
Trafikforskning för livet
- om alkohol, droger och trafiksäkerhet

Hur påverkas fordonsförare av alkohol och andra droger? 
Och hur påverkar vi förarna att inte köra berusade?

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer forskning om alkohol, 
droger och trafiksäkerhet för att färre ska dödas eller skadas i trafiken.



Din gåva bidrar till lösningen
Varje timme dygnet runt görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige. Varje år sker 
meningslösa dödsfall och många skadas svårt. Mycket forskning och kraftfulla åt-
gärder krävs för att lösa problemen kring rattfylleri och för att höja trafiksäkerheten.
Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet stödjer forskning om alkohol, droger och tra-
fiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar. Så här kan du bidra till 
forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet:

Minnesgåva
En minnesgåva är en gåva som sätts in på fondens bank-
giro samt ett minnesbrev som skickas i samband med en 
begravning.

Man kan också ange MHF:s trafiksäkerhetsfond i dödsan-
nonsen som insamlingsändamål för minnesgåvor. Fon-
den sänder då en sammanställning till begravningsbyrån 
eller anhöriga, med namn på de personer som sänt in 
minnesgåvor.

Minnesbrev kan beställas på vår hemsida. Uppge den 
avlidnes namn samt begravningsbyråns eller anhörigs 
adress så att vi kan återkoppla om gåvan. Dessa uppgifter 
står oftast i dödsannonsen.

Minnesgåvor sätts in på Bankgiro 5724-0749  eller direkt 
via Swish 123 528 82 12

Minnesbrev beställs på mhf.se/minnesgava

Gåvogram
Ett gåvogram skickas till någon du vill hylla, till exempel 
vid en högtids- eller födelsedag. Du köper dem på vår 
hemsida och behållningen går oavkortat till MHF:s trafik-
säkerhetsfond.

Beställ gåvogram på www.mhf.se/tsfonden.m .

Gåvor och testamente
Din gåva eller ditt testamente till MHF:s trafiksäkerhets-
fond kan omfatta kontanter, värdeföremål, aktier, fond-
andelar, fastigheter mm. Fonden är befriad från skatt på 
ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Detta 
innebär att hela värdet kommer fonden till godo.

Gåvor sätts in på Bankgiro 5724-0749.

Eller direkt via Swish 123 528 82 12

Behållningen tillfaller oavkortat ”Stiftelsen MHFs Fond för trafiksäkerhet” med uppgift
att främja forskning om alkohol och trafiksäkerhet.
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”SMADIT ur den misstänkte 
rattfylleristens perspektiv”
Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 2012.

SMADIT är en förkortning av Samverkan Mot Alkohol och 
Droger i Trafiken. Det är en metod för att förmå ertappade 
rattfyllerister att frivilligt söka professionell hjälp genom 
beroendevården. I forskningsprojektet undersöks hur 
polisen och beroendevården/socialtjänsten bör möta och 
samtala med rattfyllerister för att dessa ska välja att gå in 
i behandling.

Trafikforskning för livet
Fonden bildades 1981 och har under åren gjort mycket forskning möjlig som stärkt 
svensk trafiksäkerhet. 
Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till 
fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. An-
sökningsblankett och mer information finns på www.mhf.se/tsfonden.m .

Exempel på stödd forskning

”MC-förares attityder och riskmedvetenhet”
Luleå Tekniska Universitet, 2011.

En jämförelse mellan nöjesåkande och pendlande mo-
torcyklister. Resultatet visar att båda grupperna tar risker 
men på olika sätt.

”Drogpåverkan hos olycksförare”
Umeå Universitetssjukhus, 2007.

Förekomst av andra droger än alkohol i samband med 
motorfordonsolyckor. 
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Ledning och tillsyn
Fondens styrelse har fem ledamöter. Ordföranden och två ledamöter utses av MHF. En ledamot utses av CAN, 
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, och en utses av Nordic Alcohol And Drug Network – 
NordAN.

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm. 

Tel. 08-555 765 80 

fonden@mhf.se

www.mhf.se/tsfonden.m

Gåvor till fonden 

Bankgiro 5724-0749


