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Förord  

Du håller i din hand en rapport över Maia-projektets utveckling under drygt ett halvår 

av arbetet. Projektet stöds av Statens folkhälsoinstitut som beviljat medel som också 

inkluderar medel för en utvärderare på halvtid. Sofia Green arbetar med detta inom 

vårt forskarteam vid Örebro universitet.  

Redan tidigt i planeringen av utvärderingsarbetet stod det klart att utvärderingen 

skulle syfta till att beskriva, skapa förståelse och bidra till att vidareutveckla processen 

som ett utvecklingsarbete innebär. Maia-projektet är ett brett samverkansprojekt där 

ambitiösa mål har satts upp för verksamheten. I denna rapport ges en belysning av hur 

projektet byggts upp och hur genomförandet förlöpt under den tid som gått sedan 

projektet påbörjades under hösten 2009. Avsikten med denna delrapport är att ge en 

tydligare bild av insatser som gjorts, hinder som uppkommit och visa på framgångar, 

för att därigenom stimulera till vidareutveckling av de olika insatserna inom projektet 

samt en ökning av måluppfyllelsen. När planer möter verklighetens vardag sker ofta 

ingen mjuklandning utan arbetet nödgas förändras och tidsplaner måste ofta justeras. 

Rapporten ger en bild av detta. Det ger oss utmaning och nya möjligheter inför det 

fortsatta arbetet.  

Det är en rad personer som på olika sätt bidragit till att detta utvärderingsarbete 

kunnat förverkligas. Länssamordnaren Marie Montin och projektledare Hasse 

Eriksson vid polismyndigheten tillsammans med Polismästare Roland Svensson är 

centrala för projektets genomförande. Utvärderingsgruppen har också på ett 

konstruktivt sätt bidragit till insikter som nås i denna komplicerade forskningsprocess. 

Ett stort tack till alla som ställt upp på intervjuer, besvarat enkäter eller på annat sätt 

bistått med hjälp med statistik, data och andra handlingar. 

 

Örebro den 12 augusti 2010 

 

Charli Eriksson 

Professor i folkhälsovetenskap, Örebro universitet. 
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Utgångspunkter för projektet och för utvärderingen  

För att kunna säga något om vad som hänt i projektet respektive i utvärderingsväg har 

dels tidigare upprättade dokument, och dels löpande dokumentation tillsammans fått 

tjäna som en slags baslinje. De dokument som har tagits med i halvårsrapporten är ett 

underlag för den första ansökan till Statens folkhälsoinstitut om projektmedel, en 

ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd och den forskningsplan för utvärderingsarbetet 

som formulerades. Utvärderarens löpande fältanteckningar, intervjuutskrifter och 

mötesanteckningar under perioden november 2009 t o m juni 2010 har också tjänat 

som ett underlag. Likaså de reflektioner som den stödjande utvärderingsgruppen 

bidragit med. De kvantitativa uppgifter som införlivats i rapporten handlar om brott 

mot alkohollagstiftningen och är hämtade från polismyndighetens egna datoriserade 

anmälningssystem RAR (står för Rationell anmälningsrutin). Statistik för antal 

omhändertagna ungdomar enligt lag om omhändertagande av berusade personer 

kommer från Transportstyrelsen. En systematisk bearbetning av alla dessa slags 

uppgifter har alltså bidragit till delrapportens innehåll.  
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Ansökan om projektmedel 

I oktober år 2008 formulerades en första ansökan till Statens folkhälsoinstitut i syfte 

att erhålla medel för att kunna utveckla det gemensamma arbetet mot den illegala 

alkoholen inom Örebro län (Montin 2008). Länsstyrelsen Örebro län stod bakom 

ansökan som projektansvarig organisation. Projektet beskrevs som ett pilotprojekt 

vilket skulle utvärderas både avseende process och effekt genom ett samarbete med 

Örebro universitet. Bakgrunden till satsning var flertalet tydliga indikationer på att 

den illegala alkoholen är ett stort problem. Försäljningen till barn och ungdomar var 

en av de bidragande orsakerna till att en arbetsgrupp bildades för att ta reda på hur 

flera myndigheter skulle kunna agera gemensamt i frågan. Initiativtagare och 

representanter i arbetsgruppen var personer från polismyndigheten i Örebro län, 

Länsstyrelsen Örebro län, Örebro kommun samt Örebro läns landsting. De 

myndigheter som bjöds in till dialog om satsningen var Kronofogdemyndigheten, 

Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Kriminalvården.  

Målsättningen med projektet 

Målsättningen för satsningen beskrevs enligt projektplanen som: ”Att minska 

tillgången på privat införd och smugglad alkohol till försäljning i Örebro län”.  

 

Ett mål som uppgavs kunna nås genom: ”Att myndigheter, samordnat och i 

samverkan, utvecklar nya metoder i syfte att få stopp på smuggling och 

vidareförsäljning”.  

 

Det som arbetsgruppen mer preciserat ville åstadkomma sammanfattades enligt 

följande:  
 

• Att verktyg skapas för att den illegala handeln ska kunna begränsas, vilket i sin tur 
innebära att barn och ungdomars samt andra sårbara gruppers tillgång till den 
illegala alkoholen ska begränsas.  
 

• Att genom myndighetsgemensamma insatser ska enskilda individers möjlighet att 
skapa sig en svartinkomst försvåras.  
 

• Att en underrättelsebaserad myndighetssamverkan ska inledas för att arbetet mot 
den organiserade brottsligheten i förlängningen ska kunna effektiviseras.      

Plan för genomförandet 

För varje myndighet som ville ingå i det gemensamma arbetet formulerades ett antal 

punkter att arbeta utefter.  

 

5 
 



Tabell 1. Punkter för insatser för respektive myndighet som förväntades ingå i arbetet enligt 

Montin (2008). 

 
Polismyndigheten 

• Information i samverkan med Örebro kommun till åkerinäring och bussbolag 

• Langningskontroll enligt Växjömodellen, dvs. genom samverkan mellan kommun och polis   

• Särskild tillsyn tillsammans med alkoholhandläggarna  

• Trafikkontroller mot minibussar och olika släpkombinationer 

• Tipstelefon 

• Utökat fokus på utredningssidan med målsättning att få ett större ärende per 

närpolisområde 

• Underrättelsesamarbete mellan polis och Tullverket 

• Strukturerat informationsutbyte med andra brottsbekämpande myndigheter 

Örebro kommun 

• Information i samverkan med Örebro kommun till åkerinäring och bussbolag  

• Information till fackliga organisationer i åkeribranschen 

• Langningskontroll enligt Växjömodellen, dvs. genom samverkan mellan kommun och polis   

• Särskild tillsyn tillsammans med alkoholhandläggarna  

• Telefonrådgivning vid vuxen- och ungdomsenheten, Örebro kommun 

Länsstyrelsen 

• Samverkan med Ansvarsfull alkoholservering 

• Samordning med övriga kommuner förutom Örebro kommun 

Kriminalvården och Frivården 

• Ta fram uppgifter på dömda personer för brott mot alkohollagen och olika införselbrott 

Tullverket 

• Underrättelse samarbete mellan polis och Tullverket 

• Utbildning och information för åkerinäring och trafikpoliser, m.fl.  

• Punktskattekontroll 

• ”Tullparad” 

 
 

Förutom de föreslagna insatserna skulle dessutom varje myndighet ta upp frågan om 

illegal alkohol i samband med en arbetsplatsträff då man samtidigt aktualiserade sin 

egen alkoholpolicy. Enligt projektplanen skulle även informationsansvariga vid 

Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Örebro kommun gemensamt ansvara för att ta 

6 
 



fram en mediastrategi som skulle syfta till att synliggöra frågan och väcka opinion i 

inom hela länet. För att kunna initiera och driva det arbete som föreslogs ansågs en 

projektledare vara nödvändig. Ansökta medel skulle av den orsaken framförallt 

disponeras för just en projektledartjänst.     
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Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd 

I slutet av oktober 2009 utarbetades ytterligare en ansökan ställd till Statens 

folkhälsoinstitut om ekonomiskt stöd då projektet beviljats medel tidigare samma år  

(Montin 2009a).  

Målsättningen med det fortsatta projektet 

Det övergripande målet med arbetet består d vs att försöka minska tillgången på privat 

införd och smugglad alkohol till försäljning i Örebro län. Vad som var nytt för 

ansökan var den uttalde ambitionen att alla kommuner i Örebro län ska sluta upp i 

arbetet tillsammans med de myndigheter och den kommun som redan har startat.  

Plan för fortsatta insatser 

De tillvägagångssätt som uttrycktes vara tillämpbara för att målet skulle kunna nås 

var: samverkan, traditionellt polisarbete, underrättelseverksamhet och spaning. 

Kronobergsmodellen samt den kommande Örebromodellen för att avbryta olika slags 

föräldrafria fester nämdes även som centrala metoder för framtiden. Målgruppen som 

beskrevs var i första hand ungdomar men även allmänheten i stort. För den aktuella 

ansökningsperioden som sträckte sig mellan oktober 2009 t om december år 2010 

uttrycktes att följande skulle åstadkommas:  

• En effektivare bekämpning av illegal alkohol genom samverkan: ”Ett större 

alkoholärende ska få tjäna som skolexempel hur samverkan med andra myndigheter kan 

ske. Det kan handla om skatteärenden, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring mm.” 

• En mediaplan upprättas.  

• Ungdomars tillgång till alkohol minskas. 

• Polisens insatser och kodning av brott kvalitetssäkras.  

• Information om langare insamlas genom tillämpa Kronobergsmodellen samt 

Örebromodellen.  

• Opinionsbildning inre: ”Varje deltagande myndighet/organisation tar upp frågan vid en 

arbetsplatsträff”. 

• Opinionsbildning yttre: ”Arbetet ska komma till allmänhetens kännedom att det inte är 

riskfritt att hålla på med försäljning av illegal alkohol”.    
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Forskningsplan 

I november 2009 formulerades en ansökan om etikprövning (Eriksson & Green 

2009a) till den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och i samband med detta 

skrevs en forskningsplan (Eriksson & Green 2009b).  

Målsättningen med utvärderingsarbetet 

Sett utifrån hur forskningsplanen är formulerad kan utvärderingsarbetet sägas vara 

riktat mot att dels undersöka hur genomförandet av den myndighetsgemensamma 

satsningen utvecklas, dels studera vilket resultat som uppnås genom de insatser som 

genomförs. De vetenskapliga frågeställningarna som formulerades rör därför såväl 

implementering, vidmakthållande och resultat. Syftet som uttryckts är att med hjälp av 

vetenskapliga metoder studera huruvida man genom: samverkan, underrättelseledd 

verksamhet, tillämpning av Kronobergsmodellen samt vidareutveckling av metoden för 

att avbryta föräldrafria fester kan minska ungdomars tillgång till illegal alkohol inom 

Örebro län.  

Plan för delutvärderingsinsatser 

Som forskningsplanen är skriven kan projektet studeras utifrån fem olika fristående 

komponenter enligt följande:  

1. Samverkansprocessen 

För att dokumentera samverkansprocessen mellan myndigheterna är intervjuer med 6-

10 nyckelpersoner både inledningsvis och i slutet av projektet en målsättning. Detta i 

syfte för att kunna belysa förändringar i samverkan parterna emellan. Samtalen kunde 

önskvärt handla om hur samverkan har fungerat, vilka roller de olika parterna haft 

och om relationerna fördjupats. 

2. Underrättelseledd verksamhet   

Genom att följa hela kedjan från underrättelse och förundersökning till åtal och utslag 

i domstol antas den underrättelseledda verksamheten kunna studeras. En fallstudie gör 

lämpligen efter halva projekttiden som en slags avstämning av hur arbetet fungerar. 

Kedjans eventuella brister skulle förslagsvis kunna skildras genom intervjuer med 

nyckelpersoner från respektive myndighet. Vid polismyndigheten kan de enheter för 

kriminalunderrättelsetjänst (KUT) vilka har en nyckelroll i det underrättelseledda 

polisarbetet samt Förundersökningsledare (FU-ledare) vilka parallellt svarar för 

förundersökningarna vara intressanta. Även åklagare vid Åklagarmyndigheten bedöms 

intressanta i sammanhanget. Totalt 6-10 personer bör kunna intervjuas i samverkan 

med jurister vid Örebro universitet.  
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3. Evidensbaserad verksamhet: Kronobergsmodellen 

Denna verksamhetsdel innehåller en rad moment som antas vara värdefulla att följa ur 

flera aspekter. Utbildningsinsatsen som genomförs i januari 2010 planeras följas upp 

på lämpligt sätt för att kunna ta del av deltagarnas förväntningar och åsikter inför 

satsningen. Genom att tidigt intervjua berörda närpolischefer kan även dessas 

förväntningar och synpunkter fångas. Om det finns några skillnader mellan 

närpolisområdena inför implementeringen samt om det skapas nya differenser i och 

med tillämpningen av modellen kommer förhoppningsvis att kunna belysas.  

 Vidare finns en ambition att få större kunskap om samtalet som äger rum mellan polis 

och förälder t ex i samband med att en ungdom påträffas berusad eller bärandes på 

alkohol. Frågor som avses behandlas är: hur hanterar polisen föräldrakontakterna, vad 

de leder kontakten till, vilken betydelse har samtalet för föräldrarna respektive 

ungdomarna etc.  

 Lika intressant är att försöka fånga betydelsen av de informationsmötena som polis 

eller socialtjänst enligt Brottsförebyggande rådets rapport ska hållas av polis och/eller 

socialtjänst en tid efter att föräldrar blivit kontaktade. Såväl föräldrar, ungdomars, 

polisens och fältassistenternas tankar och erfarenheter skulle vara betydelsefulla att få 

ta del av. Även deras erfarenheter av hur mötena fungerar är intressanta.   

4. Erfarenhetsbaserad verksamhet: Metod för att avbryta föräldrafria fester 

Eftersom denna verksamhet ska vidareutvecklas ligger fokus på att skapa en bild av 

hur insatserna som genomförs och vad de har för effekter. Lämpligen följs några 

insatser upp med intervjuer av ungdomar och föräldrar samt polis och socialtjänst. 

Tanken är att belysa variationerna i situationerna som t ex hur festen blev känd för 

polisen eller fältassistenter, vilka ingripande som gjordes och om den avstyrdes i tid.    
 

5. Effektvärdering 

En effektvärdering är en stor utmaning eftersom det är mycket som påverkar alkohol- 

och drogsituationen i länet. Följande områden kommer ändå prövas att beskrivas: 

Ungdomars tillgång till illegal alkohol, Antalet redovisade underrättelsestyrda 

alkoholärenden, Antalet akuta alkoholförgiftningar och Förändringar avseende 

misshandel och skadegörelse.    

 Ungdomars tillgång på illegal alkohol kan belysas genom analys av Liv & Hälsa Ung 

2007 och 2009 eftersom elever i skolår 7 och 9 samt år två på gymnasiet i Örebro län 

fått besvara enkätfrågor rörande detta. Uppgifter när det gäller de kvantitativa målen 

för den underrättelsestyrda verksamheten planeras inhämtas från polismyndighetens 

egna datasystem RAR. Möjligheten att följa antalet akuta alkoholförgiftningar genom 

uppgifter inom hälso- och sjukvården finns på länsnivån. För närvarande pågår arbete 

med att utveckla en möjlighet att analysera detta för de fyra olika närpolisområdena. 
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Betydelsefullt vore om vårdpersonal under en period kunde ställa frågor kring vad 

ungdomen har druckit och vart han/hon har fått tag i alkoholen. Data för misshandel 

och skadegörelse, vilka har nära relation till alkoholförtäring, kommer att hämtas från 

polisens egna system och Brottsförebyggande rådets statistik. För att sedermera kunna 

göra en samlad analys kommer en kombinerad analys göras av den mixed method 

ansats som projektet anlagt (se t ex Creswell & Plano 2007). 
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Metodiken för utvärderingsarbetet 

För att förtydliga hur utvärderingsarbetet har framskridit samt kommer att fortsätta 

ges här en beskrivning av organisationen och metoderna som studierna görs utifrån.  

Forskningsplan och etikprövning   

Som ett första steg utformades en plan för hur projektet skulle kunna studeras både 

avseende process och effekt. För att uppnå en intern validitet dvs. ett tecken på att 

man mäter det man avser att mäta krävs en planering och god undersökningsstrategi. 

En noggrann planering av utvärderingens alla moment kan sägas vara A och O för en 

hög intern validitet (Ruane 2007). Forskningsplanen formulerades i samråd med 

projektledningen och utvärderingsgruppen. Etiknämnden i Uppsala bad i december 

2009 först om kompletterande uppgifter innan de i januari 2010 kunde meddela att 

ansökan var godkänd men med vissa förbehåll. För enligt nämnden var det inte 

acceptabelt att projektsekreteraren var knuten till en forskargrupp men hade sin 

anställning vid polismyndigheten. Svårigheten ansågs ligga i att utvärderaren kunde 

hamna i en position som innebar att hon var tvungen att ge ut information till de 

chefer inom polismyndigheten som krävde det. Uppgifter som kunde ha kommit till 

henne i förtroende i egenskap som forskare. Detta ansåg nämnden inte vara förenat 

med god forskningsetik. Nämnden förordade att anställningen skulle avlutas och att 

det i framtiden skulle tydligt framgå att det var Örebro universitet som är huvudman 

för forskningen. Samtliga aspekter beaktades och forskningsplanen har i och med 

yttrande fungerat som viktiga riktlinjer i arbetet.  
 

Organisation för utvärdering  

Som stöd i utvärderingsarbetet bildades tidigt en utvärderingsgrupp bestående av 

lektor Hanna Arnesson, Folkhälsovetenskap, Hälsoakademin, Örebro universitet, 

professor Charli Eriksson, Folkhälsovetenskap, Hälsoakademin, Örebro universitet, 

lektor Roland Haglund, Rättsvetenskap, Akademin för juridik, psykologi och socialt 

arbete, Örebro universitet, epidemiolog Margareta Lindén-Boström, vid 

Samhällsmedicinska avdelningen; Örebro läns landsting, samt doktorand Camilla 

Pettersson och projektsekreterare Madelene Larsson vilka båda är medarbetare i 

Forskarteamet för utvärdering av frivilligorganisationernas alkohol- och 

drogförebyggande arbete. Utvärderingsgruppens samlade kompetens har bidragit till 

att frågor angående hur studien kan byggas upp, vilka metoder som är mest lämpliga 

att använda, vilka svårigheter som bör tas med i beräkning har diskuterats. Framtida 

samtal kommer utgå ifrån delrapporteringen och fortsatt datainsamling kommer att 

sättas i fokus. Eftersom liten tid återstår för utvärderingsinsatser bör dessa avvägas 

noga mot vad de kan generera till en ökad förståelse för projektet.  
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Möten  

Utvärderaren har enskilt eller tillsammans med forskningsledaren från och med augusti 

2009 träffat projektledningen, dvs. projektledare och länssamordnaren för alkohol-, 

narkotika-, tobaks- och dopning. Tabellen ger en bild av mötenas deltagare och fokus.  

Tabell 2. Förteckning över utvärderarens olika möten med projektledningen och 
utvärderingsgruppen. Tidpunkt, närvarande och mötes innehåll redovisas.  
 

Tidpunkt  Närvarande Innehåll 
2009  
Augusti M.H.C.S. Intro - beskrivning av projekt 

 
September H.S. Intro - beskrivning av projekt

 
 M.H.R.C.S. Intro - beskrivning av projekt

 
Oktober M.H.C.S. Planering av genomförande och 

utvärderingsinsatser.  
 

November H.T.C.S. samt 
utvärderingsgruppen 

Presentation av projektet och 
utvärderingsplanering. 
 

December M.H.C.S. Redogörelse för vad som hänt sen 
föregående möte.  

2010  
Januari Inga möten. 

Februari M.H.C.S. samt 
personalhandläggare, 
vid Polismyndigheten. 
 

Diskussion kring genomförande och 
utvärderingsinsatser, samt anställning 
av utvärderare.  
 

Mars 
 
 
 
Mars 

M.H.S. 
 
 
 
C.S. 
Utvärderingsgruppen. 

Redogörelse för vad som hänt sen 
föregående möte, samt planering av 
utvärderingsarbetet. 
 
Utvärderingsplanering och diskussion 
kring val av datainsamlingsmetoder. 
 

April M.H. Konferens medverkan – Reflektion kring 
prevention (Detta möte var utvärderaren 
inte dalaktig i).  
 

Maj  M.H.S. Samtal inför konferens medverkan.  
Kort uppdatering om nuläget. 
 
 

Juni 
 

M.H.C.S. Avstämning inför halvårsrapportering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: M: Marie Montin, länssamordnare, Länsstyrelsen, H: Hans Eriksson, projektledare, 
Polismyndigheten, C: Charli Eriksson, forskningsledare, Hälsoakademin, Örebro universitet, S: Sofia Green, 
projektsekreterare, Hälsoakademin, Örebro universitet, R: Roland Svensson: Polismästare/Chef enheten för 
verksamhetsplanering, T: Tomas Ammer, Polisinspektör.   
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Dokumentation 

Olika former av dokumentation för projektet och processen har samlats in och 

bearbetats kontinuerligt. Informationsinhämtningen har byggt på att utvärderaren 

efterfrågat uppgifter eller så har projektledningen på eget initiativ delat med sig av 

olika slags information och dokument. Någon särskild struktur för återrapporteringen 

till utvärderaren har dock inte varit aktuellt. Utvärderingsarbetet har utvärderaren 

dokumenterat genom att föra minnesanteckningar som handlat om alltifrån vad möten 

med sakkunniga har gett, vilka försök till fördjupningar som gjorts, vilka iakttagelser 

som gjorts, vilka svårigheter som hanteras etc.      

Datainsamlingsmetoder 
Inom samhällsvetenskaplig forskning är en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod vanligt förekommande (t ex Ruane 2007). I detta fall är det intervjuer och 

observationer som kommer att kompletteras med kvantitativ analys av data från Liv 

och hälsa ung år 2005, 2007 och 2009.   

Intervjuer  

Oavsett vilken slags forskning det handlar om så väljs metoderna utifrån fenomenet 

som avses undersökas och vilka frågor man ställer. Samtal i intervjuform kan ses som 

ett mångsidigt forskningsredskap då det ger forskaren möjlighet att anpassa samtalen 

efter sina forskningsfrågor (Olsson & Sörensen 2001). Om intervjun innebär att 

respondenten kan förmedla sina unika kunskaper, erfarenheter etc. angående en viss 

sakfråga kan den utomståendes förståelse lättare tillökas.  

  Urvalet av intervjupersoner kommer under utvärderingsarbetet i huvudsak ske utifrån 

den urvalsmetod vilken ofta benämns som ett snöbollsurval. Det vill säga ett urval som 

bygger på flera steg där man först kontaktar de personer som förväntas sitta inne med 

relevant information och kunskap, vilka i sin tur förhoppningsvis namnger andra med 

ytterligare perspektiv att bidra med. Urvalet byggs alltså på allt eftersom intervjuerna 

äger rum (Dalen 2008).  

  Vid intervjusammanhang är det viktigt att utbytet mellan intervjuare och respondent 

är av hög kvalitet. Intervjuaren måste alltså framställa frågorna på ett sådant sätt de 

förstås och att ny kunskap skapas. Själva intervjuförfarandet kan alltså underbyggas 

på olika sätt. Den så kallade standardiserade intervjuprocessen syftar till att alla 

respondenter ska få en liknande erfarenhet av intervjun. Inför intervjutillfällena 

kommer respondenten alltså uppmuntras att ta del av frågeformuläret som lämnas ut i 

god tid innan samtalet. Nackdelen med denna slags intervjuform är att samtalen lätt 

kan bli konstlade (Andersson 1994).  

 Det arbete som tar vid efter att en intervju ägt rum är beroende av att en diktafon 

eller likande används under samtalet med respondenternas godkännande. Detta 
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eftersom forskaren måste kunna transkribera intervjuerna dvs. återge det respondenten 

berättar så ordagrant som möjligt i text. Vissa inskjutningar för ökad läsförståelse och 

viss reduktion av ord är dock tillåtet när respondentens svar inte kan uppfattas i sin 

helhet. För att hantera och bearbeta större mängder text kan meningskoncentrering 

vara en användbar teknik att tillämpa för att koncentrera långa meningar utan att 

förlora deras innebörd (t ex Olsson & Sörensen 2001). När allt tillgängligt material är 

färdig transkriberat är nästa steg att läsa igenom allt för att bilda en uppfattning om 

innehållet, samt för att kunna urskilja substantiella uttalanden och teman. Genom att 

bilda olika meningskategorier kan den stora textmassan göras mer överskådlig samt 

hanterbar. I slutfasen av analysprocessen kan flertalet underrubriker som är såväl 

breda som deskriptiva växt fram men då det vid kvalitativa studier är viktigt att 

tolkningen av materialet blir rätt genomförd ska en bedömning av kategoriseringens 

relevans och riktighet göras. Minst två utomstående personer kommer därför läsa ett 

urval av de transkriberade intervjuerna i sin helhet för att kontrollera att utvärderaren 

har utfört meningskategoriseringen på ett godtagbart sätt.  

Observationer 

Att vara i den specifika miljön för att skildra ett visst fenomen har ett stort värde. Att 

genomföra observationer ger en annan slags information jämfört med intervjuer och 

det krävs annan slags kompetens och insatser. I observationsarbetet ingår inte bara att 

studera ett fenomen visuellt sett utan även att lyssna och ställa frågor. I början kan 

frågorna vara mer informativa och generella i sin karaktär för att sedan bli mer 

specifika och direkta. Fältanteckningar är nödvändiga om det ska finnas något att 

bygga vidare på. Anteckningarna får gärna vara så beskrivande som möjligt. Alla slags 

intryck har betydelse för att dokumentationen ska bli så innehållsrik som möjligt. 

Enligt Lofland & Lofland (1995) ska fältanteckningarna innehålla följande fem 

punkter: 

• En grundläggande beskrivningen av omständigheterna kring varje observation. 

• Forskarens personliga intryck och hans eller hennes känslomässiga reaktioner. 

• Idéer för senare analys. 

• Reflektioner från tidigare observationer som glömt bort men som minns vid ett 

senare tillfälle eller vid en ny observationssituation. 

• Noteringar eller idéer inför kommande observationer. 

När och hur registreringen av det upplevda görs är också viktigt att ta ställning till. Att 

använda ljudupptagnings utrustning eller anteckningsblock under observationen är 

dock inte alltid det mest lämpligast alternativet. Att göra ”mentala anteckningar” och 

snabbt anteckna korta stödord anser vissa metodkännare (t ex Lofland & Lofland 

1995) vara enklast och mest korrekt för att inte störa den naturliga ordningen i den 

aktuella kontexten. Tiden mellan observation och registrering bör vara så kort som 
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möjligt och ju mer man brottas med anteckningarna efteråt desto mer går det att få ut 

av sitt material. Vid observationer går dock datainsamlingen och analys mer eller 

mindre ihop. Det är alltid tillåtet att lägga till anteckningar efter att iakttagelserna är 

nedtecknade. För det är inte ovanligt att man minns detaljer i efterhand och då måste 

de få läggas till. När det gäller analysdelen så finns det finns ingen direkt avskiljning 

mellan datainsamling och analys eftersom dessa delar går mer eller mindre ihop. 

Observatörer får vanligtvis kontinuerligt nya ingivelser i och med sin närvaro ute på 

fältet.  

 Inför de observationer som hittills har gjorts inom ramarna för projektet har 

genomförandet diskuterats med utvärderingsgruppen. Ett övervägande har gjorts kring 

vilka metoder och förkunskaper som krävs för att uppnå ett bra och trovärdigt 

resultat. Frågor som hur dokumentationen ska ske, vilka etiska aspekter som måste 

beaktas, hur det kan fungera rent praktiskt med försäkringar etc. har diskuterats. Att 

en person ensam genomför observationer i samband med t ex en musikfestival 

bedömdes orimligt. För att göra en rättvisande skildring ansågs det krävas fler 

observatörer då situationer lätt kan feltolkas. En person kan inte heller ta in och 

förhålla sig till allt som visar sig. En tänkbar lösning som föreslogs var att t ex 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) eller Nattvandrare skulle involveras. Det krävs 

dock goda förkunskaperna om metodiken så problemet fick därför ingen riktig 

lösning. Observationerna har istället handlat om hur varje närpolisområde tillämpar 

Kronobergsmodellen i praktiken på mer vardaglig basis. Utvärderaren har följt med 

två operativa ungdomspoliser ut vid både en riskhelg (valborgsfirande) och en vanlig 

vardagskväll, vilket har fungerat bra rent metodmässigt. Vid båda tillfällena gjordes 

vissa fältanteckningar under tiden, men i huvudsak gjordes utförligare anteckningar 

efter att observationen var avklarad. Detaljer som mindes i efterhand har lagts till och 

nya frågeställningar har tagits med in i efterföljande möten med operativa. 

Utvärderaren har upplevt att det går att få ut mer av sitt material om tid avsätts för 

egen reflektion och om trådar följs upp med tiden. Vissa idéer för en senare analys har 

just kommit av att materialet har betraktas flera gånger allt eftersom kunskaperna och 

förståelsen för den operativa verksamheten har förändrats. 

 Något som oroar utvärderaren är den påverkan som en forskares närvaro alltid kan 

innebära. Utvärderaren har medvetet försökt förtydliga för involverade att studierna 

inte handlar om att bedöma utan om att betrakta för att bättre begripa sammanhang 

osv. Forskarens syfte är att bevittna hur saker sker, utvecklas och vilka utfallen av 

detta blir. Genom att utöka antalet observationer och genom att genomföra olika slags 

observationer t ex i olika slags miljöer skulle validiteten i forskningen sannolikt kunna 

ökas. En fortsatt kritisk granskning av de steg som tas för att dokumentera olika 

sammanhang och skeenden bedöms betydelsefullt även i fortsättningen. 
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Nulägesbeskrivning   

En rättvisande bild av projektet och utvärderingsarbetet kommer sannolikt fram om en 

jämförelse görs mellan de uttalade målsättningarna och fakta kring hur projektet har 

utvecklats. Det vill säga genom att jämföra innehållet i ansökningshandlingar och 

forskningsplanen med det som har blivit synligt i samband med t ex samtal med 

projektledningen, operativa chefer, närpoliser och ungdomspoliser samt vid intervjuer 

och observationer. Följande beskrivs projektets struktur, process och utfall utifrån hur 

projektledningen har arbetat med dessa aspekter. Olika slags handlingar samt samtal 

mellan utvärderare och projektledningen ligger till grund för det som redovisas som 

projektledningens perspektiv. Det som utvärderaren kunnat utläsa genom 

observationer och intervjuer redovisas för sig som utvärderarens perspektiv.  

Tabell 3. Skildring av hur nulägesbeskrivningen är strukturerad och fått sitt innehåll.  

Nulägesbeskrivning   Struktur – Process – Utfall  
 

I. Projektledningens 
perspektiv 

 
Återrapportering till Statens folkhälsoinstitut samt andra handlingar. 

 
II. Utvärderarens 

perspektiv 

 
Observationer, intervjuer och reflektioner utifrån forskningsplan. 
 

 

Ett vanligt sätt att analysera verksamheter är att skilja på struktur, process och utfall 

alternativt resultat. Detta började användas av klassiska hälso- och sjukvårdsforskare, 

som professor Donabedian (t ex 1992) för att tydliggöra vikten av att se vilken 

organisation och vilka resurser som finns i strukturen. Detta var centralt för att kunna 

förstå hur arbetet genomfördes, dvs. hur processer utvecklades, vilka i sin tur ledde till 

olika utfall. När bedömningar görs spelar det en roll vilket perspektiv bedömaren har. 

Därför görs i denna rapport en uppdelning av redovisningen i projektledningens och 

utvärderarens perspektiv. Beskrivningen av utvärderarens perspektiv bygger i sin tur 

på intervjuer, observationer och analys av dokument. 
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Struktur 

För projektledningens del är det betydelsefullt att det myndighetsgemensamma arbetet 

mot illegal alkohol inte ses som något fristående från övrigt samverkans- och 

utvecklingsarbete som bedrivs på regional och lokal nivå. Därför beskrivs inledningsvis 

det länsövergripande alkohol och drogförebyggande arbete som Maia-projektet kan 

relateras till. Sett ur utvärderarens perspektiv är det lika väsentligt att arbetet beskrivs 

utifrån projektets organisation samt styrning, och hur processen dokumenteras intern 

och av utvärderande part.       

 

I. Projektledningens perspektiv 

Maia är ett initiativ som kan sättas i relation till annat länsövergripande alkohol- och 

drogförebyggande arbete som utvecklats tidigare, och som fortfarande pågår. Genom 

att t ex sätta regionala styrdokument för det alkohol- och drogförebyggande arbetet, 

samt konkreta exempel på olika samverkans- och utvecklingssatsningar i fokus, kan 

projektets ramar och sammanhang förmodligen bättre förstås. 

 

Ett länsövergripande alkohol- och drogförebyggande arbete 

Det nuvarande gällande styrdokumentet: ”Strategi för det alkohol- och 

drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011” beskriver tydligt de områden som 

anses vara viktiga att prioritera, vilka åtgärder och insatser som måste genomföras 

samt vad som man vill uppnås med det alkohol- och drogförebyggande arbetet i länet 

(Örebro läns landsting 2008). Länsmålen som finns sedan år 2008 innefattar 1) att 

Örebro län ska vara ett narkotika- och dopingfritt län, 2) den totala alkohol- och 

tobakskonsumtionen ska minska, 3) ungdomsmiljöerna ska vara alkohol- och 

tobaksfria, 4) den illegala försäljningen av alkohol och tobak ska upphöra, 5) 

berusningsdrickandet ska minska, 6) prevention och tidig upptäckt av tobaks-, alkohol 

och droganvändning ska prioriteras, samt 7) trafiken i Örebro län ska vara alkohol- 

och drogfri. Samverkan och samordning mellan olika myndigheter och organisationer, 

på såväl central, regional och lokal nivå framhålls som viktiga framgångsfaktorer. 

Örebro län beskrivs även som ett län med lång tradition av god samverkan mellan 

olika myndigheter på regional och lokal nivå. Citat som följer är hämtat direkt från 

sida 4 i styrdokumentet: ”Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet”: 

”Ett framgångsrikt alkohol- och drogförebyggande arbete kräver insatser från en rad olika 

myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå. Samverkan och 

samordning ökar effektiviteten av insatserna. Örebro län har en lång tradition av god 

samverkan mellan olika myndigheter på regional och lokal nivå”. 
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 På den regionala nivån är det Länsstyrelsen Örebro, Polismyndigheten, Örebro läns 

landsting och Regionförbundet som idag samverkar i form av Samrådsgruppen för det 

alkohol- och drogförebyggandet arbetet, Samhällsråd T. Rådet har tillsammans med 

sin referens- och arbetsgrupp en mycket viktig stöttande funktion till det lokala och 

regionala arbetet inom ANDT och brottsförebyggande området. Enligt uppgift ska 

deras arbete i huvudsak stimulera till ökad samverkan för att i förlängningen öka 

tryggheten i samhället (Länsstyrelsen 2010).  

 På lokal nivå är det kommunerna som bedriver det mer konkreta förebyggande 

arbetet i skolor, på fritidsgårdar, i det offentliga rummet, på restauranger osv. och det 

är där som samverkan lättast kan bli synlig. Den som stödjer och samordnar arbete så 

att samverkan utvecklas och ger effekter är länssamordnaren som kan ses som länken 

mellan nationell nivå och nationella initiativ, regional och lokal nivån samt även de 

lokala visionerna. Länsstyrelsen är den instans som i samverkansform driver olika 

frågor som rör ANTD- områdena.  

 De områden som det inom länet har satsats särskilt på de senaste åren är 

förebyggande arbete i de små kommuner, drogfri trafik, krogtillsyn och illegal alkohol. 

Detta genom att driva olika samverkans- och utvecklingssatsningar: Små kommuners 

förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador, Örebro län för en drogfri 

trafik, Ansvarsfull alkoholservering, samt numera även Maia. Fyra utvalda områden 

och lika många utvecklingsprojektet ingår med andra ord i det samordnade 

länsövergripande alkohol och drogförebyggande arbetet som bedrivs.  

 

Örebro län för en drogfri trafik 

Ett samverkansprojekt om visades sig vara ett mycket lyckat lokalt initiativ är 

projektet: Örebro län för en drogfri trafik. År 2006 inleddes ett samarbete mellan 

Vägverket, Länsstyrelsen, Landstinget, Regionförbundet, kommunerna i länet, Polisen 

och Kriminalvården för att driva ett projekt riktat mot alla som missbrukar narkotika 

och bor i Örebro län samt de som omhändertas misstänkta för ratt/drogfylleri inom 

länets gränser. Det operativa arbetet som polis och socialarbetare i varje kommun, 

personal vid Landstingets Beroendecentrum och frivården utvecklade inom ramarna 

för projektet har numera blivit något permanent. Till en början finansierades 

verksamheten genom externa medel från Mobilisering av narkotika, Vägverket, 

Länsstyrelsen och Örebro läns landsting men från och med år 2009 så bär landstinget 

ensam kostnaden för verksamheten inom ramarna för den ordinarie budgeten för 

Beroendecentrum. 
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Små kommuners förebyggande arbete mot narkotika och alkoholskador 

Ytterligare ett framgångsrikt utvecklingsarbete som startades år 2006 syftar till att 

utveckla och förbättra det förebyggande arbetet mot narkotika och alkoholskador i de 

små kommunerna i Örebro och Värmlands län. Anledningen till att just de små 

kommuner fått ingå i arbetet är att dessa saknar de stora kommunernas resurser, vare 

sig vad gäller specialiserad personal eller medel för utvecklingsarbete. De har t ex 

stöttas i erfarenhetsutbyte för att kunna hitta lämpliga samverksvägar med andra 

kommuner. Under 2009 deltog tio kommuner i Örebro län och tretton i Värmland i 

det utvecklingsarbete som planeras fortgå till december 2010. Ett arbete som stegvis 

byggts upp kring tre olika utvecklingsområden: tillgänglighetsbegränsning av alkohol 

och narkotika, utveckling av föräldrastöd och informationsinsatser. Huvudfinansiär är 

Statens folkhälsoinstitut.   

 

Ansvarsfull alkoholservering 

Projektet Ansvarsfull alkoholservering har sedan år 2006 drivits och finansierats av 

Länsstyrelsen Örebro län. Ett projekt som innebär att länsstyrelsen, polismyndigheten 

och kommunernas alkoholhandläggare tillsammans arbetar med krogtillsyn för att det 

alkoholrelaterade våldet i krogmiljö samt alkoholbrott ska kunna stävjas. Ansvarig 

projektledaren har bland annat kartlagt alkoholsituationen på krogen för att få en bild 

över krogarnas serveringsbenägenhet till unga och berusade personer och hur den har 

förändrats. Utbildning i metoden ”Ansvarsfull alkoholservering” har erbjudits all 

Serveringspersonal i de kommuner som arbetar varit intresserade av metoden. En 

viktig del har varit att integrera arbetssättet i ordinarie verksamheter. För genom att 

permanenta verksamheterna ökar möjligheterna för långtidseffekter (Statens 

folkhälsoinstitut 2006). Örebro kommun har utvecklat en annan modell som benämns 

Klarspråk och som innebär ett något annat sätt att arbeta anpassat efter större orter 

med ett annat slag nöjesliv/krogutbud.  
 
Paralleller till andra länsövergripande initiativ  

Likt tidigare initierade och numera fortgående verksamheter är Maia finansierat för en 

begränsad tidsperiod. Som satsningen på de små kommunernas förebyggande arbete 

mot narkotika och alkoholskador är Statens folkhälsoinstitut extern huvudfinansiär. 

Länsstyrelsen Örebro står som projektansvarig organisation, det vill säga såväl 

ekonomiskt som juridiskt ansvarig för hur de beviljade medlen används. 

Länssamordnare är den som har uppgiften att knyta ihop projektet med övrigt 

regionalt och lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete som sker i enlighet med t ex 

de nationella alkohol- och narkotika handlingsplanerna, den aktuella länsstrategin för 

det alkohol- och drogförebyggande arbetet samt målen i styrdokumentet för en god 
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och jämlik hälsa i Örebro län. Projektet bygger som många andra förebyggande 

initiativ också på en nära samverkan mellan Länsstyrelsen och polismyndigheten i 

Örebro län.  

 Sett ur dokumentations- och utvärderingssynpunkt så har Karlstad Universitet, 

Maiwor Grundh följt och dokumenterat arbete kring ”Små kommuner satsningen”. 

Ett annat exempel på utvärderingsinsatser med process- och utfallsinriktning är de 

rapporter som Länsstyrelsens samordnare för Ansvarsfull alkoholservering har gjort. 

Såväl nyhetsbrev som rapporter har offentliggjorts på Länsstyrelsens hemsida.   
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II. Utvärderarens perspektiv 

 

Att synliggöra ett projekt 

Ambitionen med utvärderingsinsatserna är som tidigare betonats: att synliggöra 

processen som projektet innebär samt de utfall som arbetet främjar. Ett projekt, 

uppdrag eller utvecklingsarbete kan dock till en början vara något mycket abstrakt och 

svår beskrivet (t ex Svensson & von Otter 2002). För att skapa en struktur som gör 

arbetet mer konkret och tydligt kan ett projekt avgränsas på olika sätt. Det gäller såväl 

aspekter som syfte, innehåll, ansvarsområden, tid och ekonomi. I och med t ex ett 

samverkansprojekt kan gränsdragningarna dock vara något svårare att göra jämfört 

vid andra slags projekt. Detta med tanke på att vad som är samverkan inte alltid är 

något så lätt att precisera och avgränsa. Genom att skapa distinktioner för vad 

projektet ska handla om kan samverkan lättare synliggöras för de parter som 

förväntas delta i arbete (Jensen oa 2007). Speciella referens- eller arbetsgrupper kan 

tjäna som strukturskapare om de diskuterar vad samverkan ska handla om, hur man 

ska arbeta i projektet osv. I de fall som grupperingarna bidrar till att skapa en 

gemensam referensram kan projektet redan från start synliggöras. Parternas 

medverkan och roller blir också lättare att bedömas. Om projektet sträcker sig över 

flera organisations-, regelverks-, och professionsgränser är förståelsen för varandras 

olika intressen, förutsättningar och roller ännu viktigare för att ett gemensamt 

förhållningssätt ska kunna grundläggas.  

 Ställs de ovan nämnda kunskaperna i förhållande till projektets syfte så finns det en 

stark koppling till övrigt länsövergripande alkohol och drogförebyggande arbetet. 

Projektets innehåll tycks också ha avgränsats i ett tidigt skeende. Vad samverkan är 

tänkt att handla om har bland annat formulerats i ett antal punkter. Målsättningar 

och arbetsområden för respektive myndigheter har även föreslagits. En fortsatt 

gemensam dialog om genomförandet har dock inte varit aktuell. Några konkreta 

strategier för samverkan tycks inte heller ha formulerats och någon 

myndighetsomfattande projektgrupp har inte bildats. Enligt utvärderarens tolkning har 

projektledaren träffat representanter för de samverkande parterna enskilt. Några 

myndighetsgemensamma möten för att utveckla och fördjupa genomförandet har 

alltså inte hållits. Några direkta strategier för hur projektet ska kommuniceras mellan 

de myndigheter som från början förväntas ingå i arbetet tycks inte finnas enligt 

utvärderaren. Detta har dock aldrig angetts som en viktig målsättning. Vad som 

däremot har uppgetts som en målsättning är att en mediastrategi ska tas fram i syfte 

att synliggöra frågan och väcka opinion bland allmänheten. Informationsansvariga 

inom Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Örebro kommun ska gemensamt ansvara 
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för detta. Än så länge återstår denna insats. Sättet projektet kommuniceras inom 

polismyndigheten tycks dock fungera.  

 Utvecklingsarbetets avgränsning tidsmässigt sett är oklart då några formella tidsramar 

inte har angivits. Den illegala försäljningen av alkohol finns dock med som ett delmål i 

nuvarande gällande styrdokument, ”Strategi för det alkohol- och drogförebyggande 

arbetet i Örebro län 2008-2011”. De ekonomiska ramarna är det som i nuläget anses 

komma att avgöra projektets fortsättning efter årsskiftet 2010/2011. Om Statens 

folkhälsoinstitut kommer att fortsätta bevilja medel är inte känt. Så länge de externa 

ekonomiska förutsättningarna finns kommer arbetet fortsätta utvecklas tämligen 

oberoende av hur Länsstyrelsen och Polismyndigheten medfinansiering fungerar.  

 

Att synliggöra en projektorganisation och projektledarroll 

För att skildra processen ingår att synliggöra projektets organisation och styrning. Det 

som kan kallas en projektorganisation är en organisation som byggs upp utifrån ett 

specifikt uppdrag som upplöses när projekttiden är slut (Jensen oa 2007). Beroende på 

synsätt behöver denna organisation inte vara direkt komplicerad utan uppstår rent 

logiskt av själva projektarbetet. Som exempel kan summan av de personer som 

engageras i genomförandet bilda projektorganisationen.  

 Projektledaren kan ses som en nyckelfigur som ser till att projektet blir genomfört 

inom givna ramar genom att planera, leda och koordinera arbetet. Enligt 

projektlitteraturen (t ex Engwall 1995) är den så kallade professionella projektledaren 

en formellt utsedd kvalificerad ledare som är ansvarig för att alla åtgärder som rör 

projektet samordnas. Ett viktigt verktyg som projektledaren i många fall förväntas ta 

fram är en projektplan. Projektledarrollen framställs många gånger vara mer utsatt 

och komplicerad än en vanlig chefposition. Detta eftersom rollen ofta innebär ett 

större ansvar men också större frihet jämfört med ordinarie yrkesroll. Första 

uppdraget som projektledare är nästa alltid förenat med stor osäkerhet hur uppdraget 

ska skötas. Om alla egenskaper som litteraturen (t ex Jensen oa 2007) framställer att 

projektledaren bör ha summeras så framträder en bild av en ledare som: 1) kan 

kommunicera med både med under- och överordnare, 2) kan representera 

projektorganisationen utåt, 3) är accepterad av många som ingår i projektet, 4) har en 

god helhetssyn, 5) sällan fastnar i detaljer, 6) har initiativförmåga, 7) är självständig, 

8) är lyhörd och flexibel, 9) känner praktiken det gäller mycket väl, 10) kan se 

lösningar istället för problem osv. Vad som dock vanligen framställs som den 

viktigaste egenskapen för projektledaren är just en god samordningsförmåga. Att 

kunna koordinera olika parter så att de vidtar rätt åtgärder och i rätt följd så att 

uppsatta mål nås, framhålls som grunden för ett lyckat projektarbete (Börjesson, 

1995). 
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 Dras paralleller till litteraturen enligt ovan så har projektledaren fått en viktig roll 

men gått in i en abstrakt process med ingen tidigare erfarenhet av projektledarskap. Å 

andra sidan så är kännedomen om inte bara polismyndighetens utan även om andra 

myndigheters olika organisation, regelverk och operativa samverkansförutsättningar 

stora. Inom polismyndigheten tycks projektledaren vara en naturlig ledare vilket 

gynnar projektledarskapet. Förmågan att kunna växla mellan helhetsperspektiv och 

kunna fördjupa sig i detaljuppgifter t ex i samband med tolkning och tillämpning av 

alkohollagstiftningen är en klar fördel. Enligt projektledarens egna utsagor har arbetet 

i första hand riktats in på det som han känt sig trygg med. En annan medveten strategi 

från projektledarens sida har varit att försökt knyta nyckelpersoner till projektet för 

att lättare få saker att hända. Målsättningen har varit att i varje länsdel få en operativ 

resurs eller en utredare, som brinner lite extra för frågorna som har med illegal alkohol 

att göra, engagerad i processen. I enlighet med vad som beskrivs i projektlitteraturen 

har alltså projektorganisationen på sätt och vis bildats av de personer som ingår i 

arbetet med ett särskilt intresse.  

Att dokumentera en process  

Såväl utvärderarens som andras dokumentation är ett stöd för utvärderingsprocessen. 

Projektledaren dokumenterar sina insatser i projektet löpande och så gör även 

utvärderaren. Utbytet dem emellan har inte varit direkt omfattande men bedöms som 

fullt möjligt i fall behovet finns. Länssamordnaren har likaså möjlighet att få ta del av 

det som framställs.  

 Polismyndigheternas olika operativa enheter i de fyra närpolisområdena sköter sin 

egen dokumentation av vad som görs inom ramarna för t ex tillämpningen av 

Kronobergsmodellen. Enligt utvärderarens bedömning sköts detta olika. Enligt 

verksamhetsplanen ska alla insatser dokumenteras inom ramen för PUM-A, Polisens 

underrättelsemodell Applikation. Detta innebär att såväl insatsens vad, när, hur, 

struktur, resurser och uppföljning ska beskrivas. Förmågan att fortlöpande 

dokumentera alla led i planerings-, genomförande- och uppföljning måste dock 

utvecklas framöver framgår det av verksamhetsplanen för år 2010 (Polismyndigheten 

2010). Även utvärderaren kan understryka vikten av att myndigheten utvecklar sina 

metoder för dokumentera. Ur utvärderingssynpunkt är kvalitativa och mer berättande 

redogörelser ibland att föredra jämfört med kvantitativa redogörelser. Detta är något 

som utvärderaren ser som ett bekymmer när det gäller studierna av polismyndighetens 

insatser i och med projektet. Svaren finns, bara frågorna ställs. Poliskåren tycks dock 

ha lättare för att ge svaren muntligen och inte skriftligen. Kunskapen finns men inte 

traditionen att dokumentera på ett särskilt omfattande sätt. Detta är ett hinder för att 

utomstående parter ska kunna ta del av erfarenheterna.                
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Process 

Följande ges en bild av vad som har hänt inom projektet utifrån vad projektledningen 

redovisat. Därefter kompletteras denna bild med erfarenheter som den utvärderande 

parten gjort utifrån forskningsplanens fem olika delkomponenter.  

 
I. Projektledningens perspektiv 

Enligt den redovisningen som gjorts till statens folkhälsoinstitut för projekttiden 

augusti t o m 31december 2009 uppges verksamheten genomförts planenligt. Syftena 

med aktiviteterna anges ha presterats. Den specifika målgruppen har nåtts och 

metoder som planerats användas har tillämpats, det vill säga Kronobergsmodellen och 

metoden för att avbryta föräldrafria fester. Förutom detta rapporteras även följande 

ha hänt. Den projektledare förväntas utveckla ytterligare insatser allt eftersom 

projektet tar form (Montin 2009c).   
 

Informationsspridning och opinionsbildning 

Enligt projektledarens utsagor har tid disponerats för att sprida information om 

projektet såväl inom polismyndigheten som utanför myndigheten. Projektledaren har 

träffat samtliga närpolisområdens lokala ledningsgrupper för informera dem om 

arbetets tilltänkta utveckling. Information inom myndigheten har även kommunicerats 

ut till anställda med hjälp av informationsansvarig hos polismyndigheten. Bland annat 

har en artikel skrivits och spridits via myndighetens intranät. Vissa chefer har 

dessutom valt att informera om projektet i samband med sina arbetsplatsträffar.  

 

 Företrädare för andra myndigheter som t ex Tullverket har även kontaktas i 

informationsspridningssyfte. Inledande samtal har även hållits med Försäkringskassan, 

Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Åklagarmyndigheten angående sådant som 

berör brott mot alkohollagstiftningen som t ex vilka beviskrav och rutiner som finns.  

 

 Förutom polismyndigheten så har Örebro kommun samt Länsstyrelsen valt att 

informera sin personal om att det inte är tillåtet att hantera illegal alkohol på eller i 

anslutning till arbetsplatsen. Frågan har t ex lyft i samband med arbetsplatsmöten. 

Örebro kommun har även skrivit en artikel om projektet i sitt intranät. Information 

ska även ha lämnats till Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet, LP stiftelsen 

som drivs av den svenska pingströrelsen, vilka har publicerat en artikel i deras 

nättidning, Streetnews. Nerikes brandkår har själva bett om att få utbildning vilket 

sedermera lett till att brandkårens direktion tagit ett beslut om vilken information och 

vilka regler som ska gälla hantering av alkohol på arbetstid eller i brandkårens lokaler.  
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Projektledaren har suttit i möte med polismyndighetens brottsförebyggande polis och 

representant för Lokala brottsförebyggande rådet i Örebro, ÖreBRÅ för att bland 

annat diskutera möjligheten att sprida information angående illegal alkohol i offentliga 

miljöer.  

 

Utveckling av ett myndighetsgemensamt arbete 

Enligt uppgift har projektledningen vid ett tillfälle träffat samverkande myndigheter 

för att informera om projektet. Vid detta tillfälle ska även en uppföljning av ett 

samverkansprojekt angående svartsprit som genomfördes hösten 2008 ha gjorts. 

Frågor ska ha ställts till de samverkande myndigheter angående hur samverkan kan 

utvecklas, både under och efter projekttidens slut (Montin 2009a). 

 

Underrättelsebaserad verksamhet 

En kriminalunderrättelserapport har begärts och levererats. En PUM-A, ett slags 

administrationsverktyg och stöddokumentationssystem som avser att förtydliga 

planering, genomförande och uppföljning av planlagd linjeverksamhet, planlagd 

insatser osv. har upprättats. Denna beskriver bland annat projektets inriktningsbeslut, 

syfte, mål, metoder som kommer användas och hur insatsen ska kommer att följas 

upp. Utöver detta har en SUR, ett särskilt undersökningsregister upprättas där all 

information samlas om olika underrättelser. Tre poliser är utsedda som insatsledare 

och kommer under projekttiden få ett helhetsansvar för hela förloppet från 

inhämtningen av underrättelse till husrannsakan. Dessa går en internutbildning i ett 

chefsutvecklingsprogram och i utbildningen ingår ett moment att ta ansvar för 

insatser. 

  

Tillämpning av Kronobergsmodellen 

I samband med att projektledaren mött alla fyra närpolisområdenas ledningsgrupper 

har information om Kronobergsmodellen spridits. Samtliga närpolisområden förväntas 

arbeta enligt modellen från och med januari 2010 enligt Länspolismästarens beslut 

(Polismyndigheten i Örebro län 2010). De poliser och socialarbetare som deltog i 

utbildningsdag har i grupp, indelad efter närpolisområde och länsdel, diskuterat 

förutsättningar och förväntningar att arbeta tillsammans enligt modellen. I samband 

med arbetsplatsträffar och utbildningsinsatser har yttre personal, samt i vissa fall även 

utredare, fått information och fortutbildning gällande Kronobergsmodellen.  Varje 

länsdel har planerat och genomfört dessa insatser utifrån egna behov och önskemål.  

Projektledaren har fått insyn men har inte varit delaktig vid alla tillfällena.    
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Vidareutveckling av erfarenhetsbaserad verksamhet 

En arbetsgrupp bestående av poliser samt polismyndighetens jurist har satts samman 

för att undersöka vilka möjligheter polisen har att ingripa mot dels ungdomsfester i 

hyrda lokaler, samt dels alkoholförtärande ungdomar på campingplatser t ex i 

samband med festivaler. Arbetsgruppen ambition har även varit att titta på 

möjligheterna att i samverkan med socialtjänsten tillämpa de sekretessbrytande 

bestämmelserna i nya Offentlighets- och sekretesslagen. Arbetet har påbörjats och 

beräknas vara klart första kvartalet 2010 enligt projektledaren mening.  

 

För att nå kvantitativa mål 

Projektledaren har fått ett särskilt ansvar för att följa utvecklingen av de uttryckta 

kvantitativa målen för år 2010. Internt inom polismyndigheten har information 

lämnats till alla poliser som arbetar i yttre tjänst angående kodning av alkoholbrott. 

Anledningen är att man vid ett antal anmälningar kodat alkoholbrottet som olovligt 

innehav i stället för olovligt anskaffande vilket försvårar statistikhanteringen betydligt. 

 

 

 

  

27 
 



Process 

 

II. Utvärderarens perspektiv 
 

1. Samverkansprocessen 

Det är tydligt att projektet innebär flera slags samverkansprocesser med något olika 

innebörder. Problematiken kring myndighetsomfattande samverkan beskrivs först. 

Därefter berörs polismyndighetens samverkan med lokal samhällets aktörer, samt den 

mer praktiknära och operativa samverkan som utvärderaren studerat. 

 

Myndighetsomfattande samverkan 

De ambitioner som uttryckts tidigare att ett myndighetsgemensamt arbete ska 

utvecklas bar projektledningen med sig in i processen. Några konkreta insatser har 

dock inte förekommit. Enligt utvärderarens bedömning har projektledarens samtal 

med representanter för andra myndigheter inte kunnat likställas med försök till ett 

”myndighetsgemensamt arbete”. Eftersom inga studier har kunnats genomföras kring 

myndigheternas olika ingångar, delaktighet och perspektiv kan denna slags 

samverkansprocess inte beskrivas närmare.  

 

Polismyndighetens samverkan med lokalsamhällets aktörer 

Ett annat slags samarbete kring den illegala alkoholen som projektledaren har försökt 

initiera handlar om polismyndighetens samverkan med icke statliga myndigheter så 

som t ex bostadsbolag, tätorts/länstrafiken samt ett större taxibolag. Projektledaren 

har bland annat varit i dialog med de större bostadsbolagen som finns inom länet för 

att diskutera villkor för uthyrning av olika deras lokaler. Bostadsbolagen, vilka ofta är 

allmännyttan, tillhandahåller och upplåter ibland förenings- och samlingslokaler till 

sina hyresgäster. Förutom föreningsverksamhet upplåts lokalerna ibland till privata 

fester. Erfarenheter från Örebro området visar att ett antal fester i föreningslokaler 

som upplåtits av ett bostadsbolag har urartat med både misshandel och skadegörelse. 

Projektledaren har försökt påverka bolagen att införliva en alkoholpolicy vilken kan 

kopplas till ett upplåtelseavtal. Förslaget som förts fram är att policyn ska tydligt 

beskriva att bostadsbolaget inte accepterar ungdomars alkoholförtäring i lokaler innan 

rätt ålder är uppnådd. Vidare borde det i upplåtelseavtalet framgå att avsteg från 

avtalsvillkoren innebär vissa inskränkningar för hyresgästens möjligheter att på nytt 

hyra lokalen.   

 Internt inom polismyndigheten har projektledaren dessutom försökt förtydliga 

problematiken genom ett brev till varje närpolisområdes ledningsgrupp. I detta brev 

går att läsa att projektledaren önskar att förslagsvis ungdomspoliserna i varje 
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närpolisområde gör en inventering över vilka bostadsföretag som upplåter förenings- 

och samlingslokaler till sina hyresgäster. I samband med inventeringen kan dessutom 

kontakter knytas som kan bli värdefulla mellan polis och bostadsföretag. De frågor 

som angetts bör tas upp med bostadsbolag är:  

• Hur många lokaler tillhandahåller bostadsbolaget? 

• Har bostadsbolaget haft problem med fylla och bråk m.m. i lokalerna? 

• Har bostadsbolaget utarbetat ett upplåtelseavtal som hyresgästen får skriva under 

när en lokal upplåts? 

• I så fall, vilka villkor finns i upplåtelseavtalet? 

• Har bostadsbolaget en alkoholpolicy? 

• I så fall, gäller alkoholpolicyn även i de lokaler som upplåts till hyresgästerna? 

Projektledaren har erbjudit sig att medverka på möten mellan representanter från 

närpolisområdet och bostadsbolaget om det finns ett sådant behov.  

 Inom ramarna för projektet har även ett större taxibolag som finns i Örebro tillfrågats 

att subventionera taxiresor då föräldrar inte kan hämta sin ungdom som varit föremål 

för polisens ingripanden. Örebro läns Taxi AB har under våren 2010 tillsammans med 

Örebro brottsförebyggande råd utvecklat en idé som resulterade i ett familjekonto som 

innebär att taxiresor kan styras till vissa förutbestämda adresser utan att tonåringen 

själv behöver betala resan. Både barn och förälder kan boka en resa genom att uppge 

en personlig kod.  

 Ytterligare ett exempel på samverkan rör ungdomars sätt att ta sig till och från olika 

destinationer. I denna fråga har chefen för Ungdomsgruppen Yttre tillsammans med 

fältgruppen i Örebro lyckats involvera lokaltrafiken som lovat göra sina chaufförer 

mer vaksamma om ungdomarnas bussresor. För en uppmärksammad busschaufför 

kan göra en viktig insats genom att tipsa polis och socialtjänst för att lokalisera en 

större ungdomsfest. Även länstrafiken bedöms kunna bidra på detta sätt.  

Operativ samverkan mellan professioner  

För att uppmuntra och understödja en fördjupad oprativ samverkan gavs polis och 

socialarbetare chansen att prata om samverkans möjligheter i och med tillämpningen 

av Kronobergsmodellen.  Detta tillfälle kom redan i januari i samband med 

utbildningsdagen. Enligt inbjudan är polisens framgång beroende av samverkan med 

socialtjänsten. Diskussionerna mellan polis och socialtjänst genomfördes på basis att 

varje länsdel satt sig ned tillsammans. De tre frågeställningen som styrde samtalet var: 

1) hur vill vi samverka i vår länsdel? 2) vilka möjligheter och hinder ser vi för 

samverkan? 3) vilka förväntningar har vi på varandra?  
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 När allas redogörelser för de respektive gruppdiskussionerna sammanställdes kunde 

följande återrapporteras från respektive länsdel:  

Syd förväntar sig och ser möjligheter i: 

Att socialtjänsten och polisen kommer varandra närmare. Detta genom att polisen dels 

får utbildning i socialtjänstlagstiftningen och dels får chansen att ytterligare diskutera 

samverkansmöjligheterna. Kunskaper om sekretesslagstiftningen ses som centralt för 

att båda parterna lättare ska kunna delge varandra information som rör illegal alkohol 

och ungdomar. Återkopplingen vid ärenden måste likaså sättas i fokus och förbättras. 

Fältassistenternas tjänstgörning förläggs med fördel då polisen behöver deras extra 

uppbackning t ex vid särskilda helger med mycket ungdomsfylla.  

 Föräldrakontakterna och uppföljningen av ”riskungdomar” bör även förbättras. Med 

fördel involveras såväl skola, fritidsgårdar som ungdomsmottagningen i Hallsberg. 

Lyckas man med ett fungerande informationsflöde mellan alla de parter som kommer i 

kontakt med ungdomarna kan sannolikt tid och resurser sparas, samt ungdomarna 

som hamnat fel lättare stöttas i rätt riktning. Att polisens fortsätter att arbeta fram 

underrättelser och utgår från dessa betonas vara viktigt. Underrättelsernas betydelse 

vill polisen i syd lyfta fram som en särskild viktig faktor för att hitta riskungdomarna, 

vilka ofta har koppling till varandra. Det är samtidigt ett sätt att fånga upp ungdomar 

som riskerar att hamna fel innan situationen allt mer förvärras.      

Väst förväntar sig och ser möjligheter i;  

Att alla har ”rätta tänket” och viljan att jobba med modellen. En samsyn anses 

underlätta samverkan. Likaså en tätare kommunikation. Om man på ett prestigelöst 

sätt upprätthåller en öppen dialog mellan myndigheterna, och rätar ut alla eventuella 

frågetecken som uppstår med tiden, kan samverkan sannolikt fungera bättre. Tanken 

är att ett uppföljningsmöte ska hållas om sex månader för att återigen diskutera 

samverkan kring Kronobergsmodellen. Samverkansmodellen som funnits sen tidigare 

för polis och socialtjänsten bör nyintroduceras. Den nybildade ungdomsgruppen i 

Karlskoga vilka ska verka i hela länsdelen uppger sig vara öppna till förslag kring 

samverkan och arbetsmodeller. I Hällefors bör det hållas regelbundna möten för 

samverkan mellan polis och socialtjänsten i Hällefors på samma sätt som det redan 

görs i Karlskoga och Degerfors. Polis och socialtjänst ska fortsätta att gemensamt 

planera insatser, aktiviteter och arbetstider osv. 

 Socialtjänsten ser nya möjligheter angående förändringar och lättnader som skett 

kring deras nya sekretesslagstiftning. De ser t ex möjligheter att kunna medverka i 

förundersökningar. Någon form av information bör delges socialtjänsten då polisen 

initierar ett ärende. Det kan t ex vara en kopia på anmälan. 
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Norr förväntar sig och ser möjligheter i;  

Att gå ut med pressmeddelande och information om hur polis och socialtjänsten ska 

jobba vad gäller alkohol och droger inkluderat Kronobergsmodellen t ex vid olika 

evenemang. Socialtjänsten, som för tillfället, inte har några fältarbetare i norr bör inför 

större evenemang försöka planera in att ha personal ute på fältet. Samarbete är något 

som bör planeras för. Återkopplingen och uppföljningen bör även stärkas. Det gäller 

båda parterna. Förståelse för respektive myndighets uppgifter likaså. Båda parterna 

behöver prioritera så att möten kan ske. 

 Socialtjänsten bör fortsätta jobba mycket med samtycke från ungdomar och deras 

föräldrar så ett informationsutbyte med tanke på all illegal alkohol är möjligt.  

Örebro förväntar sig och ser möjligheter i; 

Att resurser finns för att kunna arbeta med modellen fullt ut, vilket förordas inom 

polismyndigheten. För polisens del måste det t ex. finnas resurser för span, utredning, 

återrapportering, samverkan med fältassistenter, skola osv.  

 Information om Kronobergsmodellen bör ges till föräldrar till ungdomar i årskurs 7-9 

i och med att de får information om Örebro preventionsprogram, ÖPP. En 

föräldrastöds metod som syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till 

ungdomars drickande och sprida information om hur de kan agera för att hindra en 

tidig alkoholdebut och berusningsdrickande. Föräldrarna betonas behövas göras ännu 

mer delaktiga och engagerade i ungdomarnas liv. Genom att vårdnadshavare alltid 

underrättas när ungdomen befinner sig i en olämplig miljö betonas föräldrarnas ansvar 

att vara intresserade. Polis bör i större utsträckning delta vid ett uppföljningssamtal 

efter t ex en föräldrafri ungdomsfest med alkohol.  

  Det arbete som ungdomspolis och fältgruppen gör idag bör utvecklas och breddas 

ytterligare. Överlämnande mellan operativa, ungdomspolis och fältgrupp måste bli 

bättre och snabbare. Gemensamma redovisningsrutiner och större kunskaper om 

sekretesslagstiftningen kan vara ett sätt att få till ett bättre informationsflöde. 

Ingripandepolis bör bli varse om fältgruppen som en naturlig resurs. Även 

ledningscentralen måste förstå detta. Fältassistenter bör i fortsättningen vara välkomna 

att vara med på utsättningar. Att de förlägger sin tjänstgöring till skolorna på 

eftermiddagar, i synnerligt på fredagar inför helgen är att rekommendera. Detta kan 

även gälla ungdomspoliser. Viktigt är att besöken samordna så resurserna inte samlas 

vid enstaka skolor utan sprids över kommunen. Fältassistenter kan förslagsvis även 

involveras under spaningar så att de är beredda om tillslag sker. Att polisen samarbetet 

utökas med ytterligare delar i socialtjänsten t ex EFFA och Sputnik är inte uteslutet. 

Samarbetet mellan yttre och inre verksamheter måste bli bättre överlag. Under våren 

bör det göras en gemensam insats mot langare enligt Kronobergsmodellen. 
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 Samtliga poliser förespråkas dock att i fortsättningen vara mer ”aktiva” i sina förhör 

med ungdomar. Alla bör ställa fler frågor om vart ungdomarna fått alkoholen ifrån, 

om de brukar köpa, hur ofta, vart träffas köpare och säljare, vilken slags alkohol 

handlar det om etc. för att få ut så mycket kringuppgifter som möjligt. Även 

fältassistenterna bör i sina samtal med ungdomar tänka i termer om langare och 

försäljning av illegal alkohol. Ungdomarna ska i första hand höras och inte lagföras. 

Fotokonfrontation är en annan viktig del att jobba med, då på ett konsekvent sett.  

 Att både polis och fältverksamhet hjälps åt att bryta dåliga mönster t ex att 

fältassistenterna ses som en transportresurs. Detta gäller framförallt i samtal med 

ungdomar och föräldrar. Båda parterna måste prata i positiva termer om varandras 

uppdrag och kompetenser. I samtal med föräldrar bör parterna bidra med en positiv 

känsla till den andra gruppens yrkesutövande. Det får aldrig bli en konkurrens om att 

hjälpa, eller att lagföra ungdomarna. Polis och fältverksamhet kan tillsammans bidra 

till en bild från vuxenvärlden för att arbeta förebyggande med ungdomar.  

 Att Örebro förebyggande råd, ÖreFÖR fortsätter fungera som samverkansform för 

att arbeta med förebyggande frågor som rör ungdomar lokalt i Örebro kommun 

uppfattas positivt. Viktigt är dock att ÖreFÖR prioriterar liktydigt som polis och 

socialtjänst prioriterar.   
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2. Underrättelseledd verksamhet  

Denna del av utvärderingen har ägnats förhållandevis lite tid jämfört med övriga 

insatser inom ramarna för studien av projektet. Frågor som utvärderaren och 

forskningsledaren har diskuterat med utvärderingsgruppen är: Hur kedjan från 

underrättelse till åtal kan lämpligast skildras, Vilka datainsamlingsmetoder som bäst 

lämpar sig för ett rättvisande resultat, Hur mycket data som kan förväntas samlas in 

etc. Från början var tanken att några juridikstuderande vid Akademin för juridik, 

psykologi och socialt arbete vid Örebro Universitet skulle ta sig an uppgiften men då 

intresset inte var tillräckligt stort måste utvärderaren stå för denna del på egen hand. 

Intervjuer med polisens kriminalunderrättelsetjänster, förundersökningsledare samt 

åklagare bedöms ändå som intressant. Det som dock har fått utvärderaren att avvakta 

en fallstudie av kedjan från underrättelse och framåt är den begränsade information 

som hittills lämnas ut. När inte ens projektledaren med sin position och anställning 

inom myndigheten av ges insyn i de aktuella alkoholärendena på grund av sträng 

sekretess har utvärderaren sett sina chanser att fördjupa sig som mycket små. Efter att 

problematiken har synliggjorts av utvärderaren har projektledningen istället uttryckt 

en önskan om att intervjuer genomförs med poliser och tulltjänstemän för att istället 

belysa samarbetet mellan professionerna samt deras olika eller lika sätt att arbeta 

underrättelsebaserat. Denna insats planeras under tidiga hösten.  

  

33 
 



3. Kronobergsmodellen 

Bakgrunden till Kronobergmodellen var en situation som Växsjöpolisen ansåg krävde 

att de agerade. Stora mängder illegal alkohol såldes från lägenheter eller bilar, mycket 

ungdomsfylla och allmänhetens starka reaktioner ledde till att en grupp bildades för 

att arbeta riktat mot detta. Sedan år 2006 har Växjö arbetat utifrån begrepp som 

nolltolerans, samverkan och respekt när det gäller ungdomar och alkohol. Något som 

även Örebropolisen har flera års goda operativa erfarenheter av att arbeta med. Olika 

slags kunskap har dock bedömts viktiga att uppdateras och eventuellt fördjupas bland 

såväl operativa som utredare.  

Utbildningsinsats 

Totalt deltog ett 90-tal poliser varav ett 50-tal var poliser, 30-tal socialarbetare och ett 

antal alkohol- och drogsamordnare från hela länet i den utbildningsinsats som syftade 

till en fördjupad kunskap om tillämpningen av Kronobergsmodellen. De två närpoliser 

vid Kronobergspolisen: Jan Aschan och Malena Grann som höll i utbildningsdagen 

berättade att de aldrig hade träffat så många deltagare vid en och samma utbildning. 

Det var även speciellt att så många från socialtjänsten deltog då det är främst poliser 

som utbildas i modellen.  

 Utbildningsdagen inleddes med att Ralf Hedin som är operativ chef vid taktiska 

ledningsenheten vid Polismyndigheten förklarade att utbildningsdagen var tänkt som 

en delinsats i en rad kommande insatser för året. För i 2010 års verksamhetsplan står 

det uttryckligen att samtliga poliser inom länet ska arbeta enligt Kronobergsmodellen. 

Enligt Hedin ger det tydliga signaler om att alkoholen är viktig att arbeta offensivt 

med. Narkotikan har av tradition alltid haft högre status jämfört med alkoholen att 

jobba med som polis. Det positiva med att arbeta utifrån Kronobergsmodellen är just 

att alkoholen prioriteras högre, samt att arbetssättet kan leda till något utöver det 

vanliga. Motivationsfaktorn är av stor betydelse för polisers prestationer menade 

Hedin och då modellen uppenbarligen kan ge synliga resultat är motivationen att 

fortsätta arbeta med alkoholen förhoppningsvis även större.  

 Även Per-Olof Mörn, planeringsdirektör och chef för enheten Tillväxt och 

samhällsbyggnad vid Länsstyrelsen uttryckte en positiv betydelse av att få genomföra 

ett projekt som Maia. Enligt Mörns tolkning står Kronobergsmodellen för tidiga 

insatser vilka förhindra att bra ungdomar ska råka illa ut på något sätt samt bidra till 

en minskad alkoholkonsumtion. Något som Länsstyrelsen gärna vill vara med och 

främja med tanke på att det handlar om att säkra Örebro läns framtida arbetskraft 

och innevånare. Ungdomarna är viktiga att investera sitt engagemang i menade Mörn.  

 Länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete och projektledare stod för 

det utbildningsdagens praktiska delar. I samband med utbildningen ställde många av 
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deltagarna frågor och svaren som gavs byggde mycket på Växjöpolisen tidigare 

erfarenheter. En reflektion utvärderaren gjorde var de frågor som ställdes rörde i 

huvudsak det praktiska kring hur förverkandet av alkohol och spaningsarbetet kunde 

läggas upp. Fokus låg mycket på spaning, utredningsverksamhet, förverkande av 

alkohol, ordningsbotar o s v vilket inte socialarbetare samt samordnare har samma 

intresse av att fördjupa sig i. Enligt en tolkning av deltagarnas kommentarer angående 

dagens innehåll och organisation hade dagen just ett allt för tydligt polisperspektiv, 

vilket även följande citat belyser: 

”Det hade varit bra om socialtjänsten även haft genomgång om hur de arbetar, hur 

ärendegången är och vilka lagrum som styr deras arbete. Märkligt att de fallbeskrivningar som 

skulle diskuteras enbart var ur ett polisperspektiv.” 

Sett ur fältassistenternas perspektiv hade det varit bättre om fokus legat på olika 

samverkansmöjligheter som bedöms vara viktiga att lyfta gemensamt:   

”Eftersom jag jobbar som fältassistent så saknade jag fokus på hur polisen och socialtjänsten 

kan samarbeta kring Kronobergsmodellen. Det hade varit intressant att höra hur detta 

fungerade i Kronoberg. Det hade behövts avsätta tid för att diskutera/utforma detta med 

"våra" poliser.”  

De förbättringar som föreslogs var att innehåll och diskussioner måste kunna kopplas 

och relateras till fler målgrupper än en. Samtliga professioner bör beskriva hur de 

arbetar, hur ärendegången fungerar, vilka lagrum som styr etc. för en generell ökad 

kunskap. Utbildningsdagen uppfattades även ha varit för informationsbaserad då tiden 

för dialog och diskussion professionerna emellan upplevdes inte tillräcklig. Dagen 

uppfattades dock som inspirerande och lärorik med inslag av bra diskussioner. Enligt 

utvärderarens tolkning hade många av deltagarna (framförallt socialarbetarna) tolkat 

att dagen skulle handla om samverkansmöjligheter. Det som framgick av inbjudan var:  

”För att nå framgång i arbetet med Kronobergsmodellen krävs nära samverkan med 

socialtjänsten. Av den anledningen är länets socialtjänster inbjuda till utbildningsdagen. Under 

dagen kommer det ges tillfälle för diskussioner mellan polis och socialtjänst i respektive länsdel 

under temat ”Hur ska vi samverka i vår länsdel?”  

Innehållet i inbjudan matchade alltså inte helt det som dagen gav. En slutsats är att 

informationen som ges innan måste vara så rättvisande som möjligt för att undvika 

denna typ av besvikenheter.  
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Utvärderingsinsatser 

 
Webbenkät 

Kort efter utbildningsdagen ombads alla som deltagit att bedöma dagen både avseende 

själva innehållet och upplägget genom att fylla i en webbenkät som nåddes via bifogad 

länk. Totalt 62 av 88 deltagare påbörjade utvärderingen men endast 49 personer 

slutförde den. Av de som svarade var 22 poliser, 23 socialarbetare och fyra 

samordnare. Totalt 17 personer av dessa 49 som deltog i utbildningen och som 

svarade på alla frågorna hade en arbetsledande eller samordnande funktion. Viktigt att 

hålla i minnet är att alla de resultat som följande återges endast visar på vad ett urval 

av ett 50-tal personer har svarat. 

Tidigare erfarenheter av att arbeta enligt Kronobergsmodellen 

Utifrån frågan om tidigare erfarenheter av Kronobergsmodellens olika delar tycks 

majoriteten ha stor eller någon erfarenhet av att arbeta med Kronobergsmodellens 

olika delar. Kontakter med föräldrar på grund av ungdomars alkoholbruk har över 

hälften av de som svarat uppgett att de har stor erfarenhet av. Ingripande och 

förverkande av alkohol är inte alla lika bekanta med vilket inte är konstigt eftersom 

nära hälften av de som svarat är socialtjänstarbetare och några få alkohol- och 

drogsamordnare.  
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Figur 1. Fördelning av antal deltagare som har svarat om de har stor, någon eller ingen 
erfarenhet av att arbeta med Kronobergsmodellens olika delar. 
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Förväntningar inför tillämpningen   

Majoriteten av de som besvarade enkäten ansåg att tillämpningen av modellen endast 

kommer att förändra deras arbete i viss mån (totalt 19 poliser, 20 socialarbetare och 

fyra samordnare tyckte detta). Inga större förändringar förväntas eftersom modellens 

olika delar samt arbetssätten känns bekanta sen tidigare. En förändring som dock vissa 

poliser framförde rörde själva återrapporteringen. Citatet som följer kommer från 

enkätsvaren belyser just detta:    

”Vi arbetar mycket likt Kronobergsmodellen i nuläget. Skillnaden ligger nog främst i att skriva 

anmälan även om vi inte har någon misstänkt. Tidigare när misstänkt saknats så har vi endast 

direktförverkat alkoholen.” 

 Nytt i och med projektet är alltså att alla ska skriva en anmälan om brott mot 

alkohollagen istället för ett direkt förverkande. Ytterligare en aspekt som av poliser 

uppfattades som en framtida utmaning var att finna nya former för spaning och 

utredning samt få det fungera resursmässigt. Om modellen ska tillämpas fullt ut krävs 

såväl personella resurser som tid för att kunna ägna sig åt lagningen menade någon 

inom poliskåren:    

”Det som jag känner främst saknas är resurser och tid att lägga på langningsbiten.” 

 Kronobergsmodellen betraktas fungera enligt majoriteten som uttryck sina åsikter 

men de synbara resultaten kommer endast komma av ett visst medvetet strukturerat 

arbete. Detta överensstämmer i hög grad med Brottförebyggande rådets tidigare 

slutsatser att det krävs såväl planering, tid och resurser för att lyckas med en 

implementering av modellen (Brå 2009). Lite mer än hälften av de 49 som svarat tror 

dock att satsningen på Kronobergsmodellen kommer leda till förbättrat samarbete 

mellan myndigheter, samt att fler langare kommer lagföras för brott mot alkohollagen. 

Något fler tror att satsningen kommer leda till mer aktivt och konsekvent agerande i 

att ingripa och förverka alkohol när det gäller ungdomar. Polis och socialarbetare har 

svarat nästintill samstämmigt för de tre påståendena. Deltagarna är däremot inte lika 

övertygade om att föräldrarna kommer bli mer delaktiga i ungdomarnas liv. De 

socialarbetare som svarat tycks vara något mer optimistiska jämfört med poliserna 

som tyckt till om detta.  
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Figur 2. Fördelning av antal deltagare som har svarat om de tror att satsningen på 

Kronobergsmodellen kommer, i viss mån, eller inte att leda till: föräldrarna blir mer delaktiga i 

ungdomarnas liv, förbättrat samarbete mellan myndigheter, fler langare kommer att lagföras 

för brott mot alkohollagen, mer aktivt och konsekvent agerande i att ingripa och förverka 

ungas alkohol. 

Förutsättningar att arbeta med modellens alla delar 

När deltagarna fick frågan om de upplever att det finns förutsättningar att arbeta med 

modellens alla delar svarade 29 ja samt 20 personer i viss mån. Enligt kommentarerna 

till frågan framgår det att förutsättningarna bedöms som rimliga men att modellen 

förutsätter att hela kedjan fungerar. Med detta menas t ex att utredningsarbetet och de 

operativa delarna måste kunna verka parallellt. Rutiner och ansvarsområden mellan 

yttre och inre tjänstgörande poliser framhölls framförallt klargöras inom myndigheten. 

Den gemensamma uppfattningen var att det råder en otydligt kring vem eller vilka som 

ska ta hand om ärenden som kommer av arbetet enligt Kronobergsmodellen. Även 

socialarbetare kunde se detta:  

”Det gäller att polisen hittar formerna för vem som gör vad hos dem. Det blir antagligen 

mycket jobb i början.” 

En annan åsikt från socialarbetarnas sida var att polisen måste komma ihåg att aktivt 

involvera fältassistenterna:    

”Det är viktigt att polisen kommer ihåg att koppla in fältarna när det är läge för det glöms 

ibland bort .” 
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Observation vid upptaktsmöte  

Som en del i upptaktsarbetet för att börja tillämpa Kronobergsmodellen och metoden 

för att avbryta föräldrafria ungdomsfester, samt för att bemöta den kritik som kom 

fram i och med utvärderingen av utbildningsdagen, bjöds socialtjänsten in till ett nytt 

möte. Ett av de uttryckta önskemålen var att större fokus skulle ligga på samverkans- 

möjligheter mellan polis och socialtjänst, och då sett ur båda professionernas 

perspektiv vid en ny diskussion. För både polis och socialtjänst ansågs det meningsfullt 

att socialtjänsten gav en föreläsning för att berätta om sin verksamhet, förutsättningar, 

regelverk etc. Citatet som följer är hämtat från en av webbenkäterna: ”Då socialtjänsten 

var inbjuden hade jag önskat större fokus på samverkan mellan polis och socialtjänst. Jag 

uppfattade det som att utbildningen mest riktade sig till polisen och även om diskussionerna 

handlade om just samverkan på lokal nivå hade det varit uppskattat med en föreläsning med 

exempelvis representanter från socialtjänsten som berättade om sin del. Det hade varit av vikt 

både för poliserna och för representanterna för socialtjänsten samt för chanserna att 

Kronobergsmodellen blir något meningsfullt.”  

 

Närvarande och dagordning 

Drygt en månad efter utbildningsdagen träffades alltså ett antal poliser med både 

kunskap om inre och yttre polisärverksamhet, enhetschefer från socialtjänster och 

socialsekreterare. Från socialtjänstens sida var vissa av länets kommuner mer 

representerade än andra. Dels gjordes av en redovisning av den vidareutvecklade 

modellen för att kunna förebygga och avbryta ungdomsfester med alkohol utifrån 

olika miljöer som bostäder, hyrda lokaler eller campingområden i samband med 

festivaler. Dels gavs information om hur polisen hanterar en SOL 14 anmälan, dvs. en 

anmälan enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, när polis fått kännedom om barn som 

kan behöva särskilt skydd eller stöd. Även de så kallade PM som polisen lämnar till 

socialtjänsten för kännedom i samband med ett ingripande enligt Kronobergsmodellen 

diskuterades.  

 Mest utrymme i diskussionen fick dock frågan hur polis och socialtjänst tillsammans 

med arrangörer och kommunerna ska kunna skapa bra festivalarrangemang för 

ungdomar. Av tidigare erfarenheter så måste exempelvis: åldersgräns för tillträde till 

camping och festivalområdet, zoner för var det ska vara tillåtet att dricka alkohol, 

serveringsställens placering i förhållande till campingområden, regler för medhavd 

alkohol etc. beslutas om i samråd med flera olika aktörer. Kommunen som upplåter 

marken som en offentlig plats och tillåter t ex camping och festival inom ett och 

samma område kan anses bära det tyngsta ansvaret när det får konsekvenser. 

Näringsintressena kan ibland vara mycket starka drivkrafter i sammanhanget.  Att 

flera olika nämnder sitter på beslutet har en stor betydelse.  
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 Ambitionen var dock även att diskutera nya offentlighets- och sekretesslagstiftningen 

som kan innebära nya möjligheter att samverka. Genom att klara ut vad som är 

möjligt bidrar till en ökad förståelse för varandras förutsättningar. En förutsättning 

som i förlängningen kan minska missförstånden och frustrationen. Inom poliskåren 

upplevs responsen från socialtjänsten i olika ärenden i många fall som bristfällig. När 

det gäller den illegala alkoholen är båda professionerna eniga om att det är viktigt att 

arbeta aktivt brottsförebyggande. Synen på att fråga ut ungdomar om uppgifter om 

langning uppfattas delvis olika. Frågan kan bland socialarbetarna ibland uppfattas 

som mycket känslig. Polisen kan t ex inte garantera att en ungdom inte ska behöva 

vittna om de bidrar till att någon lämnar ut uppgifter.  

 

Slutsatser  

De som deltog i diskussionen tyckte att polis och socialtjänst i generella termer agerar 

bra tillsammans. Ju mer båda parterna närvarar och agerar tillsammans desto större 

effekt antas det ha för den enskilda individen. En nära samverkan anses innebär att 

båda myndigheternas verktyg och kompetens tas tillvara i varje unikt fall. En ökad 

förståelse för varandras uppdrag bidrar till att det fungerar. En kritik som framfördes 

från socialarbetarna var dock att såväl presentationer och samtalen kring ungdomar 

och drogförebyggande arbetet, återigen utgått ifrån polisens perspektiv. Därför 

beslutades att socialtjänsten skulle bjuda in polisen till ett möte där socialtjänstens 

arbete ska kunna beskrivas, samt samverkansmöjligheterna ges ett större utrymme att 

diskuteras. Preliminärt datum som bokades var den 21 oktober 2010.    
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4. Örebromodellen  

Utvärderaren har följt arbetet för att utveckla en modell som syftar till att kunna 

förebygga och avbryta ungdomsfester med alkohol utifrån olika slags förhållanden och 

miljöer. Det som har diskuterats av den bildade arbetsgruppen är bland annat byte av 

metodnamn, författandet av en metodbeskrivning, frågan hur ungdomsfester i hyrd 

lokal respektive bostad kan hanteras, samt vad som gäller vid offentliga tillställningar, 

festivaler respektive campingplatser. Frågan hur metoden kan kvalitetssäkras för att 

spridas inte bara inom myndigheten utan även i övriga landet har tangerats men sedan 

skjutits på framtiden. Arbetet har i huvudsak dominerats av att formulera en juridiskt 

sett riktig metodbeskrivning som är tillämpbar i praktiken.  

Modellbeskrivning 

De tre ben som har försökts utvecklas till modellen handlar om insatser före, under 

och efter t ex en ungdomsfest i en privat bostad. Förhoppningen är att metoden i 

praktiken ska innebär såväl underrättelsearbete, ingripande direkt på platsen och 

efterföljande åtgärder. Följande berörs faserna endast mycket kortfattat. Utförligare 

beskrivning gör i modellbeskrivning: Örebro modellen – En länsmodell för att 

förebygga och avbryta ungdomsfester med alkohol.    

Före  

Arbetsgruppen utgår ifrån att de förebyggande komponenterna i modellen är centrala 

för att spara resurser. Om den förebyggande fasen är väl avvägd så ökar chanserna att 

polismyndigheten slipper stå för större resurskrävande ingripanden och utredningar i 

efterhand. Om resurser frigörs för att arbeta aktivt med att t ex lokalisera fester i syfte 

att kunna ingripa i tidigt skede kan såväl myndigheten som samhället spara resurser i 

fler avseenden. För att kunna påvisa vikten av att arbeta planenligt med tidiga 

förebyggande insatser har en föräldrafri fest med många besökare har valts ut för att 

på ett nyanserat sätt skildra konsekvenserna och omfattningen av de resurser som kan 

behövas tas i anspråk om insatserna görs för sent. Scenariot och konsekvenserna var 

följande: 

Bråk i samband med en föräldrafri ungdomsfest med alkohol ledde till att nio ungdomar blev 

misstänkta för misshandel. Förundersökningen som pågick i sex månader blev omfattande och 

resulterade slutligen i 172 sidor med utredningsmaterial. Under förundersökningen hölls 

femton målsägandeförhör med fyra målsäganden, tjugo vittnesförhör samt tjugo förhör med 

misstänkta. Stora resurser las vid att lokalisera, förmana och hämta personer till förhör. Alla 

de nio misstänkta hämtades och flera av dem blev anhållna. En rekonstruktion genomfördes 

på brottsplatsen. Rättsintyg har inhämtats för samtliga målsäganden. Sammanlagt ett tjugotal 

polismän var involverade från att incidenten ägde rum fram till att förundersökningen 

förklarades avslutad. Förutom polismyndigheten har även ett flertal andra myndigheter och 
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kompetenser varit involverade bland annat: Åklagare vid åklagarmyndigheten, Advokater som 

utsetts antingen som försvarare eller målsägandebiträden, Domare och nämndemän vid 

Örebro Tingsrätt, Läkare samt annan sjukvårdspersonal vid Örebro läns landsting, 

Tandläkare och annan personal vid Tandvården, Socialarbetare vid Socialtjänsten, samt 

skolpersonal från flera skolor. Utöver de samhällsresurser som kan hävdas tas i anspråk i och 

med en juridiskprocess kan även vårdnadshavarnas delaktighet vävas in. För när det gäller 

ungdomar under 18 år involveras alltid vårdnadshavare vilka eventuellt måste ta ledigt från 

sina arbeten. Med andra ord ytterlighare en samhällsekonomisk förlust om vårdnadshavaren 

kan räknas som en arbetsför arbetstagare.  

Genom att på detta sätt synliggöra vilka samhällsresurser som krävs när en 

ungdomsfest med alkohol slutar med rättsliga påföljder blir det tydligt att de 

förebyggande insatserna väger tungt emot att arbeta reaktiv när en fest redan spårat 

ur.  

 

Under - ingripande  

I de fall en situation redan uppstått måste det ske en bedömning av vad som är det 

aktuella rättsläget. Även om varje fall är unikt har arbetsgruppens ambition varit att 

synliggöra de alternativa vägar som finns att gå. Utförligare beskrivning av olika slags 

ingripande utefter situation och kontext finns att läsa i modellbeskrivningen. 

 

Efter  

Som modellbeskrivningen ser ut idag så har den delen som handlar om efter en 

ungdomsfest eller festival inte utvecklas i samma omfattning som ingripande fasen.  

Frågor som ännu bedöms obesvarade är: Hur kan ett samarbete med t ex skolorna 

fungera för att förebygga att ungdomarna väljer att söka sig till riskförenade fester? 

Hur kan polisen på enklaste sätt nå ut till föräldrarna med sitt budskap om 

ungdomsfesternas ibland mycket negativa konsekvenser? Hur kan samarbetet med 

kommunerna förändras så att polisens erfarenheter i större utsträckningen beaktas när 

mark utlåts i samband med festivaler? Enligt utvärderarens tolkning behöver denna 

typ av frågor och delar angripas för att få till en integrerad utveckling av det polisära 

arbetet. Erfarenheter om tidigare insatser bör i högre grad tas med in i kommande 

uppdrag. Myndigheten är i många fall bra på att snappa upp företeelse och sätta igång 

insatser, men desto sämre på att återredovisa resultatet av föregående insats innan 

ännu en ny inleds. För att just vässa sina metoder krävs reflektion kring hur man utför 

arbetet, vilka resurser som tas i anspråk, vilket resultat det ger och hur det kan 

förbättras. I återrapporterings- och utvärderingssyfte har utvärderaren i samråd med 

chefen för Ungdomsgruppen Yttre tagit fram ett förslag på en mall som skulle kunna 

användas av de operativa (i detta fall åsyftas i huvudsak ungdomspoliser eller 
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närpoliser med ungdomsansvar). Genom att besvara ett antal frågor angående hur 

polisen på platsen agerade, hur många ungdomar som var där, deras ålder, hur de fått 

tag i alkoholen, hur föräldrakontakten fungerade osv. kan ett användbart underlag 

förhoppningsvis bli ett stöd i processen att utveckla denna del av modellen.  

Förutsättningar för att kunna börja tillämpa modellen  

Förslaget är att en utbildningsinsats hålls för ett antal länsrepresentanter vilka kan föra 

med sig metoden till sin respektive ungdomsgrupp eller till de närpoliser som har ett 

uttalat ungdomsansvar. Som betonats tidigare är det även viktigt att vakthavande befäl 

och undersökningsledare sätts in i metoden på samma sätt som de operativa men då 

framförallt i det lagstödet som finns för ingripandena. Arbetsgruppens förhoppningar 

är dessutom att arbetssättet ska kunna presenteras för de ingripande poliserna i ett 

senare skede.   

Fortsatt arbetet med att utveckla modellen 

Polismyndighetens jurist ska utveckla de juridiska delarna som ännu inte är klara i 

modellbeskrivningen. Dokumentet som hittills tagits fram planeras dock att fungera 

som en levande beskrivning som ska kunna förbättras och förtydligas allt eftersom 

modellen praktiseras och utvecklas därefter.  
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5. Effektutvärdering 
Eftersom många av de delar som kommande effektutvärdering inte har varit aktuella 

att arbeta med de första sex månaderna är detta avsnitt mycket kortfattat skrivet.  

 

Beskrivning av länet, närpolisområdena och ungdomarnas alkoholkonsumtion   
För att kunna jämföra de fyra närpolisområdena före, under och så småningom efter 

projektet så har en analys av data från Liv & Hälsa Ung 2007 och 2009 inletts. 

Utvärderaren har valt ut ett antal frågor som elever i årskurs sju, nio och tvåan på 

gymnasiet svarat på och som statistiker vid Samhällsmedicinska enheten vid Örebro 

län landsting kommer att bearbeta under hösten 2010. Utifrån ett visst antal frågor 

rörande t ex alkoholkonsumtion och konsekvenser i samband med berusning förväntas 

en beskrivning av länet och de fyra närpolisområdena och länets kommuner vara 

möjlig att göra. De önskemål som preciserats är dels en materialbeskrivning avseende 

kön, ålder, vem ungdomen bor med, i vilken kommun ungdomen bor och går i skolan 

ska tas fram. Dels en beskrivning av hur ungdomen få tag i alkohol, om ungdomen 

skadat sig, eller råkat illa ut i samband med berusning och när ungdomen drack 

alkohol för första gången, samt en skildring av hur trenden att inte använda alkohol, 

antalet riskkonsumenter, och andelen köpt alkohol från utlandet ser ut.  

 

Beskrivning av antalet ungdomar under 20 år omhändertagna på grund av berusning   

Intressant i sammanhanget är att studera hur antalet ungdomar som omhändertas på 

grund av berusning av alkohol förändras över tid såväl sett till länet som för respektive 

närpolisområde. Enligt svensk lag får en person som är så berusad av alkohol eller 

annat berusningsmedel att han eller hon inte kan ta vara på sig själv, eller annars utgör 

en fara för sig själv eller för någon annan omhändertas av polis. Detta framgår av 1 § 

Lag om omhändertagande av berusade personer mm (1976). Enligt samma lag 7 § 

skall polisen om den omhändertagne bedöms vara i behov av hjälp och stöd från 

samhällets sida samråda med andra samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose 

sådana behov. Sedan år 2008 har anställd vid polismyndigheten sammanställt statistik 

för antalet omhändertagna ungdomar under 20 år. Utvärderaren har bett om att få del 

av detta underlag plus de råmaterial som Transportstyrelsen sammanställer varje 

månad. Transportstyrelsens siffror bygger på att respektive närpolisområde, i detta fall 

Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Lindesberg lämnar in uppgifter om hur många 

omhändertagande de gjort och om de fört personen till arrest, bostad/eller anhörig, till 

sjukhus eller annan vårdinrättning. Uppgifter finns även om den omhändertagna 

personens ålder och kön (i de fall identiteten har styrkts) och om det är alkohol eller 

annan berusning som ligger till grund för omhändertagandet. Resultatet av de 

sammanställningar utvärderaren gjort redovisas längre fram i denna rapport som ett 

utfall.   

44 
 



Utfall 
 

I. Projektledningens perspektiv 

Enligt projektledningen har projektet framförallt utvecklat sig i den riktningen att 

polismyndigheten har fått en tydligare struktur och fler rutiner för sitt arbete kring den 

illegala alkoholen. Frågan upplevs vara mer förankrad inom myndigheten jämfört med 

tidigare och det på flera olika nivåer. Ett tydligt tecken på att frågan fått högre status 

samt annan prioritet inom myndigheten är att alkoholen lyfts in i verksamhetsplanen 

för år 2010. Något som bidragit till att det operativa polisiära arbetet intensifieras. På 

utredningssidan har belysningen av alkohollagstiftningen minskat antalet felkodningar 

och gynnat utredarnas sätt att hantera ärendena som lagning, smuggling, försäljning, 

etc. Polismyndigheten uppges även ha skärpt rutinerna kring alkoholbrott.  

Osakerna till den oväntade utvecklingen 

Enligt projektledningen har utvecklingen varit tämligen oväntad då förväntan var i 

första hand ett fördjupat myndighetsgemensamt arbete. Flera myndigheter förmodades 

komma igång med olika slags insatser/förbättringar som skulle kunna samkoordineras 

genom projektet. Länssamordnaren förklaring till en annan slags utveckling är att det 

var tvunget att hända något inom en myndighet, i detta fall polismyndigheten, innan 

samverkan mellan myndigheter kan diskuteras. En viktig erfarenhet som gjorts är att 

det måste finnas en fungerande struktur och organisation kring frågan inom en 

myndighet för att det ska kunna gå att bjuda in andra myndighet till en dialog om 

lämpliga former för samverkan.  

 

Utvecklingen av den underrättelsebaserade verksamheten 

Projektledaren kan se att sedan projektet initierades så har Tullverkets roll blivit allt 

tydligare när det gäller underrättelseverksamheten. Deras underrättelser har vid ett 

antal tillfällen styrt polisen till en verksam försäljare. För att bevara tulltjänstemännens 

intresse och benägenhet att lämna ut uppgifter måste det ske en snabb återkoppling 

från polismyndigheten sida. När två myndigheter vilka är tjugofyratimmarsstyrda 

samverkar kan vara ett bekymmer. Det är inte alltid så att feedbacken når fram till den 

enskilde tullaren/polisen som bistod med uppgifter för när bemanningen byts ut kan 

ett ärende lätt hamna mellan två olika arbetspass. Enligt projektledaren finns det 

egentligen inga tydliga rutiner för underrättelsehanteringen i relation till Tullverket. 

Det finns inte någon inom myndigheten som har den funktionen eller uppdraget att 

kontinuerligt förhöra sig om uppgifter från, eller lämna feedback åter till Tullverket. 

Projektledaren menar att detta är något som behöver ses över för att kunna involvera 

ytterligare en verksamhet i projektet framöver.  
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Kvantitativ måluppfyllelse 

De kvantitativa målen som har definierats i verksamhetsplanen för år 2010 är att 

minst fyra ärenden avseende grovt brott mot alkohollagstiftningen ska redovisas till 

åklagare. Likaså 30 ärenden olovlig försäljning av alkoholdrycker. Antalet 

anmälningar avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker ska uppgå till minst 

400.  

 Projektledaren har själv granskat alla ärenden och anmälningar närpolisområden 

bidragit med. Enligt projektledarens sammanställning är 34 anmälningar felkodade då 

de har fått koden 5041 när de skulle vara kodade 5043. Felkodningen är ett påtalat 

problem som operativa chefer har till ansvar att framföra till de operativa. Men det är 

inte bara alla yttre tjänstgörande som kan påverka vad som skrivs in i RAR. Även 

granskande befäl har möjlighet att påverka hur kodningen ska vara. Enligt 

projektledarens bedömning, våren 2010, kommer samtliga av myndighetens 

kvantitativa mål att nås inom projekttidens slut. Förhoppningen är att 

återrapporteringen fortsätter att fungera i varje närpolisområde.  

Tabell 4. Antal kodade anmälningar och brott mot alkohollagstiftningen, samt antalet 

uppsatta missänkta personer, från och med 1 januari t o m månadsskiftet maj/juni år 2010. 

   
Närpolisområdena 

 

  
 

  

 Kod Örebro
 

Syd Norr Väst
 

 Anmälan Brott Misstanke

Olovligt anskaffande  
 

5043 84 92 26 36  238 279 44 

Olovlig försäljning 
 

5041 1 21 2 6  30 247 29 

Olovligt innehav 
 

5041 0 1 1 2  4 4 5 

Olovlig tillverkning 
 

5040 1 2 3 1  7 7 7 

Olovlig dryckeshantering 5043 0 0 1 2  1 1 1 

Innehav av olovlig 
tillverkad sprit 
 

5045 0 0 2 0  4 4 4 

         
Totalt 

 
 86 116 35 47  284 542 90 

För att förtydliga uppställningen ovan kan t ex en anmälan om olovligt anskaffande 

innehålla flera brott. Det är möjligt i de fall som en person försett t ex flertal 

ungdomar med alkohol vid ett upprepat antal tillfällen. I de fall det finns någon 

skäligen misstänkt har denne angetts i anmälan, vilket också går att utläsa av tabellen 

ovan.  
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Ytterligare ett kvantitativt mål är att polisen ska vid minst 200 tillfällen initiera att 

vårdnadshavare hämtar sin ungdom i anledning av ett ingripande enligt 

Kronobergsmodellen. Uppgifterna för detta mål är i juni dock inte kända för 

projektledaren.  
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Utfall 

 

II. Utvärderarens perspektiv 

Att utvärdera ett projekt på ett rättvisande sätt är inget som görs utan viss eftertanke. 

Det är viktigt att minnas att ett projekt kan omtolkas med tiden och efter hur 

omvärlden förändras. Förförståelsen för vad projektet står för och vilka 

bedömningskriterier som används vid en värdering har likaså en betydelse. I vissa fall 

betraktas ett projekt utifrån andra premisser än de som fanns när det inleddes. I detta 

fall har projektet medvetet försökts studerats sitt sammanhang för att processen just 

ska kunna förstås och beskrivas så tillförlitligt som möjligt. 

 Vad som har blivit synligt är att projektet inte har utvecklats i den riktning som 

förväntades. Bedömning kommer att motiveras i det följande. För att göra det hela 

tydligt har utvärderaren sorterat sina iaktagelser utifrån forskningsplanens fem olika 

delkomponenter. 

 

1. Samverkansprocessen 

I det dokument som togs fram innan projektet påbörjades (Montin 2008) beskrivs 

projektet som att det ska bidra till att skapa verktyg och myndighetsgemensamma 

insatser för att begränsa och försvåra den illegala handeln med alkohol. Dessutom 

förväntas en underrättelsebaserad myndighetssamverkan att utvecklas för att arbetet 

mot den organiserade brottsligheten i förlängningen ska kunna effektiviseras. Dessa 

målsättningar har inte fått någon reell innebörd som utvärderaren tolkar situationen. 

 Enligt vad projektledningen har återrapporterat till Statens folkhälsoinstitut (Montin 

2009b) har samverkan tagits upp till diskussion på myndighetsnivå vid ett tillfälle. I 

vilken grad olika myndigheter varit delaktiga, vad som diskuterats samt vad som var 

behållningen av diskussionen är dock okänt för utvärderaren då ingen dokumentation 

har granskats. Valet av parter som ska involveras i en myndighetssamverkan tyck ändå 

ha gjorts.  Dessa finns angivna i tidigare tabell 1.  

 I forskningsplanen anges att mellan 6-10 nyckelpersoner från olika myndigheter ska 

intervjuas både inledningsvis och i slutet av projektperioden angående projektet och 

samverkan. Då projektledaren endast har kunnat namnge en person som arbetar vid 

Tullverket har samverkansprocessen inte kunnats studeras som planerats. Fokus har 

istället riktas mot den operativa samverkan som är mer tydlig för projektet.  
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Operativ samverkan 

Tecken på att denna samverkan har fördjupats är svårt att svara på utan att inleda en 

fördjupad datainsamling och analys. Något som utvärderaren inte ser ryms inom 

projektutvärderingens ramar. Utifrån intervjuer, samtal och observationer har dock 

vissa iakttagelser gjorts utifrån betraktelsen av olika operativa samverkansformer.  

 

Polis och socialtjänst  

Enligt tidigare uttalad målsättning ska alla kommuner i Örebro län sluta upp i arbetet 

tillsammans med de myndigheter och den kommun som redan har kommit igång. 

Projektledningen menar att samverkan mellan polis och fältassistenter redan fungerar 

mycket bra runt om i länet när det gäller ungdomar och den illegala alkoholen. 

Eftersom det ingår i socialtjänstens uppdrag att fungera gemensamt med polisen i olika 

frågor som t ex LVU- ärenden (ärenden som görs enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU) är denna slags samverkan redan legitim. Något 

som anses fungera inom länets alla 12 kommuner även om enstaka kommun ligger lite 

efter. När projektledningen får frågan hur samverkan ska utvecklas framöver tolkar 

utvärderaren svaret att dialogen med socialtjänsten ska fortsätta i och med det möte 

som är inplanerat i oktober 2010.  

 En aspekt värd att notera handlar om att det tycks finnas en dold fara med särskilda 

ungdomspoliser som t ex agerar tillsammans med fältassistenter. För övrig operativ 

personal kan lätt känna att de varken behöver ta till sig vissa uppgifter, eller nya 

metoder, då det finns en särskild resurs som kontinuerligt intresserar sig för detta. För 

att få fler känna sig berörda av att ingripa mot ungdomar som bär eller dricker 

alkohol, befinner sig i olämplig miljö eller liknande, måste sannolikt de väsentligaste 

förhållningssätten och metoderna vara välkända bland samtliga yttre operativa. Ett 

ingripande när det gäller ungdomar ska alltid upplevas berättigat att göra även om 

polisen i fråga inte har ett särskilt ungdomsansvar.  

 Ansvaret för en ökad samsyn och samverka mellan olika resurser och enheter kan 

dock inte läggas på den operativa nivån utan måste tillskrivas de som finns högre upp i 

organisationen. Det är i hög grad beslutfattare som vakthavande befäl som har en 

avgörande betydelse för hur problematiken hanteras kvällar, nätter och helger, det vill 

säga de mest kritiska tidpunkterna när det gäller ungdomar och alkohol. Om den 

taktiska ledningen inte avsätter de resurser som närpolisledning önskar för att arbeta 

strategiskt med ungdomar kan det förebyggandet arbetet lätt tappa sin styrka. En 

samsyn kring hur arbetet ska bedrivas på det mest resurseffektivaste sättet, oavsett om 

vakthavande befäl eller närpolischef har beslutsrätten är sannolikt att föredra.  
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Polis och Tullverket 

Ett annat exempel på en operativ samverkan som studerats och bedöms fungera, men 

som behöver utvecklas mer är den mellan polis och Tullverket. Bristande struktur och 

få rutiner inom myndigheten upplevs som bidragande faktorer till att den önskade 

kommunikationen och samspelet inte fungerar optimalt. Som projektledaren beskriver 

situationen försöker man hitta nya vägar till att kunna interagera men det är 

förundersökningssekretessen som innebär begränsningar. Tullverket är dock den 

myndighet som anses vara lättas att agera tillsammans med under pågående 

förundersökning. Detta eftersom även de bedriver en brottsbekämpning som sträcker 

sig genom hela kedjan i en brottsutredning från första underrättelse till den färdiga 

förundersökningen. Tulltjänstemän tillhörande brottsbekämpande enheter har som 

polis befogenhet att såväl stoppa, visitera, förhöra, utreda som att göra husrannsakan. 

Andra myndigheter är således uteslutna att involvera i ett informationsutbyte tills 

förundersökningen är avslutad. Tullverket har dock störst intresse av smugglingsbrott 

och inte bara av illegal försäljning. Deras huvudsakliga uppdrag är att stoppa och 

störa den organiserade brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika, 

alkohol och tobak samt andra farliga varor. De utför även punktskattekontroller för 

att utreda huruvida punktskatt betalats för alkohol som transporteras inne i landet. 
 

Polis och Åklagarmyndigheten 

Kontakten med Åklagarmyndigheten tycks även ha stärkts i viss mån när det gäller 

ärenden som rör illegal alkohol. Enligt polislagens tredje paragraf så ska polis 

samarbeta med Åklagarmyndigheten i ett brottsutredande syfte (SFS 1984).  

 

Vad är nytt? 

Enligt polislagens tredje paragraf ska myndigheter och organisationer vilkas 

verksamheter berör polisverksamheten ingå i någon form av samarbete (SFS 1984). 

Utöver kravet att samarbeta så bär polis ansvaret för att utveckla välfungerande 

kontaktnät med myndigheter och organ utanför den egna organisationen (SOU 2007). 

Projektet kan sett ur dessa avseenden bidragit till att dialogen mellan ett antal 

myndigheter, dvs. socialtjänst, Tullverket och Åklagarmyndigheten, har förtätats i viss 

sakfråga som den illegala alkoholen. Vad som har konstaterats försvårar samverkan 

med andra myndigheter är förundersökningssekretessen. När ett alkoholärende inleds 

kan polis inte lämna ut uppgifter till annan myndighet som t ex Försäkringskassan 

eller Kronofogdemyndigheten på grund av befintliga sekretessbestämmelser. Tullverket 

kan ses som ett undantag då denna myndighet också bedriver brottsbekämpande 

utredningsverksamhet. Vilka uppgifter som går att lämna ut kräver dock noga 

avvägningar och är en fråga att diskutera i framtiden.   
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Samverkansformerna är dock inget som direkt kan betraktas som nydanade. Tidigare 

kommunikationskanaler och samverkansforum bedöms användas likt tidigare. En viss 

skillnad kan dock ligga i att den illegala alkoholen finns mer på agendan jämfört med 

tidigare. Om de kontakter som har initierats under projekttiden kan klassas som 

fungerande kontaktnät är intressant men svår bedömt. Att projektet bidragit till att ett 

antal bostadsbolag, tätorts- och länstrafiken samt ett större taxibolag har involverats i 

frågan om ungdomar och alkohol kan anses ligga i linje med vad befintliga lagrum och 

SOU-rapporter förordar. Att myndigheten aktivt försöker vidga och utveckla sina 

kontaktnät så att flera parter involveras och få ett utbyte av varandra rekommenderas 

alltså även för framtiden. Men även om myndigheten bär ansvar för att utveckla 

samverkan samt agera nätverkande, så måste polisen i första hand bevaka sina 

grundintressen. Involvering i olika slags samverkanssammanhang bör göras med 

försiktighet och inte innebära några större avsteg från de faktiska huvuduppdragen, 

enligt utvärderarens tolkning.  
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2. Underrättelseledd verksamhet  

Som tidigare rapporterats har den underrättelseledda verksamheten ännu inte studerats 

i detalj. Kedjan från underrättelse och förundersökning till åtal och utslag i domstol 

kommer inte kunna studeras i detalj enligt tidigare planering. Kedjans eventuella 

brister kan eventuellt tangeras genom intervjuer med personer vid polismyndighetens 

kriminalunderrättelsetjänst, med förundersökningsledare och utredare.   

 Ett annat spår som utvärderaren numera ser intressant är skillnaden mellan hur man 

kan arbeta utefter ett stort antal underrättelser och detaljerade KUT analyser, eller 

efter mer småskaliga tips som kommer polisen till kännedom. Den större apparaten 

med KUT inblandad upplevs som tidskrävande och innebär sällan några direkta 

insatser av de operativa. Detta är sannolikt är befogat då större ärenden måste 

hanteras mycket strategiskt för att nå resultat i långsiktligt perspektiv. Å andra sidan 

har utvärderaren uppfattat att de operativa önskar få gå mer på enstaka tips utan först 

gjort omfattande analyser. I nuläget tycks många konkreta minnesanteckningar och 

uppslag läggas åt sidan. Utvärderaren finner det intressant att fördjupa sig vidare i 

varför polisen ibland tolkas vara hämmade av sin egen underrättelsemodell som ibland 

kan uppfattas mycket omfattade och komplex. Polisens underrättelsemodell, PUM är 

både en modell för ledning och styrning och ger vägledning hur varje polismyndighet 

ska bedriva sin underrättelseverksamhet. Modellen harmoniserar med att all yttre 

polisverksamhet i Sverige ska vara planlagd utifrån välgrundad kunskap. Alla akuta 

uppdrag som ske ses som tillfälliga avbrott. De enskilda patrullernas verksamhet ska 

alltså inte bygga på vad dessa ser för behov. När det gäller alkoholen tycks dock en 

viss handlingsfrihet kunna leda till att viss slags försäljning kan störas genom den 

enskilda patrullens initiativ.    
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3. Kronobergsmodellen 

När det gäller Kronobergsmodellen så finns metodens utförande och effekter beskrivna 

i en särskild rapport (Brå 2009) vilket är relativt unikt när det gäller effektutvärdering 

av polisära arbetsmetoder. År 2004 kunde Brottsförebyggande rådet identifiera totalt 

femton svenska vetenskapligt utvärderade polisiära åtgärder. Flertalet av dessa var 

publicerade av just Brå och omfattade en tidsperiod om drygt 30 år. Svensk forskning 

om polisiära åtgärder kan utifrån detta bedömas som mycket begränsad (Lindahl oa 

2004). Följande redovisas några av de iakttagelser som utvärderaren har gjort när det 

gäller polismyndighetens arbete för att tillämpa metoden. Syftet har inte varit primärt 

att syna effekterna av tillämpningen, utan snarare att belysa själva praktiseringen, dvs. 

hur metoden valts att tillämpas och kontextanpassas på olika håll inom länet.   

Att tillämpa modellen fullt ut 

Örebropolisen har likt Växjöpolisen sen en längre tid tillbaka konfronterat ungdomar 

med alkohol samt agerat när unga befinner sig i en olämplig miljö. Det som nu kan 

betraktas som nytt är att det förebyggande och ingripande arbetet ska intensifieras och 

utvecklas ytterligare. Vad detta innebär i praktiken inom respektive närpolisområde är 

intressant att studera. I verksamhetsplanen för 2010 går att läsa att polismyndigheten 

ska tillämpa metoden fullt ut både avseende efterfråge- och tillgångsbegränsning 

(Polismyndigheten i Örebro län 2010). Genom observationer och samtal kring 

tillämpningen av modellen har utvärderaren fått bilden av att det finns flera sätt att 

tolka betydelsen av att tillämpa metoden fullt ut. En operativ chef anser t ex att det 

handlar om att alla operativa resurser ska arbeta på ett samstämmigt sätt. Inte bara 

närpoliser med uttalat ungdomsansvar eller särskilda ungdomspoliser. Citatet belyser 

just detta: ”det handlar om att alla operativa resurser arbetar på samstämmigt sätt, inte bara 

en viss grupp av ungdomspoliser”.  

 En annan operativ chef ser att det handlar om sättet de arbetar med metodens alla 

delar så som att ta föräldrakontakter, förhöra ungdomar, bedriva spaning etcetera. 

Medan en chef talar om vilka som ska tillämpa metoden, talar en annan om vilka 

ingripande och insatser som Kronobergsmodellen innebär. De olika tolkningarna 

färgar sannolikt av sig på hur det operativa arbetet leds och sköts lokalt sett. Detta 

tillsammans med olika organisatoriska förutsättningar tros ha en betydelse för på 

vilket sätt metoden tillämpas fullt ut. Vid närmare eftersökningar i Brås rapport från 

år 2009 används samma formulering: att tillämpa metoden fullt ut. Enligt Brå 

innefattar detta ett arbete med insatser riktade mot såväl ungdomar, föräldrar som 

langare. Den del som dock visat sig vara svårast för polisen att arbeta helt konsekvent 

med är att hålla informationsmöten med föräldrar och barn vilka har varit föremål för 

ett alkoholrelaterat ingripande enligt modellen. Mötena förespråkas hållas för många 

föräldrar och ungdomar samtidigt och vara ett tillfälle för både polis och socialtjänst 
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att beskriva sitt sätt att arbeta, samt ett tillfälle för föräldrar och ungdomar att utbyta 

tankar och erfarenheter. Av de sju polisområdena som Brå har studerat avseende 

tillämpningen och effekterna av Kronobergsmodellen så var det bara ett område som 

genomfört informationsmöten under de månader som de studerades (Brå 2009 sid 34). 

Enligt utvärderarens efterforskningar så håller t ex Växjöpolisen ett möte först när 

cirka 100 föräldrakontakter tagits. I dagsläget hålls mötena inte alls lika ofta som för 

fyra år tillbaka då arbetet var nytt och som intensivast. Då hölls ett möte var tredje 

månad. Enligt uppgift var det ungefär hälften av de föräldrar som kallades som valde 

att delta (Aschan & Grann 2010).  

 Sett till hur det ser ut för polismyndigheten i Örebro län så samlas ingen statistik för 

hur många informationsmöten som hålls i respektive polisområde under år 2010. 

Däremot ska antalet tillfällen som polisen initierar att vårdnadshavaren ska hämta sin 

ungdom i anledning av ingripande enligt Kronobergsmodellen eller Örebro modellen 

rapporteras under projekttiden. Målet som satts för myndigheten är minst 200 

tillfällen(Polismyndigheten i Örebro län 2010). En siffra som bedöms realistisk att nå 

upp till enligt projektledarens kommentar. Utvärderaren har genom samtal med 

operativa chefer i respektive närpolisområde alltså tolkat situationen som att fokus 

inte kommer att ligga på att arrangera informationsmöten. Effekterna av dessa möten 

tycks råda delade meningar om. I norr har polisledningen bedömt den förebyggande 

information ute i skolor som mer betydelsefull och prioriterar därför istället den typen 

av möten mellan polis och ungdomar. Inför skolavslutningen var ungdomspoliserna 

ute i avgångsklasserna, årskurs nio och sista året på gymnasiet, för att informerade om 

hur de arbetar enligt Kronobergsmodellen. Några efterföljande informationsmöten har 

av den orsaken hittills inte arrangerats. I väst kallas vissa av ungdomarna till förhör 

med anledning av ärendet och då är föräldrar med. I vissa fall deltar även någon från 

socialtjänsten beroende på vad som anses vara bäst i det enskilda fallet. Några 

gemensamma möten arrangeras således. Möten av förebyggande slag hålls inte i 

skolorna efter särskild planering utan polisen informerar ungdomarna mer spontant i 

de möten som uppstår. I syd har föräldramöten hållits i Kumla under våren men inte i 

Hallsberg. Det finns dock ambitioner att arrangera informationsmöten där till hösten 

då ett fler antal ingripande har gjorts. Av cirka 25 föräldrar som kallades så kom 

uppskattningsvis hälften. Dessa uppfattades vara positivt inställd till modellen. 

Närpolisområde Örebro har inte heller hållit några möten de första sex månaderna.  

 Ytterligare en del av tillämpningen av Kronobergsmodellen som enligt Brå visat sig 

vara svårt för polismyndigheter att tillgodose handlar om att avsätta resurser som både 

arbetar ute i den offentliga miljön och som bedriver inre spaning och utredning. 

Argumenten för att bilda en särskild grupp förespråkas vara en god överblick och att 

kunskapen om lagningen blir samlad. Enligt Brå har modellen tillämpas utifrån någon 
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av följande tre lösningar: 1) ordningspolisen arbetar med modellen i offentlig miljö och 

utredningsenheten sköter utredningarna, 2) såväl ordningspolis, närpolis och 

ungdomspolis arbetar i offentliga miljön och utredningsenheten sköter utredningarna, 

3) särskild grupp arbetar både i offentlig miljö samt sköter även utredningsverksamhet 

som har med alkoholbrott att göra. Som det ser ut i länet första sex månaderna in på 

året bedömer utvärderaren att man arbetar enligt beskrivning två enligt ovan. Förutom 

att ordningspolisen inte är lika involverade som närpolis med ungdomsansvar samt de 

särskilda ungdomspoliserna.  

 När utvärderaren studerat närpolisområdenas olika utredningsverksamhet specifikt 

inriktat på alkoholbrott så är bedömningen den att några nämnvärda förändringar inte 

är aktuella i och med projektet. Att en särskild grupp bara arbetar med uppsökande 

verksamhet, förhör av ungdomar, spaning etc. är inte aktuellt för något av de fyra 

närpolisområdena. Närpolischefen i södra länen menar att deras droggrupp 

tillsammans med de närpoliserna som i maj månad fick ett utpekat ungdomsansvar 

kan styras in mot detta slags arbete om det finns ett särskilt behov. När det gäller 

alkoholbrotten ser närpolischefen att utredningssidan sannolikt kommer förändras 

men då inte i numerärt avseende, dvs. att fler utredare arbetar specifikt med 

alkoholbrott, eller i prioritet så att alkoholärendena prioriteras före andra ärenden 

eller försöks drivas/avslutas fortare än vad gjorts tidigare. Snarare tror närpolischefen 

att kompetens för att driva ärendena kommer öka med tiden vilket kommer ha flera 

positiva effekter på sikt. Liknande slutsatser går att dra av det samtal utvärderaren har 

haft med närpolischefen i väst. Även i de västra delarna av länet finns sen en längre tid 

tillbaka en bra grundstomme för utredningsverksamheten som anses fungera. Inga 

direkta förändringar avseende alkoholutredningarna antas ske i och med projektet 

men man är medveten om problematiken kring att bedriva bra spaning på de mindre 

orterna. En särskild grupp för att arbeta koncentrerat med langningen anses inte vara 

gångbart utan istället antas det vara mer lämpligt att göra resurser tillgängliga först 

när krävande utredningar uppstår. Inte heller närpolisområdena norr och Örebro har 

möjligheten eller ambitionen att avsätta särskilda resurser för att arbeta enbart med 

Kronobergsmodellen. Enligt vad Brå har konstaterat så är det dock lättare för en 

myndighet att åstadkomma ett väl fungerande uppsökandearbete än att implementera 

en fungerande utredningsverksamhet (Brå 2009). Om detta stämmer överens med 

situationen i Örebro län återstår att se vid årets slut.  
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Att arbeta konsekvent eller kontextanpassat 

Efter inledande observationer så bedöms det polisära arbetet som bedrivs enligt 

Kronobergsmodellen vara i hög grad kontextanpassat i den bemärkelsen att olika slags 

anpassningar görs utifrån lokala förutsättningar och ambitioner. Att en metod inte 

tillämpas konsekvent kan t ex göra det svårare att bedöma genomförandet av olika 

insatser samt vad det har för effekter. Samma sak om en metod aldrig blir riktigt 

implementerad eller om inget görs för att dokumentera arbetet. Det blir generellt sett 

svårt att säga något om vad som generar eller inte genererar ett visst resultat beroende 

på hur en metod tillämpas och implementeras samt utvärderas. En metod kan te sig 

effektiv eller likaväl ineffektiv mycket beroende på hur dessa faktorer hanteras. Till 

polismyndighetens försvar ska varje myndighet stå fria att hitta sitt sätt att arbeta med 

modellen enligt Brottsförebyggande rådets tidigare slutsatser. I samband med 

utbildningsdagen framhöll även Växjöpolisen att t ex återrapporteringsförfarandet 

skulle medvetet anpassas utefter de lokala förutsättningarna.  

 Utvärderaren kan se det legitima med att kontextanpassa metoden men kan samtidigt 

notera att den enskilda polisens åtgärder i många fall beror på den unika individen och 

situationen. Vilka ungdomar polisen ingriper emot har att göra med antal år tjänst och 

ambitionen att skriva ordningsbotar menar en operativ chef som utvärderaren har 

diskuterat frågan med. Enligt utvärderarens tolkning så förekommer det även andra 

eftergifter av olika anledningar. Som exempel väljer man inte alltid att gå vidare med 

att utreda vart alkoholen kommer ifrån. Tiden och resurserna det tar i anspråk att 

förhöra flertalet ungdomar tycks hindra polisen att göra detta i en större omfattning.  

Resultatet som kommer av förhören tycks alltså inte vara motiverande nog för att 

försöka få ungdomarna att berätta mer. Arbetsbelastningen blir i många fall det 

avgörande hur modellens olika delar praktiseras. Kronobergsmodellen tillämpas alltså 

på ett mer eller mindre konsekvent sätt. I vilken utsträckning den enskilde polisen kan 

frångå en ursprunglig linje och en modellbeskrivning är intressant att fördjupa sig. 

Följande återges två observationer som kan utgöra en utgångspunkt för en analys. 

Utvärderaren har vid två tillfällen följt med två ungdomspoliser som observatör av hur 

praktiseringen av Kronobergsmodellen kan fungera. Utdragen som följer kommer av 

fältanteckningarna som gjordes under de respektive tillfällena.  

Observationstillfälle 1: 

”Vi passerar en busshållplats och ett gäng tjejer i 17-18 åldern sitter och dricker cider och 

starksprit. De hade firat en av tjejernas arton års dag och några som har åldern inne ska vidare 

ut på krogen. Ena polisen tar en 18 årig tjej med en cider i handen åt sidan medan den andra 

polisen börjar ställa frågor till en sjuttonårig tjej med en flaska innehållande några centiliter 

sprit. Båda uppger att de har fått spriten av en kompis men ville inte säga av vem. Polisernas 
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förfrågningar drivs inte vidare då tjejerna bedöms som ”vanliga ungdomar”. Mängden alkohol 

motiverar inte heller beslutet att gå vidare. Om det istället hade varit en ungdom 15-16 år med 

större mängd alkohol hade beslutet kanske varit ett annat. Då hade langningsbrottet varit av 

annan karaktär. Nu handlade det om några ungdomar i övre tonåren som smakat men som 

inte är direkt berusade. De som var över arton kan dricka på krogen vilket gör ingripandet inte 

direkt avgörande. Mamman till den tjej som var under arton försöktes kontaktas men utan 

resultat. När bussen kommer är en av poliserna i färd med att utreda vems flaska det är som 

står på marken. En tjej säger att det är hennes men polisen väljer att inte ställa några fler 

frågor angående vart hon fått alkoholen ifrån för att hon inte skulle missa bussen. Även denna 

flaska hälls ut och tjejerna får lämna platsen”.  

Observationstillfälle 2: 

”Vi möter ett gäng ungdomar gående med alkohol i händerna. Polis X och polis Y hoppar 

snabbt ur radiobilen och jagade i fatt var sin ungdom. Övriga springer utom synhåll eller 

stannar självmant kvar. Polis Y förverkar öl och överlämnar en kille i övre tonåren direkt till 

en moster som kommer snabbt till platsen då hon fanns i närheten. Polis X har lite svårare att 

hålla kvar en tjej som vill gå men som har en petflaska innehållande cirka 20 cl starksprit i 

handen. Hennes femtonåriga kompis är mer samarbetsvillig och öppnar sin väska. Polis Y ber 

henne att själv hälla ut de tre burkar cider hon har med sig. Hon är varken full eller otrevlig så 

Y låter henne ringa hem och de berättar gemensamt vad som har hänt. Den andra femtonåriga 

tjejen vill inte öppna väskan, ringa föräldrarna eller stå stilla. X får tillslut henne att uppge 

numret hem så han kan prata med både mamma och pappa. Tjejen har en kaxig attityd mot 

och ska inte åka hem. Pappan som bor på annan ort ska i alla fall komma och hämta henne 

och kompisen. Vi stannar på platsen till ett överlämnande kan ske. X bedömer det viktigt att 

stanna kvar då avståndet hem är stort, flickan har druckit och hon hävdar sig vara rädd för 

pappans reaktion.  När pappan väl kommer går X iväg för att informera om läget och för att 

känna av hur pappan känns i sinnelaget. Situationen känns ok och de lämnar platsen”.  

Signalerna som utvärderaren fått är att den enskilde polisen handlar mycket utifrån 

den specifika situationen. Omständigheterna styr hur mötet med ungdomar som bär 

på alkohol, är berusade eller på annat sätt vistas i en olämplig miljö hanteras. Ett 

professionellt yrkesutövande av polisyrket kan dock till polisernas försvar sägas 

handla om att kunna kommunicera med en annan människa utefter den unika 

situationen och vidta åtgärder utifrån en reflekterande bedömning av denna (SOU 

2007, Holgersson 2005). Olika slags avsteg från att arbeta med metoden fullt ut som 

att t ex endast alkohol förverkas och inget mer görs kan vara en indikation på att 

modellen inte passar dagens polisära arbete. Kanske är det Kronobergsmodellen som 

måste bearbetas ytterligare och inte enbart de yttre polisernas arbetsprestationer vilka 

annars ligger nära till hands att kritisera.   
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Effekterna av arbetet 

När det rör sig om ett planlagt långsiktliga förebyggande arbetet är det svårt att få ett 

snabbt svar på hur tillämpningen av metoden fungerar och hur väl implementering 

lyckats. Det händelsestyrda polisiära arbetet ger en mer direkt återkoppling om 

polisens agerande är rätt eller inte. Krav på snabba effekter och resultat är något 

mycket karaktäristiskt för polismyndigheten. I utvärderings- och 

forskningssammanhang är det inte lika centralt. Enligt de analyser Brottsförebyggande 

rådet gjort kan modellen ha effekter på ungdomars drickande generellt sett. 

Alkoholkonsumtionsmönstret kan förändras till ett mer positivt sådant (Brå 2009 sid 

38).  

 I Kronobergs län har tillämpningen av modellen inneburit att flera langare upptäckts 

och försäljning till framför allt ungdomar har kunnat stävjas. Detta enligt deras egna 

utsagor när frågan lyfts i samband med utbildningsdagen som hölls. Enligt Aschan & 

Grann (2010) kan de se flera effekter av Kronobergspolisens ansträngningar bland 

annat att polis oftare ingriper mot ungdomar med alkohol, polisen får in fler tips från 

allmänheten jämfört med innan och det har blivit svårare att få tag i illegal alkohol. De 

akuta alkoholförgiftningsfallen ska ha minskat med femtio procent och antalet 

misshandelsfall minskat drastiskt. Enligt Växjös erfarenheter är förutsättningarna att 

lyckas på sikt att sprida kunskapen inom myndigheten, förenkla återrapporteringen 

och hålla kontakten med sina samverkansparter.  

 I länet har redan under våren 2010 flera langare lyckats identifierats varav några 

dömts för brott mot alkohollagen. Insatsernas relation till tillämpningen av 

Kronobergsmodellens är dock svår att bedöma.  

Måluppfyllelse 

Enligt Rikspolisstyrelsens redovisning och bedömning av landets polismyndigheters 

verksamheter enligt regleringsbrevet för år 2010, bedömer RPS det som möjligt att 

polismyndigheten i Örebro län uppnår målen för tillgrepp genom inbrott. Mindre 

troligt är att målen uppnås för våld i offentlig miljö och brott i nära relationer. 

Polismyndighetens egen bedömning enligt samma rapport, är i motsats att samtliga 

mål kommer att uppnås för 2010. När det gäller utredningsmålen, vars resultat 

myndigheten i stor utsträckning själv kan påverka anger myndigheten att man tänker 

nå målen genom att sätta in tillräckliga resurser och kompetensutveckla personalen, 

samt genom att utveckla nya arbetsrutiner. Det arbete som myndigheten beskriver som 

mer komplext att nå måluppfyllelse kring är det brottsförebyggande arbetet. Ett arbete 

som styrs av flera slags påverkansfaktorer som inte alla ligger inom myndighetens 

kontroll. Detta är något intressant i förhållande till tillämpningen av 

Kronobergsmodellen som är en brottsförebyggande polisär arbetsmetod när det gäller 

våld i offentliga miljöer.     
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4. Örebromodellen 

I årets verksamhetsplan går att läsa att polismyndigheten ska tillämpa den utarbetade 

metoden i möjligaste mån. En ambition som hittills varit svår att följa i och med att 

metodbeskrivningen ännu inte har spridits inom myndigheten. Arbetsgruppen önskan 

var att alla länsdelarna skulle vara igång med metoden innan sommaren då festerna är 

som flest. Likt innan projektet inleddes står Ungdomsgruppen Yttre i Örebro dock 

fortfarande relativt ensam för en tillämpning. Övriga närpolisområden har fått tagit 

del av information om modellen genom att en operativ chef från varje område varit 

delaktiga i en diskussion kring förbättringar. Om och hur informationen spridits 

därefter är okänt för utvärderaren.  

 För att kunna säga något om hur modellen tillämpas i respektive närpolisområde och 

vad dess effekter är måste modellbeskrivningen bli klar och spridas samt praktiseras 

under en viss tid. Modellens operativa delar med dess styrkor och svagheter föreslås 

därför att analyseras längre fram i tiden. Utvärderaren kommer dock att sammanställa 

resultatet av de uppgifter som Ungdomsgruppen Yttre kommer att kunna bistå med i 

återapporteringsväg. Underlaget behöver dock först bedömas som tillräckligt 

omfattande. Frågan om framtida kvalitetssäkring har lyfts inom arbetsgruppen men 

utvärderaren föreslår att diskussion ska fortsätta samt den kring hur implementeringen 

av modellen ska ske.  
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5. Effektutvärdering 

Följande redovisas de utfall som bygger på de kvantitativa fakta som valts att studeras 

närmare. Få data har varit möjliga att bearbeta och analysera med tanke på den, i 

effektutvärderingssynpunkt, begränsade tiden som förflutit sedan projektet och 

utvärderingsinsatserna påbörjades.   

 

Ungdomars alkoholkonsumtion och tillgången till illegal alkohol 

Resultatet av den analys som kommer göras utifrån data från Liv och hälsa Ung 

studierna år 2005, 2007 och 2009 kommer presenteras först i en slutrapport. 

 

Kvantitativa verksamhetsmål för underrättelsebaserad verksamhet   

Utvärderaren har inga ytterligare uppgifter att tillägga när det gäller de kvantitativa 

målen som projektledaren själv har presenterat som ett utfall. Projektledaren kommer 

även i fortsättningen att sammanställa antal ärenden och kodade brott som respektive 

närpolisområde kan rapportera. Alla de preciserade målen förväntas att uppnås enligt 

projektledarens bedömning. Vad detta har för djupare innebörd i relation till projektet 

huvudsakliga mål: att minska tillgången på privat införd och smugglad alkohol till 

försäljning i Örebro län återstår att se i slutet av året. Intressant är även om projektet 

kan åstadkomma en uppgradering av polisens anmälningssystem RAR som visat sig 

begränsa en korrekt kodning och uppföljning brott mot alkohollagen. Nya och 

ändrade brottskoder läggs in i samband med att RAR uppgraderas. Problemet är att 

systemet varken uppdateras vid jämnt årsskifte eller likande utan när av olika 

(okända) anledningar Rikspolisstyrelsen väljer att uppgradera. I anmälningssystemet 

finns en hjälptjänst för brottskodning men det är upp till den enskilde polisen, annan 

anmälningsupptagare, samt det befäl som granskar anmälan, att välja en kod som 

stämmer någorlunda in. Ett utrymme för felkodningar finns alltså. Att man använder 

en så kallade ”slask-kod” för brott som inte stämmer in är ett annat negativ beteende.  

Enligt projektledaren tycks detta interna systemproblem vara avhjälp genom att 

information spridits om hur alkoholbrotten ska kodas framöver.  

 

Statistik för akuta alkoholförgiftningar 

Antalet akuta alkoholförgiftningar har inte studerats till halvårsavstämningen eftersom 

det är aktuellt att göra först i slutet av projekttiden.   

 

Statistik för misshandel och skadegörelse 

Statistik för misshandel och skadegörelse har inte heller studerats i detalj när det gäller 

årets första sex månader. När det gäller brottslighetens utveckling går det dock aldrig 

att dra slutsatser enbart utifrån kriminalstatistik eller sjukvårdsuppgifter. Hänsyn 
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måste alltid tas till all den samlade kunskap som finns, samt måste sträcka sig över en 

längre tidsperiod. Beroende på vilken kunskap och vilka källor som är tillgängliga i 

slutet av året kommer utvärderaren göra en avstämning hur situationen i länet ser ut 

för de respektive närpolisområdena och specifikt för misshandel och skadegörelse.  

Statistik för omhändertagna alkoholberusade ungdomar under 20år  

Något som inte fanns med i forskningsplanen med som bedömts intressant att 

fördjupa sig i är hur många ungdomar under 20 år som omhändertas av polis på 

grund av alkoholberusning. Utvärderaren har med hjälp av statistik kunnat gå två år 

tillbaka i tiden och t ex kunnat titta på om visst närpolisområde omhändertar ett 

betydlig fler eller färre ungdomar jämfört med övriga, vilka månader som flest 

omhändertagande görs, och vart ungdomarna förs av polis. En mer omfattande analys 

för 2008 t o m 2010 kommer göras först i en slutrapport. Följande redovisas ett urval 

av vad som kan utläsas av statistiken för år 2008 och 2009. Det skulle vara intressant 

att jämföra förekomsten av omhändertaganden relaterat till befolkningen. Detta går 

dock inte att göra eftersom data baseras på vart insatsen gör och inte var ungdomarna 

bor. Utvärderaren har fått förklarat för sig att Örebropolisen har sedan en längre tid 

tillbaka haft en mycket restriktiv syn på alkoholberusade personer vilket kan vara en 

möjlig bidragande faktor när det gäller det relativt stora antalet omhändertagna enligt 

LOB.  Utvärderaren vill upplysa läsaren om detta.  

 

År 2008  

Då siffror saknas för närpolisområdena: norr, syd och väst i majmånad bör tolkning 

av statistik och jämförelser göras med vissa förbehåll.    

Ungdomar 14 år och yngre 

Under år 2008 omhändertogs totalt tolv ungdomar 14 år eller yngre runt om i länet. 

Sju av dessa av polisen inom Örebro, fyra av polisen i syd och en i Karlskoga. Av de 

tolv var nio pojkar och tre flickor. Tre av fyra omhändertagna var alltså en pojke. 

Polis förde åtta ungdomar till en anhörig, två sattes i arrest och två ungdomar blev 

förda till sjukhus. Av de två som blev förda till sjukhus var en av dem flicka medan 

den andra individens identitet inte har kunnats avgöras. Det var polisen i Örebro 

respektive i syd som bedömde att de var i behov av vård på grund av berusningen.   
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Tabell 5. Fördelning av antalet omhändertagande av ungdomar 14 år eller yngre presenterat 

för respektive närpolisområde och vart de fördes år 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala  

antalet 

LOB 

Antal 

till sjukhus

Antal  

till anhörig

Antal  

till arrest

Örebro 7 1 5 1 

Norr 0 0 0 0 

Väst 1 0 0 1 

Syd 4 1 3 0 

Totalt för hela 

länet 

12 2 8 2 

 

Ungdomar 15-17år 

Totala antalet 15-17 åringar som omhändertogs var 144 stycken varav 92 var pojkar 

och 52 flickor. Betydligt fler pojkar omhändertogs med tanke på att drygt 64 procent 

av de omhändertagna i åldersspannet var pojkar. Det var Örebropolisen som stod för 

flest omhändertagande. Deras 75 omhändertaganden motsvarande 52 procent, det vill 

säga närmare drygt hälften av alla ingripanden. Polisen i syd omhändertog totalt 36 

personer motsvarande 25 procent, medan polisen i väst 24 ungdomar omfattande 17 

procent, och polisen i norr med sina nio ingripande stod för 6 procent. Flest antal 

ungdomar blev körda hem till anhörig, totalt 97 av 144 omhändertagna ungdomar. 

Antal ungdomar som fick nyktra till sig i arrest visade sig vara 33 stycken. Totalt 14 

ungdomar blev förda till sjukhus. Åtta av dessa av Örebropolisen, en av polisen i norr 

och tre av polisen i väst, samt två av polisen i syd. Antalet pojkar respektive flickor 

som blev förda till sjukhus går tyvärr inte att utläsa av statistiken.   

Tabell 6. Fördelning av antalet omhändertagande av ungdomar i åldern 15-17 år presenterat 

för respektive närpolisområde och vart de fördes år 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala  

antalet 

LOB 

Antal 

till sjukhus

Antal  

till anhörig

Antal  

till arrest

Örebro 75 8 54 13 

Norr 9 1 4 4 

Väst 24 3 13 8 

Syd 36 2 26 8 

Totalt för hela 

länet 

 

144 

 

14 

 

97 

 

33 
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Ungdomar 18-19år 

De fyra närpolisområdena omhändertog sammanlagt 226 ungdomar som antingen var 

18 eller 19 år gamla. Inte helt oväntat var det flest pojkar som omhändertogs. Hela 80 

procent visade sig vara pojkar. Örebropolisen tog hand om flest ungdomar med sina 

154 ingripanden, motsvarande 68 procent. Polisen i väst omhändertog motsvarande 

17 procent medan syd 7 procent och norr 8 procent av det totala antalet.     

 Av de totalt 226 ungdomar i åldern 18-19 år som omhändertogs var det totalt 10 

ungdomar som blev förda till sjukhus eller annan slags vårdinrättning. Örebropolisen 

tog hand om sex ungdomar, polisen i tre och polisen i väst en ungdom. Polisen i syd 

anträffade ingen som behövde vård utan körde 6 av totalt 15 ungdomar till anhörig, 

annan eller bostad. Drygt 30 ungdomar motsvarande 12 procent fördes till anhörig, 

annan eller till bostad. Majoriteten av ungdomarna, det vill säga 83 procent av det 

totala antalet placerades i arrest för tillnyktring om man ser till siffrorna för hela länet. 

Tabell 7. Fördelning av antalet omhändertagande av ungdomar i åldern 18-19år presenterat 

för respektive närpolisområde och vart de fördes år 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala  

antalet 

LOB 

Antal 

till sjukhus

Antal  

till anhörig

Antal  

till arrest

Örebro 154 6 20 128 

Norr 19 3 1 15 

Väst 38 1 1 36 

Syd 15 0 6 9 

Totalt för hela 

länet 

226 10 28 188 

 

Summering för hela länet och alla åldrar - år 2008 

Närpolisområdet Örebro har inte helt oväntat omhändertagit flest ungdomar om man 

ser till samtliga omhändertagande oavsett ålder. Av totalt 382 ungdomar under 20 år 

som under år 2008 omhändertogs, tog Örebropolisen hand om 236 ungdomar, vilket 

motsvarar drygt 62 procent. Att det saknas siffror för närpolisområde syd, väst och 

norr i maj månad bör dock nämnas i sammanhanget. Siffrorna för maj förmodas dock 

inte ha påverkat siffran 62 procent särskilt mycket. Örebropolisen kan sannolikt ha 

stått för över hälften av alla omhändertaganden ändå. Under juni, augusti och 

december månad har flest omhändertagande gjorts i Örebro och Västra 

närpolisområdet. Toppar vid just dessa tidpunkter på året kan anses som normalt med 

tanke på ungdomarnas alkoholkonsumtion i samband med till exempel 
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skolavslutningar, skolstart, lucia-, jul- och nyårsfirande. I syd har kurvan sett något 

annorlunda jämfört med övriga områden då samma antal omhändertaganden gjordes 

årets fyra första månader (för maj saknas dock statistik). Därefter följde en naturlig 

uppgång under sommarmånaderna. Något annat anmärkningsvärt är att i december 

gjordes inga omhändertaganden till skillnad från de andra närpolisområden som fick 

en topp då. Om man ser till antalet som fick föras till sjukhus så var det totalt 26 

ungdomar under 20 år. Örebropolisen hanterade 15 sådana fall, norr respektive väst 

fyra fall vardera, samt syd tre fall. 
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Figur 3. En summering av hela år 2008, hela myndigheten och alla åldrar skildrat utifrån 
närpolisområdena och månaderna.  

  

65 
 



År 2009 

Ungdomar 14 år och yngre 

Under de tre första månader var det ingen ungdom under 14 år som på grund av 

alkoholberusning blev omhändertagen av polis. I april omhändertogs dock två pojkar 

samt två flickor, varav två fördes till sjukhus eller annan vårdinrättning, och två till 

anhörig, annan eller bostad. Alla fyra ungdomar omhändertogs inom Örebrodistriktet. 

Det har tyvärr inte gått att utläsa vart pojkarna respektive flickorna har förts. Maj 

månad var en förskonad tid till skillnad från sommaren och hösten. I juni fördes två 

flickor, och i juli fördes en pojke respektive en flicka hem till anhörig eller annan 

vuxen. I augusti förde Örebropolisen en 14 årig flicka till sjukhus, medan kollegerna i 

Lindesberg fick föra hem en pojke till bostaden. Även i september fick Örebropolisen 

föra hem en flicka till sina anhöriga, medan polisen i södra länet fick göra desamma 

påföljande månad. I november var det sedan Lindesbergspolisen tur men denna gång 

rörde det sig om en pojke som blev överlämnad till anhörig. Årets sista månad var en 

också en bra månad ur det hänseendet att inga unga under 14 år finns med i statistiken 

för omhändertagande.  

 Totalt sett under året blev alltså 13 ungdomar under 14 år omhändertagna på grund 

av berusning. Fler tjejer än pojkar var drabbade då åtta flickor respektive fem pojkar 

finns rapporterade. Tre av de tretton ungdomarna fick någon typ av vård på grund av 

sin alkoholkonsumtion, medan övriga tio fördes till någon anhörig. Ingen under 14 år 

sattes i arrest. Flest ungdomar omhändertog Örebropolisen, alltså tio fall. Lindesberg 

rapporterade fyra fall, medan Hallsberg ett omhändertagande. Karlskoga var ensam 

om att inte rapportera ett enda fall med en ungdom under 14 år. Eftersom uppgifter 

saknas för decembermånad så är det dock inte uteslutet att även polisen i väst 

omhändertog någon.     

 
Tabell 8. Fördelning av antalet omhändertagande av ungdomar 14 år och yngre presenterat 
för respektive närpolisområde och vart de fördes år 2009. 
 

 

 

Totala  

antalet 

LOB 

Antal 

till 

sjukhus 

Antal  

till 

anhörig 

Antal  

till 

arrest 

Örebro 10 3 7 0 

Norr 2 0 2 0 

Väst 0 0 0 0 

Syd 1 0 1 0 

Totalt för hela 

länet 

13 3 10 0 
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Ungdomar 15-17 år  

Sammanlagt 156 ungdomar i åldern 15-17år omhändertogs i länet under 2009. 

Örebropolisen stod med sina 91 ingripanden för flest antal omhändertaganden vilket 

motsvarar 58 procent. Övriga tre närpolisområden omhändertog ett relativt lika antal 

ungdomar. I norr omhändertogs 23, i väst 17 och i syd 25 ungdomar vilket motsvarar 

15, 11, respektive 16 procent av totala antalet omhändertagna 15-17 åringar.  

 Vid närmare granskning visar det sig att fyra ungdomar (15-17år) eller fler 

omhändertogs av polis varje månad under 2009. Flest antal omhändertagande gjordes 

i augustimånad då 19 ungdomar omhändertogs. Av dessa fick fyra fick föras till 

sjukhus på grund av alkoholberusning. Sammanlagt 23 ungdomar motsvarande 15 

procent av totala antalet fördes till sjukhus. Något fler fördes till arrest, totalt 38 

personer motsvarande 24 procent. Majoriteten fördes dock till anhörig, annan eller 

bostad, sammanlagt 95 individer motsvarande 61 procent.  

 
Tabell 9. Fördelning av antalet omhändertagande av ungdomar i åldrarna 15-17år presenterat 
för respektive närpolisområde och vart de fördes år 2009. 
 

 

 

Totala  

antalet 

LOB 

Antal 

till 

sjukhus 

Antal  

till 

anhörig 

Antal  

till 

arrest 

Örebro 91 18 50 23 

Norr 23 3 17 3 

Väst 17 1 10 6 

Syd 25 1 18 6 

Totalt för hela 

länet 

156 23 95 38 

 

Tyvärr är det oklart hur fördelningen av omhändertagande ser ut för pojkar respektive 

flickor i detalj. Det framgår dock av statistiken att av de 156 ungdomar som varit ett 

ärende för polisen så var 100 pojkar och 56 flickor. Det var alltså betydligt fler pojkar 

än flickor som omhändertogs när siffrorna 64 respektive 36 procent jämförs med 

varandra. 

 

Ungdomar 18-19 år  

Totalt 219 ungdomar i åldern 18-19 blev under 2009 omhändertagna inom länet. De 

allra flesta blev det av Örebropolisen, 146 av 219, det vill säga 66 procent. Minsta 

antalet omhändertagna i Örebroområdet var tre personer och det var anmärkningsvärt 

i juni. Flest antal omhändertaganden gjordes i december omfattande 25 ungdomar. De 
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andra närpolisområdena omhändertog betydligt färre. Polisen i väst tog hand om ett 

40-tal motsvarande 18 procent, polisen i norra länsdelen ett 20-tal, dvs. nio procent, 

medan polisen i syd stod bara drygt för 6 procent av de totala omhändertagandena 

med sina 13 ungdomar.   

  Övervägande delen av de ungdomar som omhändertogs var pojkar, nämligen 78 

procent av de totalt 219 omhändertagna. Totalt 15 personer blev förda till sjukhus 

eller annan vårdinrättning, sex procent av totala antalet. Av dessa var 14 förda dit av 

Örebropolisen medan en av polis i Syd. Antalet förda till anhörig, annan eller bostad 

var 33 motsvarande 15 procent. Sammanlagt blev 174 ungdomar placerade i arrest. 

Detta motsvarar 79 procent av länets alla omhändertagna 18 och 19åringar.  

 

Tabell 10. Fördelning av antalet omhändertagande av ungdomar i åldern 18-19 år presenterat 
för respektive närpolisområde och vart de fördes år 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala  

antalet 

LOB 

Antal 

till sjukhus

Antal  

till anhörig

Antal  

till arrest

Örebro 146 14 21 111 

Norr 20 0 2 18 

Väst 40 0 3 37 

Syd 13 1 3 9 

Totalt för hela länet 219 15 33 174 

Att statistik saknas för närpolisområde syd i februari månad samt för närpolisområde 

väst i december är viktigt att understryka.  
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Summering för hela länet och alla åldrar - år 2009 

Närpolisområdet Örebro har även år 2009 inte oväntat omhändertagit flest ungdomar 

om man ser till samtliga omhändertagande och oavsett ålder. Av totalt 390 ungdomar 

under 20 år som under år 2009 omhändertogs tog Örebro polisen hand om totalt 245 

ungdomar, vilket motsvarar 63 procent. Att det saknas siffror för närpolisområde syd i 

februari, samt för närpolisområde väst i december år 2009 har tidigare redan nämnts.  
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Figur 6. Beskrivning av antal omhändertagande av alkoholberusade ungdomar under 20 år, 
fördelat per närpolisområdena och för myndigheten totalt sett under år 2009.   

Karlskoga polisen har under 2009 inte omhändertagit någon som varit 14 år och har 

omhändertagit minst antal 15-17 åringar. De har dock tagit hand om ett relativt stort 

antal ungdomar i åldern 18-19 år. Totalt 40 stycken ungdomar under perioden januari 

t o m november (uppgifter saknas för december). Just i juli går det att se en topp för 

polisen i väst vilket kan ha en naturlig förklaring. Mellan 29 juli och 1 augusti besökte 

cirka 8 000 unga människor festivalen ”Putte i parken” (Putte i parken 2010). Norr 

har rapporterat 22 ingripanden och syd 13 under 20år. Polisen i syd hade sin topp i 

juni och polisen i norr i augusti. Örebro polisen hade två toppar, en i augusti och en i 

december.  
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Majoriteten av de ungdomar som förts till sjukhus eller annan vårdinrättning har 

befunnits sig inom Örebro området. I 35 fall av 41 är det just polisen i Örebro som 

sett till att ungdomen fått vård. De övriga länsdelarna har rapporterat om tre (norr), 

två (syd) respektive ett (väst) tillfälle där ungdomen överlämnats för vård.  

 Intressant är att reflektera över är antalet omhändertagna alkoholberusade ungdomar 

under 20 år, fördelat per ålder, kön och vart de blev förda. Antalet omhändertagande 

har enligt figurerna som följer valts att redovisas månadsvis. Inga utförligare analyser 

har gjorts men det är något som planeras till senare tillfälle då statistik för år 2010 

även kan tas med. Exempel på vad som kan utläsas för år 2009 är att det är tydligt att 

ungdomar 18 eller 19 år gamla är de som oftast blir omhändertagna. Övervägande 

delen av dessa är pojkar som snarare hamnar i arrest än blir förda till anhörig, annan 

eller bostad. Minst en ungdom varje månad har förts av polis till sjukhus eller annan 

vårdinrättning.   
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Figur 7:1 Skildrar antalet omhändertaganden av alkoholberusade ungdomar under 20 år, 
fördelat per ålder, kön och vart de blev förda. Siffrorna gäller för år 2009, hela myndigheten 
och månaderna: januari, februari, mars och april. 
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Figur 7:2 Skildrar antalet omhändertaganden av alkoholberusade ungdomar under 20 år, 
fördelat per ålder, kön och vart de blev förda. Siffrorna gäller för år 2009, hela myndigheten 
och månaderna: maj, juni, juli och augusti. 
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Figur 7:3 Skildrar antalet omhändertaganden av alkoholberusade ungdomar under 20 år, 
fördelat per ålder, kön och vart de blev förda. Siffrorna gäller för år 2009, hela myndigheten 
och månaderna: september, oktober, november och december. 
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Jämförelse mellan 2008 och 2009 

Vid en jämförelse mellan år 2008 och 2009 för hela myndigheten så är skillnaderna 

störst i april, maj, juni, augusti och september. Annars ser kurvan relativt lika ut för de 

aktuella åren. Som tidigare nämnts saknas siffror för väst, norr och syd i maj 2008, 

samt för syd i februari och väst i december 2009. Skillnaden mellan åren 08/09 dessa 

månader är alltså sannolikt mindre än angivet.  

 Utifrån det underlag som finns går det inte att säga att det handlar om en negativ 

utveckling över tid. Under 2009 har det skett såväl fler som färre omhändertagande på 

grund av alkoholberusning jämfört med 2008. Siffrorna för 2009 ligger under 2008 

års statistik såväl januari t o m mars och september t o m november, det vill säga sju 

månader av tolv.     

Figur 8. En jämförelse mellan år 2008 och 2009 för totala antalet omhändertagande på grund 

av berusning, ungdomar under 20 år, skildrat per månad, för hela myndigheten/länet.
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Avslutande reflektioner 

I detta avslutande stycke ska delrapportens mest centrala innehåll belysas vilket är 

svårt när det finns många intressanta spår att följa. I detta fall har alltså en avvägning 

gjorts utifrån vad utvärderaren finner mest relevant för det fortsatta utvecklings- och 

utvärderingsarbetet.     

Förutsättningar för att kunna samverka med andra myndigheter 

Projektet kan sägas ha startas för att det fanns ett behov av en verksamhet som inte lät 

sig göras inom ramarna för polismyndighetens ordinarie organisation. Även för att 

man kunde se tydliga mervärden med den samverkan med andra myndigheter som var 

tänkt att utvecklas. Att projektet beviljades externa medel har bidragit till att ett 

myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol har börjat växa fram genom t ex 

utbildningsinsatser, olika slags mötesplatser, nya rutiner etc. Men den förväntade 

utvecklingen mot ett fungerande myndighetsgemensamt arbete har tillsynes inte 

förverkligas. Några exempel på motsättningar tillika förutsättningar för att flera 

myndigheter ska kunna interagera med varandra kommer att återges mycket kort här.   

 
1. Förståelse för den ”egna” myndighetens organisation, regelverk, rutiner etc.  

Kunskap om förhållanden som t ex regelverk, rutiner och datasystem är mycket 

centralt för att kunna tala om samverkan. Inom polisen finns många olika resurser 

med olika slags kompetens för operativa eller strategiska/analytiska arbetsuppgifter. 

Att man delger varandra om sina kunskaper är att föredra för att den kollektiva och 

professionella kunskapen inom myndigheten ska stärkas. Den myndighetsövergripande 

samverkan som man vill uppnå tror utvärderaren dels ligger i hur man hanterar varje 

närpolisområdes kunskapskapital. Dels hanterar olika slags okunskaper inom 

myndigheten. Varje polis/utredare/analytiker kan ses som viktiga kunskapsbärare, 

samt kunskapsförmedlare. I och med projektet har olika brister och kunskapsluckor 

inom myndigheten tydliggjorts. Som exempel har osäkerheten kring offentlighets- och 

sekretesslagen hanteras genom att myndighetens jurist har fördjupat sig i detta och 

skrivit ett förtydligande som ska fungera vägledande för polis och socialtjänst när det 

gäller möjligheten att lämna alkoholrelaterade uppgifter som rör ungdomar. Att denna 

typ av okunskap hanteras kan bidra till en verksamhetsutveckling. Medarbetare som 

ser, påtalar brister och vill ta till sig förändringar är en mycket del i detta. Chefer som 

lyssnar in samt stödjer sina medarbetares observationer likaså. Det krävs med andra 

ord en ständigt reflekterande kultur inom myndigheten. Här ser utvärderaren stora 

likheter mellan Sveriges polisväsende och dagens svenska skolor. Under sjuttiotalet och 

fram till och med nittiotalet skedde en decentralisering av skolan för att det 

demokratiska inflytandet skulle ökas genom att beslut och ansvar flyttades närmare 
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skolan. En övergång från detaljerad regelstyrning till en allt tydligare målstyrning där 

nationella inriktningsmål ger varje skola vissa riktlinjer utifrån det som staten beslutar 

om. Något som sedermera har inneburit ett större utrymme för lokala skolpolitiska 

variationer. Detta stämmer tämligen väl överrens med hur varje polismyndighet 

ansvarar för sina unika verksamhet men samtidigt för en måluppfyllelse utifrån vad 

Rikspolisstyrelsen och regeringen kräver. I och med en ansvarsförskjutning för skolan 

har skolans kultur allt mer framställs som en framgångsfaktor för en skolutveckling 

(Elmeroth oa 2006). Idag råder en förståelse av att det först måste finnas en skolkultur 

som är utvecklingsbenägen och benägen att utnyttja sitt självbestämmande utrymme 

för att verksamheten ska kunna utvecklas. Mycket av skolforskningen visar dock på 

att det denna typ av kultur inte är den mest dominerande idag (t ex Berg & Scherp 

2003). Skolor har genom åren i motsats framställts och beskrivits som tröga och 

svårförändliga system. Den generella bild som utmålas av såväl forskning som media 

är att skolorna inte kan hantera det ibland mycket svårhanterliga utvecklingsuppdrag 

som ålagts dem. Om de primära förändringsaktörerna saknar resurser, eller saknar 

intresse för denna typ av frågor, sker med all sannolikhet ingen skolutveckling alls 

(Lindholm 2008). Det anses vara av största vikt att stimulera skolans kultur på ett sätt 

som gör den enskilda skolan kapabel att ta hand om sin egen utveckling oavsett vad 

den innefattar. För att en utvecklingsprocess ska kunna komma i gång måste det finnas 

ett utrymme för dialog och reflektion tillsammans med andra inom den gemensamma 

verksamheten. Men sällan har de yrkesverksamma någon möjlighet att stanna upp och 

reflektera gemensamt som dagens skola ser ut idag. Skolan har ofta beskyllts med att 

ha en ”görandekultur” i högre utsträckning än vad den har en ”reflekterandekultur” 

vilket skulle vara mer fördelaktigt i utvecklingssynpunkt. Utvärderaren kan se samma 

fenomen när det gäller den studerande polismyndigheten.  

 Ytterligare två slags skolkulturer som i sammanhanget är intressanta att belysa är, 

dels en ”individualistiskkultur” och dels en ”samarbetandekultur” där pedagogerna 

interagerar inte alls eller i mycket hög grad med varandra. Den samarbetande kulturen 

kan säga präglas av att skolutvecklingen bygger på en samsyn och drivs av allas 

gemensamma ansträngningar. En kultur som relativt sällan återfinns men då den gör 

det är det vanligen inom grundskolans lägre årskurser. Mer vanligt förekommande är 

att skolorna befinner sig på en föränderlig skala mellan de två olika kulturerna (Berg 

& Scherp 2003). Om båda typerna av kulturerna existerar finns det en risk att de 

skilda synsätten leder till motsättningar, då särskilt kring beslut som har en betydelse 

för en utveckling av verksamheten. Det är därmed av stor vikt att de professionella 

gemensamt reflektera över vilken kultur, eller kulturer, som råder för att nå ett bättre 

resultat. Genom synliggörande och gemensamma ansträngningar kan en hindrande 

kultur upphävas (Elmeroth oa 2006). Kulturen eller kulturerna inom polismyndigheten 
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kan med andra ord vara av betydelse för balansen mellan ”görande” och reflektion, 

men även graden av samsyn och samspel inom polismyndigheten. 

 Bristen på konkreta exempel hur polismyndigheten kan samverka i och med ett 

alkoholärende gör dock att utvecklingen i frågan inte drivs framåt. I nuläget saknas 

det ärenden av såväl normalgraden, som av den högre straffskalan, för att polisen ska 

kunna tillämpa samt värdera sina kunskaper.  

Slutsatser 

→ Kunskaper och okunskaper inom myndigheten måste uppmuntras att kontinuerligt 

synliggöras på myndighetsnivå. Detta för att rutiner och arbetssätt osv. ska kunna 

utvecklas.   

→ Utvecklingen av den ”egna” myndigheten samt samverkan med andra myndigheter 

förutsätter att man inom den egna verksamheten kan interagerar med varandra. 

Kulturer inom polismyndigheten måste synliggöras.  

→ I nuläget saknas det ärenden av såväl normalgraden som av den högre straffskalan 

att bygga exempel kring! För att samverkansmöjligheterna ska kunna värderas 

krävs konkreta exempel. Dessa kommer av ett fortsatt, och då ännu mer intensivt 

planlagt arbete riktat mot den illegala alkoholen.  
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2. Förståelse för ”andras” organisation, regelverk, rutiner etc.  

Att projektledaren är anställd hos polismyndigheten har en betydelse för hur projektet 

fått sitt innehåll och sin inriktning. Om projektet drivits från annan myndighet, med 

annan yrkeskompetens, annat regelverk, samverkanskultur osv. så hade processen 

troligen ändrats därefter. Ovänt så hade t ex inte alla de insatser mot den illegala 

alkoholen som polisen står för idag runt om i länet varit möjliga att genomföra om 

inte projektet haft sin utgångspunkt i polismyndighetens verksamhet. Att de initiativ 

till samverkan som tagits presenterats ur ett ”polisperspektiv” ser utvärderaren som ett 

problem. Utgångspunkterna för t ex samtalen om samverkan mellan polis och 

socialtjänsten har varit polisens arbetsmetoder, rutiner, förutsättningar etc. Förståelse 

för den andra parten/myndigheten har inte varit särskilt stor. Kommunernas intresse 

för samverkansfrågan kan å andra sidan diskuteras. Det som utvärderaren dock hittills 

kan utläsa är att myndigheters förståelse för varandras olika organisation, styrning, 

samverkanskultur osv. påverkar om och hur gemensamma mål kan nås. 

 Ett exempel på forskning som dessa resonemang kan relateras till kommer av en viss 

forskargrupp vid Hälsoakademin vid Örebro universitet som bland annat bedrivit 

studier kring samverkan mellan parterna polis, socialtjänst, skola och barn- och 

ungdomspsykiatri (Danermark oa 2008). Metoderna som tillämpades i en analys av 

hur samverkan utvecklades i ett antal projekt var enkäter, fokusgrupper, intervjuer, 

associationsstudier och dokumentation som projektledaren bistått med. Resultaten av 

den formativa utvärderingen visar framför allt hur samverkansparternas olika 

regelverk, organisation och synsätt bör harmonisera med varandra för att samverkan 

ska vara möjligt att uppnå. Slutsatserna är att förutsättningarna för samverkan kan 

sammanfattas under de tre begreppen styrning, struktur och samsyn. 

Slutsatser  

→ Myndigheternas kunskaper om andra myndigheters organisation, styrning, rutiner, 

samverkanskultur osv. styr om och hur gemensamma mål kan nås. 

→ Samverkan underlättas om den byggs på myndighetsgemensamma initiativ och 

perspektiv.
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3. Överrenskommelser kring samverkan  

Att teckna formella överenskommelser kan vara en styrka i ett utvecklingsarbete då 

samverkan är ett huvudsakligt mål. Även om det inte är en absolut nödvändighet så 

anser utvärderaren att frågan är intressant vid en kritisk värdering av hur projektet 

drivits. Om överenskommelser mellan t ex polismyndigheten och kommunerna hade 

varit ett faktum så hade sannolikt utgångspunkterna för samverkan varit annorlunda.  

 En annan aspekt som är intressant är om en särskild referens- eller arbetsgrupp 

bestående av t ex kontaktpersoner från de berörda myndigheterna skulle haft en 

betydelse för processarbetet. Kanske kunde det redan från början ha byggts upp 

utifrån fler myndigheters ambitioner. Som det ser ut idag handlar det om endast en 

myndighets strävan och försök till förändringar. Den så kallade ”hur-frågan” har 

polismyndigheten ensamma försökt finna svaren på.    

 Enligt Danermark och forskargruppen vid Örebro universitets forskning kan tre olika 

dimensioner av samverkan urskiljas som viktiga framgångsfaktorer: 1) tydlighet kring 

vilka parter som ska samverka, 2) tydlighet kring hur samverkan ska gestaltas, 3) 

tydlighet kring hur ansvarsfördelningen ska se ut. Tre viktiga delar som sannolikt 

skulle kunna ha diskuteras myndighetsgemensamt samt legat till grund för en 

överenskommelse. Enligt Sundell & Colbiörnsen (1996) är samverkan något som 

sällan definieras, något som tar såväl tid som resurser i anspråk, och något som endast 

undantagsvis fungerar när det krävs. Detta ser utvärderaren stämmer med vad 

projektets utveckling tycks ha fastnat i.  

Slutsatser  

→ Överenskommelser om vilka som ska samverka, vad samverkan ska handla om, 

hur ansvarsfördelningen ska ses ut osv. kan identifieras som viktiga förutsättningar 

för en reell samverkan.   
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4. Funktionsburen samverkan  

Att projektledare står för vissa uppgifter och rutiner under projekttiden innebär en viss 

slags problematik. Utvärderaren bedömer att projektledningen är medveten om detta. 

Rutiner för en mer funktionsburen samverkan t ex när det gäller underrättelser från 

Tullverket är något som också diskuterats. Nuvarande samverkansformer bygger mer 

på ett individrelaterat engagemang än på en tydlig struktur för vilken funktion som 

ska göra vad. Denna fråga ser utvärderaren bör prioriteras om samverkan ska kunna 

bli långsiktligt integrerad i de berörda myndigheternas ordinarie organisation. 

Enskilda individers engagemang, entusiasm och egenskaper kan vara av stor vikt för 

en samverkansprocess men innebär samtidigt att arbetet blir mycket sårbar för t ex 

organisatoriska förändringar (Danermark 2000). Något som tidigare har framställts 

som viktiga delar för uthållig samverkan när det gäller ungdomar och myndigheter, är 

enkla kontaktvägar och kontinuerliga dialoger mellan samverkansparterna (Skolverket 

2010). Detta är något som utvärderaren ser bör diskuteras i fall att projektet ska 

fortsättas riktas in mot utveckla ett övergripande myndighetsgemensamt arbete vilket 

avsågs från början.  

Slutsatser  
→ Samverkan som eftersträvas får inte vara personburen utan måste bygga på reella 

och fungerande rutiner.    
→ Kontaktvägarna mellan myndigheter måste vara enkla trots dess komplexitet.  
→ Dialoger mellan myndigheter måste ständigt hållas vid liv. 
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Förutsättningar för att arbetet ska fortsätta inom polismyndigheten 

Enligt utvärderarens bedömning finns det en klar ambition av att få projektet att 

fortsätta utvecklas inom polismyndigheten även efter projekttidens slut. Strategin för 

själva implementeringen av projektet inom polismyndigheten har dock hittills varit 

sökande. Frågan är därför högst aktuell att se över.  

 
1. Maias överlevnad i relation till sättet att se på arbetet 

Genom att studera hur samtalen om projektet skiljer sig beroende på sammanhang går 

det att utläsa vissa skillnader. Länssamordnaren har från början pratat i termer om att 

det handlar om ett myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol. Maia betraktas 

mer som ett utvecklingsarbete än som ett projekt. I länssamordnarens årsrapport för 

2009 finns arbete beskrivet som ett samverkansprojekt men utvärderaren ser ändå att 

projektformen nedtonas. Inom polismyndigheten däremot har framtoningen av arbetet 

varit mycket mer projektbetonad. Alla de insatser som gjorts gällande alkohol tycks ha 

gjorts ”inom ramarna för” Maia-projektet. I viss projektlitteratur (t ex Svensson & 

von Otter 2002) går att läsa att ett projekt- eller utvecklingsarbete måste ses i relation 

till den permanenta organisationen för att arbetet inte ska riskeras förbli frånkopplad 

denna. Utvärderaren kan se tendenser till att arbetet inte har hanterats som om det är 

tänkt att införlivas i ordinarie verksamheter.  

 Att kvantitativa siffror för t ex antalet olovligt anskaffande och olovlig försäljning av 

alkoholdrycker varit i fokus för närpolisområdenas arbete ser utvärderaren haft en viss 

negativ inverkan för utvecklingsarbetet. För när mål- och resultatuppfyllelsen blir 

viktigare än hur man når framgångar i arbetet är något fel. Utvärderaren kan ana 

tendenser att det är viktigt för varje närpolisområde att prestera bra resultat i form av 

viss sorts siffror, vilket blir ett kvitto på att man gör det som ledningen förväntar att 

respektive närpolisområde ska ”leverera”. Problematiken som utvärderaren kan se i 

detta att fokus flyttas till resultaten och inte hur man bedriver sin polisära verksamhet. 

Ambitionerna att de fyra närpolisområdena tar hjälp av varandra för att analysera vad 

som genererar eller inte genererar ett visst resultat har varit obetydliga. Snarare tycks 

det ha blivit en slags intern konkurrens mellan länsdelarna kring vilka som kommer ha 

presterat bäst resultat vid årets slut.  En annan iakttagelse är att man talar i termer om 

att avsluta projektet på ett bra sätt, inte om att vidmakthålla det som är påbörjat.  

Slutsatser  
→ Hur kan återstående tid användas för att arbetet med alkoholärenden, samverkan 

med Tullverket, fältassistenter osv. förstås och accepteras som något legitimt i den 

allmänna polisverksamheten och inte bara som ett tillfälligt projektarbete?   
→ Hur kan det påbörjade arbetet vidmakthållas istället för att avslutas?  
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2. Arbetets överlevnad i relation till hur engagemang hålls vid liv 

En växande grupp forskare vill utveckla en mer kritisk projektledningsteori. Vad dessa 

genom sin forskning vill påvisa är att projekt kan förstås på ett annat sätt om de sätts i 

relation till omvärlden, organisatoriska och samhälliga kontexter. Deras kritik bottnar 

i att projekt sällan kan förstås som ett avgränsat skeende genom sina målsättningar 

och riktningsbeslut (Sahlin-Andersson & Söderholm 2002, Eriksson 2001 m.fl.). De i 

förhand planerade projekten hämmar människors handlingar och prövande enligt det 

synsätt som kritisk projektledningsteori talar för. Något som kan vara förödande just 

för ett utvecklingsarbete som drivs i projektform. Om man under hela projekttiden 

väljer att följa redan bestämda planer, gör man exakt det som var tänkt att göras, 

innan projektet ens kunnats utvecklas av de individer som arbetet vilar på. De 

lärdomar som projektet generar med tiden tas inte hänsyn till om man strikt följer 

tidigare inriktningsbeslut och planering. Beslut som fattas innan ett projekt påbörjas 

kan i projektsammanhang alltså snarare fungera begränsande istället för utvecklande 

av människors engagemang och handlingar. Enligt Blombergs (1998) genomgång av 

projektforskning kan projekt inte ha fasta tydliga mål. Framgångsrika projekt är 

snarare sällan välplanerade och de håller sällan budgeten. I det projektarbete där 

omgivningsfaktorerna och förutsättningarna kan bedömas som relativt kända 

fungerade det dock att utgå från tydlig planering och mål som går att utvärdera 

(Svensson & von Otter 2002). En uppdragsgivare kan avvakta och se hur 

målsättningen nås i och med projektets genomförande. Men sätts en allt för stor tilltro 

till individernas förmåga att genomföra projektet, utan någon direkt projektstyrning, 

kan dock måluppfyllelsen i vissa fall äventyras (t ex Hodgson & Cicmil 2006). 

 Ställs Maia-projektet i relation till kritisk projektledningsteori så kan den friheten 

gentemot de mål som från början avsågs styra projektets utveckling i hög grad bidragit 

till fria handlingar och nytänkande. Projektledningen har genom sitt sätt att driva 

projektet skapat förutsättningar för ett aktivt handlande. Ett bra exempel är 

projektledarens medvetna val att engagera individer på operativ nivå inom 

polismyndigheten. Genom uppmuntran och stöd har flera blivit engagerade att arbeta 

med illegal alkohol på olika sätt. Frågan är hur detta engagemang hålls vid liv om 

arbetet förlorar sin status efter att projekttiden är över och stöttningen från 

projektledningens sida försvinner. Med stor sannolikhet kommer den enskilda och 

gemensamma motivationen inom myndigheten sjunka allteftersom alkoholen inte är 

lika prioriterad som planlagd verksamhet.  

Slutsatser  

→ Hur kan engagemanget inom myndigheten hålls vid liv om arbetet förlorar sin 

status efter att projekttiden är över och uppbackningen från projektledningens sida 

försvinner?  
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→ Hur kan de lärdomar och nya kunskaper som arbetet genererat nå ut inom 

myndigheten samt få en reell innebörd för närpolisområdenas verksamheter i 

framtiden? 
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Förutsättningar för att bedriva ett nyansrikt utvärderingsarbete 

Utvecklingen av en samverkansprocess kan utvärderas genom en kvantitativ metod 

som enkäter. I detta fall är ansatsen i motsats kvalitativ och projektets olika stadier 

har därför främst studerats genom metoder som intervjuer och observationen.  

1. En god interaktion mellan praktiker och forskare  

Mötena med projektledningen har gjort utvecklingsarbetet mer konkritiserat. Deras 

syn på projektet och kunskaper om arbetet kommer även fortsättningsvis att vara 

mycket centrala. En erfarenhet som dock gjorts är att mötena till en stor del har 

handlat om vad som har gjorts och mindre om vad som kommer planeras ske. I ett 

utvärderingssyfte kan det vara en fördel om kommunikationen om t ex genomförda 

aktiviteter sker mer på basis av dokumentation. De skriftliga redogörelserna kan 

kompletteras med samtal i de fall det är nödvändigt då gemensam reflektion anses 

värdefull. I huvudsak bör dock de gemensamma sittningarna vara mer utvecklings- och 

framtidsinriktade. I och med kvalitativt inriktad forskning är interaktionen mellan 

praktiker och forskare i mycket hög grad betydelsefull. Kommunikationen måste alltså 

fungera. Då utvärderaren i detta fall inte har någon möjlighet att direkt ”mäta” olika 

betingelser i utvecklingsarbetet så byggs resultatet mycket på tolkningen av andras 

egna ord. Informationsutbytet och dialogen mellan projektledning och utvärderaren 

emellan skulle alltså kunna vidareutvecklas. Enligt utvärderaren är närvaron i de 

aktuella kontexterna mycket betydelsefull. Som praktiknära forskare är det centralt att 

skapa sig en förståelse för praktikernas olika diskurser (Gillham 2008). Alla de 

informella samtalen som skett med involverade i projektet har alltså varit mycket 

viktiga för att utvärderaren som sökt ingångar att fortsätta fördjupa sig i. Många av de 

insikter som t ex operativa poliser gör i praktiken ger inspirationen åt den som 

mestadels ägnar sig åt teoretiska studier. En förutsättning för ett samarbete mellan 

praktiker och forskare är att båda parterna har ett intresse av att undersöka och förstå 

situationer, omständigheter etc. gemensamt (Tiller 1997). Målsättningen kan vara att 

skapa ny kunskap som både är praktisk användbar och teoretisk intressant. En 

förutsättning är dock att parterna respekterar varandras olika roller och metoder, samt 

kompetens och förmågor. Med fördel kan utvärderaren gå mot att bli mer konkret i 

hur utvärderingsarbetet behöver bedrivas. Hittills har förslagen och behoven som 

uttryckts från universitetets sida varit mycket försiktigt formulerade. 

Slutsatser 

→ Utvärderarens kontinuerliga närvaro, fulla insyn och öppna samtal i de aktuella 

kontexterna är mycket betydelsefullt för utvärderingsarbetets resultat. 

→ Informationsutbytet och dialogen mellan projektledning och utvärderaren kan 

vidareutvecklas.  
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2. En större förståelse för syftet med dokumentation och utvärdering  

Utvärderaren kan endast presentera sina slutsatser utifrån hur olika komponenter, 

fenomen etc. presenteras av praktikerna. Återspeglingen är alltså beroende av vad 

betraktaren tillåts se. Dokumentation och uppföljning är en förutsättning för att 

kunna visa vad som fungerar och vad som inte fungerar vid utvärdering av t ex 

förebyggande arbete (Berg & Bjärås 1996). Detta har även sen tidigare påtalats när det 

gäller specifikt hur kunskapen om effektiva polisiära åtgärder mot brott ska kunna 

öka. I delbetänkandet från en tidigare polisverksamhetsutredning (SOU 2001:87) 

uttrycks bristen på uppföljning enligt följande: ”Det är dock utredningens uppfattning att 

de insatser som görs, vare sig det handlar om rent polisära sådana eller om det handlar om 

åtgärder i samarbete med andra i lokalsamhället, sällan blir föremål för uppföljning och 

utvärdering. Detta steg i det problemorienterade arbetssättet är en förutsättning för att 

verksamheten ska utvecklas effektivt. Utvecklingen av kunskap om ’vad som fungerar, vad 

som inte fungerar och vad som verkar lovande’ är nödvändig för att polisresurserna ska kunna 

användas där de bäst behövs.” 

 Utvärderarens bedömning är att kraven om skriftliga beskrivningar av olika skeenden, 

samband etc. måste bli tydligare från universitetets sida. Enligt verksamhetsplanen för 

2010 ska all polisverksamhet följas upp noggrant. Det framgår tydligt att: ”förmågan 

att fortlöpande dokumentera alla led i planerings-, genomförande- och uppföljningsprocessen 

måste utvecklas. Dokumentationen ska ske inom ramen för PUM-A.”  

 Vad som utvärderaren har tolkat vara en svaghet med polisens nuvarande system för 

uppföljning och kvalitetssäkring är att dokumentationen görs med bristande förståelse 

för vad det ursprungliga syftet är. Som exempel kan ett inriktningsbeslut vara luddigt 

beskrivet av beslutsfattaren. Detta leder till att insatsansvarig i sin tur gör en otydlig 

beskrivning av insatsens vad, hur, förväntade effekter och uppföljning. Kraven på de 

enskilda polisernas återredovisning av sitt arbete blir i förlängningen orealistiska. 

Utvärderaren tolkning är att problematiken kring dokumentation och uppföljning 

ligger i dels bristande förståelse för själva arbetsuppgifterna och dels vad utvärdering 

tjänar till.  

Slutsatser 

→ Utvärderaren bör tillsammans med projektledningen förtydliga vad dokumentation 

och uppföljning syftar till. 
→ Genomtänkt dokumentation är en förutsättning för att kunna visa vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. Detta gäller såväl praktiker som forskare. 

→ Inom polismyndigheten bör man förstärka sina redogörelser av vad som gör, hur 

det görs samt vad utfallet blir i de fall det rör sig om alkohol och ungdomar.  
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3. En tydligare struktur för genomförandet 

Något annat som utvärderaren förmodar kunna förbättra utvärderingsprocessen är en 

tydligare struktur för projektets genomförande. Enligt den tidigare förespråkade 

kritiska projektledningsteori så bör projekt av utvecklings- och samverkanskaraktär få 

präglas av en frihet gentemot de mål som uttrycks. Ett samverkansprojekt kan t ex 

inledas med intentionen att myndigheter ska samverka kring en specifik målgrupp, 

men hur det är möjligt preciseras inte mer än så för uppdraget är det som ska styra. 

Utvärderaren förstår betydelse av att projektet måste få utvecklas i egenskap av ett 

utvecklingsarbete med få direkta planer och strategier, men inser samtidigt att det blir 

svårt att matcha arbetet därefter. Resultatet kan kritiskt sett sägas vara helt beroende 

på hur lyckad planeringen av arbetet är. Planeringstiden kan sägas omfatta en tredjedel 

av den totala forskningstiden oavsett typ av design utvärderingen eller studien har. 

Genomförandet och återrapporteringen innefattande ett analysarbete motsvarar övriga 

två tredjedelar (Olsson & Sörensen 2001). Utvärderingsarbetet sträcker sig i detta fall 

från november 2009 t.o.m. december 2010. En tidsperiod omfattande cirka 13 

månader. Planeringstiden skulle alltså ha infallit november till och med februari, 

genomförandet mars till och med juni, och analysarbetet ska påbörjas i september med 

om en semesterperiod i juli är inräknad. Det är en svår konst att bedriva ett 

utvärderingsarbete  utefter denna slags tidsram när det studerade fenomenet, dvs 

utvecklingsarbetet får sitt innehåll allt eftersom. Något abstrakt ska studeras under en 

exakt tid, vilket av utvärderaren upplevs orimligt. 

Slutsatser  
→ En tydligare struktur för projektets genomförande kan underlätta planeringen av 

återstående datainsamling och analysarbetet.  

→ Ju mer konkret utvecklingsarbetet presenteras och drivs, desto lättare blir det för 

extern part att lyfta fram arbetets olika svagheter och förtjänster. 
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Frågeställningar inför fortsatt arbete 
De tillvägagångssätt som har uttryckts som centrala för projeket är bland annat 

samverkan, underrättelseverksamhet och spaning. I detta framhålls både 

Kronobergsmodellen och Örebromodellen som väsentliga metoder för lyckas minska 

tillgången på privat införd och smugglad alkohol till försäljning i länet. Dessutom har 

inre och yttre opionsbildning omnämns som något tillika viktigt. Följande berörs det 

som utvärderaren ser som kärnfrågor för ett fortsatt arbete.    

 

Tillämpningen av Kronobergsmodellen 

Gällande Kronobergsmodellens betydelse för att minska tillgången på alkohol till 

försäljning har utvärderaren fått sina tvivel. Som metoden tycks tillämpas runt om i 

landet, då inte bara av polisen i Örebro län, så fungerar arbetssättet mer ”dämpande” 

än förebyggande. Polisen använder sig av metoden mer eller mindre när skadan redan 

är skedd, dvs. när alkoholen redan är inskaffad, såld och köpt. Tidigare utvärdering av 

Brå har redan visat att ungdomskontakten och själva ingripande enligt modellen är 

lättast att arbeta mest konsekvent med. Mer komplext är det att lyckas arbeta mot 

själva hanteringen och försäljningen. Eftersom det finns olika slags försäljning allt 

ifrån de som säljer enstaka gånger till de som gör det systematiskt, i stora volymer och 

parallellt med annan brottslighet, måste olika problematik angripas på olika sätt. 

Strategier för detta är en helt klar intressant för framtiden.    

  Underrättelseverksamhet och spaning som kan antas ge den mest förebyggande 

effekten prioriteras tyvärr inte i den utsträckning som bedöms behövlig. Ett tidigt 

ingripande där alkoholen hälls ut och föräldrarna kontaktas kan i vissa fall ha 

skyddande effekt för att den enskilde inte ska berusa sig just den kvällen, men vilka 

effekter har denna typ av arbetsätt på längre sikt? Att alkohol hälls ut är ingen garanti 

att inte ny alkohol införskaffas och konsumeras samma kväll eller helgen därpå. Att 

föräldrar kontaktas behöver inte betyda att föräldrarna blir motiverade att förebygga 

nya incidenter med alkohol. Enligt Växjöpolisen erfarenheter lär sig ungdomarna att 

inte bära alkoholen synligt på offentliga platser. Detta slags förändrade beteende är 

dock inte vad man vill uppnå med projektet. Syftet är att minska tillgången på privat 

införd och smugglad alkohol till försäljning i länet.  

Frågeställningar att reflektera över: 

→ Hur ska metoden tillämpas för att ha en större förebyggande effekt när det gäller 

själva försäljningen? 

→ Vilken betydelse har nuvarande sätt att ingripa enligt Kronobergsmodellen för att 

tillgången på privat införd och smugglad alkohol till försäljning i länet ska minska?  
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Informationsspridning och opionsbildning riktad mot allmänheten 

Regeringen har sedan millennieskiftet avsatt åtskilliga miljoner för att olika statliga 

myndigheter ska kunna genom informationsspridning och opionsbildning minska 

langningen. Statliga Alkoholkommittén använde medel omfattande totalt 140 miljoner 

kronor under åren 2001 t o m 2007 dvs. 20 miljoner per år i informations- och 

opionsbildande syfte (Wrede 2008). Statens folkhälsoinstitut har även drivit flera olika 

antilagningskampanjer. Senast under våren 2010 så startade kampanjen: TÄNK OM 

med en budget på 6 miljoner. Det som Folkhälsoinstitutet nu har gjort på uppdrag av 

regeringen är att de har byggt upp en webbsida kring fakta om ungdomar och illegal 

alkohol som i huvudsak är riktad till föräldrar till tonåringar. Sidan innehåller även 

sådant som publiceras i olika medier runt om i landet under kampanjtiden. Framförallt 

ledare och debattartiklar men även blogginlägg synliggörs länsvis. Kampanjen är årets 

enskilt största satsning inom ramarna för FHI:s informationsuppdrag inom ANDT 

området under 2010 (Statens folkhälsoinstitut 2010).  

 Utöver detta försöker Systembolaget sprida information om lagning riktat till såväl 

anställda som till sina kunder. Under 2009 genomförde Systembolaget en kampanj 

med budskapet: det är inte en god gärning att köpa ut till ungdomar. Langning är 

langning oavsett vem som förmedlar alkoholen. Kampanjen riktade sig främst till 

tonårsföräldrar och omfattade reklamfilmer i tv, affischer i butik och reklam på 

utvalda sajter. Information till just tonårsföräldrar genom att sprida 

informationsfoldrar i butikerna är något som man gör även i dagsläget (Systembolaget 

2010).  

 Vilken betydelse dessa miljonsatsningar har för en reell inverkan på lagningen råder 

delade meningar om. Några av de kritiska rösterna menar att man har riktat sig till fel 

målgrupp som föräldrarna. Istället är de unga vuxna som äldre syskon, vänner etc. 

som är i den åldern att de fått börja köpa alkohol som ska fokuseras. Även de 

personer som ser försäljningen av privat införd och smugglad alkohol som en extra 

inkomst behöver insatserna i högre grad riktas mot. Langningskampanjerna som de 

har sett ut hittills tycks ändå leda till ett ökat antal anmälningar om lagningsbrott, 

samt en benägenhet bland allmänheten att lämna in tips till polisen. Utvärderarens 

reflektion är att denna slags så kallad yttre opionsbildning, för att väcka opion i 

lokalsamhället inte prioriterats inom projektet. Maia är dock inte tänkt att vara ett 

sedvanligt ”anti-lagningsprojekt”.  

 Enligt målsättning ska det komma till allmänhetens kännedom att det inte är riskfritt 

att hålla på med försäljning av illegal alkohol. Lagningens inte lika uppmärksammade 

olägenheter som skatteskulder, indragna bidrag från försäkringskassan, dagsböter och 

fängelsestraff osv. vill man göra vissa individer mer varse om. Att media på ett tydligt 
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sätt skildrar olika slags konsekvenser tror projektledningen kan ha en avskräckande 

effekt för vissa langare som sjukpensionärer och arbetslösa. De yrkeskriminella 

langarna bedöms dock tyvärr inte lika lätta att påverka. Något som utvärderaren 

upplever vara mycket problematisk.  

Frågeställningar att reflektera över: 

→ Vilket är syftet med informationsspridningen och opionsbildningen?  
→ Vilken målgrupp är viktigast att rikta sig till? 
→ Hur ska budskapet formuleras och nå fram? 
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Informationsspridning och opionsbildning riktad in mot myndigheterna 

Den inre opionsbildning som i projektplan beskrivs handla om att varje deltagande 

myndighet ska ta upp frågan vid en arbetsplatsträff bedöms i viss mån ha verkställts. 

Örebro kommun, polismyndigheten samt Länsstyrelsen uppges ha informerat all sin 

personal om att det inte är tillåtet att hantera illegal alkohol på eller i anslutning till 

arbetsplatsen. Örebro kommun har som polismyndigheten publicerat en artikel om 

projektet via deras intranät. Frågan uppges även ha lyfts inom Nerikes brandkår.  

 För övrigt så har projektet blivit uppmärksammat i lokala medier t ex i samband med 

utbildningsdagen i Kronobergsmodellen. Särskild informationsspridning inom Örebro 

stads närområde har diskuterats men eftersom vissa svårigheter identifierades har inget 

konkret gjorts. Lokalt sett ska enligt projektplanen informationsansvariga vid 

Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Örebro kommun gemensamt ansvara för att ta 

fram en mediastrategi som syftar till att synliggöra frågan och väcka opinion i inom 

hela länet. Denna målsättning har än så länge inte blivit känd.  

Frågeställning att reflektera över: 

→ Ska en mediastrategi som syftar till att synliggöra frågan och väcka opinion i inom 

hela länet tas fram? 
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Erfarenhetsspridning lokalt, regionalt och nationellt sett 

Projektet har inte synliggjorts på Länsstyrelsens hemsida vilket utvärderaren ser som 

en brist. Som exempel har arbetet för en ”Ansvarsfull alkoholservering” kontinuerligts 

beskrivits genom nyhetsbrev och rapporter. Samordnaren för arbetet har offentliggjort 

material som lätt går att hitta på Länsstyrelsens hemsida. Att Maia-projektet skulle 

kunna synliggöras på likande sätt skulle sannolikt innebära flera positiva värden för 

utvecklingsprocessen. För genom reflektion föds ofta nya insikter i ett projekt- och 

utvecklingsarbete. Hemmablindhet kan lätt uppstå när man är van vid hur saker och 

ting fungerar oavsett om man är praktiker eller forskare. Praktiker kopplar ofta 

erhållen kunskap direkt till den egna situationen och använder den därefter. De slutar 

ofta sitt kunskapssökande när ett visst resultat är nått. Forskare däremot har ett större 

intresse av resultatens generella tillämpning och de långsiktliga möjligheterna med en 

ny kunskap (Argyris & Schön 1996, Dahlström 1976). Sett utifrån detta synsätt och 

med tanke på att projektet är finansierat genom statliga medel och är av så kallade 

pilotkaraktär, finns det ett mervärde och ett ansvar för att efterenheter som görs under 

projekttiden ska komma andra myndigheter, aktörer etc. till kännedom.  

 Ett annat exempel på tänkbar väg för att lyfta fram arbetet, på nationell, regional eller 

lokal nivå är att bidra med ledare, nyhetsartiklar eller liknande till folkhälsoinstitutets 

informationssatsning: TÄNK OM som kan fungera som en slags erfarenhetsbank när 

olika regionala och lokala initiativ lyfts fram. 

Frågeställningar att reflektera över: 

→ Hur ska projektet synliggöras lokalt, regionalt och nationellt sett? 

→ Hur ska efterenheter som görs under projekttiden kunna komma andra 

myndigheter, aktörer etc. till kännedom? 
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Implementering av nya arbetssätt 

Utvärderaren finner även ett värde i att belysa hur implementeringen av de nya 

arbetssätt kan hanteras. För det är något mycket viktigt för att nya metoder ska 

integreras i ordinarie verksamheter. Det har även en betydelse för hur ”metodtrogna” 

användarna kommer att vara när de inte stöttas av olika projektinsatser. Frågan hur 

implementeringen av de metoder som polismyndigheten förväntas tillämpa bedöms i 

nuläget att vara obesvarad. Arbetsgrupppen som tillsattes för att vidareutveckla 

Örebromodellen har berört frågan när det gäller Örebro modellen. Gällande 

Kronobergsmodellen har dock inga direkta diskussioner förts. Arbetsgruppen bedömer 

kontinuerliga utbildningsinsatser som viktiga för att hålla tillämpningen av metoden 

vid liv. Enligt utvärderarens mening kan en person med fördel utses ansvarig för 

implementeringsarbetet för att stödja berörda. Samtidigt kan det vara betydelsefullt att 

involvera ”informella ledare” som brinner lite extra för arbetssätten. Framförallt 

måste överordnade chefer ge sitt stöd och förstå behovet av att arbeta på ett visst sätt. 

Den gemensamma uppfattningen bör vara att nya arbetssätt kräver varaktiga 

omstruktureringar som håller över tid (Roselius & Sundell 2008).  

 Eftersom förutsättningar som ekonomi och tid spelar en stor roll i ett ofta krävande 

implementeringsarbete så bör arbetet anpassas utefter förutsättningarna. Det kan vara 

bättre att avvakta med implementeringen av en ny metod än att göra ett ”misslyckat” 

försök. Halvhjärtade och halvbra implementeringsprocesser är något som medvetet 

bör undvikas för att inte metoden ska börjas uppfattas negativt av de som ska tillämpa 

den. Svårigheterna att få det fungera i ordinarie verksamhet kan få den mest 

optimistiska medarbetaren att istället bli en kritiker (Roselius & Sundell 2008). Viktigt 

att poängtera är att ett beslut om implementering inte är liktydligt med att metoderna 

blir implementerade.    

Frågeställningar att reflektera över: 

→ Vilka ansvarar för implementeringsarbetet, på myndighetsnivå och inom respektive 

närpolisområde?  

→ Hur kan implementeringen av de nya arbetssätt konkret hanteras? 
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Villkor för fortsatt utvärderingsarbete 

Utvärderaren ser numera ett behov att fördjupa sig i de förutsättningar och villkor som 

den praktiknära forskningen bör grundas på. Intressant är hur en mycket odefinerad 

process kan på studeras på bästa sätt under en mycket begränsad tidsperiod. För en 

datainsamling tar viss tid i anspråk i likhet med analys och rapportskrivande. Detta 

går inte att komma runt. Att flytta fram slutpunkten för datainsamlingen är lätt hänt. 

Risken är dock att tiden för att analysera resultatet inte finns därefter. Data kan alltså 

ha samlas in förgäves när de inte kan bearbetas på ett kvalitetssäkert sätt. För viktigt 

är att inga långtgående slutsatser dras utifrån de första betraktelsern av ett material. 

Traditionellt sett är den kontrollerade och i förväg strukturerade datainsamlingen  som 

forskaren eftersträvar, men kanske måste anlays och slutsatser mer få bero på vad som 

har lyckats samlats in. Fördjupningen i hur en forsknings- och utvärderingsprocess kan 

kontextanpassas, men inte förlora sin trovärdighet skjuts alltså på framtiden.    

Frågeställning att reflektera över: 

→ Hur bör processen fortsättas studeras för att slutsatser ska kunna presenteras redan 

vid projekttidens slut då även utvärderingen ska vara avslutad?   

→ Vilka datainsamlingar kommer vara viktigast för ett så beskrivande resultat som 

möjligt?  
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