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 I

Sammanfattning 
 

Jag valde att skriva om det lokala brottsförebyggande drogarbete som bedrivs i Piteå. Detta 
ämne valde jag på grund av ämnets aktualitet och för att samtidigt få en inblick i skolan, 
socialtjänsten och polisen på den ort jag sedan ska genomföra min aspiranttjänstgöring.  

Syftet med arbetet är att se hur man i Piteå samverkar och arbetar brottsförebyggande för 
ungdomar som riskerar att hamna i drogmissbruk. Jag har i bakgrunden använt mig av 
Torstensson & Wikströms rapporter där de beskriver socialtjänsten, skolan och polisen som 
brottsförebyggare.  

I min resultatdel har jag intervjuat Thomas Karlsson polis och ungdomsutredare, Hanna 
Spinell Modig kurator på Strömbackaskolan, samt Maria Lundholm fältassistent. Resultat av 
intervjuerna visade att alla är överens om att det krävs mer samverkan för att klara det 
växande drogmissbruket bland ungdomar. Socialtjänsten vill ha mer resurser så att de kan 
börja jobba på fältet igen. Polisens har en ungdomsgrupp som försöker jobba mot att tidigt 
upptäcka de ungdomar som använder droger. Kuratorerna på gymnasieskolan tycker sig se allt 
mer droger öppet på skolan och de anmäler både till polis och socialtjänsten samtidigt som de 
försöker skapa kontakt med ungdomarna och deras föräldrar.  

I diskussionen har jag tagit upp hur samverkan skulle kunna fungera ännu bättre om de tre 
verksamheterna hade tydligare roller och gjorde det man kan bäst och att  de goda samarbete 
som redan råder kommer att fortsätta. 
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1  Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer jag beskriva bakgrunden till varför jag valde att skriva om 
hur polisen, socialtjänsten och skolan jobbar brottsförebyggande för ungdomar mot droger. 

 

1.1  Bakgrund 
 
Det finns många anledningar till att jag valt att skriva om just ungdomar som löper risk att 
hamna i drogmissbruk. En av dem är att jag har en ungdomspedagogisk utbildning i 
grunden och att jag efter denna utbildning jobbade två år inom skola och fritidsverksamhet. 
En annan anledning är ämnets aktualitet just nu, allt fler provar droger samtidigt som 
missbruket smyger sig ner i åldrarna. Att jag sedan väljer att skriva om just Piteå faller sig 
rätt naturligt då de är min hemort samtidigt som det är där jag kommer att göra min 
aspiranttjänstgöring.  

Jag är övertygad om att ämnet är i allmänhetens intresse, den här problematiken är 
människor införstådda med och ytterst oroade. När jag har pratat med vänner och bekanta 
tycker många att drogproblemet är de som polisen och samhället ska satsa resurserna på. 
Jag minns själv för några år sedan då jag levde i min egen lilla drömvärld och hur chockad 
jag blev när jag fick höra att det fanns över hundra kartlagda drogmissbrukare under 18 år i 
lilla Piteå. När jag sedan bestämt mig att skriva om detta aktuella ämne så tyckte jag de 
kunde vara intressant att se problemen från olika håll. Inte bara ha polisens 
brottsförebyggande arbete utan även de sociala myndigheterna och skolan som jag själv 
tidigare varit en del av. 

Droganvändningen har smugit sig ned i åldrarna. Alla parter såväl skola, socialtjänst och 
polisen är övertygande om att detta måste stävjas i tid. Min tanke med detta 
fördjupningsarbete är att närmare granska hur dessa tre verksamheter arbetar för att nå detta 
mål. Jag har intervjuat en representant från varje verksamhet. Jag har hämtat min teoretiska 
bakgrund från Marie Torstensson & Per- Olof  Wikströms rapporter kring ämnet. I metoden 
har jag förklarat tillvägagångsättet, i resultatet har jag samlat svaren på intervjuerna som jag 
sedan mer kortfattat redovisat i en resultatsamanfattning. Och sedan har jag  avslutat detta 
fördjupningsarbete med en diskussion i slutet.   

 

1.2  Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur polisen, socialtjänsten och skolan i Piteå 
arbetar förebyggande för ungdomar som löper risk att hamna i drogmissbruk. 
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1.3  Frågeställningar 
 

1. Hur arbetar man i dag mot ungdomar och droger och sker detta arbete inom ramen för    
samverkan i lokalsamhället? 

2. Finns det några uppsatta mål för detta ändamål och vilka är de långsiktiga 
förväntningarna av detta arbete? 

 
3. Vad fungerar bra, vad kan förbättras och hur ska de uppsatta målen uppnås? 
 
 

2  Teoretisk bakgrund 

2.1  Skolan 
 
Samhällets mest outnyttjade brottspreventiva resurs så säger Torstensson & Wikström 
(Rapport från problemgruppen 1997:2) om skolan som brottsförebyggande resurs. 
De menar vidare att i och med att barn och ungdomar under en stor del av sin uppväxt 
befinner sig i skolmiljön har denna instans en jättemöjlighet att kunna påverka dessa 
individers utveckling och förhindra att de hamnar i en brottslig bana. Det är också under 
denna tid som barnen och ungdomarna utvecklar mycket av sin personlighet, som de 
kommer bära med sig in i vuxenlivet. 
 
Enligt Torstensson & Wikström (1997:2) borde skolpolitikens mål vara att utveckla skolans 
fostrande roll ytterligare  och på så sätt få en ännu tydligare roll som brottsförebyggande 
vägledare. I läroplanen (Lpo 94) finns riktlinjer för skolans ansvar gentemot eleverna. Det 
står bland annat att skolan skall verka för att eleverna fostras in i en konventionell livsstil 
och att skolan dessutom skall verka inom ramen för en brottspreventiv strategi. Detta finns 
alltså redan formulerat, men problemet som Torstensson & Wikström (1997:2) ser är det att 
skolans personal inte normalt ser sig som brottsförebyggare och att det är ett stort problem. 
 
I skollagens (SFS 1985:1100) första paragraf anges att utbildningens allmänna mål är att ge 
eleverna kunskaper, utveckla deras färdigheter och i samarbete med hemmen främja deras 
utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 
samhällsmedlemmar.  
 
 
Skolans sociala preventioner 
 
Det har i tidigare forskning pekats på vissa områden, där det är extra viktigt att skolan 
jobbar för att kunna stärka elevernas sociala integration till samhället. Enligt BRÅ-
rapporten (1993:3) kom följande områden fram som viktiga för skolans arbete: 
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 Skolförberedande träning för barn mellan 5-7 år med särskilda behov eller som 
växer upp i utsatta miljöer. 

 Ett väl utvecklat anti-mobbing program med en särskilt tillsatt mobbinggrupp på 
varje skola. 

 Ett anti-skolk program 
 Åtgärder som gör att föräldrar blir en del av skolans fostrande roll 
 Ett nära samarbete med socialtjänsten, beträffande elever med särskilda sociala 

eller psykiska problem. 
 Att personalen blir införstådda om sin brottsförebyggande betydelse och att de får 

utbildning kring detta. 
 

Viktiga samarbetspartners till skolan när vi pratar social prevention är enligt Torstensson & 
Wikström (1997:2) framförallt familjen och socialtjänsten.   
 
                                                                                                                                                             
Skolans situationella preventioner 
 
Skolans största insatser kan nog göras på de sociala preventionerna men en viktig del som 
den kan ha situationellt är att upptäcka brott som ungdomar begår på skolan och som ofta 
kanske kan bli en inkörsport till grövre brottslighet. Åtgärder skolan kan vidta för att öka 
upptäcktsrisken för dessa elever är att: 
 

 Utveckla en effektiv vuxenkontroll av eleverna på raster och håltimmar. 
 Om brott begås så skall det alltid polisanmälas, så att förövare i ett tidigt skede får 

ta konsekvenser av sitt handlande. 
 

Kriminologen Sarnecki menar i en BRÅ-rapport (1982:5) att skolan har en unik möjlighet 
att kunna identifiera ungdomsgäng som är på väg att utvecklas mot allvarligare brottslighet 
i och med att dessa ofta formas i skolan. Polis och fritidsförvaltning kan vara speciellt 
viktiga samarbetspartners till skolan när man pratar om den situationella preventionen 
enligt Torstensson & Wikström (1997:2).  

 

2.2  Rättsväsendet 

 
Enligt Torstensson & Wikström (1997:2) så är rättsväsendet, och då framförallt polis och 
åklagare styrda av lagen, då de praktiserar brottsförebyggande åtgärder. Det kan därför 
verka krångligt och trögt när polisen ska agera brottsförebyggande utan att för den skull 
lagföra någon. Det brukar pratas om de instrumentella perspektiven och de normativa 
perspektivet det förra handlar om att belöna de som följer lagens regler och bestraffa de 
som bryter mot dessa och de senare handlar mer om att genom att påverka människors 
normbildning kan man påverka deras benägenhet att följa lagen. 
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Polisens sociala prevention 
 
Torstensson & Wikström (1995) menar att polisen är mycket begränsade att kunna vidta 
några kraftfulla åtgärder. Detta främst beroende på att: 
 

 Straffmyndighetsåldern gör att många faller utanför polisens befogande utan 
hamnar istället hos de sociala myndigheterna. 

 Samtidigt krävs det mycket innan polisen får gå in och rota i det privata hos folk, 
eftersom brottet oftast redan skett. 

 Sedan saknar polisen oftast den professionella kompetensen för många av de 
åtgärder som är aktuella inom den sociala preventionens område. 

 
Men polisen kan visst vara en viktig del i det sociala brottsförebyggande arbetet menar 
Torstensson & Wikström (1995) och det är då dom kan fungera som ett viktigt stöd till de 
andra aktörerna på brottspreventionens område. Det kan t.ex. gälla nära samarbete mellan 
närpolissatsningar i skolor eller andra problemområden. 
 
 
Polisens situationella  prevention 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här har polisen de absolut största möjligheterna att påverka brottsligheten och agera 
brottsförebyggande. Ett sätt är att ha riktade åtgärder mot ett speciellt problemområde, t.ex. 
ha erfaren närpolis, som enbart arbetar mot ett speciellt problematiskt bostadsområde. Dessa 
poliser blir experter på sitt område och på så sätt kan de göra ett bättre arbete och samtidigt 
lättare arbeta brottsförebyggande, då människor runt omkring börjar känna förtroende och 
se resultat. Detta enligt Torstensson & Wikströms (1997:2). 

Ett stort problem idag enligt Torstensson & Wikströms (1997:2) är att proportionen antalet 
poliser jämfört antalet ökande anmälda brott gör att polisen får svårt att arbeta som man 
kanske skulle vilja. Lindriga brott kommer bort i högen av mer allvarligare och då måste 
man komma ihåg att de flesta, som påbörjar sin brottsliga karriär börjar med mindre brott. 
Det är ju dessa vi vill åt i vårt brottsförebyggande arbete. Givetvis måste grövre brott 
prioriteras och ett förslag på hur man i alla fall kan hålla ställningarna tills 
arbetsbelastningen blivit mer i balans, är att man gör slumpmässiga utredningar, så att man 
inte helt tappar dessa potentiella kronikerna. Upptäcktsrisken är en brottsförebyggande 
faktor som inte får glömmas bort och då kan ”en-stulen-cykel”utredning faktiskt stämma 
upp i bäcken, så att det stannar vid det. Torstensson & Wikström (1997:2) pratar också för 
betydelsen om just det att komma tillrätta med ungdomsbrott, att ha en särskild 
ungdomsrotel på varje polismyndighet. Detta menar de leder till: 
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 kortare handläggningstider  

 att samarbetet mellan olika aktörer i samhället underlättas 

 att få en ökad kunskap och förståelse om ungdomskulturen 

 att utredningsarbetet kan effektiviseras      

 ny kunskap om den lokala problembilden      

 

2.3  Socialtjänsten  
 
Socialtjänsten är tillsammans med skolan den brottsförebyggande aktören som tidigast kan 
komma att se barn och ungdomar som riskerar att utveckla en brottskarriär. Torstensson & 
Wikström (1997:2) menar att socialtjänsten spelar en viktig roll för att tidigt kunna minska 
nyrekryteringen till en kriminell livsstil, samt har åtgärder mot ungdomar som redan visat 
en utvecklad problembild.  
 
Enligt Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) första paragraf är ett av de övergripande målen 
för socialtjänstens verksamhet är att se till att verka för att barn och ungdom växer upp 
under goda förhållanden.  I tolfte paragrafen från samma lag står även att socialtjänsten 
med särskild uppmärksamhet ska följa utvecklingen hos barn och ungdomar som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling. Socialtjänsten har även till uppgift att se till att unga 
lagöverträdare får stöd, vård och behandling. 
 
Socialtjänstens sociala prevention 
 
De sociala preventionerna från socialtjänstens sida bör enligt Torstensson & Wikström 
(1997:2) riktas mot följande riskgrupper: 
 

 Mycket unga föräldrar 
 Ensamstående föräldrar med svaga sociala och ekonomiska resurser 
 Barn till föräldrar med utvecklat drogmissbruk eller kriminalitet 

 
Till dessa grupper bör sedan socialtjänsten erbjuda olika stödjande åtgärder som kan stoppa 
upp ett avstamp mot en kriminell karriär, som dessa riskområden kan innebära för barn och 
ungdomar. Som exempel nämner Torstensson & Wikström (1997:2) utbildning till 
föräldrarna, som i sin tur kan lära sina barn att stärka sin impulskontroll och träna ”icke-
aggressiv” problemlösning och empatisk förmåga. 
 
  
Socialtjänstens situationella  prevention 
 
Socialtjänstens situationella prevention är mycket begränsade, men det finns vissa områden 
där socialtjänsten kan vara viktig, det är enligt Torstensson & Wikström (1997:2) på 
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nöjesrelaterade ungdomsevenemang där fältassistenter kan göra direkta insatser. På samma 
sätt kan socialsekreterare inom skolomsorgen göra besök ute på skolorna för att fånga upp 
tidiga varningssignaler även där.    
 

3  Metod 
 

Jag har valt att bygga min resultatdel på intervjuer med en representant från varje aktuell 
myndighet och verksamhet. Jag använde mig av en bandspelare vid de olika 
intervjutillfällena. Personerna jag skulle intervjua fick förbereda sig på så sätt att jag 
skickade frågorna per e-post ungefär en vecka innan intervjuerna genomfördes. Intervjuer 
är att anse som en kvalitativ metod där jag ville kunna gå lite djupare i frågeställningen. Jag 
valde att inte använda mig av telefonintervju eftersom det kan vara svårare att få en helt 
korrekt uppfattning om vad personen egentligen menar, jag syftar då mestadels på 
kroppsspråkets betydelse.  

Litteraturen som jag använt mig av till den teoretiska bakgrunden hämtade jag från 
Torstensson & Wikströms rapporter som jag redan tidigare under utbildningen  kommit i 
kontakt med. Dessa rapporter var så pass anpassade till det jag skulle skriva om så jag 
nöjde mig med den källan.  

  

4  Resultat 
 

4.1  Intervju med Thomas Karlsson  

 
Polis och ungdomsutredare i Piteå  
 
Intervjun ägde rum på Thomas kontor på Piteås polisstation den 26 november 2004 med 
hjälp av en bandspelare.  
 
Fråga 1 
Johan: -  Hur arbetar man i dag mot ungdomar och droger och sker detta arbete                                               

inom ramen för samverkan i lokalsamhället? 
 
Thomas: - Vi, här i Piteå, har en ungdomsgrupp som är sammansatt av både ordnings- och 

kriminalpoliser. Sedan har vi en polis som uteslutande jobbar med 
ungdomsutredningar tillsammans med mig. Sedan när det gäller droger, så har vi 
två personer som enbart jobbar med detta och då är ju allt som är 
ungdomsrelaterat extra viktigt att snabbt ta tag i. Men man har även på 
ordningssidan möjlighet att teckna sig mot dessa två som jobbar med droger. Dels 
för att kunna ge en hjälpande hand, men även för att få en uppdatering på 
narkotikabiten. Det är kunskap som bygger mycket på att du håller dig ajour med 
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både preparaten men även ungdomsgängen och ser vilka som kan riskera att åka 
dit. Det blir även en hel del spaningsjobb. 

                
               Vi i ungdomsgruppen har nu under hösten kört ett projekt, där det har spelats upp 

en teaterpjäs för alla sjundeklassare i kommunen. Det gick till så att lärare och 
personal samlade alla sjundeklassare i skolan till Norrmalmia Sporthall i Piteå där 
det var sagt att de skulle ha någon slags sammankomst och viktig föreläsning. 
Men istället kom en figurerad narkoman och störde deras sammankomst, utan att 
eleverna hade någon aning om att allt var på låtsas. Den figurerande narkomanen 
skrek bl.a. och kastade en mobiltelefon i golvet. Sedan kom ytterligare en person, 
som spelade vaktmästare och sa; nu måste du ge dig härifrån, du har varit här nog 
länge och jag har ringt efter polisen. Strax därpå kom polisen och det blev 
världens tumult, mitt i allt får narkomanen tag i en vas som han kastar i huvudet 
på vaktmästaren, som börjar blöda kraftigt. Sedan kom ambulansen. Efter det så 
bröt man spelet och förklarade hur allt låg till. Därefter pratade man om det som 
hade inträffat och en läkare var där och förklarade hur kroppen påverkas av sådant 
kraftigt våld. Han berättade även om hur narkotikan kan få människor att bli så 
aggressiva m.m. Han visade även bilder där kroppar blivit utsatta för kraftigt våld.  
Sedan pratade vi i polisen om vår del, själva omhändertagandet av en drogad 
person. Socialtjänsten var där och berättade om sin del, sedan hade vi även en före 
detta narkoman med som berättade om sina erfarenheter och upplevelser av 
droger. Vi har inte hunnit får någon utvärdering på detta från skolan än utan den 
håller vi på att samla in i nuläget.  

 
              Vi i ungdomsgruppen ska sätta oss ned den trettonde december och utforma 

verksamheten här framöver. Det vi hittills kommit överens om är att vi ska 
försöka jobba ännu mer ute på fältet och försöka hitta ungdomarna på 
fredagskvällarna, där de samlas för att dricka alkohol och sniffa, för att sedan 
kunna följa upp det bättre. Vi kommer också att ha en särskild polis som jobbar 
mer koncentrerat i skolorna, men vi har inte riktigt kommit fram till vad vi ska ha 
för roll när vi besöker skolorna. Det ska vi också diskutera nu den trettonde 
december. Sedan är de ju vissa helger där vi verkligen får kraftsamla t.ex. 
valborgsmässoafton, examen och midsommar. Det som jag nyss berättade om, är 
ett sorts samarbete mellan skolan, socialtjänsten sjukvården och KRIS.  

 
Vi har också ett annat nystartat projekt som kallas ”våga vilja” där man valt ut 
ungdomar som har problem och är nära att bli omhändertagna eller som kommer 
från en vårdinrättning. Syftet är att man ska kunna ge dessa ungdomar ett 
alternativ istället för institutionsvård. Syftet blir då att använda nätverket runt 
ungdomarna som skyddsnät, mycket samarbete med familjen och skolan. Dessa 
ungdomar får dessutom skriva ett kontrakt där polisen i vissa situationer får lättare 
att ingripa p.g.a. att ungdomarna i detta kontrakt gått med på att släppa på den 
sekretess socialen annars har till polisen och vise versa. 

                
Ett annat samarbete som tagit form nu, det sista året, är det med KRIS 
(Kriminellas Revansch I Samhället). Ungdomar som är på fel väg får möjligheten 
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att snacka med någon därifrån och det kan många gånger ta skruv, har de visat sig. 
Ibland kan det ta bättre att höra vissa saker från sådana som varit i samma 
situation som en själv. 

               Sedan har vi ju socialen som vi samarbetar med hela tiden när det gäller 
ungdomar, dels på de stora ungdomshelgerna. Sedan försöker vi ju ha det som 
regel att någon därifrån sitter med när vi ska hålla förhör med någon under arton 
år men ibland kan det vara svårt tajma ihop. Dels sitter de överösta med arbete 
sedan stämmer inte alltid våra arbetstider med deras men det brukar ofta lösa sig. 
Angående droganvändandet bland ungdomar tycker jag mig se ett ständigt ökande 
problem utan att kunna presentera någon statistik på mina påståenden. Men vi får 
in mycket mer än tidigare, och faktiskt mycket mer från skolans personal än 
tidigare. Men det tror jag också beror mycket på att man blivit bättre på att 
uppmärksamma problemen i skolorna samtidigt som man idag tror jag anmäler i 
större utsträckning.   

 
 
Fråga 2 
Johan: - Finns det några uppsatta mål för detta ändamål och vilka är de 

   långsiktiga förväntningarna av detta arbete? 
 

Thomas: -I fjol hade vi satt upp ett mål om att besöka varje högstadieskola och bjuda på en 
s.k. ”work shop” där vi gjort olika stationer med hjälp av andra aktörer i 
samhället. Bland annat hade vi med oss en läkare och en kille från KRIS. Med 
hjälp av dessa gjorde vi fyra olika stationer där samtliga elever fick delta och 
prata, ställa frågor och diskutera med oss. På ena stationen handlade det om 
droger och en annan handlade om våld en annan om stöld och snatteri och den 
fjärde om trafik. Men det tog lite för mycket tid och vi är inte säkra på att det är 
bästa sättet att nå ut till ungdomarna, men det var helt klart en positiv grej. Men vi 
måste ju se till de resurser vi har och försöka göra det så bra som möjligt.  

               
Fråga 3 
Johan:      - Vad fungerar bra, vad kan förbättras och hur ska de uppsatta målen uppnås? 
 
 
 Thomas: - Kommande mål som vi kommer att vara tvungna jobba mer emot, är 

hembränningen som blivit allt mer vanlig igen. Samtidigt som vi känner att vi 
tappat lite i att ta reda på var ungdomarna befinner sig på helgerna då dom festar. 
Men de nya målen kommer här efter trettonde december då vi i ungdomsgruppen 
har fått sitta ned och diskutera framtiden. Men jag kan själv sakna någon slags 
föräldrautbildning i skolorna som fanns då mina barn var mindre, där polis och 
socialen kom och föreläste och rektorn på skolan höll i själva mötet. Det var 
viktigt inte minst för föräldrakontakten sinsemellan och det kontaktnät som 
skapades. Men det fanns helt enkelt mer resurser då än nu, men det här är saker 
som vi ska diskutera nu längre fram i år.   
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4.2  Intervju med Hanna Spinell Modig   

 
Kurator vid gymnasieskolan i Piteå  
 
Intervjun ägde rum på Strömbackaskolan den 26 november 2004 med hjälp av en 
bandspelare. Medverkade gjorde också en praktikant vid namn Anna- Karin, som utbildar 
sig till kurator.   
 
 
Fråga 1 
Johan: -  Hur arbetar man i dag mot ungdomar och droger och sker detta arbete                                               

inom ramen för samverkan i lokalsamhället? 
 
Hanna: - Här på Strömbacka jobbar vi på tre olika nivåer, dels på den individuella nivån 

med kontakten med eleven. Då jobbar vi efter ett handlingsprogram som vi utgår 
ifrån och det är något som utvärderas och revideras varje år, beroende på hur 
situationen på skolan ser ut. Men man ska komma ihåg att detta bara är en mall att 
ha till sin hjälp, det är ingen universallösning som passar alla elever man jobbar 
mot. Om vi då misstänker att någon elev på skolan använder droger börjar vi med 
att dokumentera och ta reda på mer fakta. Visar det sig sedan att han verkar vara 
uppenbart påverkad, så plockar vi in honom och försöker få honom att gå med på 
att göra ett drogtest, eftersom vi inte kan tvinga någon som polisen har möjlighet 
till. Men oftast går de med på detta frivilligt, det kan kanske tyckas märkligt men 
så är de i de flesta fall. Kommer vi till det läget att ungdomen vägrar kontaktar vi 
givetvis polisen, som då får ta med sig henne eller honom för provtagning.  

 
               Vid misstanke vid andra tillfällen kontaktar vi ofta polisen samtidigt som vi alltid 

anmäler detta till socialtjänsten det har vi ju som skyldighet att göra både mot 
polis och socialtjänst. Sedan har vi den filosofin här på Strömbackaskolan att så 
tidigt som möjligt kontakta föräldrarna till dessa ungdomar. Och detta även om 
ungdomen är över arton år, det tror jag vi är ganska unika med jämfört med 
många andra gymnasieskolor. Vi har gjort den bedömningen i och med att dessa 
ungdomar ofta bor hemma och fortfarande är under föräldrarnas ansvar och det 
anser vi är viktiga för att kunna hjälpa ungdomen att komma på rätt köl igen. I det 
fallet lutar vi oss på föräldrabalken och föräldraansvaret som gäller även om 
barnet är över arton år. Det viktiga är dock att man är tydlig och inte försöker 
dölja något för ungdomarna utan köra med öppna kort, man kommer ofta långt 
med en öppen dialog. Gör man klart med eleven att man även vill ha kontakt med 
föräldrarna vid första kontakten är det sällan något problem. Samtidigt som man 
då kommit förbi sekretessen, som skulle ha kunnat vara ett hinder för samarbetet 
med föräldrarna till de som är över arton år. Föräldrakontakten är ju ofta en faktor 
som driver vårt arbete framåt.  
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Den andra nivån vi jobbar med är på gruppnivå och då vänder vi oss bland annat 
till alla ettor på skolan. De första skolveckorna ger vi varje klass en halvdag då vi 
tillsammans med KRIS pratar om riskerna och konsekvenserna med droger. Och 
det har visat sig vara väldigt lyckat och ofta har det varit knäpptyst när 
medlemmar i KRIS berättat sin historia och relation till missbruk och kriminalitet. 
Jag har ett lysande exempel på en kille som inte lyssnat på någon, angående sitt 
drogande, men som efter en föreläsning av en tidigare missbrukare bestämde sig 
för att ta tag i sitt eget drogproblem. Han kontaktade den här mannen och på så 
sätt började han jobba för att bli drogfri. Vi använder oss även av KRIS-
medlemmar som kontaktperson åt elever med drogproblem. Ungdomen kan 
identifiera sig på ett helt annat sätt med någon som själv har varit i en liknande 
situation som de själva.  
 
Den sista nivån omfattar föräldrakontakten och där anordnar vi en föräldraträff för 
alla ettors föräldrar i början av höstterminen, där vi ger ut allmäninformation om 
vad vi kuratorer jobbar mot. Sedan är det även inbjudna gästföreläsare med olika 
erfarenhet om bland annat droger men också annat. Mats och Aron 
(narkotikapoliser) brukar medverka även FMN (föräldraföreningen mot narkotika) 
Chefen för socialtjänstens öppenvård Greger Pettersson och sedan även 
medborgarskolan som erbjuder studiecirklar för föräldrar med tonårsbarn. Men 
den här träffen måste vi jobba mer på, det har varit alldeles för dålig uppslutning 
av föräldrarna. Dock ska sägas att de varit mycket uppskattat av de föräldrar som 
medverkat men som sagt vi hoppas på ett högre deltagarantal kommande läsår.   
 
Om vi sedan ska prata om samarbete mellan olika aktörer i samhället så har vi ett 
mastodontarbete som vi kallar ”plattformen”. Det är ett samverkansprojekt mellan 
Individ o familjeomsorgen på socialtjänsten och barn- och utbildningsnämnden 
inom skolan och syftet är då att hitta nya samarbetsvägar men det känns väl 
litegrann som man jobbar i motvind. Men det är ganska nystartat så de tar väl sig 
så småningom. Sedan samarbetar vi lite mer direkt med fältassistenterna som ofta 
har hand om samma ungdomar som vi. Piteå är ju inte jättestort, vilket gör att vi 
kan hålla koll lite tillsammans, samtidigt vet vi att dom har otroligt mycket att 
jobba med på socialen, så samarbetet blir ju helt klart lidande. Med polisen och 
ANG (Alkohol och narkotikagruppen) fungerar samarbetet däremot jättebra och 
det är nog därför att de pågått under en längre tid och vi har börjat känna varandra 
lite bättre och på så sätt fått en närmare kontakt. Men det vi skulle vilja utveckla 
ytterligare är väl just samarbetet ännu mer och där är vi väl nu idag mitt i det 
arbetet.  
 
Om vi sedan ser på drogsituationen generellt så tycker då vi på skolan att det 
förekommer mer droger än någonsin nu i alla fall här på gymnasieskolan. Och det 
är som om ungdomar inte längre smyger med det utan att man gör det helt öppet 
det har blivit allmänt accepterat bland många av eleverna även av dom som själva 
inte drogar. Det är mycket värre idag än för fem-sex år sedan då det sades vara 
kulmen. Så upplever vi det utan att kunna säga några siffror. Ungdomar idag lever 
otroligt starkt för att leva upp till olika ideal. Jag har ett exempel på en tjej som 
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hellre rökte hasch än drack alkohol av den anledningen att det var ju mindre 
kalorier i hasch än alkohol och så slapp hon ju lukta illa. Och många av 
ungdomarna talar så gott om sin drog och säljer den med fina argument att det kan 
vara farligt att börja diskutera om du inte tänkt igenom dina argument. Förlorar du 
som vuxen pedagog, som ungdomen kanske ser upp till en sådan diskussion, kan 
man ha gjort mer skada än nytta. Tillgängligheten till olika droger är ju ett stort 
problem, det florerar ju droger i överflöd idag på grund av internet bland annat.      

 
Fråga 2 
Johan: - Finns det några uppsatta mål för detta ändamål och vilka är de 

  långsiktiga förväntningarna av detta arbete? 
 

Hanna: - Målet som vi har framgår ju i vår handlingsplan och det är ju att skolans ansvar är 
att varje elev som slutför utbildningen har kunskaper och förutsättningar för god 
hälsa. Rektorn har ett särkilt ansvar att eleverna ska få kunskap om riskerna med 
tobak, narkotika och andra droger. Och detta står då i skollagen och läroplanen. 
De långsiktiga förväntningarna är att vårt arbete ska ge resultat på de här olika 
nivåerna som jag pratat om. Vi fick ju en extra tjänst förra läsåret just för att vi 
skulle kunna jobba mer långsiktigt och brottsförebyggande, innan det så hade vi 
två och en halv tjänst men nu är vi tre kuratorer här på gymnasieskolan. Men på 
högstadiet har de dragit in mycket av kuratorerna som där har en spännvidd på 
hela rektorsområden och där de då har hand om alla mellan noll och femton år, 
alltså hela grundskolan. Och där skulle de ju behövas mer resurser helt klart.   

 
Fråga 3 
Johan: - Vad fungerar bra, vad kan förbättras och hur ska de uppsatta målen uppnås? 
 
Hanna: - Handlingsprogrammet är en grej som fungerar bra som grundmall men även 

kontakterna vi behöver ta för att föra arbetet framåt. Jag pratar då om föräldra- 
kontakten, poliskontakten och alkohol och narkotikagruppkontakten m.m. 
Informationsträffarna med eleverna i ettan fungerar bra och är vad vi förstått 
väldigt uppskattade av eleverna. Likadant med föräldraträffen, även om vi då 
önskar att vi kan få upp deltagarantalet. Och de uppsatta målen ska då uppnås med 
det arbete vi bedriver och som jag berättat om, brottsförebyggande arbete på tre 
olika nivåer. Samarbetet kan givetvis förbättras och visst skulle vi behöva ännu 
mer resurser för att kunna ta de brottsförebyggande insatserna ett steg till men så 
är det väl alltid. En annan samverkan jag glömt bort, som fungerar väldigt bra, är 
den vi har här på skolan mellan skolsköterska, skolpsykolog och vi kuratorer. Den 
är väldigt viktig för att vi ska komma framåt med eleverna och att vi har samma 
mål. Det är lite av det jag tror vi måste sträva mot, alla aktörer tillsammans, att vi 
hittar gemensamma mål att jobba mot. 
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4.3  Intervju med Maria Lundholm  

 
Fältassistent på Strömgården i Piteå 
 
Intervjun ägde rum på Strömgården den 12 december 2004 med hjälp av en bandspelare. 
 
Fråga 1 
Johan: -  Hur arbetar man i dag mot ungdomar och droger och sker detta arbete                                               

inom ramen för samverkan i lokalsamhället? 
 
Maria: - Vi är fyra fältassistenter som jobbar här i Piteå, men faktum är att vi heter 

egentligen bara fältassistenter eftersom vi i princip aldrig är ute på fältet, så vi ska 
faktiskt ändra namn nu framöver till ungdomsbehandlare. Tidigare var vi ute och 
träffade ungdomarna på kvällarna, vi var på föräldramöten vi pratade sex och 
samlevnad i skolan. Men i och med att det blivit sådant tryck på vår 
utredningsenhet har vi varit tvungna att släppa våra tidigare arbetsuppgifter. Vi 
har helt enkelt för många ungdomar och familjer som behöver akuthjälp att vi inte 
kan jobba som vi gjort tidigare. Nu blir det mer att jag får en uppgift från 
utredningsenheten på socialkontoret. De kan t.ex. be mig ta kontakt med en 
mamma i en familj, som har ett barn som drogar och försöka hjälpa henne hur hon 
kan förhålla sig, hjälpa och stötta. För att svara på din fråga, så måste det bli att vi 
egentligen inte arbetar speciellt brottsförebyggande, tyvärr, utan det är mer akut 
mot individen, som redan är i missbruket eller mot hela dennes familj. Men vi är 
ute någon gång och då arbetar vi tillsammans med polisen och det blir ju under 
vissa ungdomshelger som valborgs, midsommar, lucia eller skolavslutningen. 
Men problemet, då vi väl är ute, är att vi har så dålig kännedom om ungdomarna. 
Jag känner ju bara de ungdomar och familjer som jag är med och utreder, så det är 
jättesvårt. Största arbetet vi gör idag för ungdomarna är att vi stöttar och hjälper 
de som trillat dit men framförallt arbetar vi mot dessa ungdomars föräldrar och 
hur de ska kunna hjälpa sina barn ut ur det här.  Man kan nog säga att skolan och 
deras kuratorer fungerar mycket mer som fältassistenter än vad vi gör idag. De har 
betydligt bättre koll på vilka som är i riskzonen o.s.v. Vi försöker arbeta 
samverkande mot skolan i de ärenden vi behandlar. En annan bit vi också tappat 
är att sitta med på polisförhören i ungdomsärenden. Det gör nu istället 
mottagningsenheten/utredningsenheten. 

 
 
Fråga 2 
Johan: - Finns det några uppsatta mål för detta ändamål och vilka är de 

   långsiktiga förväntningarna av detta arbete? 
 
Maria: - Det är väldigt luddigt just nu eftersom vi inte kan arbeta mot de mål vi egentligen  

Borde, men det här diskuterar vi just nu med politikerna så vi får väl se vart det 
hamnar till slut. De långsiktiga förväntningarna måste vara att få både 
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utredningsenheten och öppenvården, där vi fältassistenter får tillbaka vårat mandat, 
att fungera. Mer kan jag inte säga om den frågan i dagsläget. Som 
brottsförebyggare är vi inte alls i fas med var vi borde vara. En tanke om framtiden 
skulle kunna vara att få fältassistenter att arbeta gentemot företag mot inbrott, men 
även knyta till sig andra aktörer som jobbar gemensamt för att verka 
brottsförebyggande. En övergripande policy för hela kommunen, hur ska vi 
förhålla oss mot alkohol och droger i Piteå kommun lite mer den inriktningen tror 
jag skulle vara bra, så att vi får en samsyn på problemet. 

 
Fråga 3 
Johan:      - Vad fungerar bra, vad kan förbättras och hur ska de uppsatta målen uppnås? 
 
Maria: - Jag tänker att vi skulle kunna göra mer än vad vi gör, men vi skulle inte kunna  

göra mer, om du förstår. Som det ser ut nu så kan vi bara ägna oss åt det mest 
akuta, det andra får ligga och gro och det är ju inte alls bra. Vi är i akut behov av 
fältassistenter helt enkelt och det är det vi försöker få politikerna att förstå. Vissa 
ungdomar kommer ju hit frivilligt och drogtestar sig på uppmaning av skolan och 
det är faktiskt ganska vanligt. Det kan man kanske tycka är konstigt i och med att 
det är frivilligt, men möter man bara ungdomarna på rätt sätt kommer man långt. 
Detta sker i två månaders intervaller då ungdomarna lämnar urinprov två-tre 
gånger i veckan, och det kan ses som en brottsförebyggande åtgärd ur samhällets 
synpunkt. 

 

 

4.4  Resultatsammanfattning 

 
Om jag ska sammanfatta intervjuerna, så kan jag säga, att alla tre redan idag arbetar 
samverkande för att ungdomar skall undvika att hamna i drogmissbruk. Det som också är 
gemensamt för de tre verksamheterna är att det går att effektivisera betydligt mer. 
Arbetsbördan är hög för samtliga och akutinsatser måste gå före, detta gör att ett 
samverkansarbete, i den bemärkelsen att man har regelbundna träffar med varandra, blir 
svåra att genomföra och är dessutom tidkrävande. Samverkanskontakten sker via telefon 
eller vid själva akutinsatsen och överlämnandet från de olika verksamheterna. 
 
Skolan: Skolan arbetar brottsförebyggande på tre olika nivåer, första nivån är den 
individuella som innefattar alla samtal och möten med elever som söker kontakt av olika 
slag. Andra nivån är inriktad mot gruppen och då jobbar de först och främst mot alla 
årskurs sjuor för att kunna skapa en så tidig kontakt som möjligt. Tredje och sista nivån är 
mot föräldrar, att försöka få dessa att bli mer engagerade ibland annat drogarbetet men även 
andra frågor som rör deras barn. Unikt för hur Strömbackas gymnasieskola arbetar är att de 
kontaktar alla föräldrar om det varit någon incident med någon av eleverna, detta oavsett 
ålder. De påpekar att framförallt samarbetet med polisen är utmärkt. 
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Socialtjänsten: Hög arbetsbelastning har gjort att de forna fältassistenterna nästan helt 
tappat sin egentliga uppgift. Istället har dessa fått rycka in och hjälpa socialtjänstens 
utredningsenhet med att bistå dessa. Med andra ord är de brottsförebyggande arbete som 
socialtjänsten står för ute på fältet nästan helt borta. Något som däremot kan ses som 
brottsförebyggande är de samtal och träffar de har med den drabbades familj. Där de 
försöker hjälpa och stödja dessa i hur de i sin tur ska hjälpa och stötta för att undvika att 
deras barn åter faller i missbruk eller vad det kan vara frågan om.  
 
Polisen: Strävan från polisens sida är att upptäcka droganvändandet i ett så tidigt skede som 
möjligt för att undvika att ungdomen ska bli beroende. De sista åren har polisen fått ett bra  
samarbete med KRIS (Kriminellas revansch i samhället). De i sin tur har mynnat ut i att 
representanter därifrån avvänds i samtal med ungdomarna i syfte att avskräcka och ge en 
verklig bild och berättelse om hur illa de kan gå. Polisen har även en Ungdomsgrupp 
bestående av poliser från ordningen, narkotikagruppen och krim. Nu under hösten och 
våren skall ett nytt program på hur den här gruppen ska arbeta i fortsättningen tas fram. 
Tidigare har gruppen anordnat workshop-dagar på högstadieskolorna men även anordnat 
teater i form av inhyrda skådespelare som inför ovetande elever spelar upp ett tumult där en 
narkoman går bärsärkargång. 

 

5  Diskussion 
 
 
I den teoretiska bakgrunden jag skrev hade jag uteslutande använt mig av Torstensson & 
Wikströms rapporter. Och efter att ha intervjuat dessa tre representanter från skola, 
socialtjänsten och polisen kan jag nog tycka att de har ganska samstämmiga åsikter hur 
brottsförebyggande arbete ska bedrivas. Problemet, som jag ser det, är att alla har tydliga 
mål och handlingsplaner för sin verksamhet, men jag tror att de har lite för dålig koll på 
varandras arbete och kunskap. Det är där samverkan kan göra underverk. Men missförstå 
mig inte och tro att de olika rollerna ska blandas ihop, absolut inte, så är det redan alldeles 
för mycket av redan idag. Nej, vad jag menar är att precis som Hanna berättar i intervjun, 
att de jobbar mycket mot att få med föräldrarna i arbetet.  
 
Polisen arbetar hårt med att försöka kartlägga langare som säljer till barn. De försöker ha 
extra koll på visa gäng där de vet att det förekommer droger. Socialtjänsten jobbar främst 
med utredningar, men tanken är att även de ska finnas ute på fältet. Det jag vill komma 
fram till är att man ska tydliggöra rollerna för varandra, dels för att undvika att göra samma 
insatser på samma ungdomar, men framförallt för att bli effektivare och dra nytta av 
varandras kunskap. Men för komma dit måste vi t.ex. göra klart ifall socialtjänsten ska bistå 
med fältassistenter och då inte bara på pappret, eller om skolan ska överta rollen som 
fältassistenterna haft. Som det ser ut idag, då ungdomarna använder droger öppet på skolan, 
skulle skolan göra de insatserna bättre. Sedan måste dessa tre också fundera över några 
gemensamma mål som är övergripande och som alla kan ställa upp på. Ett av dessa mål 
tycker jag borde vara prata om problemet och slå sönder den drogliberala inställningen som 
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t.ex. Hanna uppfattar att eleverna har idag, jämfört med fem tio år tillbaka i tiden. Vi måste 
använda oss av allt vi har att komma med för att verka övertygande.  
 
Extra roligt tycker jag det var att polis och skola fått ett så pass bra samarbete med KRIS. 
Där har de eleverna, som annars kan uppfattas som stökiga, faktiskt suttit trollbundna och 
lyssnat. Polisen har också vid flera tillfällen använt KRIS’ medlemmar som medel för att 
upplysa och ruska om unga pojkar och tjejer i riskzonen. Det är en sak vi kan jobba vidare 
mot.  
 
Fältassistent Maria hade som förslag att blanda in företag och näringsliv så det blir en 
bredare satsning. Det ligger ju egentligen i allas intresse att ge våra ungdomar ett tryggare 
samhälle. Polisens uppgift i skolan framöver funderade Thomas över under intervjun. Jag 
kan också tycka att ett bättre sätt att verka mot skolan, från polisens sida, kanske är att 
jobba med föräldrar istället för med ungdomarna. Att sedan utbilda och skapa nätverk 
mellan föräldrarna kan vara ett led i detta, så att de tillsammans kan ha bättre koll på sina 
barn och deras kamrater. Sedan i en drömvärld skulle varje nätverk ha en närpolis knuten 
till sig, en ”riktig” fältassistent och en kurator och varför inte någon från näringslivet som 
arbetar vidare på samarbetet med frivilliga organisationer typ KRIS, föräldragruppen mot 
narkotika o.s.v.  
 
Alla inblandade parter i detta arbete verkar i alla fall ha kommit fram till en viktig slutsats 
och det är att samverkan är viktig för att vi ska ro hem den här skutan. Den samverkan 
förekommer redan i dag på många områden. Ge det sedan lite tid och struktur, så går vi 
kanske trots allt en ljus framtid till mötes. Jag tänker gå in i arbetet som polis med den 
inställningen. 

 



Piteås brottsförebyggande drogarbete i samverkan för ungdomar 
Johan Westbom 4c4 

05-03-23 
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