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  Sammanfattning 

 

Målet med denna rapport är att belysa det brottsförebyggande samarbetet mellan 

närpolisen i Haparanda och polisen i Torneå. Vi valde att undersöka samarbetet 

eftersom den geografiska närheten mellan Haparanda och Torneå utgör en 

intressant plats att studera nordiskt polissamarbete. Vi ville bland annat hur 

samarbetet fungerar och hur det skulle kunna förbättras. Dessutom var det av 

intresse för oss att kartlägga vilka skillnader som finns avseende typ av 

brottslighet, om brottsligheten är kopplad till respektive område och om det 

förekommer något brottsförebyggande samarbete mellan närpolisen i Haparanda 

och polisen i Torneå. 

 

Undersökningen baseras på intervjuer och samtal med polismän i respektive land, 

samt litteratur som behandlar brottsförebyggande arbete samt EU:s 

Schengenkonvention som bland annat reglerar det gränsöverskridande arbetet 

mellan polismyndigheterna. Litteraturen har bildat en plattform för de 

utgångspunkter vi har i vår undersökning. Dessa utgångspunkter har i sin tur 

fungerat som bas när vi har utformat våra intervjufrågor. 

 

Vi fann att det för tillfället endast förekommer ett brottsförebyggande samarbete 

mellan polisområdena när det gäller handeln med narkotika. För övrigt bedrivs det 

inte något uttalat brottsförebyggande samarbete mellan dem. Samarbetet i övrigt 

sker vid behov och någon rutinmässig kontakt finns inte. Man kan tillägga att 

poliser på båda sidan gränsen anser att samarbetet fungerar tillfredställande. 

 

Vi har konstaterat att utökade resurser i form av fler poliser till Haparanda skulle 

öka förutsättningarna för att effektivt kunna bedriva samarbete med polisen i 

Torneå. Den stora omsättningen av poliser som på senare år förekommit i 

Haparanda, har haft en negativ inverkan på kontinuiteten i samarbetet mellan 

närpolisområdena.
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1. Inledning 

 

Rapportens huvudsyfte är att undersöka det brottsförebyggande samarbetet 

mellan närpolisområdet i Haparanda och den Finska polisen i Torneå. 

Anledningen till att vi finner detta intressant är den geografiska närhet som 

städerna delar. Intresset väcktes när vi läste en artikel i Polistidningen som 

handlade om polisen i Haparanda och hur den kommande EU-konventionen 

skulle påverka regionen (Tidningen Svensk Polis 2004). Dessutom kommer 

Jussi att påbörja sin tjänstgöring i Haparanda vilket gör det intressant för honom 

att ta del i detta ämne.  

Vi antar att närheten mellan städerna ställer särskilda krav på samarbetet mellan 

ländernas polismyndigheter. Det är därför vi vill undersöka samarbetet mellan 

närpolisen i Haparanda och polisen i Torneå. Vi vill undersöka vilka problem 

och möjligheter som poliserna möter i det dagliga arbetet när de ska samarbeta 

över gränserna. Lika intressant finner vi det som av polismyndigheterna i 

respektive land anses fungera inom samarbetet. Inriktningen blir på polisernas 

nivå och vi fokuserar särskilt på den brottsförebyggande delen av det svensk-

finska polissamarbetet. När det gäller brottsförebyggande frågor vill vi lyfta 

fram eventuella förslag på åtgärder som kommer att redovisas i denna rapport 

för att på så vis kunna bidra till att ytterligare förbättra samarbetet 

polisområdena emellan. Inledningsvis kommer vi att i bakgrunden beskriva 

grunderna för det regelverk som i stort styr detta samarbete, och historik bakom 

brottsligheten. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Efter andra världskrigets slut ökade brottsligheten rejält i Sverige. Antalet 

anmälda brott till polisen ökade mellan år 1950 och år 1995 med cirka 500 

procent (DS JU 1996:59) . Olika faktorer som ökad anmälningsbenägenhet och 

bättre statisk redovisning kan till viss del förklara en del av ökningen. Samtidigt  
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har brottsligheten de facto ökat och det har skett över hela brottskatalogen. Nya 

former av brottslighet uppträdde under efterkrigstiden i form av narkotikabrott, 

ekonomiska brott, mer organiserad brottslighet, motorcykelgängsrelaterad 

brottslighet och brott med rasistiska förtecken (DS JU 1996:59) . 

Uppklarningen av brott minskade till hälften under perioden efter andra 

världskriget. Dessa erfarenheter i kombination resulterade till slutsatsen, att 

man inte enbart kan låta rättsväsendet ensamt ta ansvar för det 

brottsförebyggande arbetet (DS JU 1996:59). Detta medförde att 

Justitiedepartementet 1996 gav ut en skrift med titeln ”Allas vårt ansvar, Ett 

nationellt brottsförebyggande program” där man där man betonade behovet av 

att ansvaret för det brottsförebyggande arbetet fördelades över rikets samtliga 

offentliga organ samt dess medborgare. Vidare deklarerades att rättsväsendet 

hade en viktig men begränsad roll i detta arbete (Sarnecki, 2003). 

Resultatet av skriften blev att det bildades en del olika organisationer och 

sammanslutningar av organ som verkar för att förbättra och utveckla det 

brottsförebyggande arbetet i kommunerna. En sådan form är de lokala 

brottsförebyggande råden som kan innehålla representanter från landsting, 

rättsväsendet i form av polis och åklagare, skola, sociala myndigheter, olika 

frivilligorganisationer osv.  

Andra former är sammanslutningar som bevakar småbåtshamnar, 

företagsområden och bostadsområden. I början fanns det vissa avarter som 

agerade som regelrätta medborgargarden men på senare tid har acceptansen för 

dessa bevakningsgrupper ökat. Behovet av övervakning och andra former av 

brottsprevention har medfört att en marknad för bevakningsföretag har växt 

fram. Dessa vakter har ibland nästan erhållit polisiära uppgifter trots att de 

saknar utbildning och befogenhet för detta (Sarnecki, 2003). 

Reformen med ett bredare samhällsansvar för det brottsförebyggande arbetet är 

spännande på så vis att det involverar och engagerar så många människor som 

har mycket skilda arbeten. Begreppet brottsförebyggande kan innefatta så 

många olika åtgärder och vara både enkla och komplexa. Detta gör att vi anser 

det intressant och väl värt att lyfta fram och diskutera i form av ett 

fördjupningsarbete som de här är. 
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Kravet på brottsförebyggande samarbete mellan Haparanda och Torneå har 

under lång tid varit aktuellt. Detta beror delvis på att städerna ligger i direkt 

anslutning till varandra geografiskt då endast Torneälven skiljer dem åt. 

Länderna har haft och fortfarande har ett omfattande handelsutbyte samt att 

många personer pendlar dagligen till och från arbetet mellan länderna.  

Torneå är en större stad med 22 617 innevånare (www.vaestorekisterikeskus.fi) 

i jämförelse med Haparanda som har 10 208 innevånare (www.haparanda.se).   

Städerna är i princip en gemensam ”stad” med 34 000 människor på en ganska 

begränsad yta. Samarbetet mellan länderna kommer att bli ännu viktigare i 

framtiden eftersom en nyetablering och expansion av nya företag kommer att 

göra staden större i en nära framtid. Haparanda växer genom nyetablering av 

företag samt nya bostadsområden. Samarbetet mellan länderna kommer i 

framtiden bli än mer intensivt då främst etableringen av IKEA medför att ett 

större antal personer kommer att röra sig över gränsen. Haparanda kommer att 

få besökare från hela norra Sverige, norra delen av Finland och även från norra 

Ryssland. Detta kommer att ställa nya krav på samarbetet mellan den Svenska 

och Finska polisen i det dagliga samarbetet. Orsaken till detta är att området 

kommer att genomströmmas av ett större antal människor av olika nationaliteter 

vilket troligen kommer att resultera i att antalet brottsliga handlingar ökar. 

Vidare vill vi undersöka om det föreligger skillnader i brottsligheten mellan 

städerna. Är så fallet så bör detta föranleda någon slags utvärdering vad det kan 

bero på. Om det visar sig att brottsligheten är liknande så skulle det vara 

intressant att jämföra hur myndigheterna hanterar detta i det dagliga polisiära 

arbetet. Slutligen så ska vi ta reda på hur vanligt det är att brottslingar från 

Haparanda begår brott i Torneå och vice versa, eller om det är vanligast 

förekommande att man endast begår brott i det stad som man är 

hemmahörande. 

Vi bedömer att Haparanda/Torneå utgör ett gott exempel på hur man praktiskt 

tillämpar bestämmelserna i Schengenavtalet, och vilka grundtankar och 

lagstiftning styr länder och deras inre gränser. 
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 1.1.1 Schengenavtalet 
 

EG:s grundtankar innebär fri rörlighet i Europa för personer, varor, tjänster och 

kapital. Dessa grundläggande friheter är i huvudsak förverkligade, dock inte 

helt vad gäller personers fria rörlighet. 

För att fullt utveckla den fria rörligheten för personer ingicks ett avtal mellan 

Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna i Schengen i Luxemburg 1985. 

Avtalet innebar att länderna gemensamt skulle ansvara för den yttre 

gränskontrollen och att ett rättsligt och polisiärt samarbete skulle utvecklas. År 

1996 undertecknade Sverige, Danmark och Finland anslutningsavtalet till 

Schengensamarbetet. I anslutning till detta träffade även Norge och Island ett 

samverkansavtal. 

Det polisiära samarbetet inom Schengenområdet är uppbyggt kring 

informationsutbyte och operativ samverkan mellan ländernas polis- och andra 

gränskontrollmyndigheter. Det rättsliga samarbetet omfattar främst frågor om 

rättshjälp, utlämning, verkställighet av dom och bekämpande av brottslighet 

som avser narkotika och vapen. Tyngdpunkten ligger i informationsutbyte 

genom SIS (Schengen information system), ett dataregister som är ett 

hjälpmedel vid gränskontrollen och i kampen mot internationell kriminalitet. 

Registret är uppbyggt som ett efterlysnings och spaningsregister.  

Schengenstaterna skall också bygga upp ett nära samarbete mellan 

polismyndigheterna i gränsområdena runt de inre landsgränserna i syfte att 

förhindra och upptäcka brottsliga handlingar. (SOU, 2004:110) 

I Norden finns sedan länge en synnerligen väl utvecklat samarbete. Inom 

gränskontrollområdet kan det dock behöva utvecklas vidare. Framförallt bör 

informations- och underrättelsehanteringen kunna vinna mycket på ett ännu 

närmare samarbete. (SOU, 2004:110) 

Om det finns särskild anledning kan viss personkontroll utföras vid enstaka 

tillfällen. Det kan vara fråga om kontroller föranledda av underrättelser t.ex om 

efterlysta personer, som förväntas passera gränskontrollen. På lokal operativ 

nivå bör Polis, Tull och Kustbevakning samverka i spaningsarbetet och vid 
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gemensamma operationer, både på fasta kontrollställen och rörligt utmed 

kusterna. Polismyndigheterna på ömse sidor om de inre gränserna skall inom 

ramen för gällande regelverk utveckla arbetsformer för informationsutbyte och 

samarbete över gränsen. Det gränsnära polissamarbetet skall bedrivas med 

utgångspunkt från artiklarna 39-46 i Schengenkonventionen. Artiklarna rör 

bland annat informationsutbyte, gränsöverskridande samarbete, förbättrade 

radiokommunikationer samt utbyte av erfarenheter för sambandspersonal. 

• Artikel 39. För förbättrad samarbete och bistånd mellan 

polismyndigheter. 

• Artikel 40-41. För gränsöverskridande bevakning och efterföljande. 

• Artikel 43. För skadeersättning vid nödvärn för polis vid 

gränsöverskridande verksamhet. 

• Artikel 44. För kommunikation mellan polis och tull. 

• Artikel 45. För kontroll av hotellgäster. 

• Artikel 46. För kontroll av registrerings kort av hotellgäster i 

brottförebyggande syfte. (http://riksdagen.se) 

För att instituten gränsöverskridande, förföljande och övervakning skall 

aktualiseras fordras enligt Schengenkonventionens artiklar 40 och 41 att de 

skall föreligga ett brott som skall kunna föranleda utlämning. Det vill säga 

fängelse i straffskalan enligt lagstiftningen i de Nordiska grannländerna. För 

gränsöverskridande gränsövervakning ska i princip samtycke inhämtas i förväg. 

De utländska tjänstemännen har skyldighet att följa svensk lag. De ska alltid 

kunna styrka sin behörighet och identitet.  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är utifrån närpolisområdet Haparanda och 

polisområdet Torneå undersöka skillnader avseende brottsligheten i området 

och om dem är kopplat till respektive polisområden. Vi kommer även att 

undersöka om de två områdena samarbetar med varandra utifrån ett 

problemorienterad samverkans perspektiv och vad detta har inneburit för de 

två polisområdena. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Vilka skillnader finns avseende typ av brottslighet mellan de två 

polisområdena? 

• Är brottsligheten kopplat till respektive områden? 

• Hur ser det gränsöverskridande samarbetet ut i dag mellan 

polisområdena och Styrs verksamheterna utifrån ett problemorienterat 

samverkansperspektiv? 

• Finns det rutiner för daglig kontakt mellan polisområdena?  

 

1.4  Avgränsningar 

 

Vi kommer endast att fördjupa oss i det vardagliga brottsförebyggande 

samarbetet mellan närpolisområdena samt frågor gällande den 

gränsöverskridande verksamheten.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

 

I rapporten använder vi intervjuer med personer, som arbetar med 

gränsöverskridande frågor på polisiär nivå i Haparanda respektive Torneå. 

Informationen inhämtades av polispersonal i Haparanda och Torneå, i syfte att 

få en heltäckande bild av hur det dagliga samarbetet ser ut. Vad som försvårar 

och eventuella problem mellan myndigheterna i den dagliga verksamheten. 

De personer som intervjuades var Sten-Olov Mäki i Haparanda och Lasse 

Vaaraniemi i Torneå. Genom intervjuerna försökte vi få en objektiv och 

beskrivande bild, sett ur det brottsförebyggande perspektivet. Vid intervjuerna 

ställdes frågorna utifrån frågeställningarna som ligger till grund för 

fördjupningsarbetet. 

 

2. Teori 

 

Syftet med teorier är att förklara olika företeelser inom ett specifikt område. 

Teorierna utgör en grund för att kunna förstå samband och därmed utforma 

lämpliga åtgärder för att påverka företeelserna (Dahl, 2003). 

När det gäller vårt arbete så intresserar vi oss för brottspreventiva teorier. 

Kriminologen Jerzy Sarnecki (2003) har i sin bok ”Introduktion till 

Kriminologi” tagit upp ett antal sådana teorier som förklarar hur och varför 

brott uppstår. Den teoretiska utgångspunkten från detta arbete vi framförallt 

tagit utifrån rutinaktivitetsteorin, men för att kunna skapa en större förståelse 

för problematiken runt brottsförebyggande arbete belyser vi även några andra 

teorier. 

För att det brottsförebyggande arbetet ska bli så effektivt som möjligt gäller det 

att skapa en förståelse för hur brottsligheten är uppbyggd och vilka mekanismer 

som samverkar när ett brott kommer till stånd. 
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Ett led att skapa en förståelse för detta är att försöka tolka brottsligheten via 

olika synsätt på hur den uppstår och produceras. Detta gör man genom att skapa 

teorier som i olika omfattning beskriver delar i brottets uppkomst. 

 

2.1 Rutinaktivitetsteorin 
 

Sarnecki (2003) refererar till Cohen och Felson (1979) som i sin 

rutinaktivitetsteori anser att brottsutvecklingen i ett samhälle hör tätt samman 

med samhällets övriga utveckling. En konsekvens av detta blir att om man vill 

förändra brottsutvecklingen så måste man göra genomgripande 

samhällsförändringar (Sarnecki, 2003).  

Teorin bygger på en samverkan av tre punkter: 

1. En motiverad (brottsbenägen) gärningsman. 

2. Ett attraktivt objekt (sak eller person). 

3. Bristande kontroll (formell eller informell). 

Cohen och Felson anser att dessa tre faktorer måste samverka för att ett brott 

ska kunna genomföras. Det innebär ur en brottspreventiv synvinkel att om man 

kan genomföra en samhällsförändring på en av punkterna så blir det inte något 

brott begånget. Således är denna teori mycket intressant ur en brottspreventiv 

synvinkel. 

Teorin flyttar fokus från gärningsmannen, hans beteende och orsakerna till 

varför de begår brott. Istället riktar teorin in sig på frågan om förändringar i 

brottsnivåer. Detta gör att man kallar denna teori för en makro- eller strukturell 

teori. 

 

2.2 Problemorienterat polisarbete 
 

I slutet av nittiotalet utvecklades det brottsförebyggande arbetet inom polisen 

genom presentationen av ett delvis nytt arbetssätt kallat Problem Orienterat 
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Polisarbete, POP. (Dahl, 2003). Ett problemorienterat polisarbete lämpar sig 

bättre för komplexa problem än enstaka isolerade händelser, enligt Dahl. Det 

man gör är att bryta ned problemet i sina beståndsdelar för att kunna analysera 

vilka delåtgärder som man måste sätta in för att förhindra att brott uppstår. Man 

får ställa sig frågor som när brotten begås, var de begås, hur de begås och av 

vem/vilka de begås av. Sedan får man ta i beaktning vilka fler kunskapskällor 

man har tillgång till och utifrån detta besluta vilka åtgärder som man ska 

tillgripa på kort respektive lång sikt. Viktiga åtgärder inom det 

brottsförebyggande arbetet är att öka upptäcktsrisken, minska utbytet av brott 

samt att försvåra genomförandet av brott. Slutligen så får man göra 

kontinuerliga utvärderingar under en tid för att se om man når det resultat som 

man önskade. 

Inom detta arbetssätt är brottsförebyggande åtgärder ett honnörsord och man 

presenterade en rad åtgärder som till stor del baserade sig på 

rutinaktivitetsteorin (Dahl, 2003). 

 

2.3 Situationell prevention 
 

I det brottsförebyggande polisarbetet så ingår att man arbetar med situationell 

prevention för att förhindra att brott begås. 

Situationell brottsprevention går ut på att vidta åtgärder vilka reducerar antalet 

situationer som innehåller frestelser. Dessa situationer är av den typen som 

aktiverar vissa människors vilja att begå brott.  

Dahl nämner att åtgärder kan röra sig om att montera upp belysning, röja bort 

träd och öka synligheten osv. i syfte att göra det mindre attraktivt att begå 

brotten.   

En ökad kontroll av olika situationer i syfte att öka den upplevda 

upptäcktsrisken ingår också i den situtionella brottspreventionen (Dahl, 2003). 
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3.  Resultat 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna på plats i Haparanda och Torneå.  Där 

besökte vi Sten-Olov Mäki som arbetar som yttre befäl i Haparanda och 

Kriminalkommissarie Lasse Vaaraniemi i Torneå.  Här nedan redovisar vi 

intervjufrågorna samt svaren. 

 

Intervjufrågorna som ställdes till båda personerna: 

– Vilka är det vanligaste brotten i Haparanda respektive Torneå? 

– Vilka skillnader finns avseende typ av brottslighet mellan de två 

polisområdena.? 

– Är brottsligheten kopplad till respektive områden? 

– Hur ser det gränsöverskridande samarbetet ut idag? 

– Hur ser samarbetet mot brottsligheten ut och vilka delar fungerar bäst? 

– Finns det rutiner för daglig kontakt mellan polisområdena? 

– Styrs verksamheten ur ett problemorienterat perspektiv? 

Den texten som redovisas under respektive intervjuperson är en 

sammanfattning av anteckningarna som fördes under intervjun. 

 

Intervju med Sten-Olof Mäki 

 

Sten-Olof berättar att majoriteten av brotten som begås i området består av 

bilinbrott, inbrott i hus, narkotikabrott och misshandel. Dessa är de vanligast 

förekommande brottstyperna inom närpolisområdet i Haparanda. Han kan inte 

se någon större skillnad mellan typen av brottslighet i respektive polisområde. 

Man bör dock ta i beaktning att Torneå är till invånarantalet en dubbelt så stor 

stad i jämförelse.  

Det finns en grupp gärningsmän, kända av polisen som står för den största delen 

av stöld- och inbrotten. Dessa personer har oftast problem med missbruk och 
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för dem finns ingen gräns mellan länderna utan de begår brott på båda sidorna 

av gränsen. 

Den största delen av samarbetet består i dagsläget av att utreda brott som redan 

är begångna. Sten-Olof anser att samarbetet fungerar bra mellan polisområdena. 

För tillfället finns det dock inte någon rutinmässig daglig kontakt mellan 

myndigheterna. Kommunikationen sker för det mesta via personliga kontakter 

som spontant uppstår mellan kollegorna.  

Narkotika är det område där samarbetet är mest utvecklat mellan länderna och 

där ingår även tullen i respektive land. Sten-Olof anser att det polisiära 

samarbetet fungerar bra men att det kunde vara mer strukturerat.  

Sten-Olof uppger att det i dagsläget inte förekommer någon strukturerad 

brottsförebyggande verksamhet mellan polisområdena. De tillfällen som det 

varit aktuellt har det skett via personliga kontakter. Verksamheten i Haparanda 

styrs inte utifrån ett problemorienterat perspektiv säger Sten-Olof. Enligt 

honom så är problemorienterat arbete inte integrerat i polisens lokala 

handlingsplan för Haparanda. 

Vi diskuterade även om hur samarbetet skulle kunna förbättras. Ett förslag som 

uppkom under intervjuerna var att dagliga möten skulle förbättra kontakten 

mellan länderna. Sten-Olof anser att myndigheterna då skulle kunna skapa en 

mera rutinmässigt etablerad kontakt med varandra.  

Personalbristen är enligt Sten-Olof ett problem i Haparanda. Polisledningen för 

länet har löst personalbristen genom att anställa nyexaminerade poliser vid en 

attraktiv ort i Norrbotten. Villkoret för de nyanställda var att de först skulle 

genomföra ett års kommendering på en mindre attraktiv ort som Haparanda. 

Därefter fick de återvända till sin anställningsort för att fortsättningsvis arbeta 

där. Systemet kallas för ”bristårssystemet” och detta system har försvårat 

samarbetet väsentligt. Enligt Sten-Olof är polismännen som kommer och gör 

”briståret” duktiga och ambitiösa, men på grund av att dessa bara stannar ett år 

så blir den personliga kontakten mellan polisområdena lidande. 
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Intervju med Lasse Vaaraniemi 

 

Lasse berättar att de brottstyper som är vanligast förekommande i 

Torneåområdet är misshandel i olika former samt inbrott, stölder och 

trafikbrott. Bortsett från mängden brott som är kopplade till Torneås storlek, så 

är brottsligheten likartad i jämförelse med Haparanda.  Lasse bekräftar Sten-

Olofs uttalande om att det rör sig om samma personer som figurerar i 

brottsutredningar på båda sidorna av gränsen och dessa är välkända av polisen. 

Det största polisiära samarbetet som bedrivs idag är mot narkotikan och man 

tillämpar Schengenkonventionens artiklar för att kunna företa 

gränsöverskridande åtgärder. Tullen i båda länderna är med i detta samarbete.  

Även i det vardagliga gränsöverskridande polisarbetet är artiklarna 

styrdokumenten. Lasse säger att de brott som skett utreds i det landet som dessa 

är begångna i. Man använder sig av bestämmelserna för att kunna närvara vid 

förhör, bedriva spaning i viss mån och efterfölja in till ett annat lands 

territorium. Informationsutbytet mellan polismyndigheterna sker vid behov i 

enlighet med artikel 39 i Schengenkonventionen. 

Det finns idag ingen rutinmässig kontakt etablerat mellan polisområdena idag. 

Lasse tycker dock att den spontana personliga kontakten mellan kollegorna i 

Sverige och Finland fungerar tillfredställande. Dessa kontakter sker mellan 

kollegor som känner varandra sedan en lång tid tillbaka. Lasse tycker inte att 

språket utgör något problem i den rådande samverkan mellan ländernas 

polismyndigheter. Går det inte kommunicera via att tala finska eller svenska så 

går det alltid använda sig av det engelska språket. Han tillägger att om det finns 

behov av att byta information eller att vara närvarande vid förhör så kan man 

åka över till Haparanda eller ringa dit. 

Enligt Lasse så finns det inte något polisiärt knutet brottsförebyggande 

samarbete med Haparanda som är integrerad i deras lokala handlingsplan, utan 

att arbetet för tillfället begränsar sig till att utreda brott som redan är begångna. 

Det som Lasse kan uppfatta som negativt är att även personalen i Torneå känner 

av ”bristårssystemet”. Han anser att kontinuiteten i kontakten mellan enskilda 

polismän blir lidande då personalen i Haparanda byts ut regelbundet. 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 

 

De dokument som legat till grund för vår undersökning bildar den kunskapsbas 

som bildar fundamentet för intervjufrågorna. Frågorna är baserade på de 

dokument som används av ländernas respektive myndighet i det dagliga arbetet 

med att bekämpa brottsligheten. Detta gör att intervjufrågorna känns relevanta 

och bidrar till att undersökningen mäter det som är avsett att mäta. 

Intervjupersonerna har båda varit anställda en längre tid på respektive 

myndighet. Detta gör att de har en lång erfarenhet av hur polisarbetet bedrivs på 

respektive ort. I och med det så har de en lång erfarenhet av det 

gränsöverskridande arbetet länderna emellan. Dock har de inte något officiellt 

ansvar för varken det brottsförebyggande arbetet eller det gränsöverskridande 

arbetet. 

En omständighet kring intervjuerna som bör omnämnas är att de personer som 

vi slutligen intervjuade inte var de som vi initialt avsett att intervjua. Både när 

vi kom till den finska likväl som den svenska myndigheten så fick vi besked om 

att den ansvarige ej hade möjlighet att träffa oss. Istället blev vi anvisade att 

intervjua personer som bedömdes vara lämpliga att svara på våra frågor. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

 

Vardagsbrottsligheten visar upp ett liknande mönster på båda sidor av gränsen. 

Enligt Lasse och Sten-Olof är de vanligast förekommande brotten misshandel, 

bilinbrott, inbrott i hus och trafikbrott. 

Skillnaderna mellan typ av brottslighet mellan de två polisområdena är inte 

stora och brotten ofta har anknytning till båda polisområden. De personer som 

begår den större delen av mängdbrottsligheten, är kända för polisen på båda 

sidor av gränsen.  

Av detta kan man dra slutsatsen att gärningsmännen i respektive land liknar 

varandra när det gäller valet av brott som de begår. Samt att man på båda sidor 

inte drar sig för att åka över till grannlandet för att begå brotten. 



Haparanda och Torneå 
Det brottsförebyggande polissamarbetet mellan Haparanda och Torneå 
 
 

 14 

2005-12-01 

I stort sett förekommer det inte något brottsförebyggande samarbete mellan 

polisområdet i Haparanda och Torneå. Största delen av samarbetet med polisen 

i Torneå är riktad mot narkotikahandeln och i det arbetet ingår även tullen. Det 

övriga samarbetet som bedrivs sker efter att brott har uppdagats och när dessa 

befinner sig på utredningsstadiet. Det förekommer inget brottsförebyggande 

arbete riktat mot vardagsbrottslighet. Det finns inte heller någon daglig 

rutinmässig etablerad kontakt utan kontakterna sker uteslutande vid behov. 

Kontakten sker kollegor emellan oftast genom att man känner varandra sedan 

en längre tid. Just detta samarbete fungerar väldigt bra och man ringer och åker 

över till varandra för att hålla förhör.  

Man har inte på något vis integrerat samarbetet i respektive myndighets lokala 

handlingsplaner. Det praktiska polisarbetet som sker länderna emellan vad det 

gäller förhör, efterföljande och spaning sker enligt de intervjuade i enlighet med 

vad som är konstituerat i Schengenkonventionen. 

Poliserna i Haparanda upplever att ”bristårspoliserna” har varit ett hinder för 

samarbetet mellan länderna. Denna uppfattning delas av polisen i Torneå. 

Polisen i Haparanda lär upp nya poliser som sedan lämnar staden efter sina tolv 

månader i ”bristårstjänst”. Därefter måste man ta emot nya poliser vilket tar 

kraft av den redan bantade kåren i Haparanda.  



Haparanda och Torneå 
Det brottsförebyggande polissamarbetet mellan Haparanda och Torneå 
 
 

 15 

2005-12-01 

4.  Diskussion 

 

Vår undersökning har utmynnat i den insikten att det inom polisen i Haparanda 

och Torneå inte bedrivs något uttalat brottsförebyggande arbete.  

Cohen och Fulson (2003) anger i sin rutinaktivitetsteori att man måste göra 

genomgripande samhällsförändringar för att stävja brottsutvecklingen. Detta 

innefattar annat att man åtminstone måste påverka en av de tre faktorer som 

teorin bygger på, det vill säga: 

1. En motiverad (brottsbenägen) gärningsman. 

2. Ett attraktivt objekt (sak eller person). 

3. Bristande kontroll (formell eller informell). 

Vid intervjuerna framkom att man uppger från båda sidor att de brottsbenägna 

gärningsmännen begår brott på bägge sidor av gränsen. Det vill säga att de 

finska gärningsmännen begår brott både i Sverige och i Finland. Detsamma 

gäller för det svenska gärningsmännen.  

Den finska polisen kommenterade att det totala antalet begångna brott minskade 

när ett antal högt brottsbenägna nyckelpersoner avtjänar fängelsestraff.  

Vi anser att detta tyder på ett visst rutinaktivitetstänkande. Man har vetskapen 

om att brottsligheten minskar när man tar bort den motiverade gärningsmannen 

från de attraktiva objekten. 

Den svenska polisen uttryckte att man är kraftigt underbemannade och att man 

skulle vilja vara mer synlig ute på fältet. Detta blir en brist enligt 

rutinaktivitetsteorin eftersom att det enligt denna behövs kontroll från polisen 

(formell) sida för att brottsbekämpningen ska bli så effektiv som möjligt. 

Under intervjuerna gavs det inte utryck för att något specifikt arbete bedrevs 

mot att påverka den tredje av punkterna i rutinaktivitetsteorin ”ett attraktivt 

objekt”. 

I de frågor som rör det polisiära samarbetet uppkom schengenavtalet som ett 

nyckel avtal. Detta är dokumentet som styr vad man får göra och inte göra på 
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ett främmande lands territorium. De flesta av gångerna som man använder sig 

av avtalet i det dagliga polisiära samarbetet är vid efterföljande (artikel 41) över 

ländernas gränser samt vid förhör i ett annat land (artikel 39). Dessutom ger 

man från båda sidor gränsen uttryck för att man använder sig av 

gränsöverskridande bevakning (spaning) i enlighet med artikel 40 i 

Schengenavtalet. 

Vid intervjuerna framkom att man varken på den svenska eller den finska sidan 

bedriver något brottsförebyggande arbete i enlighet med POP, det vill säga det 

problemorienterade polisarbetet.  

Sven-Olov säger att man inte bedriver något brottsförebyggande arbete 

länderna emellan utan att samarbetet sker då brottet redan har inträffat. Lasse 

talar om att det finns ett visst samarbete då det gäller arbetet mot 

narkotikahanteringen i området. Vi tycker att det är negativt att det inte arbetas 

med problemorienterat polisarbete i området. Vi anser att de skulle gynna 

regionen och att brottsligheten skulle minska som en följd av detta. 

Man bedriver inte heller någon situationell prevention för att åtgärda de platser 

som återkommande drabbas av brott. Vi bedömer att, ett sådant arbete är viktigt 

för att på ett effektivt sätt förebygga att brott uppstår. När det gäller den 

situationella brottspreventionen så bör man enligt vår mening kunna på ett 

enkelt sätt implementera detta i det dagliga arbetet ute på brottsplatser och då 

kunna ge råd till dem som drabbats av brott om hur de kan försvåra för 

brottslingen att genomföra sina brottsliga handlingar. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 
 

Eftersom vi nu har visat på att vardagsbrottsligheten uppvisar ett likartat 

mönster hos de båda polisområdena och att det inte finns något polisiärt 

brottsförebyggande samverkan så det enda som polisen i Haparanda och i 

Torneå riktar sig mot är att försöka utreda de brotten som skett. 

Enligt vår syn det bör det läggas mer tyngd på att fastställa rutiner för det lokala 

samarbetet och även en modell för det brottsförebyggande samarbetet. Man bör 
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etablera en rutinmässig kontakt i form av att de båda polisområdena ser till att 

upprätta en daglig telefonkontakt, förslagsvis i anslutning till sina 

morgonmöten. Detta bör enligt vår mening leda till att man på ett bättre sätt 

skulle kunna kontrollera rörelser hos den kända gruppen av gärningsmän som 

faktiskt står för den stora delen av vardagsbrotten. Genom bättre kontroll av 

denna grupp kan man effektivt jobba brottsförebyggande och i slutändan skulle 

man kunna minska på antalet begångna brott.  

Ett annat förslag till förbättring av situationen skulle definitivt vara att ge mer 

resurser till närpolisen i Haparanda för att kunna arbeta inte bara mot 

narkotikan utan också mot vardagsbrottsligheten i området som många gånger 

är knuten till den brottsliga hanteringen av narkotika. 

”Bristårssystemet” anser vi bör avvecklas och istället ska myndigheten använda 

sig av lokalrekrytering som ett sätt att få personer som är knutna till området att 

söka polisutbildningen. Vi uppfattning är att det kan finnas en större chans att 

dessa senare vill komma tillbaka till Haparanda och arbeta som poliser. Genom 

detta skulle man uppnå en kontinuitet i den personliga kontakten mellan 

personalen hos de båda polisområdena. 
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