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Abstract 
 

Ungdomar och alkohol är ett ständigt aktuellt och omdebatterat ämne. Denna studie är 

inriktad på att studera en polisiär arbetsmetod, kallad Kronobergsmodellen, som syftar till att 

begränsa ungdomars alkoholkonsumtion.  Fortsättningsvis undersöks vilka 

brottsförebyggande effekter modellen genererat. Idag är ca 65% av ungdomarna i årskurs 9 att 

anse som alkoholkonsumenter. 10% av dessa uppger att de någon gång hamnat i slagsmål på 

grund av sin berusning. Vi fann att Kronobergsmodellen tar sikte mot flera aktörer för att 

komma tillrätta med den här typen av problem. Polisen mot jobbar ungdomarna själva, deras 

föräldrar samt mot personer som säljer alkohol till underåriga. Varje gång en underårig 

påträffas med alkohol kontaktas dennes föräldrar. Dessutom upprättas även en anmälan om 

langning eftersom den som försett ungdomen med alkohol har gjort sig skyldig till detta brott. 

Den unge är därefter att anse som vittne till langningsbrottet. Anmälningsstatistik från 

Kronobergs län visar att Kronobergsmodellen kan ha haft en viss betydelse för att få ner 

antalet våldsbrott utomhus. Efter införandet av detta arbetssätt sjönk misshandelsbrotten 

utomhus i flera år, detsamma gäller även för olika typer av skadegörelsebrott.  
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Inledning 
I kursen fördjupningsarbete har författarna valt att behandla ämnesområdet ungdomar och 

alkohol eftersom vi anser att detta är något vi som nyutbildade poliser behöver en god 

kunskap om. I Kronobergs län har Polisen skapat en arbetsmodell kallad Kronobergsmodellen 

som tar sikte på just ungdomar och alkohol för att komma tillrätta med den här typen av 

problem. I skrivande stund utvärderas detta projekt av Brottsförebyggande rådet för att se 

vilka positiva och eventuellt negativa effekter denna arbetsmetod har genererat i. Författarna 

till denna rapport är som sagt mycket intresserade i hur arbetet med Kronobergsmodellen 

fungerar i praktiken och vill genom denna rapport även undersöka hur detta har påverkat 

anmälningsstatistiken för olika typer av brott kan relateras till ungdomar och alkohol. 

Bakgrund  

Ungdomars alkoholvanor 
Enligt en landsomfattande undersökning av svenska elevers alkohol- och drogvanor1 framgår 

att andelen ungdomar i årskurs 9 som dricker alkohol har minskat de senaste åren. Det var fler 

elever som var alkoholkonsumenter under 1970-talet jämfört med senare år. Med 

alkoholkonsument menas i detta avseende att vederbörande ”en gång om året eller mer sällan” 

dricker antingen ett glas öl (gäller ej lättöl), cider eller alkoläsk, 2 cl vin eller 2 cl sprit. Under 

1990-talet har denna siffra legat relativt konstant för att sedan påbörja en neråtgående trend 

från år 2000. De senaste siffrorna visar att ca 65% av eleverna i årskurs 9 är att anse som 

alkoholkonsumenter. En annan undersökning som genomförts bland ungdomar i högstadiet i 

Stockholm visar på snarlika siffror2. Det står helt klart att trots att färre ungdomar dricker 

alkohol idag jämfört med tidigare så har ändå en stor majoritet av ungdomarna i denna ålder 

gjort sin alkoholdebut. I årskurs 2 på gymnasiet är andelen elever som är att anse som 

alkoholkonsumenter ca 85%3. I denna undersökning uppger ca 2/3 att de druckit någon form 

av alkohol dem senaste månaden. Den vanligaste alkoholdrycken bland de pojkar i denna 

ålder som har druckit de senaste 30 dagarna är starköl och vin den vanligaste alkoholdrycken 

bland flickor i samma ålder.  

                                                 
1 Fender, E. & Hvitfeldt, T. (2008). Skolelevers drogvanor 2007. Rapport nr. 108. Stockholm: Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning. 
2Damström-Thakker, K., Svensson, J. & van den Tempel, John. (2006). Utvecklingen av alkohol- och drogvanor 
under högstadietiden. Rapport från Centrum för folkhälsa. Avdelningen för folkhälsoarbete. Stockholm: 
Alkohol- och drogprevention (ADP). 
3 Fender, E. & Hvitfeldt, T. (2008). Skolelevers drogvanor 2007. Rapport nr. 108. Stockholm: Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning. 
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Vad säger lagen? 
Enligt Alkohollagen (1994:1738) 8,9§§ är det förbjudet att vid detaljhandel på något sätt sälja 

eller lämna ut spritdrycker, vin och starköl till en person som inte har fyllt 20 år. Motsvarande 

regler gäller vid servering av alkoholdrycker på restaurang med skillnaden att åldergränsen i 

dessa fall är 18 år. Dessa gärningar är straffbara enligt Alkohollagens 10 kap. Dessa 

bestämmelser till trots, så kan många underåriga få tillgång till alkohol trots att de inte har 

åldern inne. 

Anskaffning av alkohol 
Det vanligaste sättet för ungdomar i årskurs 9 att få tag på alkoholdrycker är genom 

förmedling av äldre syskon, kamrater eller kamraters syskon4. Det näst vanligaste är att 

ungdomar får tillgång till alkohol genom en annan vuxen person som då alltså ägnar sig åt 

langning. Den alkoholdryck som uppges vara lättast att få tag på är folköl. Ca 25 % uppger att 

det är mycket lätt att få tillgång till denna dryck. Dock är det idag avsevärt färre än för bara 

tiotalet år sedan, som uppger att de köper folkölen själv. I 2007 års undersökning var det 

endast ett par procent bland pojkarna och en procent bland flickorna som uppger att de själva 

kan köpa denna dryck. I mitten på 1990-talet var dessa siffror betydligt högre. En annan 

undersökning visar att i årskurs nio kan ca 40 % av ungdomarna som konsumerar alkohol 

erhålla den från en annan vuxen människa5. Där konstateras också i likhet med ovan nämnda 

rapport att det vanligaste sättet att få tillgång till alkohol är genom kompisar och syskon.  

Samband mellan alkohol och våld 
I tidigare nämnda studie framgår det att flera ungdomar uppger att de har fått olika typer av 

problem som en konsekvens av sitt alkoholintag. Ungefär 10 % av eleverna i årskurs 9 uppger 

att de någon eller flera gånger har bråkats eller slagits på grund av sin berusning. Andra typer 

av brottsrelaterade problem som nämns är till exempel att man har hamnat i bråk med polisen. 

Några få procent uppger även att de blivit rånade eller på något sätt bestulna på grund av den 

egna alkoholkonsumtionen.6 I samma studie framgår att alla ovannämnda brottsrelaterade 

problem har högre procentsatser bland ungdomar i årskurs 2 gymnasiet. 

 

                                                 
4 Fender, E. & Hvitfeldt, T. (2008). Skolelevers drogvanor 2007. Rapport nr. 108. Stockholm: Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning. 
5 Damström-Thakker, K., Svensson, J. & van den Tempel, John. (2006). Utvecklingen av alkohol- och 
drogvanor under högstadietiden. Rapport från Centrum för folkhälsa. Avdelningen för folkhälsoarbete. 
Stockholm: Alkohol- och drogprevention (ADP). 
6 Fender, E. & Hvitfeldt, T. (2008). Skolelevers drogvanor 2007. Rapport nr. 108. Stockholm: Centralförbundet 
för alkohol- och narkotikaupplysning. 
 



Rapport nr. 532  2007-12-31 

 6 
  

Tidsserieanalyser som är genomförda under lång tid visar att det finns ett tydligt samband 

mellan tillgång till alkohol och förekomsten av våld7. När tillgången till alkohol ökar 

alternativt reduceras, så tenderar antalet mord, dråp samt misshandelsfall att ändras i samma 

riktning. Det finns flera teorier kring sambandet mellan alkohol och våld. En sådan teori är att 

alkoholen gör att människor agerar på ett sätt som de annars inte skulle göra eftersom 

alkoholen gör att man inte ses som fullt ansvarig, dvs att vi helt enkelt kan skylla ifrån oss på 

alkoholen. 

 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att studera Kronobergsmodellen utifrån ett brottsförebyggande 

perspektiv. 

 

Frågeställningar 
Vad innebär Kronobergsmodellen och hur går arbetet enligt denna modell till i praktiken? 

Vilka brottsförebyggande effekter har modellen genererat i? 

 

Avgränsningar 
Vi kommer inte att gå in djupt på vilka lagstöd som används vid de olika åtgärderna och vilka 

problem som skulle kunna uppstå. Utan bara förklara modellen och bryta ner den till olika 

begrepp och delar. Författarna har även valt att begränsa sig till antal anmälda brott vid 

användningen av statistik från brottsförebyggande rådet. De brottstyper som studerats är 

alkoholbrott, misshandel samt skadegörelse under tidsperioden 2000-2007. 

Tillvägagångssätt 

Material till rapporten har inhämtats från en av ”Kronobergsmodellens” grundare Jan Aschan. 

Dessutom används statistik från Brottsförebyggande rådet för att få fram tillförlitlig data över 

brottstyperna alkoholbrott, misshandel samt skadegörelse i Växjö före och efter 

”Kronobergsmodellens” ikraftträdande. Dessa data analyserades för att se vilken eventuell 

effekt denna arbetsmetod haft på brottsligheten i Växjö. Författarna har även varit i kontakt 

                                                 
7Lenke, L. (1989). Alcohol and criminal violence; Time series analyses in a comparative perspective. 
Stockholm: Almqvist and Wiksell international. 
  



Rapport nr. 532  2007-12-31 

 7 
  

med Susanne Örn, processamordnare vid Systembolagets huvudkontor i Stockholm för att få 

veta mer om deras samverkan med polisen i frågan om langning. 
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Resultat 

Kronobergsmodellen 
År 2003 hade Polismyndigheten i Kronobergs län en topp i antalet anmälda misshandelsfall 

och polisen upplevde det som att vid ett flertal av dessa tillfällen var berusade ungdomar 

inblandade på ett eller annat sätt. Polismyndigheten upplevde detta som ett växande problem.  

Mot bakgrund av detta så utformade myndigheten ett särskilt arbetssätt som tar sikte mot flera 

aktörer, förutom ungdomarna, för att komma tillrätta med ungdomars drickande. Denna 

arbetsmetod har fått namnet Kronobergsmodellen eller Växjömodellen som den också kallas. 

Man hoppades därigenom inte bara minska antalet underåriga som förtär alkohol utan även få 

ner antalet våldsbrott utomhus där berusade ungdomar ofta var inblandade8 .  

 

För att genomföra en effektiv insats mot ungdomsfylleriet måste poliserna samtidigt jobba 

mot langare och skapa kontakt med ungdomarna på gatunivå.  

Det finns många syften med att jobba på gatunivå. 

 Först handlar det om att förhindra ungdomar dricker alkohol. 

 Att upplysa föräldrar om vad deras barn gör på kvällarna och när de inte är 

hemma och därigenom; 

1. Minska våld och skadegörelse. 

2. Öka trygghet på gator och torg. 

3. Göra stan till en mindre attraktiv plats för ungdomar att visa sig på om de 

har alkohol med sig eller är berusade. 

4. Visa för ungdomar att det finns konsekvenser om de dricker. 

 

När poliserna som jobbar enligt Växjömodellen är ute på gatunivå är det nolltolerans mot 

ungdomar med alkohol som gäller. Denna nolltolerans är riktad mot ungdomar under 20 år då 

de kan inneha alkohol utan att ett brott föreligger.  Polisen jobbar också mot personer över 20 

år men då med andra förutsättningar. I gruppen som nolltoleransen riktar sig mot finns tre 

typer av kategorier. 

 

1. Ungdomar som är berusade.  

 

                                                 
8 Aschan, J. Goodwin, S. Växjömodellen, opublicerat material  
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Det finns redan en möjlighet för polisen att ingripa mot ungdomar som är kraftigt berusade. 

LOB kräver att personen som är aktuell är så pass berusad av alkohol att denne inte kan ta 

vara på sig själv eller utgör en fara för annan och därigenom tas omhand av polisman.9 

Eftersom ungdomar som inte uppnått nivån för LOB men ändå är påverkade av alkohol 

påträffas måste polisen ändå agera på något sätt. Eftersom de redan börjat dricka kan man 

anta att de kommer att fortsätta och därför är ett bra brottsförebyggande agerande att hindra 

dem att fortsätta dricka under kvällen. Att kontakta föräldrar och uppmana dem att hämta sina 

barn är ett sätt att agera. Om ungdomarna är under 15 år kan även PL:12§10 användas då de 

befinner sig under förhållanden som uppenbarligen innebär en allvarlig risk för hans hälsa och 

utveckling. Vid ett Pl:12§ omhändertagande tas beslutet av polismannen själv och överlämnar 

sedan den omhändertagne skyndsamt till föräldrar, vårdnadshavare eller socialen.  

 

2. Ungdomar som bär på alkohol. 

 

Oavsett mängden alkohol som påträffas så bör polisen ingripa och förverka alkoholen. En 

burk med 33 cl alkohol kan ses som obetydlig men det är ändå viktigt att stoppa honom eller 

henne och sedan ta de åtgärder som beskrevs innan. Detta för att visa att även lite alkohol inte 

är tillåtet samt att det blir konsekvenser. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är brottsligt 

för ungdomarna att bära alkohol. Däremot är det olagligt att sälja eller överlämna alkohol till 

en person under 20 år, 11 och därigenom får polisen får därför förverka alkoholen.12 (Senare 

under delen dokumentation så visas och förklaras hur detta ska göras, Se bilaga 1, 2) 

 

3. Ungdomar som har sällskap med någon annan som bär på alkohol. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att denna typ av agerande kan var känslig. Ungdomarna har 

egentligen inte gjort något fel och det är viktigt att polisen agerar försiktigt i denna gråzon. 

Eftersom polisen tillskillnad från de tidigare punkterna inte har något brott att stödja sig mot 

kan detta kännas svårare. En patrull stöter på en grupp på 4-5 ungdomar som är på väg till en 

fest, då en i gruppen har en ryggsäck med en större mängd alkohol så kommer de andra i 

gruppen med hög sannolikhet att vara med och dela på alkoholen. Ungdomsgruppen i Växjö 

                                                 
9 Lag(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m) 1§ 
10 Polislag(1984:387) (PL) 
11 Alkohollag (1994:1738) 10kap 6§ 
12 Alkohollag (1994:1738) 11kap 1§ 
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har vid dessa tillfällen bestämt sig för att i alla fall kontakta föräldrar och informera dem om 

situationen. Föräldrarna kan sen ta beslut om de ska hämta sitt barn eller inte.  

 

Vid kontakt med föräldrar finns det olika syften. 

 Upplysa dem om att deras barn dricker alkohol.  

 Att få bort de ungdomar som är berusade eller har för avsikt att bli det under kvällen 

från gatorna 

 Visa ungdomarna att det finns konsekvenser om de bestämmer sig för att dricka 

alkohol innan de uppnått rätt ålder. 

 

Kontakt med föräldrarna är en av de viktigaste punkterna när man jobbar med nolltolerans 

mot ungdomar. Föräldrarna måste informeras om att deras barn dricker och ungdomar måste 

få veta att när de blir stoppade av polis kommer deras föräldrar bli kontaktade. Kontakt med 

föräldrar ska ske direkt på plats och framför ungdomarna att visa kopplingen mellan 

alkoholen och kontakten med föräldrarna. Det är mycket viktigt att polisen som tar kontakten 

pratar med respekt och ger skalig information om omständigheterna. En annan viktig sak är 

att uppmana föräldrarna att komma och hämta sina barn, detta är särkilt viktigt om de är 

berusade och/eller bär på alkohol. Polisen kan inte tvinga föräldrar att hämta sina barn men 

om detta händer bör polisen informera socialförvaltningen om att föräldrarna vägrar att agera i 

denna situation. 

 

Samarbete 
I de flesta fall som ungdomar kommer till polisens kännedom angående alkohol kan polisen 

inte göra mer än att förverka alkoholen och informera föräldrarna. I de fall där polisen 

bedömer att kontakt med sociala myndigheter är nödvändigt är det mycket viktigt att ha en 

stark och nära kontakt med socialförvaltning så att de vet och förstår hur polisen jobbar 

angående alkohol och ungdomar, vilket gör att alla jobbar tillsammans för att hjälpa 

ungdomarna. I Växjö har polisens ungdomsgrupp en överenskommelse med 

socialförvaltningens ungdomsgrupp där ett enkelt PM skrivs för att berätta att föräldrar vägrar 

agera.(se bilaga 3) Det är aven viktigt att få ut information till skolor och andra som kan 

behöva det, detta kan ske via t.ex. ett föräldramöte (se bilaga 4). 
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När en ungdom påträffas med alkohol är det tre olika möjligheter till hur denne har fått tag 

alkoholen, hembränt, smuggling och slutligen langning från systembolaget. Systembolaget 

har ju monopol på försäljningen av alkohol i Sverige och därför är det mycket viktigt att 

polisen jobbar tillsammans med dem för att förhindra langning. Författarna tog kontakt med 

Susanne Öhrn som är processamordnare vid Systembolagets huvudkontor i Stockholm för att 

höra mer om systembolagets syn på samarbetet och hur de själva jobbar för att hindra 

langning.13  

 

Susanne Öhrn började med att berätta att systembolaget är mycket villiga att samarbeta med 

polisen och anser att det är en mycket viktigt hörnsten i deras verksamhet. Systembolaget har 

även samarbete med kommuner, skolor och frivilligorganisationer. De som jobbar i 

systembolagets butiker har rätt att neka personer som handlar om langning kan misstänkas. 

Det är dock väldigt svårt att hålla en bra jämvikt mellan att neka och den service som 

systembolaget ska ge. Tänk till exempel att det kommer in en äldre man och köper varor som 

är typiska för ungdomar och många olika saker. Detta kan vara en beställning men det går ej 

att bevisa och systembolaget måste ge den service de är till för. Det finns dock olika 

situationer då de alltid nekar till köp. Detta är såkallade indicier som gör att de tar beslut att 

neka. T.ex. Om personal ser att pengar byter ägare och inte båda kan uppvisa legitimation 

som visar att de har åldern inne. Samma sak gäller om en person bara följer med in eller 

väntar utanför och är i uppenbart i samma sällskap. Även samtal mellan kunderna där frågor 

som – vad va det du skulle ha? – vad heter ölen igen? Och annat kan vara tecken som gör att 

mer undersökning krävs. Här finns en viktig del i samarbetet med polisen och det är att 

personalen känner sig mer trygga i att neka då de vet att det finns poliser i närheten eller 

någon de kan ringa.  

 

Vid storhelger för ungdomsfylleri är de lite extra vaksamma men systembolaget ska ändå 

alltid ha en hög vakenhet när det gäller langning. Dock har de ofta extra samarbete med polis 

och nattvandrare på dessa speciella helger (Lucia, halloween, nyår, Valborg och 

midsommarafton).  

 

2006 så bestämde systembolaget tillsammans med Rikspolisstyrelsen att de skulle öka 

samverkan med polisen men tyvärr har det inte fungerat så bra som de hoppades. Dock har det 

                                                 
13 Följande är taget från ett samtal med Susanne Öhrn fredagen den 12 december 2008 
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varit över förväntan på vissa orter, men då har det ofta berott på att det finns ett stort 

personligt engagemang hos enskilda poliser och ungdomsgrupper. Växjö och Katrineholm är 

orter där det har fungerat mycket bra.14 

 

Dokumentation 
Förverkandeprotokoll 

All alkohol som tas i beslag från ungdomar på gatan får förverkas direkt på plats om det inte 

finns misstanke om brott då den aktuella alkoholen tas i beslag efter beslut av behörig 

förundersökningsledare enligt Rättegångsbalkens 27 kap. När ett ingripande görs är det den 

polis som påträffat alkoholen som beslutar om att förverka alkoholen. Ibland är det en för stor 

mängd alkohol som påträffas för att det ska kunna förverkas på plats, då kan alkoholen tas 

med till polisstationen eller till en annan plats och förverkas. Dock behöver polisen inte lämna 

något kvitto eller bevis till ungdomarna angående förverkandet. På stationen skrivs ett 

förverkande protokoll. Protokollet finns i Jetform15 och heter ”Beslut om förverkande enl. 

lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande” (Se bilaga 1,2 angående hur 

detta protokoll kan fyllas i beroende på om ägaren av alkoholen är känd eller inte). Blanketten 

ska skrivas ut i 3 exemplar. Första sidan ska lämnas till vakthavande befäl, andra sidan är en 

arbetskopia och den tredje ska skickas till vårdnadshavarna till den som alkoholen togs ifrån.  

Det är mycket viktigt att spara arbetskopian av protokollet då det kan användas på följande 

sätt. 

 I Växjö visade det sig att langare ofta använder sig av samma sorts alkohol. Då en 

langare grips kan protokollen sedan jämföras med den alkohol som påträffats i 

langarens lager. Stämmer det överens kan ungdomarna höras igen och kanske ge 

ytterligare bevis i utredningen. 

 Alkoholen som kommer från systembolaget skiljer sig från den som kommer från 

utlandet och genom detta kan polisen sedan informera systembolaget om att 

langningen från deras butiker har ökat och på detta sätt öka samarbetet och bidra till 

att de kan ”upptäcka” de som köper ut.  

 Vid föräldramöten som beskrevs tidigare är detta ett bra sätt att belysa problemet och 

visa mer konkret (se bilaga 4). 

 

                                                 
14 Slut referat till samtal med Susanne Öhrn 
15 Polisen interna datasystem för blanketter och protokoll 



Rapport nr. 532  2007-12-31 

 13 
  

Anmälan 
Att sälja eller överlämna alkohol till en person som inte har åldern inne är ett brott och i 

samtliga fall då ungdomar stoppas med alkohol måste en anmälan upptas. Om det är så att 

någon över femton år dricker alkohol på en plats där det är förbjudet enligt Lokala 

ordningsföreskrifter16 så en ordningsbot skrivas (se bilaga 5 om hur den kan se ut). Om 

personen som får ordningsboten är mellan femton och arton år böt kontakt med föräldrar tas 

och informera dem det är dock ej nödvändigt. Att identiteten styrks är dock nödvändigt. Boten 

är på 500 kr. Om en person över 18 år förnekar och vägrar skriva på boten kan en anmälan 

enligt Rättegångsbalken kap 23:21§17 skrivas eller en primärrapport.  

 

Brottsutveckling i relation till Kronobergsmodellen 
 

Figur 1. Anmälda alkoholbrott i Kronobergs län under tidsperioden 2000-200718 

 

I början av 2000-talet anmäldes drygt 250 alkoholbrott per år i Kronobergs län (Figur 1). 

Denna siffra låg relativt konstant fram till och med år 2004 då en viss ökning kan noteras. 

Efter Kronobergsmodellens införande år 2004 skedde en markant ökning av antalet anmälda 

alkoholbrott, med en topp på nästan 2500 anmälningar år 2005. Efterföljande år kan en tydligt 

neråtgående trend utläsas. 

 

                                                 
16 Varje stad har en för den specifikt indelat område/områden där alkohol ej får förtäras. Ofta i centrum och i 
parker.  
17 Förenklad utredning 
18 Brottsförebyggande rådet. www.bra.se 
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Figur 2. Anmälda misshandelsfall mot samtliga personer utomhus i Kronobergs län under tidsperioden 2000-

200719. 

 

Antalet anmälda misshandelsfall ökade från 2000-talets inledning fram till och med år 2003 i 

Kronobergs län (Figur 2). Sedan skedde en kontinuerlig minskning fram till och med år 2006. 

Mellan åren 2006-2007 skedde en ökning av anmälda misshandelsfall och siffrorna var i slutet 

av 2007 tillbaka på 2003 års nivå. 

 

Figur 3. Anmälningsstatistik gällande alla typer av skadegörelsebrott i Kronobergs län under tidsperioden 2000-

200720. 

 

                                                 
19 Brottsförebyggande rådet. www.bra.se 
20 Brottsförebyggande rådet. www.bra.se 
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Även antalet anmälningar av skadegörelsebrott har en topp under 2003 (Figur 3). Detta följt 

av en stadig minskning fram till och med 2007 där nivån nästan är densamma som under 

2003. 

 

 

Figur 4. Anmälningsstatistik  för  brottstyperna alkoholbrott, misshandel samt skadegörelse  i hela landet under 

tidsperioden 2000-200721. 

 
 

Antal anmälda alkoholbrott i hela landet har legat på en relativt konstant nivå under 2000-talet 

utan nämnvärda förändringar (Figur 4).  Antal anmälda misshandelsfall ökar något men 

skillnaderna från år till år är inte så stora.  Skadegörelsebrotten ökar mellan år 2006-2007 när 

det gäller anmälda brott. Dessa brott ökade från år 2000 fram till 2003 och låg sedan kvar på 

denna nivå några år. Sista året skedde en kraftig ökning ca 50000 fler brott jämfört med år 

2000. 

 

                                                 
21 Ibid 
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Diskussion 
 

Växjömodellen som arbetsmetod anser författarna är en väldigt bra arbetsmetod eftersom den 

verkligen tar sikte mot ungdomsfylleri på alla plan. I och med att man arbetar mot langare, 

ungdomarna själva samt med information till föräldrar så har man goda förutsättningar för att 

lyckas med sitt arbete. Hade Polisen istället tagit sikte på till exempel endast ungdomar så 

hade resultatet troligen inte varit lika tillfredställande när det gäller att få ner 

alkoholkonsumenter i låga åldrar. Kronobergsmodellen tar sikte mot alla problemområden 

och detta menar författarna ger en god förutsättning för att nå ett lyckat resultat. 

 

Kronobergsmodellen kräver engagerade poliser som verkligen har tid och ork till att 

genomföra alla adekvata åtgärder när de påträffar en ungdom med alkohol. Det krävs poliser 

som tar kontakt och tar sig tid att stanna och kommunicera med ungdomar på stan och 

dessutom alltid tar kontakt med föräldrar när en ungdom påträffats med alkohol. Författarna 

ser gärna att man ute i landets polismyndigheter tillsätter särskilda arbetsgrupper som jobbar 

enbart mot ungdomar och alkohol. Om så inte är fallet menar vi att det finns en stor risk att 

man inte kommer åt problemet eftersom det kan vara svårt för ordningspoliser att hinna med 

detta viktiga arbete. För att arbetet ska bli effektivt och fungera på ett tillfredställande sätt 

anser författarna dessutom att det är av stor vikt att arbetet i grunden måste vara enkelt att 

genomföra. Därför bör varje myndighet informera sin personal om vad som gäller i dessa 

typer av situationer så att det inte finns några frågetecken inom de egna leden.  

 

Självklart innebär det förebyggande arbetet enligt Kronobergsmodellen en viss kostnad för de 

myndigheter som använder sig av den och det krävs givetvis att man satsar fullt ut om det 

skall ge önskad effekt. 

 

Vikten av ett gott samarbete med företag och organisationer är stort. Med en god kontakt med 

olika aktörer som till exempel Systembolaget, Socialtjänst, skolor med mera menar författarna 

att mycket hjälp och kunskap finns att hämta och förhoppningsvis leder det till ett 

kunskapsutbyte som gynnar alla parter. Förslagsvis skulle kunna tänkas att inom en 

arbetsgrupp i en polismyndighet blir varje polis kontaktperson till ett antal affärer och skolor. 

Där bör denna polis ta initiativ till möten för att informera om den problembild som finns 

inom det aktuella området när det gäller ungdomar och alkohol, hur man kan upptäcka 
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langning, vart man ska vända sig om man misstänker langning och så vidare. Detta torde leda 

till att berörda parter i högre utsträckning kan hantera detta på ett bra sätt.  

 

Att alkoholbrotten har ökat i Kronobergs län är troligen en effekt av att Polisen jobbat mer 

aktivt mot dessa typer av brott i och med Kronobergsmodellens införande. Den följande 

minskningen kan bero på att Polisen har tagit fast många langare och därigenom fått bort dem 

från gatorna. En effekt av de många anmälda alkoholbrotten är att detta eventuellt kan ha 

avskräckt andra langare eftersom de ser att man kan åka fast, och därigenom har sjönk de 

anmälda alkoholbrotten de följande åren. En annan möjlig teori till den kraftiga toppen av 

alkoholbrott och den efterföljande minskningen skulle också kunna bero på att Polisen var 

väldigt motiverad till arbetet mot ungdomar och alkohol i arbetets inledande år och att denna 

motivation sedan sjunkit alternativt att ledningen prioriterat annat polisarbete. 

 

Att misshandelsbrotten sjunker efter modellens införande kan tyda på att modellen verkar 

fungera även i detta avseende, nämligen färre berusade ungdomar genererar i färre våldsbrott. 

Att misshandelsbrotten ökade i resten av landet under samma period när den sjunker i 

Kronobergs län stärker teorin att detta arbetssätt genererar i färre våldsbrott. Att siffran nu är 

uppe på samma nivå är svårt att förklara.  

 

Skadegörelsebrotten hade en topp av anmälda brott precis innan Kronobergsmodellens 

införande och därefter minskade dessa anmälningar stadigt fram till och med 2007. Även 

detta tyder på att Polisen genom att arbeta riktat mot ungdomar och alkohol även kommit åt 

denna typ av brottslighet. Toppen av anmälda skadegörelsebrott år 2007 kan bero på en 

mängd olika orsaker. Om detta kan man egentligen bara spekulera i, författarna menar att 

detta kan vara ett bra uppslag till ett nytt arbete som tar sikte på varför statistiken har skjutit i 

höjden år 2007 både när det gäller skadegörelse och misshandel. 
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