
Att arbeta med SMADIT,  
exempel från polisregionerna 
Arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol 
och droger i trafiken) bedrivs på varierande 
sätt över landet och utifrån lokala förutsätt-
ningar. För att ge exempel på olika sätt att ar-
beta beskriver vi i detta faktablad polisregion-
ernas erfarenheter och arbete med SMADIT. 

Samtliga sju polisregioner arbetar med SMADIT och de 
deltar vanligen i regionala styrgrupper och regional sam-
verkan om arbetet. I en majoritet av polisregionerna har 
myndigheten ingått avtal om samverkan med andra aktö-
rer, till exempel socialtjänsten, länsstyrelsen och Krimi-
nalvården och i ett par fall även med regionen, Tullver-
ket och Kustbevakningen.  

Erbjuder kontakt med vården 
Alla polisregioner erbjuder SMADIT till personer som 
misstänks för rattfylleri. Sex polisregioner ger även 
SMADIT-erbjudande till personer som misstänks för 
drograttfylleri och en region ger därutöver SMADIT-
erbjudande till personer som misstänks för sjörattfylleri. 

Överlämning för vård och behandling av en person som 
tackat ja till ett SMADIT-erbjudande sker oftast till kon-
taktpersoner på regionen eller socialtjänsten. Men inom 
polisregionerna finns flera lokala samarbeten och det kan 
finnas olika rutiner för överlämning inom en och samma 
region. Överlämning kan till exempel ske till en särskild 
SMADIT-mottagning.  

Uppföljning 
För att kunna följa upp arbetet dokumenterar ett par 
polisregioner erbjudandet, liksom om personen tackat ja. 
En polisregion samlar också in uppgifter om personens 
kön, ålder och vilken substans som personen använt. 

Att delta i andra aktörers uppföljning av SMADIT-
arbetet har visat sig kunna bidra till att identifiera 
utvecklingsområden, till exempel rutiner för 
överlämning och för insamling av data som kan 
analyseras.  

Detta är SMADIT 
SMADIT är ett arbetssätt som går ut på att erbjuda perso-
ner som ertappas för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri en 
vårdkontakt. Syftet är att minska antal återfall i den här 
typen av brott samt ge personer direkt möjlighet till vård 
och stöd. SMADIT förutsätter samverkan och samarbete 
mellan olika aktörer som polis, region, länsstyrelse, kom-
mun och i vissa fall Kustbevakningen och Tullverket. 

Framgångsfaktorer  
för ett väl fungerande arbete 
Polisregionerna har identifierat flera framgångsfaktorer i 
det regionala SMADIT-arbetet:  

• Aktörer som kan avsätta den tid som krävs för att
hålla personalen informerad och uppdaterad.

• Information och kunskap till den egna organisationen
och till andra berörda aktörer.

• Rutin för hur kontakter tas mellan polis, kommuner
och region.

• Samverkan mellan aktiva och engagerade aktörer som
tar ansvar för sitt område.

• Överenskommelser för att tydliggöra ansvarsfördel-
ning.
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Om detta kunskapsstöd  
Faktabladet baseras på resultatet från en webbenkät om 
SMADIT-arbete till Sveriges sju polisregioner. Enkätfrå-
gorna handlade om samverkan, arbetssätt och uppfölj-
ning under verksamhetsåret 2018 och besvarades under 
maj-juni 2019. Svar på frågor med öppna svar eller kom-
mentarsmöjlighet har kategoriserats på övergripande 
nivå och sedan analyserats med en enkel textanalys.  

Användning 
• Faktabladet beskriver hur polisregionerna arbetar med 

SMADIT, men är ingen komplett redovisning av arbetet.  

• Faktabladet kan användas som stöd och inspiration för 
länsstyrelser, polisregioner, kommuner och regioner 
som vill starta eller utveckla samverkan regionalt och 
lokalt.  

• Läs också vårt faktablad Att arbeta med SMADIT,  
exempel från länsstyrelserna. 
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