och bilkörning:  

(J): …på det viset att jag är mycket försiktig vad det gäller bilkörning.  

En av informanterna kan råka ut för slumpmässiga alkoholkontroller i sitt arbete där det finns 

farliga maskiner, så han måste vara försiktig med sitt alkoholintag av den anledningen 

(däremot har han slutat att köra bil): 

(F): Jag sköter ju mitt jobb och sådant här då. Det blir väl att man går ut med jobbet någon 

gång emellanåt. /…/  Man tänker sig för på ett annat sätt. /…/ Det är ju inte just bara till 

bilkörningen, för dom kommer ju på slumpmässiga tester. I och med att vi har rätt mycket 

farliga maskiner och sådant där, så får det inte förekomma alkohol på jobbet.  

Följande informant berättar så här om sin förändring av livssituationen och sitt förhållande till 

alkohol. 

(A): Jovisst men inte så drastiskt som man kan tänka sig utan jag tar det lite lugnare. Det är 

lite mindre stress så att säga. Jag cyklar mer, jag är ute mer i naturen. Det har inte blivit 

sämre snarare bättre om jag ska var ärlig. /…/ Jag är en sådan där ölnörd. Jag tycker grymt 

mycket om öl. Jag är specialist på öl. Jag köper belgiska specialöl och engelska ale. Jag kan 

jättemycket om öl och är jätteinsatt, så att öl kan jag inte vara utan, det kommer jag att 

fortsätta med. /…/ Jag sköter mitt arbete, jag cyklar utan att ramla omkull så det är ingen 

fara så. 

2.8 Förändrade attityder gällande onykter körning? 
När det gäller informanternas inställning eller attityd till onykter körning så har den i princip 

inte ändrats. Redan innan de själva gjorde rattfyllerikörningen var detta något som de tyckte 

var fel, dumt och inte tillåtet att göra och som de var emot. Man kan dock urskilja en, mer 

eller mindre, ödmjuk inställning till att de ändå körde rattfulla. Alltifrån ett ”olycksfall i 

arbetet” och att man har tänjt på sina gränser, till att man inte förstår hur man själv kunde 

göra detta och att man fortfarande dagligen tänker på det och skäms över det. En informant 

berättar också hur hon ser på rattfylleri som en sjukdom, att ingen vettig människa som är 

frisk gör något sådant. Här följer flera citat som visar på informanternas attityd till onykter 

körning: 

(K): Jag har alltid tyckt att det har varit lika hemskt att göra en sådan sak så att säga. Det är 

ju ingenting som jag har ändrat uppfattning om, vare sig före eller efter, utan jag har alltid 
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tyckt att det har varit fel. /…/ Jag kunde aldrig i mitt liv tro att jag skulle, själv skulle det, ja 

att det skulle hända mig själv. Kunde jag aldrig tro. 

(G): Ja, min syn var ju, har ju hela tiden varit likadan. Alltså, jag kan fortfarande inte förstå 

att jag ens blev så pressad att jag gjorde en sån här sak. Jag tror faktiskt inte min moral 

skiljer sig så stort mot gemene man, om man säger så. Jag tycker fortfarande att det är fel. 

Och det går inte en dag utan att jag tänker på det, och skäms över vad jag har gjort. 

(E): Alltså, jag har ju i grunden en syn på rattonykterhet som...  den är ju inte tillåten. /…/ 

Som tur är så kan jag se det som en sjukdom i alla fall, ingen vettig människa i friskt tillstånd 

gör såna här grejer.  

För en informant vars rattfyllerihändelse beror på att han kört dagen efter alkoholintag, men 

varit ovetande om att alkoholen funnits kvar i kroppen, har en förändrad attityd skett. 

Informanten säger att han ändrat uppfattning eller inställning till att köra på morgonen, efter 

att ha druckit alkohol kvällen innan, att han haft en ”slarvig” inställning till det tidigare: 

(F): Nu har jag ju aldrig, så att säga, druckit och satt mig i bilen, utan det har ju varit dagen 

efter alltihopa.  

VTI: Hur tänker du kring det nu då? Kan man ändå dricka kvällen innan och sätta sig och 

köra? 

(F): Nej, jag skulle aldrig göra det.  

Följande informant, som inte visade sig vara rattfull vid den aktuella händelsen medger att 

han ändrat attityd genom att han gått i samtal på beroendevård eller socialtjänst. Att han inte 

kom över den lagliga gränsen i bevisprovet beror troligen på ”lite klantighet” hos polisen, att 

det på grund av en del strul med apparaturen hann gå en ganska lång tid innan bevisprovet 

togs:   

(D): Alltså det var lite dumt. Det är klart att jag kände att jag inte skulle ha kört då. Men nu 

kommer jag inte ens på tanken, utan nu låter jag bilen stå. /…/ Det där är väldigt bra för att 

ändra attityd. Det är faktiskt väldigt bra. 

2.9 Köra onykter igen? 
När vi frågade informanterna ifall de såg någon risk för att de skulle köra onyktra någon mer 

gång eller bli misstänkta för rattfylleri igen, så svarar samtliga att det inte kommer att hända. 

De första citaten är från informanter som dricker alkohol och visar på de strategier de vidtar 

för att inte köra onyktra igen, exempelvis att inte köra dagen efter en fest: 

(L): Nej. Det kommer aldrig hända mer och skulle det hända så vet jag att då kommer jag 

aldrig få mitt körkort. /…/ Skulle det hända igen så vet jag att då kommer jag få ett riktigt 

fängelsestraff och då kommer jag aldrig att få tillbaka mitt körkort. Det tror jag inte. /…/ Och 

sedan så kommer jag absolut inte köra någon dag efter jag har festat. 

(J): Jag passar mig, jag passar mig väldigt noga för att inte råka ut för det igen. Och då 

menar jag väldigt noga.  

En ytterligare strategi för att minska risken för att köra onykter igen, är att vara öppen med sin 

rattfyllerihändelse, vilket nämns av följande informant: 
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(D): Nej det har vi pratat om [pratat med nya frun om händelsen med onykter körning]. Det 

är bra, för att pratar man om det och tar upp det, är risken mindre att det händer någon gång 

till. Det kommer inte att hända någon mer gång. 

Skälen till att informanterna inte kommer att köra onyktra igen är att de helt slutat att dricka 

alkohol eller inte vill återuppleva allt som varit i samband med den aktuella 

rattfyllerihändelsen. Här följer några citat om detta: 

(G): Nej. Därför att jag inte dricker alkohol. Jag tycker att alkoholen har ställt till, med den 

här vändan, och det räcker bra för mig. Och jag har inga problem att leva utan alkohol, så 

varför inte göra det då? 

(H): Det här året som har varit, det är inte värt någonting. Så det kommer jag aldrig att göra 

om.  

(I): Nej. Det tror jag inte. Jag har nog blivit bränd tillräckligt, tror jag faktiskt. 

2.10  Mest avskräckande för att inte köra onykter igen 
Ingen av informanterna tror att han/hon kommer att köra onykter igen. Vi frågade därför vad 

som är mest avskräckande, eller viktigast, för att de inte skulle köra onyktra igen. Det 

vanligaste svaret var risken för att skada någon annan i en olycka. Några nämnde risken för att 

bli av med körkortet igen. För många är det en kombination av olika anledningar. Detta 

beskrivs i det följande, men där svaren är ordnade efter det som informanten nämnde först i 

intervjun. 

2.10.1 Att skada någon annan i en olycka 
Flera av informanterna svarade att man så här i efterhand tänker på vad som kunde ha hänt i 

samband med den onyktra körningen, att man kunde ha skadat eller kört ihjäl någon. Det 

upplevs som mycket jobbigt och man är osäker på hur man själv skulle ha kunnat leva vidare 

med något sådant. Här följer några citat omkring detta:  

(E): [Det viktigaste med att inte köra rattfull är] att inte skada någon annan. /…/ Det vet jag 

inte om man kan leva ett fullvärdigt liv med. Att ha skadat ett litet barn som man i normala 

fall skulle ha kunnat bromsa för. Det skulle jag ha svårt att leva med tror jag. Sen att bli av 

med körkort det är en bagatell i så fall i det hela.  

(C): Det är väl om man skulle skada någon, det skulle ju vara fruktansvärt. Det räcker med 

det där som är ändå. 

Följande informant nämner även risken att skada sig själv, men framför allt är det risken att 

skada någon annan som är avskräckande för att köra rattfull:  

(G): Det är ju framför allt den här risken att skada någon annan eller sig själv. Jag skulle 

aldrig kunna förlåta och leva med en sån sak, aldrig. /…/ Ett straff kan jag ta, gör jag något 

fel, gör jag någonting som är emot lagen, det kan jag ha, även om det kan vara jobbigt på 

många sätt och vis att ha det hängande över sig. Men det är ingenting jämfört med ens tanken 

på att skada någon annan människa. Eller att köra ihjäl någon människa, på grund av att jag 

har kört rattfull, det skulle jag aldrig kunna leva med. 
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I citatet som följer framkommer att informanten inte alls var medveten om att han var rattfull, 

vilket gör det ännu jobbigare nu i efterhand. Han säger (liksom flera andra) att detta med 

straff eller att bli av med körkort inte är någonting i jämförelse med att skada någon. 

 (L): Det som känns jobbigast är det, tänk om jag hade kört på någon. Eller någonting. /…/ 

Jag kände ingenting. Det var skrämmande. För jag visste inte ens om att jag var rattonykter 

eller någonting. Det är nog det som har skrämt mig mest. /…/ Ja, sedan om man blir av med 

körkortet, men sådant kan man ju ändå leva med. Eller om du får sitta i fängelse en månad, 

det kan man också leva med. Men om du skadar någon ska du leva med det resten av ditt liv. 

Det är det som har varit det jobbiga. Ja, det är det jag fortfarande har ångest för. För att tänk 

om det hade hänt någonting. Men jag har ju ingen ångest för att jag har haft fotboja i en 

månad eller att det har kostat massor, mycket pengar och så där. Det är inte så farligt, men 

just det där. 

Även i följande citat är det viktigaste att inte köra på någon, följt av att bli av med körkortet 

och de praktiska bekymmer som det medför:  

(A): Det är lätt att avskräcka med om det skulle hända en olycka, om man skulle köra på 

någon. Det hade varit fruktansvärt. Det är det första. Den andra anledningen är om man blir 

av med körkortet och man får praktiska bekymmer så. Det är väl det. Framför allt om man 

skulle hamna i den situationen att någon annan blev drabbad. Det vore fruktansvärt. 

2.10.2 Att vara utan körkort 
Några av informanterna nämnde detta med att inte ha körkort som mest avskräckande för att 

inte köra onykter igen. Här följer exempel på detta, och där den första informanten också 

säger att man utsätter andra för en stor risk: 

(K): Ja, det var ju det här, ett år utan körkort. /…/ Och givetvis vad man utsätter andra för. 

(I): Ja, det är ju att bli av med kortet en gång till ju. Det vill man ju absolut inte bli. 

För följande informant är det både att bli av med körkortet och att få kraftiga böter, det vill 

säga straffpåföljden, som mest avskräcker från att köra onykter igen:  

(J): Ja, det är ju kombinationen av kraftiga böter och obekvämligheten. /…/ Att man blir av 

med körkortet, då blir det väldigt obekvämt. 

2.11 Smadit-metoden – nytta, effekter och förbättringsförslag  
Alla informanter kunde inte på en direkt fråga svara på om Smadit-metoden haft nytta och 

effekt för dem, vilket troligen beror på att de har svårt att förstå vad Smadit som begrepp 

innebär. Vi kan dock se att alla har kommit till socialtjänst eller beroendevård för samtal eller 

har deltagit i någon form av behandling. Många av informanterna tror också att de kommit till 

samtal eller behandling med anledning av polisens erbjudande och är inte säkra på om de på 

egen hand skulle ha sökt sig till sådan hjälp. Därutöver kan informanternas förändrade 

alkoholintag och deras beslut att inte köra onyktra igen, ses som ett uttryck för Smadit-

metodens effekt. Några informanter diskuterar också ifall Smadit-metoden är till nytta för 

andra än dem själva.  

Här följer informanternas tankar omkring Smadit-metodens nytta. 
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2.11.1 Hade man själv sökt hjälp utan polisens erbjudande? 
Att Smadit-metoden har effekt och nytta kan exempelvis visas genom att informanterna inte 

tror att de skulle sökt sig till beroendevård, socialtjänst eller någon form av behandling om de 

inte fått erbjudandet av polisen. Följande informant säger så här om polisens erbjudande och 

att bli kontaktad av socialtjänsten:  

 (A): Nej, det var dom som erbjöd mig direkt då, det hade jag inte gjort om det här inte hade 

hänt. Jag tänkte att det var lika bra att vara så medgörlig som möjligt. /…/ Det är bra. Det 

var det som var bra att dom dagen efter att det här hade hänt ringde upp mig från 

Socialtjänsten. Det gick så himla snabbt. Det tyckte jag var schysst att dom verkligen brydde 

sig. Det tycker jag faktiskt. /…/ Dom gör ett gott jobb, tror jag, i och med att dom fångar upp 

en. Det var ju frivilligt och jag var inte tvingad till det heller, så nej jag tror att det var bra 

faktiskt. 

Följande informant blev uppringd från missbruksenheten samma dag och han tror att det är 

viktigt att snabbt få hjälp (vilket är ett av Smadit:s grundvärden): 

(H): Jag tror att det är när man fortfarande är i den situationen, jag tror att man är väldigt 

motiverad. Jag tror att om det tar ett par månader innan man får kontakten kanske allting 

rinner ut i sanden. 

En informant, som har deltagit i Prime for life, säger att han inte visste att detta program fanns 

och att han därför inte skulle ha kunnat söka redan på det. Nu erbjöds han att delta från 

socialtjänsten/beroendevården, och han säger så här: 

(L): Nej det hade jag aldrig gjort. Jag visste inte ens att det existerade någonting sådant. Så 

tänkte jag det först: ’Vill jag verkligen gå den liksom? Kommer bara vara en massa jävla 

alkisar och pundare där som knarkar och grejor.’ Men sedan, när jag väl kom dit så tänkte 

jag det, fan det är ju vanliga människor som bara har gjort en dålig bedömning, eller vad 

man nu ska säga. Nej men alltså att det var vanliga arbetare som hade gjort fel bara, eller 

gjort någonting dumt. 

Några av informanterna mådde mycket dåligt innan rattfyllerihändelsen och tror att de kanske 

skulle sökt någon form av hjälp på egen hand, till exempel från en psykolog. Men eftersom de 

inte vet om de verkligen skulle ha gjort det, så är de tacksamma över att ha fått polisens 

erbjudande om kontakt med socialtjänst eller beroendevård. Informanterna uttrycker att 

polisens frågor och erbjudande gör det lättare att inse sitt behov och ta steget till hjälp:  

(L): Jo dom [polisen] gör det lite lättare för att jag tror det finns två kategorier. En som bara 

skiter i och tänker det är ’Fan, vilken otur jag hade att jag åkte fast’. Men jag tänkte så, 

’Vilken tur att jag åkte fast’. Så tänker jag efteråt, för att säkert var det nog inte den första 

gången jag åkte så där va [med alkohol i blodet]. 

(H): Jag är inte säker, jag tror det [angående att komma iväg till missbruksenheten], men 

man vet aldrig, man kanske skjuter på det bara. Så att det tycker jag är jättebra. Framförallt 

om man är på gränsen så där. Om man funderar på det, men inte tar steget så är det ju en 

hjälp på vägen. 

Följande informant tror att han själv skulle uppsökt en missbruksenhet, även om han inte fått 

erbjudandet från polisen. Hans situation var sådan att han absolut ville ha en förändring, han 

säger: 
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(G): Ja det tror jag faktiskt att jag hade gjort [uppsökt missbruksenheten]. Jag tog ju några 

dagar ledigt i samband med det här att jag åkte fast, och gick och funderade mycket över vad 

jag ville ha ut utav livet egentligen. Och inte var det där i alla fall, det kan jag säga. Så där 

vill inte jag ha mitt liv, utan jag vill ha ett bra liv med ett bra familjeliv och göra bra och 

roliga saker och så. Så jag bestämde mig ganska tidigt att jag tar den väg som jag kunde få 

helt enkelt. 

Även om informanten ovan tror att han själv skulle kontaktat missbruksenheten, så var det 

ändå genom polisens Smadit-erbjudande som han fick veta vart han skulle vända sig. Följande 

informant uppskattar mycket den hjälp han fick från polisen. Men informanten säger också att 

han skulle sökt hjälp på egen hand om inte polisen hade erbjudit det:  

(K): Jag tror att det är viktigt att man följer upp det på något sätt. För det… att man gavs den 

möjligheten, annars hade jag ju självklart sökt den någon annanstans, det hade jag gjort. 

Efter den här händelsen, jag hade inte klarat av det utan att ha fått prata med någon så att 

säga. Så det var, det kändes humant och mänskligt på något sätt att man gavs den 

möjligheten. Det uppskattade jag. /…/ På något sätt så kändes det som att man ändå var en 

människa, och inte bara en brottsling som hade gjort en sak. Utan man fick ändå möjligheten 

via polisens hjälp då på något sätt.  

En informant sa först nej till Smadit, men fick sen frågan ytterligare en gång, vilket medförde 

att han kom till samtal och senare ett behandlingsprogram: 

(L): Grejen var så här va, dom frågade mig det när jag hade åkt fast, ’Vill du ha hjälp?’. Och 

då sa jag ’Nej, det vill jag inte, jag behöver ingen hjälp’. Men sedan gick det några dagar, då 

ringde dom igen. Då sa jag att, jo jag vill prata med någon kärring eller någonting.  

Slutligen finns en informant som ger uttryck för att det är positivt med all den hjälp man får 

när man kört rattfull, men att det bästa ju egentligen skulle vara om man visste om dessa 

möjligheter och tog till sig dem innan, då skulle man kanske aldrig kört rattfull. Han är dock 

osäker på hur mottaglig man är för information i förebyggande syfte:  

(D): Ja, faktiskt världen öppnade ju sig efter första gången jag körde rattfull. Förut visste jag 

inte om att man kunde gå och prata att man kunde få den och den hjälpen. Allting framkom 

efter att man hade gjort fel och det är klart att det vore väldigt mycket bättre om man fick 

reda på det före. Å andra sidan så vet jag inte om man hade tagit det till sig då. 

2.11.2 Smadit-metodens nytta för andra rattfyllerister? 
Informanterna funderade också över om Smadit-metoden är till nytta för andra rattfyllerister, 

inte bara dem själva. Följande informanter ser att polisens rutiner med att etablera en kontakt 

med beroendevården är mycket bra, speciellt för dem som själva inte har kraft att söka sig till 

hjälp eller har en omgivning som trycker på. Genom polisens erbjudande får man en ”knuff i 

ryggen”. 

(C): Det är självklart jättebra. Det är det. Många människor kanske inte skulle ändra sig, men 

där får dom i alla fall någonting att börja med. Sen om man ändrar sig vidare, det vet man ju 

inte. Men det är ett bra sätt att börja med.  

(B): Ja, det tror jag nog att dom kan [vara hjälpta av Smadit] om dom inte tar sig i kragen 

själva eller får påstötningar från andra håll utifrån. 
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(I): Jo, det tycker jag är bra [Smadit-metoden]. Det fordras ju, många går ju inte dit frivilligt 

utan det fordras ju liksom en knuff i ryggen lite.  

I följande citat uttrycker en informant nyttan med Smadit-metoden genom att säga att det är 

bra att polisen erbjuder och visar att de vill hjälpa, att de inte bara vill straffa, för om de inte 

erbjuder hjälp så kommer ju rattfylleristerna bara tillbaka.  

(L): Ja men i alla fall att dom [polisen] erbjuder sig. Och sedan, jag vet det, polisen det är 

inte bara att dom vill straffa folk som gör fel, utan dom vill ju hjälpa dom, det är inte bara 

liksom att straffa dom. För att om man inte hjälper dom så kommer dom ju bara få gripa dom 

hela tiden. Dom lär ju sig aldrig. Så att jag tror det är bra. Sedan är det ju upp till var och en 

om dom ska ta den handen eller om dom skiter i det. Men det är ju upp till var och en.  

Följande informant har svårt att uttala sig om nyttan med Smadit för andra, men kan se att 

hans egen rattfyllerihändelse påverkat omgivningen till försiktighet när det gäller alkohol och 

trafik:  

(F): Ja, det vet jag inte riktigt. Däremot har vi ju... alla på båda företagen som jag jobbar på, 

så dom har ju fått sig en tankeställare också. /…/ Ja. Dom är väldigt försiktiga.  

En informant, som har en skeptisk inställning till myndigheter generellt, tror ändå att Smadit-

metoden är bra, men att det i botten måste finnas en motivation hos den misstänkte 

rattfylleristen:  

(J): Det kan jag mycket väl tänka mig [att Smadit-metoden är bra]. Men det är ju så att det 

som rekommenderas av myndigheter är inte alltid det som man själv uppskattar eller 

personen uppskattar. /…/ Själva motivationen måste ju finnas, det är ju det som är grunden, a 

och o. 

2.11.3 Förbättringsförslag 
Vid intervjun frågade vi om det fanns någonting som skulle göras annorlunda eller bättre när 

det gäller Smadit-metoden. Flera informanter tror att en snabb kontakt med beroendevården 

eller Socialtjänsten är viktig. Följande informant uttrycker också att det kan behövas att 

polisen rent fysisk överlämnar personen: 

(E): Jag tror att så fort man kommer in i en behandling eller kontakt med, desto fortare, desto 

bättre. /…/ Jag tror att det är ett måste att man på något sätt får... man måste ha hjälpen 

utifrån. Man tror nog att ’Det här fixar jag själv’, och det gör man kanske, men jag tror att 

man mår mycket bättre rent psykiskt om man har möjlighet att prata med utomstående som 

inte är involverade känslomässigt eller så, utan rent sakligt. /…/ Egentligen så skulle det nog 

vara en människa som tar en i handen och säger att ’Nu går vi till alkoholkliniken’, så att 

man inte börjar att förneka igen. Jag tror lite mer handgripligt, fast ändå väldigt försiktigt. 

Samma informant uttrycker också behovet av någon människa som kan hjälpa till med 

exempelvis information om alkolås, och allt praktiskt som ska ordnas, men som är svårt att få 

tillräcklig information om, och som missbruksenheten inte har: 

(E): Jag tror mest på det här att man rent fysiskt hjälper folk till behandling eller till någon 

människa som förstår sig på. Ja så att rent fysiskt att man hjälper. För som jag såg det nu 

med alkolåset, att hade jag inte varit kapabel att söka den informationen, så hade det varit 

svårt att hitta någon som hjälpte mig med det. /…/ Ja, som att man kanske sätter sig ner med 

den personen som har blivit fast och säger ’Så här och så här kan du göra, och det finns 
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läkare, och du kan söka, eller vi kan hjälpa dig med och hitta namn och så’, så att man kan 

komma igång. /…/ Vi har suttit och klurat min man och jag och letat på nätet. ’Vart ska man 

vända sig?’ ’Vilket alkolås ska man använda?’ ’Hur gör man då?’ Och så vidare. 

Informanten säger att denna hjälp inte behöver ske omedelbart vid omhändertagandet, men 

snart efteråt: 

(E): Nej, kanske inte när det har hänt precis, men att man får hjälp utav polis eller någon 

annan ganska snart efter. För det är många funderingar just när det har hänt. ’Hur ska jag 

göra?’ och ’Vem ska jag berätta det här för?’ Det är jättemånga frågor och så, som man får 

brottas med själv då.  

Det är flera av informanterna som uttrycker detta behov av fylligare och tydligare information 

omkring ansökan om alkolås.  
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3 Sammanfattande diskussion  
Tolv personer som haft en händelse med onykter körning ungefär ett år tidigare har intervjuats 

om sin livssituation idag. Samma personer intervjuades även strax efter att händelsen med 

onykter körning inträffat. Samtliga har genom Smadit-metoden kommit till socialtjänst eller 

beroendevård och några har också deltagit i behandlande kurser eller program i syfte att ändra 

alkoholmissbruk eller beroende. I det följande diskuteras resultaten av intervjustudien, med 

fokus på den nytta eller effekt som Smadit-metoden ger, även vissa jämförelser görs med de 

resultat som framkom i den tidigare studien (Gustafsson m.fl., 2013). 

Studien är en kvalitativ studie och bygger på intervjuer med 12 misstänkta rattfyllerister som 

anmält sig själva till att delta i studien. Det är inte möjligt att veta hur representativa de är för 

personer som kör onyktra. Syftet med en kvalitativ studie är inte heller att generalisera utan 

att ge en djupare förståelse för hur just dessa personer ser på sin situation. Därför är det inte 

möjligt att precisera antal personer som har olika åsikter eller bryta ned intervjumaterialet 

utifrån olika parametrar. Det är till exempel inte möjligt att dra några slutsatser om de två 

personer som nämnt att de haft stöd i en övervakare eller om de fyra som ingår i 

alkolåsprogrammet har andra åsikter eller annat beteende än de som blivit hjälpta på andra 

sätt. Flera av informanterna har också tagit del av olika åtgärder som hjälpt dem, exempelvis 

båda rehabiliteringsprogram och alkolås.     

 

Informanternas erfarenheter och hantering av körkortsåterkallelsen 

Av de elva informanter som fick sina körkort återkallade3 var det sex personer som valde att 

klara sig utan körkort under hela återkallelsetiden och fyra personer som valde att delta i 

alkolåsprogrammet. Ytterligare en person hade påbörjat alkolåsprogrammet men blivit 

”utkastad” med anledning av alkohol i utandningsluften.  

De främsta anledningarna till att inte ansöka om alkolås visar sig vara kostnaden och att man 

inte kan ha personliga alkolås i tjänstefordon som delas av andra chaufförer. Samtidigt 

upplevs det som besvärligt och inkräktande på den personliga friheten att inte ha körkort. Ett 

alkolås anses möjliggöra en bättre arbetssituation och en social frihet. Informanterna upplever 

dock brister i information när det gäller själva ansökan om alkolås, dess krav på läkarbesök 

och provtagningar, samt vad som erfordras när man ska få tillbaka ett ovillkorat körkort.  

Att inte kunna ha alkolås i tjänstefordon har medfört att ett par informanter fått säga upp sig 

eller blivit av med sin tjänst. Informanter har även tvingats till förändringar inom samma 

företag, exempelvis arbeta dagtid eller inomhus.  

En mycket olycklig situation som en av informanterna drabbats av är att han ännu, ett år efter 

rattfyllerihändelsen, inte fått något besked om vare sig dom eller för hur lång tid körkortet ska 

vara återkallat. Att under så lång tid behöva leva i ovisshet leder till oro och en känsla av att 

bli illa behandlad av svenska myndigheter, här med polisen som första instans. Informanten 

ser ingen positiv förändring i sin livssituation (mer än att han är nykter), jämfört med de flesta 

av de övriga informanterna som uttrycker att de idag, trots alla de svårigheter som 

rattfyllerihändelsen har inneburit, har en bättre livssituation än innan rattfyllerihändelsen. 

 

Betydelsen av samtal på beroendevård/socialtjänst eller deltagande i program för 

behandling/rehabilitering 

                                                 
3 En informant var i bevisprovet inte över den lagliga gränsen för rattfylleri (0,2 promille alkohol i blodet), 

varför denne inte är medräknad just i detta sammanhang. 
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Samtalen på beroendevården eller socialtjänsten har för de flesta pågått vid ett fåtal tillfällen 

direkt efter rattfyllerihändelsen. Några har varit nöjda med dessa inledande samtal och inte 

ansett sig ha behov av ytterligare hjälp, medan andra informanter fortfarande går på 

regelbundna samtal på socialtjänsten eller beroendevården. Flera informanter har även deltagit 

i kurser som anordnats inom beroendevården eller socialtjänsten, eller också har man slussats 

vidare till någon annan form av behandling eller rehabilitering. De program som nämns är 

Prime for life, Tolvstegsprogrammet och En Dag i Taget. De informanter som deltagit i dessa 

program säger att det betytt mycket för dem, att de fått en insikt om sig själva och sin 

alkoholkonsumtion som lett till förändringar i deras liv. De som har en övervakare upplever 

att det stöd de får genom denna person är tillräckligt, och de har därför inte samma kontakt 

med socialtjänsten eller beroendevården. Som framgår av informanternas beskrivningar, kan 

det alltså se mycket olika ut vilken hjälp man erbjuds eller väljer att ta. Att hjälpen utformas 

individuellt och efter den enskildes behov framhålls av informanter som positivt och är säkert 

betydelsefullt för att ge ett önskvärt resultat. Människor har också olika sätt att bearbeta 

händelser, där en del vill ha stöttning i en grupp och en del föredrar det enskilda samtalet. Det 

är därför bra att det finns en lyhördhet för individen och att hjälpen som erbjuds är så 

anpassad till den enskilda människan och dennes behov som möjligt.    

 

Förändrad alkoholkonsumtion 

Rattfyllerihändelsen, och den insikt som formats i stödjande samtal och program, har lett till 

en rejäl minskning i informanternas alkoholintag. Några av informanterna väljer att helt avstå 

från alkohol. En informant beskriver hur hon fått insikten om sin sjukdom (alkoholism) och 

att hon därmed helt måste avstå från alkohol. Hon säger vidare att detta inte är en insikt som 

man får genom alkolåset, utan genom goda samtalspartners. De flesta informanter vill 

fortfarande kunna dricka alkohol, men göra det i mycket mindre utsträckning än de gjorde vid 

tiden före rattfyllerihändelsen. De väljer att inte vara helnykterister, men har haft längre 

perioder, speciellt direkt efter rattfyllerihändelsen, då de inte alls druckit någon alkohol. 

Några av informanterna uttrycker inte att de dricker i mindre omfattning, men att de mycket 

noga väljer när de ska dricka, så att det inte påverkar bilkörning och arbetsliv.  

I den tidigare studien (Gustafsson m.fl., 2013) hade flera av informanterna vid 

intervjutillfället upphört med att dricka alkohol, men samtidigt framkom att alla inte hade för 

avsikt att bli helnykterister. Som nämnts ovan verkar detta även gälla ett år senare.   

 

Synen på rattfylleri 

Informanterna hade redan innan rattfyllerihändelsen en attityd som inte tillåter rattfylleri, så 

attityden gentemot rattfylleri är inget som förändrats. Sen finns det olika förklaringar till 

varför de själva ändå körde rattfulla. En person som var omedveten om att han hade alkohol i 

kroppen, säger att han efter rattfyllerihändelsen ändrat inställning till att köra på morgonen 

efter att ha druckit alkohol kvällen innan. I detta fall tycks det handla om att ha fått en 

kunskap som i sin tur har skapat insikt och därmed ett förändrat beteende. 

En god effekt av Smadit-metoden är att ingen av informanterna ser någon risk för att de skulle 

köra onyktra eller rattfulla någon mer gång. När de ska säga vad som är viktigast för att alltid 

köra nykter eller vad som är mest avskräckande för att inte köra onykter igen, säger 

majoriteten att det är risken för att man kan döda eller skada någon annan i en olycka. För 

flera av informanterna är detta något som fortfarande är jobbigt; vad som kunde ha hänt när 

de körde onyktra. Det som också nämns är svårigheterna med att vara utan körkort, men det är 

inte avskräckande i samma utsträckning som risken för en olycka. Om man jämför dessa svar 
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med hur informanterna tänkte vid den första intervjun, som var ganska nära efter händelsen 

med onykter körning, ses en förändring i tänkesättet. Då fann vi att det var straff och 

körkortsåterkallelse som man ville undvika, och att man i första hand inte tänkte utifrån ett 

trafiksäkerhetsperspektiv och utifrån olycksrisk med onykter körning (Gustafsson m.fl., 

2013).  

 

Smadit-metodens effekter och nytta för informanterna – en sammanställning  

Utifrån denna intervjustudie, som har ett uppföljande tidsperspektiv på ungefär ett år, kan 

Smadit-metodens nytta och effekt mätas på flera sätt. Följande aspekter skulle kunna ses som 

indikationer på att Smadit-metoden har stor nytta och en positiv effekt för att minska 

rattfylleri:  

Steget till hjälp:  

Informanternas uppskattning och tacksamhet för att de fick Smadit-erbjudandet av polisen, 

eftersom de är osäkra på om de själva skulle ha kontaktat de instanser de behövde för att 

komma tillrätta med sitt alkoholmissbruk eller beroende. 

Insikt: 

Den insikt i egna alkoholvanor och alkoholkonsumtion som informanterna erhållit i samtal på 

socialtjänsten eller beroendevården, i samtal med övervakare eller genom deltagande i kurser 

och rehabiliteringsprogram.         

Beteendeförändring:  

Insikter som förvärvats har lett till att informanterna förändrat sitt beteende när det gäller att 

dricka alkohol, där de flesta dricker mycket mindre eller helt avstår. 

Attitydförändring:  

Informanternas förändrade inställning till att det är viktigt att inte köra onykter med anledning 

av risken att orsaka död eller skada vid en olycka. 

 

Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet ska ske med nyktra förare år 

2020 (Trafikverket, 2013). Enligt Trafikverket (2013) finns det idag två program som syftar 

till att hindra återfall i rattfylleri, nämligen Smadit och Alkolåsprogrammet. Vi har i 

föreliggande studie visat att i en grupp av rattfyllerister (även en person som var under 

gränsen på 0,2 promille ingår) anser man att den hjälp och insikt man fått via Smadit-metoden 

är betydelsefull för att de idag kör nyktra och att man har för avsikt att göra så i 

fortsättningen. Enligt Gustafsson m.fl. (2013) var det färre än hälften av alla misstänkta 

rattfyllerister som fick ett erbjudande av polisen om Smadit och en fjärdedel av dessa som 

tackade ja. Om ännu fler erbjuds och tackar ja till Smadit skulle Smadit-metoden, utifrån 

resultaten i de två intervjustudierna, troligen ge ett ännu större bidrag till trafiksäkerheten och 

bidra till att målet för trafiknykterheten kan uppnås. Åtgärder via Smadit-metoden kan leda 

till insikter som i sin tur leder till positiva attityds- och beteendeförändringar vad gäller nykter 

körning. 
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4 Förbättringsförslag gällande åtgärder för rattfylleri 
Utifrån de båda genomförda intervjustudierna, som studerat effekter av Smadit-metoden på 

både kortare och lite längre sikt, framkommer några ytterligare förbättringsförslag, utöver de 

som är angivna i Gustafsson m.fl. (2013), som vi vill lyfta fram. Förslagen och skälen till dem 

har i grunden kommit från informanterna, men delvis bearbetats av VTI, och gäller både 

Smadit-metoden och alkolåsprogrammet.   

Direkttransport till beroendevården:  

En informant föreslår att polisen rent fysiskt direkt överlämnar rattfylleristen till 

beroendevården. En sådan form av direkttransport fungerar på några platser i landet, men 

skulle kunna byggas ut.  

Obligatoriskt samtal:  

Det har i studien visat sig att den inledande kontakten med beroendevård eller socialtjänst är 

en mycket viktig start för rattfylleristen att ta tag i de problem man har och få en förbättrad 

livssituation. Vi tror därför att det skulle vara positivt med någon form av krav på att delta i 

ett samtal med socialtjänst eller beroendevård efter att ha kört rattfull.  

Samordning mellan alkolåsprogrammet och Smadit-metoden:  

Alkolås kan ses som en mycket god hjälp för att avhålla sig från att dricka alkohol i samband 

med bilkörning. Däremot ger inte alkolås insikten om varför man måste avstå från alkohol. En 

sådan insikt får man i samtal med socialtjänst eller beroendevård eller i 

behandlande/rehabiliterande kurser och program. I sådana enskilda samtal eller 

gruppdiskussioner erhålls också ett stöd för ett förändrat sätt att förhålla sig till alkohol. En 

samordning mellan alkolåsprogrammet och Smadit-metoden är därför önskvärd, eftersom de 

båda tillsammans behövs som åtgärder mot rattfylleri. Detta stöds också av Trafikverket 

(2013) i dess analys av trafiksäkerhetsutvecklingen.  

”Rattfylleri-lots”:  

Det finns också ett ytterligare behov av hjälp än den man kan få hos socialtjänsten eller 

beroendevården, och det gäller när man ska ansöka om alkolås. Flera informanter beskriver 

hur krångligt det är att försöka förstå och ta till sig den information som man hittar på 

Transportstyrelsens hemsida. Det handlar om hur man får tillgång till ett alkolås, vilken läkare 

man kan välja, när och vilka provtagningar som ska göras, samt hur man går tillväga för att få 

tillbaka sitt körkort. Det är också svårt, enligt informanterna, att få personlig hjälp i telefon till 

Transportstyrelsen. Vidare finns, enligt informanter, en begränsad kunskap även hos läkarna 

om vilka prover som behövs. Eftersom varje enskilt läkarbesök och provtagning kostar 

pengar, anser vi det vara viktigt att det blir rätt från början. Även rattfylleristens nedlagda tid 

för att söka rätt information bör beaktas. Här behövs någon form av personlig hjälp eller en 

”rattfylleri-lots”, som direkt kan ge korrekt information, vägledning och svar på frågor.        
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Guide för telefonintervjuer i projektet SMADIT:s långsiktiga 

effekt – ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv 

Första kontakt 

Hej! Mitt namn är Susanne Gustafsson/Inger Forsberg och vi träffades (alternativt: 

genomförde en telefonintervju) i månad förra året om din händelse med onykter körning och 

om SMADIT-metoden (samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Minns du? Du gick då 

med på att vi skulle få kontakta dig igen och fråga om du vill delta i en uppföljande intervju 

när det gått en tid sen intervjun. Syftet med den intervjun skulle vara att få en bild av 

SMADIT:s mer långsiktiga verkan, genom att höra hur det har gått för alla dem vi 

intervjuade.  Det är därför jag kontaktar dig nu. Skulle du vilja delta i en telefonintervju för att 

stämma av lite hur du har det idag? I så fall kan vi boka en tid för när jag på nytt kan kontakta 

dig. Överenskommelse om tid för telefonintervju görs. 

Telefonintervju 

Hej! Det är Susanne Gustafsson/Inger Forsberg och jag ringer dig för att göra den 

telefonintervju som vi bestämt om. Jag undrar om det går bra att spela in intervjun även denna 

gång, för minnets skull och för att minska risken att du ska bli misstolkad? Liksom tidigare 

kommer det i rapporten från studien inte att finnas några personuppgifter som kan kopplas till 

enskilda individer. Jag vill innan intervjun också informera om att du när som helst kan 

avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor. Är detta okej, för i så fall sätter jag på 

inspelningsutrustningen nu. 

 

Frågeställningar 

Situationen idag?  

Vad tänker du idag om händelsen med den onyktra körningen, nu när det har gått en tid?  

Hur ser din situation ut idag när det gäller arbete?  

Har det varit någon förändring när det gäller arbetssituation efter händelsen med 

den onyktra körningen? 

Hur ser din situation ut idag när det gäller körkort?  

Fick du ditt körkort indraget vid händelsen med den onyktra körningen?  

Om ja, För hur lång tid? Har du fortfarande körkortet indraget? Hur har det 

fungerat/fungerar att vara utan körkort? Har du haft/har körkort med villkor om 

alkolås (fler frågor om det senare)? 

Hur ser din situation ut idag när det gäller familj och/eller vänner?  

Har det varit någon förändring i din familjesituation/din vänkrets efter händelsen 

med den onyktra körningen? 

Vad har varit betydande för att din livssituation ser ut som den gör i dagsläget? 
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Kontakter polisen? 

Har du haft någon kontakt med polisen efter händelsen med onykter körning?  

Om ja, På vems initiativ togs kontakten, din eller polisens? 

Om ja, Vad var anledningen till kontakten? 

Om ja, hur upplevde du polisens bemötande när ni hade kontakt? 

 

Kontakter beroendevård/socialtjänst? 

Har du haft någon (fortsatt) kontakt med beroendevård eller socialtjänst?  

 Om ja, Vad har den kontakten bestått/består av? 

Om ja, Vill du berätta vad detta betytt eller betyder för dig? 

Om ja, Tror du att du på egen hand skulle ha sökt dig till beroendevård eller 

socialtjänst, om du inte hade fått erbjudandet via polisen om detta? 

Har du erbjudits något rehabiliteringsprogram (vård eller behandling)?  

Om ja, Vad för rehabiliteringsprogram? 

 

Rehabiliteringsprogram (behandling)? 

Har du deltagit i något rehabiliteringsprogram? 

Om ja, Vad är det för rehabiliteringsprogram? 

Om ja, Vilka förväntningar hade du på rehabiliteringsprogrammet innan du 

deltog? 

Om ja, Vad har rehabiliteringsprogrammet betytt eller betyder för dig? 

Om ja, Upplever du att behandlingen har varit till nytta?  

Om ja, Deltar du fortfarande i programmet/behandlingen? 

Om ja, Skulle du behöva ytterligare behandling? 

Om ja, Tror du att du på egen hand skulle ha sökt dig till ett 

rehabiliteringsprogram eller behandling, om du inte via polisen fått SMADIT-

erbjudandet och kommit till beroendevård eller socialtjänst och därifrån fått 

erbjudande/tips om rehabiliteringsprogram/behandling? 

 

Alkohol? 

Hur hanterar du alkohol idag? Dricker du alkohol? 

Om dricker alkohol, har du ändrat ditt sätt att dricka?  

Om ja, På vilket sätt har du ändrat ditt sätt att dricka, jämfört med före 

händelsen med den onyktra körningen? 
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Om ja, På vilket sätt har du ändrat ditt sätt att dricka, jämfört med precis efter 

händelsen med den onyktra körningen? 

Om inte dricker alkohol, tror du att du kommer att dricka alkohol i framtiden? 

 

Onykter körning? 

Hur ser du på onykter körning nu när det gått en tid sedan erbjudandet om SMADIT? 

Har du på något sätt ändrat dina attityder gällande onykter körning?  

Om ja, På vilket sätt har du ändrat dina attityder gällande onykter körning? 

Har du på något sätt ändrat ditt beteende gällande onykter körning?  

Om ja, På vilket sätt har du ändrat ditt beteende gällande onykter körning? 

Om personen dricker alkohol, Om du dricker alkohol ibland, ser du någon risk för att du 

skulle köra onykter igen? 

 

SMADIT-metodens effekt? 

Anser du att SMADIT-metoden, det vill säga att man redan av polisen får ett erbjudande om 

kontakt med beroendevård eller socialtjänst, har någon effekt eller nytta?   

 Om ja, Har SMADIT-metoden haft effekt/nytta för dig? 

 Om ja, Tror du att SMADIT-metoden har effekt/nytta för andra?  

Tror du att dina (eventuella) ändrade attityder skulle ha skett ändå, utan SMADIT-metoden?  

Tror du att ditt (eventuellt) ändrade beteende skulle ha skett ändå, utan SMADIT-metoden?  

Utifrån de erfarenheter som du har när det gäller SMADIT-metoden (som innebär 

samarbete mellan bland annat polis, beroendevård och socialtjänst) hur ser du på de rutiner 

som finns? (Med rutiner menar jag polisens muntliga och skriftliga erbjudande, att du när 

du tackar ja till erbjudandet om kontakt med socialtjänst/beroendevård signerar en speciell 

blankett, att socialtjänsten/beroendevården ringer upp dig inom 24 timmar osv.) 

Skulle någonting kunna göras annorlunda eller bättre när det gäller SMADIT-metoden? 

 

Straff? 

Hur lång tid efter rattfyllerikörningen fick du beslut om straff (påföljd)? 

Vilket straff fick du? 

Godtog du straffet? 

 

Fick du straffet (påföljden) omvandlat på något sätt? 
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Har du avtjänat straffet? 

Hur kändes det? 

Har straffet påverkat dig i din syn på rattonykterhet?  

 Om ja, Kan du förklara hur? 

 

Alkolås? 

Fick du något erbjudande om att delta i alkolåsprogrammet och få alkolås installerat? 

Ansökte du om att få delta i alkolåsprogrammet? 

Om ja, Har du fått besked från Transportstyrelsen? 

Om ja, Vad innebar beskedet? 

Om positivt besked om deltagande, Deltar du under ett eller två år? 

Om positivt besked om deltagande, Har du fått alkolåset inmonterat? 

Om positivt besked om deltagande, Vad innebär det för dig att ha ett alkolås, hur upplever du 

det och hur fungerar det tycker du? 

Om negativt besked om deltagande, Vet du varför du fick avslag?    

Om negativt besked om deltagande, Hur upplevde du det? 

Framtiden? 

Tror du att du kommer att bli misstänkt för rattfylleri (köra onykter) någon mer gång? 

Varför/varför inte?  

Vad anser du vara det viktigaste för att du inte ska köra onykter igen?  

Vad är mest avskräckande?  

 Risken för straff? 

 Risken för att råka ut för en olycka där du skadar dig? 

 Risken för att skada någon annan i en olycka? 

 Risken att bli av med körkortet? 

Risken att förlora jobbet? 

 Skammen att köra rattfull? 

Varför tycker du så? 

Har SMADIT-metoden på något sätt bidragit till hur du tänker? 

 

Avslutning 

Då har jag fått svar på de frågor jag hade. Har du något du skulle vilja tillägga som du tycker 

att jag har missat? Då vill jag säga ett stort tack för att du ställde upp på den här intervjun!  
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trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se
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TEL +46(0)13 20 40 00 
www.vti.se

BORLÄNGE 
POST/MAIL BOX 92 
SE-721 29 BORLÄNGE 
TEL +46(0)243 446 860 
www.vti.se 

STOCKHOLM 
POST/MAIL BOX 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se
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POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
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