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Sammanfattning 
 

Syftet med denna rapport är att tydliggöra vikten av ett fungerande samarbete mellan olika 

myndigheter i en kommun som Örnsköldsvik för att kunna kartlägga och motverka att ett 

komplext problem som narkotikabrott inte skall kunna sprida sig. Ett ytterligare syfte är att 

utröna vilka positiva effekter som kan uppnås på annan brottslighet med bred samverkan 

kring narkotikaproblemet.  

 

Det inledande kapitlet klarlägger i vilken omfattning samarbete finns mellan olika 

myndigheter för att minska flödet av narkotika i Örnsköldsviks kommun. Fakta pekar på att 

narkotikabrotten ökar även i en liten stad som Örnsköldsvik och myndigheterna skulle kunna 

bidra med antingen ekonomiskt stöd eller arbetskraft i medverkan för bekämpningen av 

narkotikaproblematiken.    

 

För att kunna hantera ämnet så begränsas arbetet till narkotiska preparat, och geografiskt till 

Örnsköldsviks kommun. Till största del inhämtas fakta med hjälp av intervjuer samt samtal 

med personer som har insikt i narkotikaproblematiken. 

 

I resultatkapitlet konstateras att de satsningar som görs ligger väl i balans med de krav som 

ställs på länsnivå. Det finns ett samarbete mellan olika aktörer som fungerar väl med tanke på 

de resurser som satsas. Det lokala BRÅ uppges fungera tillfredsställande och samarbetet anses 

vara uppbyggt kring denna verksamhet. Vad som ytterligare framkommer är att 

narkotikarelaterad brottsbekämpning har stora positiva effekter på en rad andra 

brottskategorier. Det finns en ambition om att prioritera narkotikarelaterade brott, samt vålds-, 

tillgrepps- och skadegörelsebrotten.  

 

I den avslutande diskussionen förs ett resonemang över olika projekt som pågår i 

Örnsköldsvik. I resonemanget framkommer vad som är positivt respektive negativt samt vad 

som skulle kunna vara rimliga alternativ till att förbättra dessa satsningar. Även de teorier som 

tagits upp jämförs med den problematik som avses i rapporten. Slutligen spekulerar jag över 

hur stor påverkan narkotikabrotten har på annan typ av brottslighet samt om rimlig statistik 

skulle kunna framtas. 
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1 Inledning 
 

Min önskan med denna rapport är att den skall klarlägga i vilken omfattning samarbete finns 

mellan olika myndigheter för att minska flödet av narkotika i Örnsköldsviks kommun. Jag har 

ett personligt intresse i frågan då jag har fått min slutplacering som aspirant i Örnsköldsvik. 

När jag sedan fått svar på om, och i så fall i vilken utsträckning samarbetet pågår så är det min 

önskan och förhoppning att jag skall kunna bidra till att narkotikasamarbetet samt 

bekämpningen av densamma skall få en positiv utveckling i Örnsköldsvik. I detta inledande 

kapitel skall jag beskriva bakgrunden till mitt val av rapportämne samt rapportens syfte, 

frågeställningar och tillvägagångssätt. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Att missbruka narkotiska preparat är som bekant en tragedi, inte bara för missbrukaren utan 

även för dennes vänner och anhöriga. Att skriva om detta ämne är för mig naturligt eftersom 

det inte bara skulle innebära att man i längden räddar livet på många ungdomar som fallit 

offer för ett missbruk. Det skulle även innebära en minskad olägenhet för de privatpersoner 

och företag som faller offer för stölder som finansierar dessa droger. Fakta pekar på att 

narkotikabrotten ökar även i en liten stad som Örnsköldsvik och det är därför av största vikt 

att de som kan och har skyldigheten verkligen tar tag i situationen. Från polisens statistik över 

polisanmälda narkotikabrott inklusive drograttfylleri i Örnsköldsviks kommun framgår att 

antalet inkomna narkotikabrottsärenden har ökat från 21 ärenden år 2001 till 45 ärenden fram 

tom 31: a augusti år 20051.  

 

Myndigheterna kan bidra med antingen ekonomiskt stöd eller arbetskraft i medverkan för 

bekämpningen av narkotikaproblematiken. Den stora vinningen ligger i att det blir minskade 

tragedier hos medborgarna i kommunen. Tillgreppsbrotten, i brottsbalkens åttonde kapitel, 

mot privatpersoner och företag skulle minska radikalt eftersom finansieringen till drogerna 

inte längre skulle behövas. Trafikbrotten samt olyckor som följer i dess spår skulle minska. 

Nya vårdplatser skulle skapas till följd av detta och våldsbrotten skulle minska.  

                                                
1 Controller, Polismyndigheten i Västernorrlands län. 
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Försäkringspremier skulle sänkas, och därmed kan människor som inte är direkt drabbade 

kunna tjäna på ett väl fungerande samarbete och dessutom känna att deras skattepengar 

spenderas väl. Det jag vill peka på är att narkotikamissbruk bidrar till en mängd följdbrott 

som drabbar de flesta i vårt samhälle, och bör därför få ett stort utrymme inte bara hos 

polismyndigheten utan även hos andra myndigheter som har ansvaret för medborgarnas 

välbefinnande.  

 

Socialtjänsten har en given roll i detta sammanhang då de har det övergripande ansvaret över 

alla medborgare i kommunen2. De har även en god kännedom över vilka familjer som ligger i 

riskzonen för att kunna falla in i ett missbruk av något slag. Polismyndigheten är tillsammans 

med socialtjänsten ett starkt vapen för att kartlägga både dem som är i riskzonen och de som 

redan fallit offer för missbruket. Kommunen har likaså ett stort ansvar i fråga om 

samordningen för att driva arbetet framåt. Lokala brottsförebyggande rådet har en ytterst 

viktig uppgift i arbetet för att sammanföra myndigheterna. Även subventioner till olika 

projekt för att motverka denna typ av problem är av stor vikt om intresset för frågan inte skall 

falna. Landstinget skulle kunna åta sig en informativ roll för att förmedla budskapet i t ex. 

skolorna runt om i kommunen. Skolorna i sin tur har naturligtvis en viktig roll i form av att 

kunna larma i tid om de misstänker att en ungdom riskerar att hamna på villovägar.  

  

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att tydliggöra vikten av ett fungerande samarbete mellan olika 

myndigheter i en kommun som Örnsköldsvik för att kunna kartlägga och motverka att ett 

komplext problem som narkotikabrott inte skall kunna sprida sig. Ett ytterligare syfte är att 

utröna vilka positiva effekter som kan uppnås på annan brottslighet med bred samverkan 

kring narkotikaproblemet. 

  

                                                
2 Lag (2001:453) 2kap. 2§ 
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1.3 Frågeställningar 

 

Dessa frågor kommer jag att behandla i rapporten.  

1. Finns det ett samarbete mellan myndigheter mot narkotika i Örnsköldsvik och är detta 

samarbete uppbyggt kring samverkan inom ramen för det lokala brottsförebyggande 

rådet?  

2. Hur samverkar myndigheterna med varandra och vad fungerar bra, mindre bra och inte 

alls, och finns det förslag på förbättrade samarbetsformer? 

3. Kan bred samverkan kring narkotikabruket innebära effekter på annan typ av brottslighet i 

kommunen? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag har valt att begränsa min rapport till enbart samarbetet mellan myndigheter då det skulle 

bli allt för omfattande att blanda in frivilliga organisationer och privata insatser i min rapport. 

Av samma anledning begränsar jag mig geografiskt till Örnsköldsviks kommun. Jag har även 

valt att inte räkna in alkohol i mitt arbete, då jag vill att kärnan i rapporten bara skall behandla 

narkotiska preparat. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Genom att ringa till representanter för de olika myndigheterna så hoppas jag dels få en 

överblick över vilken omfattning som samarbete bedrivs men också kännedom om vilket 

intresse som finns för att arbeta med just narkotikaproblematiken i Örnsköldsvik3. Vidare 

kommer jag att anordna intervjuer med vissa nyckelpersoner som har övergripande kunskap 

om både samarbetsfrågor och narkotikaproblematik4. Genom att studera verksamhetsplan 

                                                
3 Polisinspektör Leif Hemmingsson, polisinspektör Lars Byström och polisinspektör Staffan Sehlin.   
4 Närpolischef Göran Westman, Magnus Wiklund, koordinator vid lokala brottsförebyggande rådet samt 

polisinspektör Leif Rönnmark. 
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samt handlingsplaner har jag kunnat bilda mig en uppfattning om vilken prioritet 

narkotikabrott skall ha inom polismyndigheten fram till slutet på verksamhetsåret 20055. Jag 

har även funnit fakta i ett uppsatsarbete av Staffan Sehlin6. Efter diskussion med controllern i 

Sundsvalls närpolisområde har jag fått statistik över polisanmälda narkotikabrott inklusive 

drograttfylleri i Örnsköldsviks kommun. Vidare gällande trafikinriktade åtgärder, i form av 

SMADIT7, har jag funnit fakta i tjänstemeddelande från polismyndigheten i västernorrlands 

län8 samt informationsfoldrar. 

 

2 Teori 
 

För att kunna motverka uppkomsten av narkotikabrott krävs det att man förstår vilka faktorer 

som spelar in för att det överhuvudtaget skall uppstå ett tillfälle att falla in på det spår som 

leder till narkotikabrott. Två av de teorier som passar in är livsstilsteorin9 och 

rutinaktivitetsteorin10.  

 

Livsstilsteorin förklarar att det beror på vilken livsstil individen har som gör till vilken 

utsträckning denne utsätts eller utsätter sig för brott. Egenskaper såsom etnisk tillhörighet, 

vilken social grupp denne tillhör, samt ålder, kön och yrke har stor betydelse för vad individen 

sysselsätter sig med på både arbetstid och fritid. 

 

Rutinaktivitetsteorin menar att det krävs tre faktorer för att brott skall förövas.  

 1. En motiverad/brottsbenägen gärningsman. 

 2. Ett attraktivt objekt (sak eller person). 

 3. Avsaknad/brist av väktare.  

När dessa tre faktorer sammanfaller i tid och rum menar författarna att ett brott begås.  

 

                                                
5 Verksamhetsplan 2004. Handlingsplan 2005. Utvärdering för handlingsplan 2004. 
6 Uppsats i tillämpad kriminologi 10 p, VT 2002. 
7 Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken. 
8 Tjänstemeddelande från polismyndigheten i västernorrlands 2005-06-10 
9 Hindelang, Gottfredson & Garofalo, (1978). 
10 Cohen & Felson, (1979). 
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Dessa två teorier sammanfaller väl med den brottslighet som avses i denna rapport. Ett 

exempel på detta kan vara att en tonårig flicka i arbetarklass som finner för nöje att driva runt 

på stan sent om nätterna för att umgås med likasinnade, detta utan uppsikt av vare sig 

föräldrar eller andra vuxna. Hon stöter ihop med en pojke som hon blir förälskad i och denne 

vill att hon skall prova en ”häftig grej” som sedermera leder henne in på ett spår med andra 

brott för att finansiera sitt missbruk med. På detta sätt finns det kopplingar mellan kriterierna i 

livsstilsteorin men även i rutinaktivitetsteorin när hon senare måste finansiera sitt beroende 

med andra brott såsom stöld och prostitution. 

 

2.1 Begreppshantering 

 

STRATSAM betyder strategisk samverkan och är en samverkansform som består av 

representanter från polisen, landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och 

kommunen. Deras uppgift kan förklaras i att de är en sorts paraplyorganisation som har till 

uppgift att fördela de uppdrag som kommer till kännedom och sedermera tas beslut om. 

 

Lokala BRÅ, brottsförebyggande rådet, är i sin tur den samverkansform som skall ha det 

övergripande ansvaret att driva all brottsförebyggande verksamhet i kommunen. 

 

Krögarprojektet är en satsning för att minska det krogrelaterade våldet. Här inriktar man sig 

på att utbilda krögare och deras personal i alkohol och narkotikafrågor. Även säkerhetsvakter 

utbildas.  

 

SMADIT som betyder Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken är en satsning som 

inriktar sig på trafikrelaterade brott. Här samverkar ett antal myndigheter för att minska 

rattfylleri och drograttfylleri i Örnsköldsviks kommun. Denna verksamhet bedrivs även i 

andra kommuner.  
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3 Resultat 
 

I de intervjusvar och övrigt material som jag gått igenom så finns det en ambition att 

prioritera narkotikarelaterade brott, samt vålds-, tillgrepps- och skadegörelsebrotten. 

Myndigheterna samarbetar i stor utsträckning med varandra för att försöka uppnå de mål som 

framställs i såväl verksamhetsplan och handlingsplan liksom ambitionerna i de intervjusvar 

som framkommit. 

 

3.1 Verksamhetsplan/Handlingsplan 

 

I verksamhetsplanen 2004 kan man i inledningen läsa att myndigheten ska bredda sin 

samverkan med kommuner, föreningar, företag, institutioner, myndigheter och enskilda för att 

medverka till ett bra trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samhället. Vidare står 

det under rubriken mål och medel att bl.a. narkotikabrotten skall prioriteras. Tillgången till, 

och användningen av droger och narkotika skall minska. Under rubriken övrig brottslighet tar 

man även in att smuggling av narkotika skall motverkas. Även när det gäller vålds-, 

tillgrepps- och skadegörelsebrott anges att dessa skall minska och externt samarbete är en 

ingrediens för att detta skall lyckas. 

 

I utvärderingen av 2004 års handlingsplan skriver man att krögarutbildningen är en av de 

åtgärder som gjort att våldsbrotten, i form av misshandel och olaga hot, har minskat kraftigt i 

kommunen.  

 

Brott där ungdomar är involverade skall minskas genom att man motverkar nyrekryteringen 

till kriminella karriärer, står det i 2005 års handlingsplan. Vad gäller narkotika skall tillgången 

till, och användningen av dessa minska. Med hjälp av ökad polisiär närvaro i ungdomsmiljöer 

samt fler provanalyser vid misstanke om ringa narkotikabrott skall detta uppnås. Även i detta 

dokument anges att tillgrepps- och skadegörelsebrotten skall minskas. 
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3.2 Intervjuer 

 

De personer jag valt att intervjua är tre av dem som jag anser har den bästa inblicken i de 

frågeställningar som jag tagit upp i min rapport. Närpolischefen Göran Westman blev ett givet 

val då han som chef har en bra inblick i polisverksamheten, men också då han sitter med i den 

grupp som har det övergripande ansvaret för att styra vilka insatser som skall göras i 

samverkansfrågor. Denna grupp kallas för STRATSAM, som består av representanter från 

polisen, landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen. 

 

Leif Rönnmark är polisinspektör i Örnsköldsvik, som de senaste åren arbetat med inriktning 

mot just narkotikaproblematiken. Hans inställning till de frågor som jag behandlar i denna 

rapport känns viktig då han måste anses vara den som är närmast det som populärt benämns 

”verkligheten”. 

 

Magnus Wiklund blev även han intressant för intervju då han är koordinator i det lokala 

brottsförebyggande rådet i Örnsköldsvik. Jag såg fördelen i att få kommentarer från en person 

som finns efter vägen på den kedja som bland annat har till uppgift att samordna och 

samarbeta för de frågor jag vill ha svar på.  

 

Dessa frågor är ställda till samtliga intervjupersoner.  

1) Vilket samarbete finns? 

2) Vilket samarbete saknas? 

3) Hur stort anser du att narkotikaproblemet är? 

4) Satsas det tillräckliga medel på narkotikafrågor? 

5) Vad i samarbetet fungerar bra, mindre bra och/eller dåligt? 

6) Tenderar satsningarna som görs övergå i ren alkoholsamverkan? 

7) Hur påverkar effektiv narkotikabekämpning andra brott? 

 

Texten under respektive intervjuperson är en sammanfattning från de stödanteckningar som 

fördes under intervjuerna.   
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3.2.1 Göran Westman 

 

Krögarutbildningen, som är ett samarbete mellan polis, kommun och restaurangnäringen är ett 

av de projekt som finns. Det har hittills utbildats ca 180 personer. Ibland dessa återfinns 

restaurangägare, restaurangpersonal samt ordningsvakter. Vad gäller narkotikan så är ca 25 

procent av tiden ägnad till narkotikafrågor, men då i form av mer informationsinriktad natur. 

Skolan är också en aktör som är viktig i dessa frågor. Även här finns det ett samarbete. På 

Örnsköldsviks polisstation finns det även en spaningsrotel som arbetar aktivt med dessa 

frågor, och det har gett bra resultat. Det är bl.a. dessa, tillsammans med alla andra unga 

poliser, som gör att fler personer lagförs för ringa narkotikabrott. Med lokala BRÅ finns det 

också numera ett samarbete. Lokala BRÅ är något som fanns förut, sedan lades det ner men 

har nu återupptagits pga. att det bildades en grupp som kallas STRATSAM (strategisk 

samverkan) som består av representanter från polisen, landstinget, arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och kommunen. Ett av de beslut som togs av denna grupp var just att lokala 

BRÅ skulle återuppstå. 

  

Jag anser inte att det saknas någon aktör i nuläget, men detta innebär ändå inte att man kan 

sätta sig ner och slappna av. De som samverkar måste hela tiden arbeta för att förbättra och 

förbättras. En annan viktig del är att alla aktörer ansvarar för sina kostnader. Man vill ogärna 

betala för någon annans utgifter. Sedan anser jag att en toppstyrd inriktning på verksamheten 

är negativt. Om förslagen kommer från dem som ser problemet och sedan till STRATSAMs 

kännedom, för att sedan slussas till ut till dem som lämpligast skall utföra åtgärden, så 

fungerar allt mycket bättre. 

 

De kända narkomanerna i staden anser jag inte vara ett problem. De som vållar problem och 

som gör att narkotikaproblematiken ökar i omfattning är de s.k. ”partydrogarna”. Dessa 

personer anser sig inte vara missbrukare utan gör det bara som en ”rolig grej”. Dessa 

partydrogare finns i alla samhällsklasser och utgör ett stort problem för bekämpningen av 

narkotika. 

  

Satsningarna på dessa frågor kan aldrig bli för stora. Det är snarare en prioriteringsfråga hur 

mycket som skall satsas. Ett exempel som visar på att satsningarna bär frukt är att vi har fått 

en minskning av krogvåldet med 25 procent och en minskning av brott i hela BrB 3 kap. med 
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10 procent bara på ett år sedan satsningarna på SMADIT och krogutbildningen sattes igång. 

Dessa brott ser ut att i samma storleksordning minska hittills i år. 

 

Jag tycker inte att det faller över till ren alkoholsamverkan, nej tvärtom. Vi inom polisen är 

idag bättre på att bygga upp misstanke om narkotikabrott än förut. Misstankegraden måste ju 

upp i skälig misstanke för att man skall kunna ta in någon för kroppsbesiktning. Statistiken 

över hur många som både testas och sedermera får positiva testresultat har ökat kraftigt sedan 

år 2003, och detta bekräftar motsatsen på frågan.  

 

Kan man minska narkotikaproblematiken så råder det inga tvivel om att det resulterar i 

minskad brottslighet i övrigt. Här menar jag att det finns möjlighet att lägga kraft för att i 

längden få mer resurser till annat då utredningar på andra brott inte längre behövs. 

 

3.2.2 Leif Rönnmark 

 

Vi har månadsmöten mellan polisen, socialtjänsten och tullen, och där behandlas även 

narkotikafrågor. Vi har däremot näst intill obefintligt samarbete med lokala BRÅ. De flesta 

gångerna är det sekretessbestämmelserna som sätter käppar i hjulen för ett samarbete. Vi 

inom polisen har inga hinder att berätta för både sjukvården och socialtjänsten men vice versa 

fungerar det inte. I vissa fall kan det vara enkelt att skylla på sekretessen, även om det inte 

vore skada för individen ifråga. En av de få som inte faller under sekretessbestämmelsen är 

skolsköterskorna. Av dem kan vi ibland få information som kan vara till hjälp i vårt arbete. I 

övrigt så skulle mycket samarbete kunna fungera bättre om sekretessen inte utgjorde ett 

sådant problem. 

 

Narkotikaproblematiken är alldeles för stor. Det finns mycket narkotika som cirkulerar i vår 

kommun, och jag tvivlar på att det skulle vara bättre i Örnsköldsvik än någon annan stans i 

landet.  

 

På frågan om det satsas tillräckligt på dessa frågor så blir svaret nej. Med tanke på att 

gissningsvis 90 procent av alla brott är drogrelaterade, då även alkohol inräknat, så finns det 

massor att lägga energi på, men med de förutsättningar vi har så fungerar arbetet med detta 
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bra. Men som sagt finns det mycket att göra för att utöka bekämpningen. Just nu går det ut på 

att hindra denna brottslighet från att öka, men i nuläget så klarar vi inte ens det. 

 

Jag är inte så insatt i de projekt som bedrivs nu, men i många fall är det nog så att 

alkoholfrågorna tenderar överta narkotikaproblematiken. En av anledningarna till detta kan 

vara en okunskap om narkotika. 

 

Har man ett narkotikamissbruk så handlar det många gånger om att skaffa fram pengar trots 

att de flesta inte ens har något arbete. Då är det andra brott som finansierar droginköpen. Stöld 

och prostitution är bara två av de vanligare brotten som cirkulerar i en missbrukares vardag. 

3.2.3 Magnus Wiklund 

 

Jag tycker att vi har ett gott samarbete mellan bl.a. skola, polis, socialtjänst, landsting, 

tekniska kontoret och även näringsliv. Fattas det något samarbete så måste man ställa sig 

frågan vilken typ av arbete som skall bedrivas i dessa sammanhang. Skall narkotikan stoppas 

innan den överhuvudtaget når hit så är tullen en klar kandidat för samarbete, men ser man till 

social brottsprevention som vi bedriver nu så tycker jag att vi har de aktörer som behövs. Om 

det dyker upp någon ny som skulle kunna bidra så är det förstås intressant att föra en dialog 

om ett samarbete. 

 

Om man jämför hur stort narkotikaproblemet är i förhållande till våra grannlän och även 

landet i övrigt så ligger Ö-vik mycket bra till rent statistiskt. Jag tycker detta till trots att 

narkotikafrågor skall ha högsta prioritet. 

 

Resurserna inom området är inte så stora som jag önskar. Problemen är mycket större än vad 

det finns resurser till just nu. Jag tycker att personal borde avsättas i kanske något år för att 

kunna ta krafttag mot narkotikaflödet och de tragedier som följer i dess spår. Viktiga bitar i 

detta arbete är bl.a. personkännedom och platskännedom, och dessa kan uppnås om samma 

människor får tid och resurser för att bekämpa problemet. Men trots allt fungerar arbetet bra 

utifrån förutsättningarna som finns idag. En önskan vore att det skulle finnas fler personer 

med ett bredare kunnande om både narkotika och vilka som handskas med detta inom 

kommunens gränser. En annan sak som jag tror skulle ge en bra effekt är en större satsning på 

preventivt arbete inom skolan.  
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Alkoholen tar inte över. Nej, krögarprojektet är ett bra exempel där narkotikafrågan 

prioriteras. Av de två dagar som utbildningen bedrivs så avsätts en halv dag åt just narkotika. 

Denna tid har uppskattats av deltagarna då de anser sig bättre kunna avgöra om en person är 

påverkad av annat än alkohol än de var innan. 

 

Jag är tämligen övertygad om att det har stor positiv betydelse för andra brott om man lyckas 

minska narkotikarelaterade brott. Att finansiera sitt missbruk kräver som bekant snabba 

inkomster och brott av olika slag är en snabb inkomstkälla. 

 

3.3 Samverkan mellan myndigheter, samverkansformer samt 

förslag till förbättrade samarbetsformer 

 

En sammanfattning av de aktörer som har nämnts i litteraturen och de muntliga källor jag tagit 

del av, som direkt eller indirekt är inblandade i samverkan mot bl.a. narkotika är: 

 

• Polismyndigheten 

• Örnsköldsviks kommun 

• Landstinget i västernorrland 

• Vägverket 

• Tull  

• Skola 

• Arbetsförmedlingen 

• Försäkringskassan 

• Lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 

 

De samverkansformer som omnämnts är STRATSAM som består av representanter från 

polisen, landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen. Deras uppgift 

kan förklaras i att de är en sorts paraplyorganisation som har till uppgift att fördela de uppdrag 

som kommer till kännedom och sedermera tas beslut om. 
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Lokala BRÅ är i sin tur den samverkansform som skall ha det övergripande ansvaret att driva 

all brottsförebyggande verksamhet i kommunen. I denna arbetsuppgift innehåller det 

naturligtvis långt bredare inriktning än bara narkotikafrågor. 

 

I två intervjuer omnämns ”krögarprojektet” som en lyckad satsning för att minska det 

krogrelaterade våld som finns11. Här inriktar man sig på att utbilda människor som arbetar i 

den miljö där problem såsom våldsbrott och missbruk hör till vardagen. 

 

En annan satsning som omnämns, som mer inriktar sig på trafikrelaterade brott i denna 

genren, är SMADIT- projektet. Här samverkar ett antal myndigheter för att minska rattfylleri 

i Örnsköldsviks kommun12. Juridiskt anses man kört rattfull oavsett om det är alkohol eller 

narkotiska preparat som påverkat föraren av ett fordon13. Denna verksamhet bedrivs även i 

andra kommuner och är alltså inte unik i Örnsköldsvik.  

 

Vad som framkommit i framförallt de muntliga källor som jag tagit del av, är att det i nuläget 

finns ett väl fungerande samarbete sett utifrån den aktuella frågeställningen i min rapport. Då 

även inom ramen för det lokala BRÅ. Det finns vissa undantag men i det stora hela sitter man 

nöjd med det som finns, men med en förhoppning om att kunna utveckla redan befintliga 

resurser snarare än att utvidga till något större. Att peka på något som fungerar mindre bra 

eller inte alls kunde de flesta inte göra. Ett konkret förslaget som uppkom var att ett förbättrat 

och fördjupat preventivt arbete inom skolans verksamhet skulle kunna innebära stora effekter 

på utvecklingen av kriminella karriärer.  

 

3.4 Effekter på annan typ av brottslighet 

 

I alla intervjuer och i övrigt muntliga framställningar är man helt överens om att 

narkotikaproblematiken även får följdverkningar inom ett stort område andra brott i vårt 

samhälle. De brott som särskilt poängteras är vålds-, tillgrepps-, och skadegörelsebrotten. 

Orsaken till detta anges vara att ett missbruk kostar enorma summor pengar. Eftersom 

                                                
11 Göran Westman och Magnus Wiklund. 
12 Landstinget Västernorrland, Polisen, Vägverket & Örnsköldsviks kommun.  
13 Lag (1951:649). 
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missbrukare i många fall inte heller har något arbete så innebär detta att pengarna måste 

införskaffas på annat sätt. Då förefaller en brottslig bana vara den väg som många väljer för 

att finansiera sitt missbruk. 

 

3.5 Kritisk granskning av resultatet 

 

De ambitioner som framställs i verksamhetsplan och handlingsplan verkar följas i de 

satsningar som genomförs i syfte att bekämpa narkotikaproblematiken i Örnsköldsvik. I 

intervjuerna med Göran Westman och Magnus Wiklund framkommer att deras uppfattning 

ligger väl i linje med de krav som ställs i narkotikafrågor. De båda tycker att samarbetet i 

nuläget faller inom ramen för de ambitioner och krav som ställs. De svarar båda att det inte 

kan spenderas tillräckliga resurser på frågor av denna karaktär, men att det i dagsläget handlar 

om att prioritera de resurser som finns.  

 

Leif Rönnmark är däremot kritisk till det samarbete som bedrivs i kommunen i 

narkotikafrågor. Han tycker att samarbetet mellan myndigheter i många fall är av enkelriktad 

karaktär, och han tycker att det beror på de sekretessbegränsningar som finns14. Han upplever 

att det i många fall bara är polisen som lämnar uppgifter till andra trots att polisen många 

gånger skulle behöva viss information för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete till gagn för 

de personer som det görs ingripanden mot.   

  

3.6 Resultatsammanfattning 

 

Med den litteratur som jag studerat och de intervjusvar som lämnats, blir kontentan att 

resultaten av de satsningar som görs ligger väl i balans med de krav som ställs på länsnivå. 

Det finns ett samarbete mellan olika aktörer inom det berörda området, och det är 

tillfredsställande med tanke på de resurser som satsas. Eftersom det lokala BRÅ legat nere 

under en tid i Örnsköldsvik men nu åter är tillbaka och uppges fungera tillfredsställande, så 

anses samarbetet i allra högsta grad vara uppbyggt kring detta. 

 

                                                
14 Lag (1980:100) 
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Myndigheterna har även funnit samverkansformer som på ett tillfredsställande sätt, både 

preventivt men även med en situationell inriktning fungerar i narkotikarelaterade frågor. Vad 

som ytterligare framkommer utifrån frågeställningarna är att övertygelsen är stor vad gäller att 

narkotikarelaterad brottsbekämpning har stora positiva effekter på en rad andra 

brottskategorier. 

   

4 Diskussion 
 

Det känns positivt att samarbete finns och till synes verkar fungera bra om man går efter de 

svar jag erhållit i intervjusvar och andra muntliga källor. Denna positiva känsla är extra rolig 

att ha om man som mig förutspås arbeta på orten.  

 

I de intervjuer som jag hållit framkommer att det finns ambitioner om att narkotikabrotten 

skall ha en stor prioritet. Både SMADIT och Krögarprojektet skall lägga stor vikt vid 

narkotikabrottsligheten. Möjligheten att sätta sig in i narkotikaproblematiken kan dock bli 

mycket svår om man inte får särskild utbildning inom ämnet. Egen erfarenhet visar att 

drogkännetecken är så pass svårt att lära sig att man behöver både tid att lära och tid att smälta 

den kunskapen för att kunna och våga ta beslut om tvångsåtgärder mot de personer som 

uppvisar dessa. Att dela på utbildningen mellan alkohol och drogkännetecken skulle vara ett 

alternativ för att utöka kunskapen om drogkännetecken. Naturligtvis är den ekonomiska 

aspekten ett hinder för detta alternativ, men jag anser ändå att delningen bör göras då jag tror 

att det i slutändan visar sig vara en vinst då t ex. ordningsvakter skulle bli säkrare på att utröna 

om någon använder narkotika eller ej.  

 

I SMADIT-projektet är metoden att den polis som utför ett fordonsstopp skall ta 

alkoholutandningsprov samt göra kontrollen på drogtecken ute efter vägen. Att få besked om 

föraren är påverkad av alkohol är inte svårt då det finns ett godkänt instrument för att göra ett 

snabbtest på personen i fråga. Vad gäller narkotiska preparat finns det dock i nuläget bara 

hoppet om att polismannen som stoppar bilen har tillgodosett sig utbildningen till den grad att 

han/hon ser de tecken som behövs för att kunna medta föraren till provtagning. Vissa 

alkoholpåverkade förare skulle aldrig upptäckas utan provtagningsinstrumentet för alkohol. 

Likväl kan jag då förstå att många förare slipper påföljd för rattfylleri och narkotikabrott då 
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det inte finns ett liknande instrument för narkotikapåverkan15. Det som vore önskvärt är att det 

läggs resurser på att få fram en fungerande testmetod för att ute på vägen kunna få ett 

preliminärt testresultat även på narkotika. 

 

På båda av dessa satsningar faller både rutinaktivitetsteorin och livsstilsteorin väl in i 

sammanhanget. Med hjälp av krögarprojektet skapas fler personer som har till uppgift att söka 

efter tecken som tidigare inte kunde ses. Med detta har man avhjälpt bristen eller avsaknaden 

av väktare, som är en av delarna till att ett brott blir begånget. I dessa miljöer finns det gott 

om motiverade gärningsmän och attraktiva objekt i form av en drogmarknad. Kan man sedan 

se och förhindra personen ifråga från att sjunka djupare in i ett beroende så har man även varit 

i livsstilsteorin och brutit ett av de mönster som finns i skapandet av en negativ livsstil. I 

SMADIT kan man tänka sig en liknande utveckling som berör båda teorierna.  

 

En sak som fångat mitt intresse är den samstämmighet som finns när det gäller att 

narkotikaproblematiken har så stor effekt på många andra brott. Jag påstår att samtliga som 

jag har pratat med håller med om detta faktum. Ytterst intressant skulle vara en mätbar 

statistik över hur många brott, och vilka, som på något sätt har en bakgrund i en 

narkotikaproblematik. Om det nu är som Leif Rönnmark gissar, att ca 90 procent av alla brott 

på ett eller annat sätt har koppling till narkotika så borde det ligga i allmänhetens intresse att 

lägga massiva resurser på dessa frågor. Om man med det som bakgrund leker med tanken att 

man lyckas få bort all narkotika från gatan så bör övriga brott alltså minska i 

storleksordningen 70 – 90 procent. Alla med lite insikt i hur komplicerat ett samhälle faktiskt 

är, förstår orimligheten i att detta faktiskt skulle lyckas. Iden om att kunna minska en 

brottskategori och få så stora effekter på andra typer av brott får mig ändå att bli nyfiken.  

 

Om jag nu vänder ut och in på mitt resonemang och ställer frågan om det finns någon annan 

brottskategori som har samma effekt om den skulle bekämpas. Om vi lyckas minska på 

tillgreppsbrotten, skulle då många andra brott följa samma trend? Min uppfattning är att 

problemen bara skulle flyttas till någon annan brottstyp. Det jag påstår är att 

narkotikarelaterade brott är något av en nyckelkategori för att kunna få en minskning av andra 

brott, och detta bara med att resurserna fördelas på ett annorlunda sätt. Hur det faktiskt skall 

                                                
15 Lag (1951:649). Lag (1968:64). 
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kunna utföras lämnar jag dock till dem som har större erfarenhet, och hoppas att jag inte är 

helt fel ute i mitt resonemang. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

 

Jag tycker det är mycket positivt att det finns ett samarbete för att motverka 

narkotikaproblematiken. Att den också fungerar är ett bevis på att det inte bara är en 

pappersprodukt som finns enbart för att glädja sådana som mig.  

 

Naturligtvis anser jag, liksom de flesta som jag haft kontakt med, att det aldrig kan satsas 

tillräckliga medel i detta syfte. Om nu narkotikan har så stor effekt på övriga brottskategorier 

så ställer jag mig frågan om det verkligen inte skall göras en översyn på hur prioriteringarna 

ligger i förhållande till varandra. Jag tycker att en omfattande kampanj skall genomföras. Dels 

för att ta fram statistik över vilken påverkan narkotikan har på andra brott, men också för att 

förmedla den kunskapen till allmänheten. För att få en förståelse för satsningar som görs, 

framförallt när skattebetalarnas pengar skall användas, så krävs det att man kan visa sådan 

statistik som nämns ovan.  

 

Om jag då ser till vilka satsningar som faktiskt görs i kommunen, är SMADIT och 

krögarprojektet bra exempel. SMADIT har en inriktning som är mycket bra. Dels att fler 

narkotikapåverkade förare upptäcks men också att de får den hjälp de behöver när de är som 

mest mottagliga för den. Problemet med SMADIT ligger i vilken metod som tillämpas. Det är 

relativt lätt att fånga upp en person som blåser positivt i ett alkoholutandningsprov, medan det 

krävs ett större kunnande för att konstatera om en förare är påverkad av ett narkotiskt preparat 

då detta inte ger utslag på det instrument som används ute på fältet av polismannen. En 

lösning på detta skulle vara att det forskas mer i ett instrument som är användbart för 

narkotika ute på vägen. Jag är helt förvissad om att vissa förare skulle slippa undan om inte 

provtagaren för alkohol fanns. Eftersom narkotikan i många fall kan vara svårare att upptäcka, 

är det min övertygelse att många förare sluppit igenom trots att de i samma utsträckning som 

alkohol varit påverkade av narkotika. 

 

I krögarprojektet har jag bara ett förslag på åtgärd för att förbättra resultatet. Om man skulle 

dela upp utbildningen i två delar kan en positiv effekt uppnås i kunnandet om narkotika. Detta 
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innebär naturligtvis en förlängning av utbildningen. Den kostnad och uppoffring som detta 

medför tror jag kommer att betalas igen med råge om fler personer, som arbetar i miljöer där 

narkotika är vanligt förekommande, hjälper till att stoppa användandet av dessa preparat. 

 

Slutligen hoppas jag att de uppgifter som behandlats i rapporten har väckt intresse och en vilja 

att förändra prioriteringarna och arbetssättet för att minska narkotikaproblematiken. Jag har 

för min egen del väckt frågan och ser fram emot ett spännande yrke där möjligheterna för att 

påverka i liknande frågor är påtagliga. 
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