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Sammanfattning 
 
I Polislagens 2 § 1: a punkten befästs polisens brottsförebyggande uppdrag. I 

Regeringens proposition 1983/84:111, med förslag till ny polislag, kommenteras att 

Polislagen 2 § 1: a punkten inrymmer det brottsförebyggande arbetet som inriktar sig 

på personer som inte är föremål för rättsväsendets åtgärder pga. brott. Vidare skrivs 

att bl.a. undervisning i skolan och den ungdomsverksamhet som i övrigt bedrivs av 

polisen här åsyftas. Det brottsförebyggande arbetet kan delas in i många sektorer där 

arbetet med ungdomar är en del. Här inbegrips samverkan med skolan. Jag är 

intresserad av hur samverkan med skolan prioriteras som en del i det 

brottsförebyggande uppdraget. 

Jag kommer inte att beskriva hur samverkan med skolan ser ut i detalj i de olika 

polismyndigheterna. I den mån jag tar upp hur det ser ut på ett lokalt plan kommer jag 

att referera till Västerbottens län. Till stor del ligger litteraturstudier tillgrund för detta 

arbete samt några intervjuer.  

Jag kan konstatera att polisen inte ska bedriva utbildning med skolelever i 

klassrumsform. Oftast sker samarbetet med skolan genom närpolisverksamheten. 

Brottsförebyggande råd är även ett bra sätt att samverka genom. Då det finns en 

avsaknad av direktiv från RPS om hur polisen ska bedriva sitt brottsförebyggande 

arbete samt bristande resurser prioriteras samverkan med skolan inte speciellt högt. 

Det händelsestyrda arbetet och den polisiära kärnverksamheten i övrigt dominerar. 

Brottsförebyggande arbete i skolan och kring ungdomar anser jag inte prioriteras av 

samhället i den utsträckning jag tror behövs. RPS kommer om 1-2 år i ett led i att de 

ser över polisens arbetssätt titta närmare på ungdomsbrottsligheten och hur den saka 

angripas. 
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1 Inledning 

I Polislagens 2 § 1: a punkten befästs polisens brottsförebyggande uppdrag. I 

Regeringens proposition 1983/84:111, med förslag till ny polislag, kommenteras att 

Polislagen 2 § 1: a punkten inrymmer det brottsförebyggande arbetet som inriktar sig 

på personer som inte är föremål för rättsväsendets åtgärder pga. brott. Vidare skrivs 

att bl.a. undervisning i skolan och den ungdomsverksamhet som i övrigt bedrivs av 

polisen här åsyftas. Det brottsförebyggande arbetet kan delas in i många sektorer där 

arbetet med ungdomar är en del. Här inbegrips samverkan med skolan. Jag är 

intresserad av hur samverkan med skolan prioriteras som en del i det 

brottsförebyggande uppdraget. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag tror mycket på individens ansvar i arbetet som polis. Men det måste även finnas 

tydliga riktlinjer och mål från myndighetens sida för hur vi ska genomföra vårt 

uppdrag. Regleringsbrevet ska styra verksamhetsplaner som ska leda till 

handlingsplaner på lokal nivå för att skapa direktiv för hur arbetet reellt ska bedrivas. 

Samarbetet med skolan är för mig att vara ett område som vilar på enskilda ”eldsjälar” 

inom polisen. Jag vill åskådliggöra hur samverkan med skolan bedrivs och förväntas 

bedrivas. Tidigare har det exempelvis genomförts trafikundervisning av polisen ute i 

skolorna. Enligt SOU 2002:70, Polisverksamhet i förändring, har dessa typer av 

projekt minskat de senaste 10-15 åren.  

1.2 Syfte 

Jag vill genom att studera utredningar och dokument gällande polisens arbete 

klarlägga vilka förväntningar som finns och på vilket sätt samverkan med skolan bör 

se ut. Polislagen 2 § 1: a stycket uttrycker detta uppdrag men på ett generellt sätt. Jag 

vill se om det mer i detalj finns uttryckt hur arbetet ska bedrivas och prioriteras. 
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1.3 Frågeställningar 
• På vilket sätt ska samverkan med skolan bedrivas konkret?  

• Ska det vara genom lag- och rättsundervisning eller punktinsatser då det redan 

uppstått problem?  

• Hur prioriteras samverkan med skolan? 

• Finns det några nationella direktiv eller är det lämnat till de enskilda 

polismyndigheterna?     

1.4 Avgränsningar 
Arbetet syftar inte till att närmare beskriva hur samverkan sker i detalj ute i de 

enskilda polismyndigheterna. I den mån jag kommer att referera till hur verksamheten 

bedrivs på lokal nivå kommer det att vara hur läget ser ut i Västerbotten. Jag vill 

beskriva hur det ser ut i dagsläget.  

1.5 Tillvägagångssätt 
Till stor del ligger litteraturstudier som grund till detta arbete. Jag har läst Statens 

offentliga utredningar som berör ämnet(SOU-rapporter), Riksrevisionsverkets (RRV) 

granskning av polisen, Brottsförebyggande rådets rapporter som berör ämnet (BRÅ-

rapporter), skrifter från Rikspolisstyrelsen (RPS) samt en rapport från 

forskningsenheten på Polishögskolan i Stockholm.  Jag har intervjuat personer som 

arbetar i anknytning till Västerbotten. Dessa är Polisområdeschefen i Umeå/Södra 

Lappland, Brottsförebyggande rådets kontaktperson i Umeå samt ordförande i 

Polisstyrelsen för Västerbottens län. Jag har även intervjuat Rikspolischefen.  

 

2 Teori 
Jag kommer nedan att beskriva begreppen social och situationell prevention samt  

faktorer som inverkar på samverkan mellan myndigheter. 

2.1 Social och situationell prevention 
Denna uppdelning av brottspreventionen används ofta. Som referens har jag använt 

BRÅ-rapport 2001:15 
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2.1.1 Situationell prevention 

Situationell prevention kan definieras som åtgärder som vidtas för att försvåra för 

gärningsmannen att genomföra en brottslig handling. Detta förväntas i första hand 

leda till att minska antalet tillfällesbrottslingar och då även den del av brottsligheten 

dessa bidrar med. Situationell prevention kan konkret innebära att begränsa antalet 

potentiella brottstillfällen/situationer i samhället. 

 

2.1.2 Social prevention 

Social prevention kan definieras som åtgärder som vidtas för att angripa orsakerna i 

samhället som ligger till grund för brottsligheten. Den tar även sikte på att förändra 

orsaken till individens brottsbenägenhet. Social prevention riktar in sig på att minska 

nyrekryteringen till gruppen av vanekriminella. Detta kan vara genom generella 

insatser på samhällsnivå eller riktas in på individer. Ett exempel på det senare kan 

vara tidiga sociala åtgärder mot barn som uppvisar problembeteenden. 

 

2.2 Faktorer som inverkar på samverkan mellan myndigheter 
Danemark och Kullberg har skrivit en bok som samverkan. Den inriktar sig till stor 

del på den offentliga sektorn. De har i kapitel 3 radat upp den del faktorer som 

hämmar samt främjar samverkan som jag kommer att sammanfatta nedan. 

 

2.2.3 Faktorer som hämmar samverkan 

Det lyftes fram att vagt formulerade målsättningar i samverkansförsök leder till att det 

är svårt att bryta ner målsättningarna så att det går att genomföra i den praktiska 

verksamheten. Det kan även finnas oklarheter i avgränsningarna ansvarsområden. 

Som ett exempel ges att socialtjänsten och andra aktörer anser att psykiatrin begränsar 

sitt ansvarsområde gällande de klienter/patienter de har ett gemensamt ansvar för och 

att detta i sin tur hämmar samarbetet. Nedan följer ett par punkter med faktorer som är 

hämmande för samverkan. 

• Vagt formulerade mål. 

• Olika ekonomiska intressen. 

• Oklar ansvarsfördelning. 

• Dålig samordning. 
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• Storarbetsbelastning. 

• Hög personalomsättning. 

 

2.2.4 Faktorer som främjar samarbete 

Samverkan är gynnsam då varje myndighet var för sig inte kan åtgärda ett 

problemområde själva. För att samverkan ska vara lyckad ska klarget i frågor om 

målsättning, kostnadsfördelning, ansvarsfördelning samt själva formen för hur 

samverkan bedrivs. Nedan följer ett par punkter med faktorer som är främjande för 

samverkan. 

• Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt. 

• Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av 

verksamheten är samordnade. 

• Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. 

• Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal. 

• Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning 

föreligger. 

 

3 Resultat 

Nedan följer en rad sammanfattningar av den litteratur jag läst samt en 

sammanfattning av respektive intervju jag hållit. Sammanfattningarna avser det jag 

funnit relevant för mitt arbete och inte som en total sammanfattning av vare sig 

litteratur eller intervju.  

 

3.1 SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring 
I denna SOU-rapport är ett av målen att granska hur polisens verksamhet kan 

renodlas. En del i detta är att se om det finns arbetsuppgifter som kan lyftas från 

polisen som inte kräver polisiär yrkeskompetens.  

 

I kapitlet om social brottsprevention behandlas polisens roll i skolan. Dels pekas på att 

poliser inte har utbildning som syftar till att påverka den enskilda individens 

benägenhet att begå brott. Dock har polisen varit delaktig i projekt som har detta 

syfte. Det har funnits kritik till att polisen genom detta har tagit över andras 

yrkesroller som ex lärarens. Rapportens uppfattning är att det under de senaste 10-15 
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åren tycks ha skett en minskning i polisens deltagande i dessa projekt. Det nämns 

även att forskning inte påvisat synbara effekter gällande polisens deltagande i 

projekten med social brottsprevention som mål. Det skrivs också att det bör ske en 

renodling av polisens brottsförebyggande arbete. De efterlyser utvärdering av de 

insatser polisen gör inom detta område och att RPS bör ta ett större ansvar att utforma 

riktlinjer kring hur det brottsförebyggande arbetet bör ske på lokal nivå. Det skrivs 

även att polisen bör lägga störst vikt vid situationell brottsprevention. Utredningen 

anser att de verksamhetsmål varje myndighet utarbetar gällande det 

brottsförebyggande arbete bör utvärderas genom att granska vilken grad av polisiär 

relevans det har. Finns det andra aktörer som lika bra kan genomföra dem? Detta bör 

vara en av utvärderingens frågeställningar. Den verksamhetsplanen som 

polismyndigheten framställer ska i sin tur underlätta för närpoliserna i deras 

utformande av det brottsförebyggande arbetet. Det syftar till att minska deltagandet i 

projekt med social brottsprevention som inte är att anses som polisiärt relevanta. 

 

I remissyttrandet stödjer både RPS och Polisförbundet utredningens uppfattning om 

renodlingen av polisens uppgifter till att vara det polisiärt relevanta. Svenska 

kommunförbundet påtalar vikten av polisens normförstärkande funktion i skolan, 

oavsett forskningsresultat, samt att polisen bör värna om den naturliga kontakten med 

ungdomar som blir i skolan utan att det handlar om en konfliktfylld situation.  

 

Rapporten menar inte att polisen ska sluta att delta i socialt brottsförebyggande arbete 

men att det noga ska övervägas om projekten kräver polisens särskilda 

yrkeskompetens. 

 

3.2 SOU 2001:87 Mot ökad koncentration-Förändring av polisens 
verksamhet 
I denna SOU-rapport är också ett av målen att granska hur polisens verksamhet kan 

renodlas. En del i detta är att se om det finns arbetsuppgifter som kan lyftas från 

polisen som inte kräver polisiär yrkeskompetens.  

 

I kapitlet ”Polisens uppgifter-eller inte” avhandlas ämnet social brottsprevention. Då 

denna rapport är ett delbetänkande i samma serie som ovan nämnda rapport avhandlas 
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till stor del samma saker. De påpekar att argumentet att skolundervisning av poliser 

leder till en naturlig kontakt med ungdomarna inte enbart kan motivera deltagandet. 

En sådan kontakt ska skapas i samband med utförandet av uppgifter som har med 

polisens kärnverksamhet att göra. De menar även att de brottsförebyggande råden som 

skapats ska underlätta för de olika aktörerna att samverka och att närpolisen i stor 

utsträckning finns representerad i detta samarbete. Rapporten betonar att polisen ska 

fortsätta utgöra ett stöd för andra aktörer i deras arbete med brottsförebyggande 

åtgärder men utifrån den specialkompetens polisen har. Det avhandlas vidare att en 

undersökning föreslagit att ex Vägverket skulle kunna vara ansvarig för 

trafikundervisningen. På samma sätt tänker sig de i SOU-rapporten att 

drogförebyggande information skulle kunna vara hälso- och sjukvärdens framtida 

uppgift.                                                                                                                                                            

 

3.3 RRV 1996:64 del 2 RRV granskar polisen 
Rapporten har som uppgift att ge en lägesbeskrivning av hur polisen utnyttjar sina 

resurser. 

 

I rapporten har man studerat hur regionala verksamhetsplaner utformats. De 

konstaterar att utformningen är för otydlig för att styra den lokala polisverksamheten. 

Detta leder i sin tur till svårigheter att i de underliggande nivåerna omsätta de 

övergripande målen till operationaliserbara mål. Konkret leder detta till att 

handlingsplanerna ofta saknar lokala målsättningar. 

 

Kontakten med skolan är mest förekommande inom närpolisverksamheten. 

Samarbetet är intimt förknippat med problemorienterat polisarbete. Det poängteras att 

gemensamma åtgärdsprogram tydliggör och delar upp ansvarsområden. Från polis 

håll upplevs det dock som problematiskt att se hur samverkanspartners som 

kommunen och skolan samtidigt skär ner på verksamheter för ungdomar då målet 

borde vara att öka dessa. Samverkan med skolan har även fått skolorna att öka 

förståelsen för vikten av att anmäla brott som ex misshandel. Närpoliserna har genom 

skolans föräldramöten skapat en bra kontakt med föräldrar. Många av närpoliserna 

deltar i utbildningsmoment och i flera län har skolorna en närpolis som kontaktperson. 

S.k ansvarsteam bestående av skola, socialtjänst och närpolis representanter finns på 
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andra platser. Inom en del närpolisområden bedrivs även obligatorisk undervisning 

med föräldrar om droger. 

 

3.4 Lokalt brottsförebyggande arbete- Organisation och inriktning (1997) 
I rapporten diskuteras organisationen och inriktningen på brottsförebyggande arbete i 

samhället. Tyngdpunkten ligger på den lokala brottspreventionen. 

 

Rapportens uppfattning är att polisen kan ha en central roll i utvecklandet av det 

lokala brottsförebyggande arbetet. Bäst görs detta genom utveckling av det 

problemorienterade arbetssättet. Utgångspunkten är en väl utvecklad 

närpolisverksamhet som anpassas efter lokala förhållanden. Den uppfattningen 

stämmer väl överens med de mål regeringen formulerat för polisen. 

 

Rapporten lyfter fram att det finns problem kring utformandet av det 

brottsförebyggande arbetet. Detta uttrycker sig i form av oklara mål och dålig 

samordning med andra aktörer. För att motverka detta betonas vikten av klart 

definierade mål bör utarbetas tillsammans med andra aktörer. Detta bör göras för att 

på bäst sätt kunna utnyttja varje aktörs kompetens för att nå det gemensamma målet. 

Åtgärdsprogram som tas fram ska dessutom vara påvisat effektiva ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Risken blir att åtgärdsprogram blir kostsamma, ineffektiva och förkastas 

av fel anledning. Även efterlyses en utvärdering av effekterna av vidtagna åtgärder för 

att nå framgång. Deras slutsats är att ökad samverkan mellan praktiker och forskare 

bör finnas. 

 

Rapportens uppfattning tycks vara att samverkan på bästa sätt görs genom 

utvecklandet av lokala brottsförebyggande råd. Samverkan konstateras vara en nyckel 

till framgång i det brottsförebyggande arbetet. I kapitlet om skolan skrivs det att 

läroplanen innehåller ansvarsområden som kan tolkas som brottspreventiva men att 

skolan bör utveckla särskilda program som innefattar såväl social som situationell 

prevention. Exempel på det förstnämnda kan vara anti-mobbing/skolk program och 

det senare exemplifieras med en policy att alltid anmäla brott som begås på skolans 

område samt utöva vuxen kontroll på raster. Vikten av särskild utbildning om 

brottsprevention till lärare och skolpersonal framförs även. Skolan konstateras ha en 
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betydande funktion för den senare sociala brottspreventionen samt den tidiga 

situationella preventionen. Rapporten framhåller att det i det sistnämnda fallet är av 

stor betydelse att utveckla ett nära samarbete med polisen. 

 

Rapporten säger även att polisen saknar kompetens för många av de åtgärder som 

inbegrips i social brottsprevention men att polisen i detta fall kan utgöra ett viktigt 

stöd för andra aktörer inom området. Som exempel anges skolor med hög 

problemnivå. Deras bedömning är att polisen har störst möjlighet att förebygga brott 

genom situationell brottsprevention. Här framhålls utvecklandet av s.k. 

ungdomsgrupper inom polisen. Detta syftar till att tidigt upptäcka, reagera på och 

handlägga ungdomsbrott. Rapporten bedömer att samverkan med socialtjänsten i detta 

fall är värdefull där man samlar information kring kriminella ungdomsgrupper. 

 

Rapporten summerar att polisen har en central roll i det brottsförebyggande arbetet på 

lokal nivå. Detta sker naturligt då polisen är den enda aktören med brottsprevention 

som huvuduppdrag. Det konstateras att polisen huvudsakligen bör inrikta sig på 

situationell prevention ur ett problemorienterat arbetssätt. Polisen bör aktivera och 

samverka med andra aktörer genom de brottsförebyggande råden. Här kan polisen ge 

stöd för utvecklandet av situationell prevention samt vara med och påverka 

utvecklandet social prevention.  

 

3.5 BRÅ-rapport 1999:1 Ungdomar, droger och polisens insatser 
I denna rapport granskas två projekt som polisen bedrivit för att minska ungdomars 

drogmissbruk. Dels polisens insatser mot ringa narkotikabrott i form av 

”Ravekommissionen” men även polisens roll som droginformatör i skolan genom 

VÅGA-programmet. VÅGA-programmet är utvecklat efter en amerikanskmodell som 

syftar till att genom ett särskilt utbildningspaket ändra ungdomars attityder till droger 

och minska deras bruk av droger. 

 

BRÅ drar slutsatsen att polisen till viss del genom insatser som riktar sig mot ringa 

narkotikabrott kan minska ungdomars droganvändande men att det måste vara riktat 

mot lokala problembilder och ske slumpmässigt. De efterlyser även utvärdering av 

projekten. När det gäller utvärderingen av polisen som droginformatör var 
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utvärderingen negativ. Det gick inte att påvisa resultat som tydde på att polisen 

påverkat attityden till drog användning. BRÅ poängterar dock att detta inte ska tolkas 

som att samverkan mellan polis och skola inte behövs. Även här efterlyser BRÅ en 

analys som inriktar sig på att inventera skolor med problem för att kunna rikta 

åtgärder dit det behövs. Det betonas ytterligare att polisens medverkan ska vara 

utifrån den speciella polisiära kompetensen som behövs. BRÅ anser att arbetet ska 

bedrivas genom närpolisverksamheten. 

 

3.6 Ds 1996:59 Allas vårt ansvar 
Detta är regeringens nationella brottsförebyggande program som presenteras i 

rapporten. 

 

I rapporten skriver de att en viktig del för att minska rekryteringen till kriminella 

livsstilar görs genom att förhindra att barn och ungdomar börjar sin brottsliga bana. 

Det skrivs även att den grupp ungdomar som kommer att utveckla kriminella livsstilar 

tidigt kommer i kontakt med sociala och rättsvårdande myndigheter. Föräldrarna 

pekas ut som en av de bästa brottsförebyggarna och forskning stödjer detta 

resonemang. Men de anser att samhället i stort bör vidta åtgärder för att stötta 

föräldrar som har svårt att klara av sin fostrande roll samt även se till bostadsområden 

med ogynnsam miljö. Socialtjänsten pekas ut som en huvudaktör för ungdomar under 

15 år som hamnat i en kriminell utveckling. För att minska denna nyrekrytering vill 

de använda social prevention som tex handlar om att stärka föräldrarnas roll samt 

situationell prevention göra det mindre lönsamt samt mer riskfyllt att begå brott. 

Huvudaktörerna i detta arbete utpekas som föräldrar, skola, socialtjänsten och polisen. 

 

De skriver att det i stor utsträckning är andra samhällssektorer än rättsväsendet som 

påverkar brottsligheten och att det vid forskning kring ex hälso- och sjukvård, skola 

måste värderas på vilket sätt de inverkar på brottsligheten. 

 

Brottsförebyggande arbetet ska bedrivas lokalt men rapporten hävdar dock att 

regering och riksdag har ansvar att arbetet lokalt kan bedrivas med erforderliga 

resurser och på ett effektivt sätt. Många gånger i rapporten efterlyses även utvärdering 

av de vidtagna åtgärderna. När det gäller polisen talar de om närpolisreformen som 
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ska leda till problemorienterat polisarbete på lokal nivå.  Denna reform spelar en 

huvudroll i utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet anser rapporten.  

 

För att göra det lokala brottsförebyggande arbetet enklare ges förslag till utvecklandet 

av brottsförebyggande råd i kommunerna. I dessa bör skola, socialtjänst, kommunen 

och polisen ha representanter. Kommunen är vid sidan av polisens brottsförebyggande 

arbete de som har ansvar för brottsförebyggande arbete inom kommunen. 

 

3.7 SOU 1999:61 Brottsförebyggande arbete i landets kommuner 
Rapporten syftar till att genomföra den nationella brottsförebyggandet programmet 

som beskrivs i Ds 1996:59 ”Allas vårt ansvar”. 

 

Rapporten skriver att det är viktigt att polisen bistår med statistik om brottslighetens 

utveckling och omfattning till kommunerna. Polisen bör även delta i analysarbetet. 

Detta kan vara genom att ta fram lokala problem bilder. 

 

De belyser även att det ständigt diskuterats vilken roll polisen har i det 

brottsförebyggande arbetet då inte lagstiftningen konkret beskrivit detta. RPS har 

1999 getts i uppdrag att precisera detta. 1999 skriver man att det arbete polisen ska 

bidra med ska kännetecknas av polisiär relevans och systematiska problem analyser. 

RPS anser även att det är viktigt att polisen har en aktiv och pådrivande roll i det 

lokala brottsförebyggande arbetet. 

 

3.8 Skrifter publicerade av Rikspolisstyrelsen 
Efter att varit i kontakt med en av de informationsansvariga på RPS, Björn Astborn, 

kan jag konstatera att det inte verkar finnas något skrivet som berör detta ämne. Jag 

blev hänvisad att ta kontakt med Mats Hjelmgren på PHS Solna som enligt Björn var 

den som senast skrev något kring samverkan med skolan. Mats berättade för mig per 

telefon att den skrift han tillsammans med skolverket tagit fram mer var en 

handledning i när skolan ska kontakta polisen då brott på skolan är begånget. ”Ska vi 

ringa polisen?” heter skriften. Jag har inte heller i mitt sökande av litteratur hittat 

någon publikation av RPS. 
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3.9 Intervju med kontaktpersonen för Brottsförebyggande rådet i Umeå, 
Lennart Andersson 
Jag var i kontakt med Lennart Andersson för att höra vilka erfarenheter han har av 

polisens samverkan med skolan.  

 

Lennart berättar att skolan som aktör uttrycker ett stort interesse för att arbeta med 

polisen i ämnen som våld, droger och alkoholfrågor. Han upplever att det samarbetet 

faller på grund av resursbrist från polisens sida. Polismyndigheten i Umeå har sagt att 

de ogärna ställer upp på undervisning i klassrummet inför elever men kan ställa upp 

och utbilda lärare. Rådet i Umeå har haft ett skolprojekt med elever som gått ut på att 

de själva ska söka kunskap relaterat till brottsförebyggande arbete. Polisen avböjde att 

medverka och hänvisade till resursbrist. Rådets förväntningar på polisen i projektet 

var att de till största del skulle ställa upp på att elever som i sitt arbete ville intervjua 

någon polis skulle få möjlighet till detta. 

 

Lennart säger att det inte verkar som att exempelvis lag –och rättundervisning av 

polisen i skolan inte verkar vara ett högt prioriterat område. Han beskriver 

närpolisreformen som havererad då de sista närpolisstationerna lades ner i Umeå. 

Rådet med Polisområdeschefen i Umeå Staffer Nilsson arbetade hårt för att försöka 

hitta en lösning på hur man skulle undvika brister i samarbetet och kommunikationen 

mellan polis och skola pga detta. Rådet verkar för att det ska utarbetas lokala 

brottsförebyggande grupper i Umeå. Där tänker de sig att de centrala aktörerna är 

socialtjänsten, skolan, fritidsverksamheten (fritids) och polisen. I Umeå har detta lett 

till att varje turlag har ansvar för ett område var. Syftet är att då det finns tid till 

förfogande ska ordningspatrullerna åka till sitt turlags område och cirkulera samt tex 

besöka skola och fritids. Lennart uttrycker att detta har funkat bra till viss del och att 

det finns vilja från polisen att göra detta. Men han nämner även att detta blir ett 

väldigt sårbart system då det händelsestyrda arbetet på ordningsavdelningen måste 

prioriteras och att det leder till inställda besök tex på skolor.  

 

3.10 Intervju med Polisområdeschefen i Umeå/Södra Lappland, Staffer 
Nilsson 
Jag frågade Staffer Nilsson hur arbetet i Umeå regionen ser ut vad det gäller 

samverkan med skolan och vilka erfarenheter han har av samverkan med skolan. 
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Staffer berättar att det på 80-90-talet fanns en brottsförebyggandeenhet inom polisen 

som bl.a. föreläste för eleverna ute i skolorna. I dagsläget finns endast utbildning med 

lärare i ämnet droger kvar. Detta görs i stort sett på förfrågan av lärarna och i mån av 

tid. Det är då narkotika och drogsamordnaren Per Hörberg som bedriver detta. Staffer 

uttrycker att det är komplicerat att satsa på denna typ av undervisning då det är svårt 

att mäta resultatet av de brottsförebyggandeeffekterna. Om myndigheten får förfrågan 

om att undervisa i klassrumsform för elever blir svaret ett vänligt men bestämt nej. 

Men på en förfrågan att sitta med i en panel debatt då elever skulle redovisa arbeten 

angående brottsförebyggande arbete tackade myndigheten ja. Staffer sände då en 

kollega från ordningen som intresserat sig för ungdomar. Han poängterar att det är 

viktigt att skicka engagerade poliser på sådana uppdrag. Med den nya 

polisutbildningen tycker Staffer sig kunna se att det finns en kunskapssökande anda 

och att det hos nyutexaminerade poliser finns ett stort intresse att arbeta med 

ungdomar. 

 

Då jag undrar över avsaknaden av specifika direktiv kring arbetet med ungdomar i 

verksamhetsplanen så förklarar han att den ses som ett dokument i en striktare form 

som är mera generellt utformad av Polisstyrelsen. Sedan är det upp till polisområdet i 

Umeå/Södra Lappland att mera lokalt utforma verksamheten som sedan ytterliggare 

bryts ner av avdelningschefer till lokala handlingsplaner. Staffer nämner också att de 

inte endast arbetar på detta traditionella sätt. De gör även som så att den operativa 

ledningsgruppen tillsammans med Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) går igenom 

underrättelseinformation tillsammans. Då de hittar lokala problemområden som bör 

åtgärdas vidareförmedlas detta till en fristående grupp bestående av 7st poliser som 

benämns ”Resursgruppen”. Han vill genom detta belysa ett sätt att möta ungdomar i 

fallet då denna resursgrupp fick i uppdrag att motverka snatterier som brukar vara ett 

problem under skollov. Detta projekt bedrevs i Umeå under sportlovet. 

 

Staffer berättar vidare att det var av ekonomiska skäl myndigheten var tvungen att 

stänga de två sista närpolisstationerna på Ersboda respektive Umedalen. Som en 

kompensatorisk åtgärd för att bibehålla kontakterna med skolorna, 

fritidsverksamheter, föreningar med mera strukturerade man upp det så att varje turlag 

på ordningen fick ett område i Umeå att ansvara för. Detta ledde till att det etablerades 
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kontakter även i de områden som förut inte hade närpolisstationer. Nackdelen som 

finns är att kontakterna med t.ex. skolan störs då det händelsestyrda arbetet på 

ordningsavdelningen ska prioriteras vilket leder till att möten ställs in. Som ett 

exempel ger han att föräldrar känner en osäkerhet om polisen kan närvara vid ett 

föräldramöte och kanske som ett led i detta inte kommer till mötet. Han säger att den 

nya kontaktformen i stort fungerar bra speciellt då myndigheten fått bättre ekonomi 

och ändrade tjänstgöringsscheman vilket har lett till en bättre bemanning. Genom det 

sistnämnda ges det utrymme att besöka skolorna i turlagets område. Han anser att en 

förlust i att polisen inte undervisar ute i skolorna längre är att man tappar en del av 

den individuella kontakten som skapas i klassrummet. Det är viktigt att polisen i de 

situationer då det hänt något allvarligt som ex misshandel på en skola pratar med 

eleverna om vad som är rätt och fel säger Staffer. 

 

Staffer tycker att det samarbete som bedrivs inom Brottsförebyggande rådet i Umeå 

fungerar bra. Där finns en representant från skolan. Inom rådet finns ett arbetsutskott 

där det bereds frågor som beslutats av rådet. Här finns även utrymme för enklare 

informationsutbyte och dialog i så vid utsträckning sekretessen tillåter. Som ett 

exempel nämner han att man genom detta arbete kommit överens med skolan att 

separera grundskolans och gymnasieskolans skolavslutningar. Detta har lett till en 

markant minskning av oroligheter kring skolavslutningarna. Staffer anser att det varit 

en bra förd dialog genom rådet.   

 

3.11 Intervju med ordförande i Polisstyrelsen i Västerbottens län, K-G 

Abramsson 

Jag frågade K-G Abramsson om vilken syn han hade på polisens samverkan med 

skolan och vilka förväntningar det finns från polisstyrelsen för hur arbetet saka 

bedrivas. 

 

K-G klargör att Polisstyrelsens roll är att övervaka polismyndighetens arbete. Detta 

görs genom att de skriver verksamhetsplanen för Västerbottens läns myndighet. De 

gör en analys av hur läget ser ut i Västerbottens län för att möta upp mot den 

brottslighet som finns i länet. Verksamhetsplanen justeras också efter 
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regleringsbrevets direktiv och även RPS tolkning av regleringsbrevet tas hänsyn till. 

Han säger att om man läser regleringsbrevet och tolkar det framstår det som om 

polisen ska prioritera alla områden. Politikerna i styrelsen måste välja ut delar och 

inrikta sig på att anpassa verksamhetsplanen i sin tur så att det blir enligt regionala 

behov. Det går inte att i verksamhetsplanen ta upp detaljer utan istället peka ut 

områden inom verksamheten som ska prioriteras. Sedan är det upp till 

Länspolismästaren att omsätta direktiven i del planer. K-G berättar att han i möten 

med poliser brukar passa på att fråga vad poliserna känner till om den ovan beskrivna 

strukturen. Han upplever att det finns en dålig koppling hos poliser ute på fältet om 

verksamhetsplanen och hur den används. Det borde vara finnas en kunskap ute i 

verksamheten om detta säger K-G. 

 

Han anser att utformningen av verksamheten med skolan beror av hur 

verksamhetsplanen omsätts i praktiken. Det beror även av vilket intresse som finns 

hos den enskilda polisen. När jag ställer frågan om varför inte ungdomar eller skolan 

tas upp specifikt i den senaste verksamhetsplanen förklarar han att verksamhetsplanen 

ska ge mera övergripande direktiv. Han poängterar att all polisverksamhet är högst 

beroende av att polisen har en god kontakt med allmänheten i stort. Han berättar att 

polisen ofta får kritik för att de bara åker på larm. En förklaring till detta kan vara att 

mera spontana kontakt med allmänheten ex. genom ingripande i brottsförebyggande 

syfte eller ingripande mot brott ofta leder till någon form av dokumentation, dvs att 

avrapporteringen tar tid. Det är ett problem i polisverksamheten att det händelsestyrda 

arbetet ofta tar över. Att ta egna initiativ och att arbeta planmässigt hinns inte med. 

Det senare arbetssättet har inte setts så positivt. K-G nämner att det 

brottsförebyggande arbetet sägs nedvärderas. Ett exempel på hur attityder kan 

förändras är att polisen i Västerbotten har prioriterat och lyft fram trafikproblematiken 

och höjt statusen på detta område. 

 

Han nämner också i samband med detta att den rapport som lagts fram av Holgersson, 

som bland annat handlar om att den enskilde polisens motivation minskar över tid, är 

av intresse. Om engagemanget tryter kan det leda till sämre arbete gentemot skolan. 

Det är viktigt att arbetsledningen ex polisområdeschefen är positivt inställd till arbetet 

som ska utföras. K-G tycker att ledarna har ett särskilt stort ansvar. Men även om de 

tror på brottsförebyggande arbetet och det inte finns resurser till detta tar det 
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händelsestyrda arbetet över. Han betonar här igen vikten av spontana möten med 

allmänheten genom att mellan larm ta sig tid att stanna och prata. K-G har suttit i 

Polisstyrelsen sedan 1977 och upplever att myndigheten fått ett modernt ledarskap. 

Det har förändrats från att vara ett militäriskt betonat ledarskap och denna förändring 

tror han betyder oerhört mycket. Som ett exempel på detta nämner han att 

Länspolismästaren och Polisstyrelsen har ett nära samarbete medan det förut fanns en 

ovilja från länspolismästarna att ta till sig direktiv om hur polisens arbete skulle 

utformas. 

 

Jag frågade vad han trodde om att ha samverkan med skolan organiserad genom de 

brottsförebyggande råden. Han tror att det är en bra samverkansform mellan 

myndigheter. Genom detta blir det lättare att förstå och samarbeta med varandra. 

 

3.12 Intervju med Rikspolischef, Stefan Strömberg 

Jag frågade Stefan Strömberg om vilken syn han har på polisens samverkan med 

skolan och hur han ansåg att den skulle se ut. 

 

Han ansåg att polisens samverkan med skolan innehåller en rad frågor. För det första 

gäller det att bestämma sig för vad som är polisens uppdrag. Han sammanfattade det i 

att bekämpa brott, lagföra brottslingar samt förebygga brott. Nästa steg blir att 

analysera vad det finns för områden i skolan som har betydelse för polisens ovan 

beskrivna uppdrag. Han nämner att det finns en tradition inom polisen att vara ute i 

skolan och bedriva ex trafikundervisning. Han tror att det har varit ett uppdrag som 

poliser ansett roligt och att det har uppskattats från skolans sida. Men han anser att 

denna typ av undervisning ligger på skolans ansvar och att det inte ligger i polisens 

uppdrag.  

 

Han betonar att det är viktigt att ha en kontakt och dialog med skolan för att samla 

information kring vad som sker på skolan så som ex narkotika handel. Även i detta 

sammanhang anser han att kontakten med socialtjänsten är viktig. Men polisen får 

inte betraktas som en ordningsvakt i skolan säger Stefan. Naturligtvis ska polisen 

utreda de brott som begås i skolan. Vidare nämner han att hans företrädare Sten 

Heckscher varit tydlig med budskapet att polisen inte ska bedriva undervisning i 
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skolan utan vara delaktig i skolan utifrån vårat polisiära uppdrag. Det har inte vad han 

vet skrivits något dokument tidigare om detta synsätt utan antagligen har det förts 

fram i dialog mellan förra rikspolischefen och länspolismästarna. Han tror att det är 

viktigt att i framtiden inte titta på strukturer för arbetet utan se på uppgiften i sig när 

det gäller ex ungdomskriminaliteten. I den kontexten är socialtjänsten och skolan 

viktiga medarbetare. Inom detta område kan han se att kriminalunderrättelsetjänsten 

(KUT) och ungdomsrotlarna är lämpliga att sköta kontakterna. 

 

Han berättar att Rikspolisstyrelsen under de kommande åren systematiskt och 

metodiskt kommer att gå igenom polisens arbete för att se hur det kan utvecklas. Han 

tror att de kanske om 1-2 år kommer att inleda en granskning av hur polisen ska gå 

tillväga för att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten. Han tycker att detta är en 

strategiskt viktig del i brottsbekämpningen. 

 

Då vi kommer in på hur kontakten med skolan rent praktiskt ska organiseras ser han 

olika lokala lösningar som det bästa. I de kommuner brottsförebyggande råd fungerar 

kan det vara en form eller där det finns närpolis som fungerar kan det vara i den 

formen. I tex. storstads regioner med besvärliga områden kan det vara av vikt att 

polisen bildar särskilda grupper som har ansvar för detta samarbete.  

 

Han anser att det är viktigt att ha kontinuerlig kontakt med skolan och gärna åka förbi 

och besöka skolan då utrymme finns i den dagliga verksamheten. Skolan och 

föräldrarna har ett tungt ansvar när det gäller ungdomar och han tycker att det är något 

vi alla måste hjälpas åt med. Men att man inte ska ta ifrån vare sig skolan eller 

föräldrarna deras del av ansvaret. 

 

4 Diskussion 
På vilket sätt ska då samverkan med skolan bedrivas? Enligt RRV sker det idag främst 

genom närpolisverksamheten. BRÅ: s analys är att samverkan med skolan ska 

bedrivas genom närpolisverksamheten. Rapporten om Lokalt brottsförebyggande 

arbete menar att närpolisverksamhet är utgångspunkten i ett bra brottsförebyggande 

arbete. Denna åsikt framförs även i Allas vårt ansvar. Rikspolischefen å sin sida anser 

att olika lokalt anpassade lösningar är bäst. Brottsförebyggande råd är ett annat 

alternativ som förordas vara en bra samverkansform mellan olika aktörer då det gäller 
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brottsförebyggande arbete. Förslaget till brottsförebyggande råd i kommunerna 

kommer från Allas vårt ansvar och förs även fram som bra i SOU 1999:61, SOU 

2001:87 samt i mina intervjuer. Enligt Danemark och Kullberg är det viktigt att det 

finns gemensamma utvecklings projekt för att samverkan ska fungera. 

I intervjun med Polisområdeschefen i Umeå/Södra Lappland framgår att ekonomiska 

problem gjorde att myndigheten var tvungen att lägga ner närpolisverksamheten i 

Umeå. Det var genom samverkan i Umeås brottsförebyggande råd som hjälpte till att 

hitta ett sätt att bibehålla samverkan med skolan trots nedläggningarna. Även 

intervjun med Lennart Andersson visar på samma sak. 

Hur samverkan med skolan ska se ut är nästa fråga. Traditionellt har polisen varit ute i 

skolorna och haft tex trafikundervisning som det framkommer i mina intervjuer. Men 

enligt SOU 2002:70 har denna typ av verksamhet minskat de 10-15 senaste åren 

vilket även bekräftas av Lennart Andersson. Rikspolischefen berättar att hans 

företrädare haft en dialog med Länspolismästarna om att skolundervisning inte är en 

polisiär kärnverksamhet och därför inte ska prioriteras. SOU 2002:70 poängterar att 

polisen inte har utbildning för denna typ av social prevention som projekt med 

undervisning i skolan innebär. De anser att polisen ska granska deltagandet i 

brottsförebyggandeprojekt utifrån graden av polisiär relevans. I ovan nämnda SOU 

instämmer RPS samt Polisförbundet i deras resonemang. Däremot vill 

Kommunförbundet att polisen värnar om denna naturliga kontakt med ungdomar och 

att även om inte forskningen kan påvisa resultat anser de att polisen ska delta i 

undervisningsprojekt. SOU 2001:87 betonar också att polisen ska delta i 

brottsförebyggande åtgärder utifrån polisens specialkompetens. I rapporten om Lokalt 

brottsförebyggande arbete framförs liknande resonemang som ovan och deras 

bedömning är att polisen bäst genom situationell prevention förebygger brott. Här 

framförs att utvecklandet av sk ungdomsgrupper som syftar till att tidigt upptäcka, 

reagera på och handlägga ungdomsbrott är ett sätt. Det stöds i intervjun med 

Rikspolischefen. BRÅ:s rapport konstateras att utvärderingen av polisen som 

droginformatör gav ett negativt resultat. Men det är inte att säga att polisens 

samverkan med skolan inte behövs. De menar att polisen bör inventera vilka skolor 

som har problem och rikta resurserna dit. De framhåller även att polisens samverkan 

med skolan ska vara utifrån den specialkompetens som polisen besitter. 
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En analys av resultaten av vidtagna åtgärder efterlyses i en del rapporter och 

Polisområdeschefen i Umeå /Södra Lappland menar att svårigheten att visa resultat i 

brottsförebyggande arbete som innefattar klassrumsundervisning gör att detta är svårt 

att motivera sådan verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

RRV och SOU 1999:61 efterlyser mer preciserade mål kring hur det 

brottsförebyggande arbetet ska genomföras. SOU 2002:70 anser att RPS bör ta ett 

större ansvar i utformandet av riktlinjer för hur det brottsförebyggande arbetet ska se 

ut på lokal nivå. Rikspolischefen säger i intervjun att om 1-2 år kommer RPS att i ett 

led av genom gången av polisens arbetssätt kommer att se över åtgärder som ska 

komma tillrätta med ungdomsbrottsligheten. Vagt formulerade mål kan vara 

hämmande för samarbete enligt Danemark och Kullberg. I mina resultat framkommer 

det också att det är viktigt att skapa en bra samverkan med andra aktörer när det gäller 

det brottsförebyggande arbetet. Detta för att göra ansvarsområdena tydliga vilket även 

stöds av ovannämnda författare. I exemplet med polisen som droginformatör nämns 

att det i framtiden kanske ska vara hälso- och sjukvårdens uppgift. Skolan bör enligt 

rapporten Lokalt brottsförebyggande arbete utveckla egna program som innefattar 

såväl social som situationell prevention. Rapporten anser att det går att utläsa i 

läroplanen att skolan har ett sådant ansvar. I RRV: s rapport framgår det att poliser 

upplever det som problematiskt att samverkanspartners som skolan och kommunen 

skär ner på verksamheter för ungdomar då målet borde vara att öka dessa. Ordförande 

i Polisstyrelsen säger i intervjun att brottsförebyggande arbete och att jobba 

planmässigt snarare än händelsestyrt har varit nedvärderat. Han tycker också att det är 

av vikt att poliser ute på fältet har kunskap om verksamhetsplaner och 

handlingsplaner men att det idag verkar som att kunskapen är bristfällig. 

I Allas vårt ansvar utrycks att även om det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas 

lokalt är det regering och riksdag som har ansvaret att det finns erforderliga resurser 

till detta arbete. Danemark och Kullberg skriver att ekonomisk stimulans är en 

förutsättning för bra samarbete. 

 

5 Slutsatser 
Här kommer jag att presentera de slutsatser jag kommit fram till och min tolkning av 

dagsläget. 
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Samverkan med skolan sker oftast genom närpolisens verksamhet. En annan variant 

är genom Brottsförebyggande råd i kommuner.  

Samverkan med skolan ska inte ske i form av undervisning i klassrumsform utan 

inriktas på att stödja skolan att själva driva sådana projekt. Situationell prevention 

genom ungdomsgrupper inom polisen som utreder ungdomsbrott är ett bättre sätt att 

arbeta preventivt med ungdomar. För att kartlägga ungdomsbrott ses då skolan som en 

samverkanspartner. 

Samverkan med skolan framstår som lågt prioriterat då det finns knappa ekonomiska 

resurser och det händelsestyrda polisarbetet får företräde. Det saknas direktiv från 

RPS för hur brottsförebyggande arbete ska se ut och det blir därför svårt att forma 

lokala handlingsplaner. 

I dagsläget tror jag att samverkan med skolan drunknar i alla andra uppdrag polisen 

har. Dels på grund av knappa ekonomiska resurser och dels för att det inte tydliggörs i 

verksamhetsplaner eller från RPS sida hur arbetet konkret ska bedrivas. Lokala 

anpassningar är alltid ett måste men jag anser att det bör finnas en form av ram för hur 

det ska se ut. Annars riskerar det att bort prioriteras då uppdraget inte är tydligt. Ur ett 

teoretiskt perspektiv minskar otydliga mål förutsättningarna för bra samverkan enligt 

Danemark och Kullberg. 

Allas vårt ansvar talar om att det ytterst är regering och riksdagen som bär ansvaret 

för att det finns resurser till brottsförebyggande arbete lokalt. I min mening borde de 

ta ett övergripande ansvar för hur samhället i stort utformar arbetet med ungdomar. 

Om polisen inte längre anses ska, annat än då det har med den polisiära 

kärnverksamheten att göra, vara ute i skolorna ställer det större krav på att skolan och 

andra aktörer kliver fram. Men jag upplever det som att tex skolan har bristande 

ekonomiska resurser till denna typ av verksamhet. I propositionen till polislagen 

nämner man att det brottsförebyggande arbetet polisen utför i skolan kan vara i form 

av undervisning. Men enligt Rikspolischefen är det inte polisens uppdrag. Danemark 

och Kullberg skriver att politiska ledningen och finansieringen av verksamheten 

måste vara samordnade för att det ska skapa förutsättning för ett gott samarbete. De 

menar även att om samverkan inte stimuleras ekonomiskt så måste det finnas en 

tvingande lagstiftning. Det finns enligt min mening varken ekonomisk stimulans eller 

tvingande lagstiftning. 
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Avslutningsvis anser jag att samverkan med skolan är viktig för att minska 

nyrekryteringen till vane kriminella. Det är idag diffust prioriterat från polisens sida 

men att det ur samhällssynpunkt är essentiellt att Allas vårt ansvar dokumentet tas på 

allvar och inte blir en pappers tiger. 
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