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 Abstract 
 

Gränsöverskridande brottslighet i Haparanda och Torneå ställer stora krav på det 

polisiära samarbetet. Detta sker enligt de lagar och regler som finns idag. De 

behöver förbättras och därför har Rikspolisstyrelsen (RPS) arbetat fram ett 

lagändringsförslag som ska underlätta samarbetet. Finland jobbar för motsvarande 

lagändringsförslag. Syftet med detta arbete är att beskriva de polisiära 

samarbetsformer som finns idag mellan polisområdena, samt framtida 

samarbetsmöjligheter med lagförslaget från RPS. Jag kommer även att undersöka 

om polisen i Haparanda arbetar utifrån ett problemorienterat arbetssätt. Resultatet 

baseras på intervjuer samt lagar, skrivelser samt litteratur rörande ämnet. Jag fann 

att man har ett väl etablerat polissamarbete med exempelvis kriminalunderrättelse 

och förhör idag. Haparandapolisen tillämpar delar av det problemorienterade 

arbetssättet vid större utredningar, dock inte uttalat i verksamhetsplanen. Man 

samarbetar även med andra myndigheter för att bemöta problematiken med 

kvinnomisshandel. Vidare planerar de båda polisområdena för ett gemensamt 

polishus. Min slutsats är att man har ett etablerat samarbete utifrån gällande lagar 

och regler. RPS lagändringsförslag blir en stor tillgång om det går igenom, likaså 

förslaget om ett gemensamt polishus. Vidare anser jag att man borde öka antalet 

poliser i yttre tjänst i Haparanda samt etablera en rutin för daglig kontakt mellan 

polisområdena, detta för att få kunna bli mer effektiva i sitt arbete. 
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1 Inledning 

Denna rapports huvudsyfte är att undersöka på vilket sätt det polisiära 

samarbetet mellan Haparanda och Torneå har sett ut de senaste åren och på 

vilket sätt skrivelsen ”Utveckling av det nordiska polissamarbetet, int-069-

0703/03” kommer att förändra samarbetet när och om det går igenom i år. 

Anledningen till att jag finner detta intressant är det faktum att de båda 

gränsstädernas närhet till varandra har bidragit till ett intressant samarbete inom 

många områden, exempelvis Polisens. Intresset till denna rapport väcktes när 

jag lyssnade på Sveriges Radio P4 Norrbottens nyheter den 

17/1(www.sr.se/norrbotten), där ett inslag handlade om gränslösa 

räddningsinsatser mellan Finland och Sverige. I inslaget nämndes även att de 

polisiära insatserna skulle utvecklas, detta gjorde att jag kontaktade 

polismästaren i östra Norrbotten som informerade mig om hur samarbetet på 

gränsen bedrivits de senaste åren och om den tidigare nämnda skrivelsen. 

Vidare är jag född och uppvuxen i Haparanda och kommer även att påbörja min 

tjänstgöring där vilket gör detta ämne extra intressant. 

Till stor del är brottsligheten gränsöverskridande och i framtiden kommer den 

sannolikt att öka ännu mer. Samverkan mellan länderna är i dagsläget bra men 

för att kunna jobba effektivare med den gräsöverskridande brottsligheten så 

behövs nya former av samarbete och samverkan. Jag kommer att undersöka 

vilka rutiner man har kring samarbetet idag och på vilket sätt man tror att denna 

nya skrivelse kommer att förändra arbetssättet på respektive avdelning om den 

går igenom. Vidare ska jag även undersöka om man tillämpar problemorienterat 

arbetssätt. 

Jag anser att samarbetet mellan polisområdena skulle förbättras genom 

införande av rutiner för daglig kontakt i syfte att förmedla viktig information. 

Vidare tror jag att närpolisverksamheten behöver utvecklas i takt med att ortens 

näringsliv kommer att växa dramatiskt de närmsta åren. Detta i syfte att få ner 

vardagsbrottsligheten och den grövre brottsligheten som går hand i hand. 
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1.1  Bakgrund 

Samarbete i gränsstäderna Haparanda och Torneå har sedan länge bedrivits 

inom handel, arbetskraft, kommun etc. Detta då städerna ligger i direkt 

anslutning till varandra med endast Torneälven som skiljer dessa åt. Städerna 

kommer att växa mycket under de närmsta åren i och med att IKEA kommer att 

öppna ett varuhus till nyår i år. Med IKEA följer även en rad andra företag, men 

även ett nytt hotell och nya bostäder ska byggas på gränsen, sammantaget 

kommer detta att göra att genomströmningen av människor kommer att öka 

avsevärt. Torneå har en folkmängd på 22297 (www.vaestorekisterikeskus.fi) 

innevånare och Haparanda 10184 (www.scb.se) vilket gör att det sammantaget 

finns ca 34000 innevånare i närområdet. Inom en tre mils radie finns 70 000 

människor och inom 15 mils radie och två timmars bilresa finns över 500 000. 

Reser man ytterligare två timmar så ökar folkmängden till 821 000 och två 

timmar till, 965 000 människor. Sedan har även Nord-Norge en befolkning på 

465 000 och runt en miljon i Murmanskområdet (www.haparanda.se). Med 

tanke på befolkningsunderlaget som finns och utvecklingen som kommer att 

ske i städerna så kommer säkerligen brottsligheten också att öka, och därmed 

även kraven på samarbete mellan de båda polisområdena.  

Vidare har polismyndigheterna Haparanda och Torneå presenterat ett förslag 

där man planerat för ett gemensamt polishus, detta då polishusen på båda sidor 

är föråldrade och inte heller godkända enligt dagens gällande föreskrifter. Det 

skulle medföra att kommunikationen förenklas på alla områden i ett gemensamt 

hus. Detta då man skulle kunna träffas dagligen och kunde planera för 

gemensamma åtgärder på både kort och lång sikt på ett helt annat sätt mot för 

dagens rutiner (www.pagransen.com) 
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1.1.1  Bakgrund skrivelsen 

År 1999 uppmärksammade justitiedepartementet behovet av att utveckla det 

nordiska polissamarbetet, Rikspolisstyrelsen fick därför i uppdrag att ta reda på 

vilket sätt det skulle kunna förbättras. Man kom fram till ett förslag om 

sampatrullering, vilket går under beteckningen samtjänstgöring nu. Det gick 

inte att gå vidare vid denna tidpunkt 1999-2000, på grund av den operativa 

anslutningen till Schengensamarbetet. Man kom dock fram till att det nordiska 

samarbetet behövde utvecklas och därför återupptogs arbetet senare under de 

nordiska rikspolischefernas ledning. Schengenregelverket utvecklats under den 

tiden som gick på områden som gränsöverskridande övervakning och 

förföljande (det vill säga att med en polisbil följa efter en misstänkt bil). Även 

bestämmelser om inrättande av gemensamma utredningsgrupper har införts. 

Förbättrat polissamarbete i gränsnära områden diskuteras inom EU, flera 

medlemsstater har slutit långtgående samarbetsavtal med varandra. I september 

2004 begärde Rikspolisstyrelsen med skrivelsen ”Utveckling av det nordiska 

polissamarbetet, int-069-0703/03” att regeringen skulle vidta de åtgärder som 

krävs för att förenklade förfaranden vid förhör samt samtjänstgöring ska kunna 

bedrivas på det sätt som man föreslagit. 

Samtjänstgöring  

Lagen om internationellt polisiärt samarbete reglerar åtaganden som Sverige 

har gjort med anledning av Schengenavtalet och Öresundsbroavtalet. Detta gör 

att utländska poliser saknar befogenheter i Sverige om tjänstgöringen inte är 

knuten till dessa samarbeten. Utländska poliser kan enligt nuvarande lydelse i 

ovannämnda lag bedriva gränsöverskridande övervakning eller förföljande. De 

kan även stoppa och omhänderta den flyende vid gränsöverskridande 

förföljande tills svenska poliser kan överta omhändertagandet. De utländska 

poliserna ska vid arbete i Sverige följa svensk lag och författning enligt lagen 

(2000:343) om internationellt polisiärt samarbetes elfte paragraf. Enligt tolfte 

paragrafen i samma lag har de även samma straffrättsliga ansvar och skydd som 

svenska poliser har enligt Brottsbalkens 17 kap 1,2,4§§ samt 20 kap 1§. 
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Förslaget i skrivelsen är att poliser från de nordiska länderna på svenskt 

territorium ska kunna vara med i den polisverksamhet som utövas svensk polis, 

dock inte självständigt. Exempel på detta skulle kunna vara ordningshållning 

vid idrottsevenemang, konserter där folk från grannlandet samlas och det finns 

risk för ordningsstörningar. Andra områden som kan tänkas bli aktuella är jakt 

och fiskekontroll, trafikövervakning och trafikkontroller framförallt i gränsnära 

områden. Även samarbete inom sjöpolisens verksamhetsområde är aktuellt. 

Förstärkning vid särskild händelse är ytterligare ett tänkbart område för 

samtjänstgöring, exempelvis som biträde för att rädda liv, leda om trafik i 

avvaktan på Svenska resurser. Tätare och effektivare informationsutbyte vad 

gäller samverkan på kriminalpolisområdet, detta för att få en bättre 

brottsbekämpning. Poliser från de nordiska grannländerna som deltar i 

samtjänstgöringen kommer att stå under svenskt befäl och får inte agera 

självständigt.  

Förenklade processer vid polisförhör 

Vid förhör på begäran av exempelvis finsk polis får de finländska poliserna 

vara med och vid behöv ställa kompletterande frågor medan förhöret hålls av en 

svensk polis, enligt de nuvarande bestämmelserna. Detta medför att resultatet 

blir lidande då en förhörsledare som är sämre insatt i ärendet än de poliser som 

hållit i utredningen inte får ut lika mycket ur förhöret. Enligt skrivelsen skulle 

de utländska poliserna, som är insatta i ärendet, själva hålla i förhöret på den 

förhördes eget språk vilket skulle bidra till ett bättre resultat i brottsutredningar 

som är gränsöverskridande.  

1.1.2  Lagändringar  

Rikspolisstyrelsen tror att de ändringar som är av grundläggande natur bör 

kunna genomföras genom att lagen om internationellt polisiärt samarbete 

kompletteras när det gäller förhör och samtjänstgöring i det nordiska polisiära 

samarbetet. Paragraf 1§ i nämnda lag innehåller sammanfattningsvis 

information om vilka medlemsstater i EU som Sverige bedriver polisiärt 
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samarbete med samt Norge och Island. Här lägger man till lydelsen att lagen 

även tillämpas på annat sådant polisiärt samarbete mellan de nordiska länderna 

som anges i denna lag. För att beskriva annat sådant samarbete så tillkommer 

två helt nya paragrafer, 10a§ som beskriver förenklade förfaranden vid förhör 

och 10b§ som beskiver samtjänstgöring. Vidare beskrivs i 2§ att lagen avser 

utländska polismän och andra utländska tjänstemän som anmälts behöriga att 

jobba med gränsöverskridande verksamhet enligt artikel 40 och 41 i 

Schengenkonventionen. I denna paragraf lägger man till lydelsen: eller poliser 

från övriga nordiska länder som utför arbete i Sverige enligt 10a eller 10b § 

(Utveckling av det nordiska polissamarbetet, int-069-0703/03). 

1.1.3  Schengenavtalet 

Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster samt kapital är grundstenarna i 

EG:s regelverk. Kontrollen av personer vid gränserna har inte avskaffats vilket 

medför att fri rörlighet för personer inte har infriats än. För att påskynda 

utförandet av den fria rörligheten för personer ingick Frankrike, Tyskland och 

Beneluxstaterna 1985 ett avtal om att steg för steg avveckla personkontrollerna 

vid de gemensamma gränserna och att utveckla det polisiära och rättsliga 

samarbetet mellan staterna, det s.k. Schengenavtalet. I december 1996 ingick 

Sverige, Finland och Danmark avtal om att ansluta sig till Schengensamarbetet. 

Island och Norge, som inte är medlemmar i EU och därför formellt inte kan 

ansluta sig till Schengenregelverket fullt ut, har träffat ett särskilt 

samarbetsavtal för att anknyta sig till Schengensamarbetet (www.riksdagen.se). 

Informationsutbyte och operativ samverkan mellan länders polis och andra 

gränskontrollmyndigheter är vad det polisiära samarbetet inom Schengen 

handlar om. Exempel på det är rättshjälp, utlämning, verkställighet av de och 

bekämpande av brottslighet som narkotika och vapen. Ett verktyg för det är SIS 

(Schengen information system), ett dataregister som är uppbyggt som ett 

efterlysnings och spaningsregister. 

Polissamarbetet på en gränsnära nivå skall utföras med utgångspunkt utifrån 

artiklarna 39-46 i Schengenkonventionen.  
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• Artikel 39. För förbättrat 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 registreringskort av hotellgäster i 

brottsförebyggande syfte (Marklund, F m.fl. (2005): Fördjupningsarbete 

Polisutbildningen Umeå) 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva de polisiära samarbetsformer som finns 

och hur de tillämpas mellan Haparanda och Torneå polisområden. Vidare 

kommer jag även att beskriva framtida samarbetsmöjligheter med skrivelsen 

”framställning om ändring i lagen om internationellt polisiärt samarbete” och 

vad den innebär. Jag kommer även att undersöka om man tillämpar det 

problemorienterade arbetssättet hos polisen i Haparanda. Vidare vill jag även 

undersöka vad ett eventuellt gemensamt polishus skulle innebära för fördelar 

rent arbetsmässigt. 

1.3  Frågeställningar 

• På vilket sätt samarbetar ni gränsöverskridande idag på respektive 

avdelning och hur ofta sker det? 

• Vad kommer skrivelsen ” Utveckling av det nordiska polissamarbetet, int-

069-0703/03” att ge för möjligheter på respektive avdelning? 

• Hur planerar polismyndigheten i Torneå möjligheterna för svensk polis att 

kunna bedriva ”samtjänstgöring” i Finland? 
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• Arbetar polisområdet Haparanda problemorienterat idag och kommer ni att 

kunna jobba mer på det sättet om lagändringen går igenom? 

• Vad skulle ett gemensamt polishus på gränsen innebära för polisområdena 

Haparanda/Torneå? 

1.4  Avgränsningar 

Jag kommer endast att inhämta skrivet material och intervjuer från den Svenska 

polisen i Haparanda rörande det pågående och planerade polissamarbetet. 

1.5 Tillvägagångssätt 

I rapporten använder jag intervjuer med polismästaren för östra norrbotten och 

närpolischefen för Haparanda, som redan har en etablerad kontakt med den 

finska sidan. Detta i syfte att få en klar bild på ledningsnivå och på övriga 

avdelningar om det pågående polissamarbetet, då dessa personer vet hur all 

verksamhet ser ut. De personer som intervjuades var polismästaren för östra 

Norrbotten, Öystein Kärneskog samt Johannes Jägare som är närpolischef, båda 

verksamma i Haparanda. Vid intervjuerna ställdes frågorna utifrån de 

frågeställningar som ligger till grund för rapporten. Vidare använder jag mig av 

inhämtat textmaterial i form av skrivelser, pm samt lagar rörande ämnet. 
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2  Teori 

För att kunna förstå och förklara hur olika företeelser hänger ihop så är det 

lämpligt att använda sig av olika teorier som hjälpmedel. Detta för att kunna 

komma med förslag på lämpliga åtgärder, exempelvis brottspreventivt arbete 

(Dahl, 2003). 

I mitt arbete har jag valt att beskriva ett par brottspreventiva teorier som 

utgångspunkt, nämligen rutinaktivitetsteorin samt problemorienterat 

polisarbete. Detta för att kunna skapa en förståelse hur brottsligheten är 

uppbyggd och vilka faktorer som spelar in när ett brott begås och på vilket 

arbetssätt man ha för att lösa problemen.  

2.1  Rutinaktivitetsteorin 

Den svenska kriminologen Jerzy Sarnecki, (2003) refererar till två amerikanska 

kriminologer, Lawrence Cohen och Marcus Felson, (1979) som har formulerat 

tre förutsättningar som krävs för att ett brott ska kunna begås. Dessa 

förutsättningar är: 

● Motiverad förövare 

● Lämpligt objekt och 

● Avsaknad av kapabla väktare 

Det räcker med att en av dessa tre punkter saknas för att brottet inte ska kunna 

äga rum. Därför är modellen intressant när det kommer till diskussioner kring 

brottsförebyggande åtgärder. Sannolikheten för att ett brott ska ske är en 

funktion av att de tre faktorerna sammanstrålar i tid och rum, som i sin tur på 

verkas av hur vardagslivet (arbete, skola, familjeliv, fritidsaktiviteter, 

transporter, inköp o.s.v.) är organiserat. En del människor hamnar ofta i 

situationer där det är vanligt att faktorerna sammanstrålar medan andra sällan 

hamnar i sådana situationer. Enligt detta sätt att se på brottsligheten är det alltså 

vårt dagliga liv som skapar förutsättningar för den brottslighet som finns i vårt 
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samhälle. En viktig följd av detta resonemang är att omfattningen och 

karaktären av brottsligheten i ett samhälle sker samtidigt som andra väsentliga 

samhällsförändringar (Sarnecki, 2003). 

2.2 Problemorienterat polisarbete 

Denna arbetsmetod togs fram i slutet av 90-talet som en del av det 

brottsförebyggande arbetet inom polisen. Den går ut på att steg för steg bryta 

ner ett problem i mindre delar för att sedan kunna utforma ett åtgärdsprogram. 

Problemorienterat polisarbete (POP) lämpas främst till komplexa problem, 

alltså inte enskilda isolerade händelser utan vid en samling händelser. Man 

eftersträvar att kunna tillämpa POP hos hela poliskåren både på stora och 

mindre komplexa problem, det är viktigt att inte göra det allt för byråkratiskt.  

Man kan dela in arbetssättet i fem steg där problemidentifiering kommer först, 

här fastställer man det grundläggande problemet och dess omfattning. Sen 

kartlägger och analyserar man fakta för att hitta förslag till lösningar, viktiga 

frågor att ställa sig här är när, var, hur och vilka, tidigare åtgärder?. Vidare 

kommer åtgärdsfasen där man utformar en handlingsplan. Här kan man med 

fördel ha ett nära samarbete med allmänheten, andra myndigheter, 

organisationer med flera, vilket gör det enklare att nå ett lyckat resultat. Sist 

kommer uppföljningen och utvärderingsfasen, här bör man göra uppföljningar 

ofta och även parallellt med det operativa arbetet. Man registrerar här 

förändringar i brottsligheten, attityder och trygghetsproblem. Man kan även 

reflektera över de arbetsmetoder och rutiner man valt att jobba med, vilket blir 

ett underlag för ett beslut för att eventuellt vidta ytterligare åtgärder. Därefter 

utvärderas och jämförs resultatet, som registrerats vid uppföljningen, med 

åtgärderna och kostnaderna för dessa. Kunskapen man får här ligger till grund 

för den fortsatta verksamheten (Dahl, 2003). 
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3  Resultat 

Jag valde att genomföra intervjuerna per telefon. De personer jag intervjuade 

var närpolischef Johannes Jägare samt Polismästare för östra norrbotten Öystein 

Kärneskog. Nedan kommer jag att redovisa intervjufrågorna och tillhörande 

svar. 

Intervjufrågorna som ställdes till båda personerna: 

– På vilket sätt samarbetar ni gränsöverskridande idag på respektive avdelning 

och hur ofta sker det? 

– Har ni rutiner för daglig kontakt mellan Polisområdena Haparanda/Torneå? 

– Vilka arbetsuppgifter tror ni främst att det nya lagförslaget kommer att 

utnyttjas till vad gäller samtjänstgöring om det går igenom? 

– Har den finska polisen idag några motsvarande planer på att förbättra 

möjligheterna för svensk polis för att kunna bedriva ”samtjänstgöring” i Finland 

och hur i så fall? 

– Jobbar ni utifrån ett problemorienterat polisarbete idag och på vilket sätt i så 

fall? 

– Även om samtjänstgöringen inte tar sikte på att avhjälpa bristen på poliser så 

kommer ju samtjänstgöringen de gånger den bedrivs faktiskt öka den polisiära 

närvaron. Tror ni att de ökade resurserna ger fler möjligheter att jobba mer 

problemorienterat/brottspreventivt än tidigare och hur i så fall? 

– Polismyndigheterna på båda sidor om gränsen har ju som bekant kommit med 

förslag om gemensamt polishus på gränsen. Vad tror ni att det skulle medföra 

för förändringar och fördelar för sättet att jobba på samt rent allmänt för 

städerna om det skulle bli verklighet? 

Den text som redovisas under respektive intervjuperson är en sammanfattning 

av anteckningarna som fördes under intervjun. 
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3.1 Intervjuer 

 

Intervju med Johannes Jägare, Närpolischef Haparanda. 

Johannes berättar att vad det gäller den yttre verksamheten så sker det emellanåt 

exempelvis vad gäller gemensam trafikövervakning. I övrigt sker det i enlighet 

med Schengenavtalet med exempelvis efterföljande över gränsen. Vidare jobbar 

utredningen gränsöverskridande i fråga om förhör med misstänkta från Finland, 

även här sker kontakten per telefon direkt, man åker då över och finsk polis 

håller i förhöret. Motsvarande förhör hålls på begäran av Finsk polis i 

Haparanda som sker av svensk polis. Vidare har man i Haparanda sedan ett år 

tillbaka startat upp kriminalunderlättelse (KUT) verksamheten igen, där en polis 

jobbar fördelar hälften av sin arbetstid på utredning och andra hälften på 

kutverksamhet. Han har väldigt bra kontakter med Torneå, Kemi och 

Rovaniemi underrättelseavdelningar när det gäller detta område. Man har 

exempelvis hanterat ärenden som kvinnohandel och narkotika. Vidare har även 

deltagit i konferenser angående KUT som skett ett flertal gånger angående 

gränsöverskridande brott. Information inhämtas och begärs från båda hållen 

nästan dagligen även i vanliga utredningsärenden, exempelvis slagningar i 

register. 

Man har inga rutiner i det dagliga arbetet utan kontakten sker spontant mellan 

polisområdena när behovet finns. 

Den största förändringen om lagförslaget går igenom som Johannes ser det är 

att man skulle ha polisiära befogenheter i Sverige respektive Finland i alla 

ärenden. I dagens läge får ingen målad bil åka över till Finland i något fall, med 

polisiära befogenheter och skydd som polis, om ärendet inte är direkt knutet till 

Schengenavtalet. I östra norrbotten är bemanningen endast en patrull nattetid, 

detta medför att förstärkningen är 13 mil bort i Luleå om något skulle hända. 

Med detta lagförslag skulle Torneåpolisen kunna assistera patrullen i 

Haparanda och vice versa. Ett exempel på arbetsuppgifter som skulle 
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underlättas i det dagliga arbetet är trafikövervakning, detta då man har många 

finska bildar i Haparanda och vice versa i Torneå. Att ha en direktkontakt med 

rätt länskommunikationscentral (LKC) underlättar väsentligt för slagning i 

register. Som det är nu kontaktar man LKC i Luleå som kontaktar LKC i 

Rovaniemi vilket blir väldigt omständigt. Ett annat exempel är vid särskilda 

händelser som statsbesök skulle möjligheten att kunna agera på båda sidor 

underlätta och öka säkerheten väsentligt.  

Den finska polisen har samma målsättning som den svenska vad gäller 

ändringar i lagen för att kunna få svenska poliser att kunna jobba i Finland i det 

dagliga arbetet. Man väntar på beslut i frågan på båda sidor vilket bör komma i 

år. Lagstiftningen är likartad och man har haft möten kring hur man ska kunna 

förmedla de få skillnader som finns i lagstiftningen till poliserna om förslaget 

går igenom. 

Johannes berättar att man jobbar problemorienterat när det kommer till brott 

som återkommer, exempelvis stöldhärvor och narkotika, då lägger man ner 

extra tid på utredningarna och försöker kartlägga brotten och komma med 

lämpliga åtgärder. Vidare har Haparanda dålig statistik vad gäller våld i nära 

relationer som är ett vanligt förekommande brott, detta har gjort att man har 

utvecklat en samverkansgrupp. Där ingår Polis, Åklagare, Socialtjänsten, 

Vårdcentralen, Kvinnojouren, Kyrkan, Kriminalvården samt Frivården och 

trygghetsrådet. Detta för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna samt 

utveckla arbetssätt och metoder för att hjälpa de utsatta personerna. Då 

patrullerna har bra rutin vad gäller grundåtgärderna i våld i nära relationer med 

bra dokumentation, foto, video, spårsäkring osv. i dessa ärenden så blir 

utredningarna i regel korta, vilket man också eftersträvar. På senare tid har man 

märkt av stölder av bilar/ur bilar som man kan anta är narkotikarelaterat 

begånget av främst ungdomar. Skolan har själva har genomfört narkotikaprov 

på vissa elever som visat sig vara positiva och märkt en ökning av 

narkotikamissbruk bland elever. Detta har medfört att man haft möten med 

polisen och socialen angående detta nyligen. Dock har man även en polis som 
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regelbundet har kontakt med skola och socialtjänsten för att informera varandra 

om ungdomar i riskzonen och komma med förslag på lämpliga åtgärder för 

dessa. 

Vad gäller möjligheterna att kunna jobba mer brottspreventivt och 

problemorienterat om lagändringsförslaget skulle gå igenom så menar Johannes 

att så är fallet. Detta då kontakten kommer att öka exempelvis gällande 

sampatrullering, information angående verksamheten kommer på ett naturligt 

sätt att gå ut lättare till båda sidor vilket i sig underlättar det polisiära arbetet. 

Gemensamma utredningsgrupper kommer att kunna tillämpas mot brottslighet 

som är gränsöverskridande. Det nya förslaget om förenklade processer vid 

förhör kommer att underlätta oerhört då exempelvis Svensk polis kan åka över 

till Finland och själv hålla i förhör vilket ger ett bättre resultat än om en polis 

som inte är insatt i ärendet håller i det. Det nya köpcentret kommer att medföra 

att det finns stora summor kontanter lokalt, därför finns det anledning att tro att 

den grova brottsligheten kommer att öka, exempelvis rån. Bankerna i 

Haparanda har uttryckt sin oro i ärendet i ett möte Polisen där man diskuterat 

problemen. Samtjänstgöringen skulle medföra ökade resurser och högre polisär 

närvaro, vilket skulle vara extra bra för polisområdena i dessa ärenden. 

Johannes tror att ett nytt gemensamt polishus skulle effektivisera kontakterna i 

och med att man kommer att jobba i samma hus och dagligen kommer att äta 

lunch och fika tillsammans. Detta gör att man kommer att kunna planera saker 

bättre, och informationsutbytet och utredningsarbetet kommer att underlättas 

radikalt. Att man kommer att få en gemensam reception ger en bättre 

bemanning än nu, dagliga ärenden från allmänheten underlättas.  
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Intervju med Öystein Kärneskog, Polismästare Östra Norrbotten. 

Man samarbetar dagligen med KUT -verksamheten över gränsen, man har en 

polis som jobbar deltid med de frågorna och andra hälften med utredning. Han 

är kontaktman och tar hand om registerförfrågningar från Finland till Sverige 

och tvärtom exempelvis. Det förekommer även att poliser från övriga 

Norrbotten behöver komma i kontakt med Torneå i vissa ärenden, även dessa 

tillfällen går genom kontaktmannen i Haparanda. Vidare har man samarbete 

vad gäller verksamhet som sker med stöd av Schengenavtalet, man har gjort ett 

antal efterföljanden in i Finland i de ärendena. De båda myndigheterna 

assisterar varandra i form av begäran av förhör, då exempelvis en svensk polis 

begär förhör med en finsk medborgare i Torneå. Man eftersträvar att ha 

gemensamma trafikkontroller ett par gånger per år. Tidigare hade man 

direktkontakt med Rovaniemis LKC för att begära exempelvis fordonsfrågor. 

Nu går den kontakten via LKC Luleå som i sin tur kontaktar Finland. 

Vad gäller rutiner för daglig kontakt så menar Öystein att man inte har 

regelbundna möten, dock har man spanings och utredningsmöten emellanåt. 

Cheferna Kalix, Haparanda har operativa möten Cheferna i Finland några 

gånger per år för att samordna olika projekt, exempelvis statsbesök. 

Öystein anser liksom Johannes att om man kommer att få polisiära 

befogenheter i Sverige respektive Finland i alla ärenden så blir det den största 

förändringen med lagförslaget, detta gör att man kan planera verksamheten på 

ett helt annat sätt, exempelvis vid större insatser. Det dagliga polisarbetet med 

ordningshållning och utredningsärenden underlättas även de. Som det är nu 

åker ju radiobilarna endast över om det är inom Schengenavtalets gränser. 

Finland har samma vision som Sverige i fråga om samtjänstgöring, meningen är 

ju att man ska kunna agera med samma skyldigheter och befogenheter på båda 

sidor. Dock har man inte kommit lika långt som i Sverige vad gäller 

lagändringsförslag ännu. 
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Haparanda har ju i huvudsak brott som misshandel, stöld och narkotikabrott. Är 

det så att man har större fall så jobbar man mera problemorienterat med 

tendenser, analysering osv. Man har även tillsatt en samverkansgrupp för att 

komma tillrätta med våld i nära relationer. I narkotikasammanhang jobbar man 

också mer inriktat i perioder, dock har man ingen personal avsatt för ändamålet 

utan det blir ordningen som tar den typen av jobb med. Vid exempelvis rån 

samarbetar man med Finland då de misstänkta ofta utnyttjar möjligheten att åka 

över gränsen. Man samarbetar även mellan avdelningarna lokalt i Haparanda, 

där bland annat den nyuppstartade kutverksamheten ska sprida aktuell 

information till ordningen. I handlingsplanen för närpolisområdet finns 

upptaget vilka områden som särskilt ska prioriteras för året, detta framtaget ur 

de tendenser man fångat upp. På så vis finns det problemorienterade arbetssättet 

med indirekt. 

Polisrekryteringen till Östra Norrbotten är det stora problemet just nu man har 

en hög personalomsättning bland de nya poliserna, och huvudsyftet med 

samtjänstgöringen är kanske inte att lösa den problematiken. Men att förstärka 

östra norrbotten på veckorna när det är lite folk, initialt med en extra patrull är 

meningen. Senare blir det mer aktuellt att ha en patrull med en Finsk och 

Svensk polis i samma bil. Operativt kommer det även att underlätta samarbetet, 

detta då de nya möjligheterna medger fler samarbetsområden och kan därför 

planeras bättre. 

Den största fördelen med gemensamt polishus är att verksamheten blir 

koncentrerad med gemensam service, ledning, reception. Man kommer att 

träffas naturligt sätt på luncher och fika pauser. Cheferna kan träffas och 

planera mycket lättare. Informationen mellan myndigheterna kommer att gå ut 

mycket lättare, man får en mindre byråkratisk myndighet. Ett gemensamt 

polishus gör att personalen integreras i samarbetet på ett annat sätt och man 

tvingas mer eller mindre in i det, men på ett bra sätt. Beslutet ligger just nu hos 

Rikspolisstyrelsen i Sverige och Inrikesministeriet I Finland så framtiden får 

avgöra om det blir av eller ej. 
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3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Frågorna är ställda utifrån de dokument som styr och eventuellt kommer att 

styra myndigheterna på båda sidor av älven i sitt gränsöverskridande 

polisarbete. Intervjufrågorna känns därför som relevanta och bidrar till att 

undersöka rätt saker. De personer som blev intervjuade har jobbat inom polisen 

i många år på orten och har därmed en lång erfarenhet av samarbetet mellan 

Torneå och Haparanda. I och med att de båda innehar chefspositioner har de en 

väldigt bra inblick i både det praktiska och operativa polissamarbetet på 

gränsen. Det faktum att de båda innehar chefspositioner kan å andra sidan även 

göra att bilden av Polisområdet Haparanda kanske blir något förskönad mot för 

vad den egentligen kanske är. Att jag begränsat mig till att endast inhämta 

material från den Svenska sidan kan medföra att uppgifter rörande det Finska 

arbetet för samtjänstgöring inte blir rättvis. 

3.3 Resultatsammanfattning 

När det gäller det polisiära samarbetet som bedrivs över gränsen idag så jobbar 

man med kriminalunderrättelse varje vecka, exempelvis med 

registerförfrågningar som kommer till Haparanda från Torneå i de fall som den 

misstänkta är Svensk medborgare. Detta informationsutbyte sker från båda 

hållen detta för att många av de brott man har ofta är gränsöverskridande. Man 

har även hanterat större ärenden som kvinnohandel och narkotika. 

Utredningsavdelningen jobbar även de över gränsen, exempelvis med förhör 

med misstänkta från Finland, vilket då hålls av en finsk polis på begäran av den 

svenska. Vad gäller den yttre verksamheten så bedrivs den inom 

Schengenavtalets gränser med exempelvis efterföljanden över gränsen, vidare 

genomför man gemensamma trafikkontroller ett par gånger per år. Man har inga 

regelbundna rutiner för daglig kontakt, dock har man spanings och 

utredningsmöten emellanåt. Cheferna från länet träffas också ibland för att 

planera och samordna olika projekt som exempelvis statsbesök. 
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Att få polisiära befogenheter i Sverige respektive Finland i alla polisiära 

ärenden blir den största förändringen med lagändringsförslaget, detta gör att 

man kan planera verksamheten på ett helt annat sätt. Detta genom exempelvis 

större insatser men även i det dagliga polisarbetet med ordningshållning och 

utredningsärenden. I Finland har man samma intentioner som Sverige i fråga 

om lagändringsförslaget med samtjänstgöring och förenklade processer vid 

förhör. Dock har man inte kommit lika långt i utformandet av 

lagändringsförslag som Sverige. Om man i Haparanda har större ärenden så 

jobbar man mer problemorienterat med analysering, kartläggning, åtgärder och 

så vidare. Vidare har Haparanda dålig statistik vad gäller våld i nära relationer 

som är ett vanligt förekommande brott, detta har gjort att man har utvecklat en 

samverkansgrupp. Där ingår Polis, Åklagare, Socialtjänsten, Vårdcentralen, 

Kvinnojouren, Kyrkan, Kriminalvården samt Frivården och trygghetsrådet. 

Detta för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna samt utveckla 

arbetssätt och metoder för att hjälpa de utsatta personerna. Man har även en 

polis som samarbetar med skolan regelbundet där man informerar varandra om 

ungdomar i riskzonen för att komma med lämpliga åtgärder. Möjligheterna att 

kunna jobba mer problemorienterat kommer att öka exempelvis i och med 

samtjänstgöringen, detta då information angående verksamheten på ett naturligt 

sätt kommer att gå ut lättare till patrullerna vilket i sig underlättar arbetet. 

Gemensamma utredningsgrupper kommer att kunna tillämpas mot brottslighet 

som är gränsöverskridande. Det nya förslaget om förenklade processer vid 

förhör kommer att underlätta oerhört då exempelvis Svensk polis kan åka över 

till Finland och själv hålla i förhör vilket ger ett bättre resultat än om en polis 

som inte är insatt i ärendet håller i det. Den största fördelen med gemensamt 

polishus är att verksamheten blir koncentrerad med gemensam service, ledning, 

reception. Man kommer att träffas naturligt sätt på luncher och fika pauser. 

Cheferna kan träffas och planera mycket lättare. Informationen mellan 

myndigheterna kommer att gå ut mycket lättare, man får en mindre byråkratisk 

myndighet. Ett gemensamt polishus gör att personalen integreras i samarbetet 

på ett annat sätt och man tvingas mer eller mindre in i det, men på ett bra sätt.  
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4 Diskussion 

Min undersökning har visat att polisen i Haparanda på flera sätt bedriver 

samarbete med polisen i Torneå redan idag. Enligt rutinaktivitetsteorin är det 

vårt dagliga liv som skapar förutsättningar för den brottslighet som finns i vårt 

dagliga samhälle (Cohen och Fulson, 2003). I denna teori finns tre 

förutsättningar som krävs för att brott skall begås, en motiverad förövare, ett 

lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare. 

Vid intervjuerna framkommer att det råder en personalbrist och därmed brister 

polisarbetet i Haparanda på förutsättningen ”avsaknad av kapabla väktare” 

enligt teorin. Dock bedrivs samarbete över gränsen varje vecka när det kommer 

till utredningar med förhör, kriminalunderrättelse samt spaning. Vid dessa 

tillfällen kan man säga att det enligt teorin ger en formell kontroll på 

brottslingarna. De gånger som utredningarna är av större omfattning, som 

narkotika och kvinnohandel, och leder till gripande så försvinner ofta 

brottslingar som är nyckelpersoner i deras verksamhet. Detta skulle man kunna 

härleda till rutinaktivitetsteorins förutsättning att en motiverad förövare måste 

finnas och avsaknaden av denne förhindrar därmed brott. När det kommer till 

förutsättningen, lämpligt objekt, så kan jag konstatera att man inte jobbar med 

den typen av åtgärder. 

När det gäller utredningar av större omfattning använder man sig av 

analysering, kartläggning, åtgärdsutformning för att på bästa sätt lösa brotten. 

Detta tyder på ett visst problemorienterat polisarbete (Dahl, 2003) även om det 

inte är ett direkt uttalat arbetssätt. Det problemorienterade arbetssättet innebär 

att man bryter ner ett stort problem i mindre delar, med olika faser som 

kartläggning, analysering, åtgärder, utvärdering/uppföljning. Vidare uttrycks i 

denna teori att samarbete med andra myndigheter med fördel kan bedrivas i 

åtgärdsfasen. I mitt resultat framkommer att Polisen i Haparanda har en 

samverkansgrupp med Polis, Åklagare, Socialtjänsten, Vårdcentralen, 

Kvinnojouren, Kyrkan, Kriminalvården samt Frivården och trygghetsrådet. 

Denna samverkansgrupp har tagits fram i syfte att komma tillrätta med 
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Haparandas dåliga statistik med kvinnomisshandel. Vidare har man även en 

polis som samarbetar med skolan regelbundet där man informerar varandra om 

ungdomar i riskzonen för att komma med lämpliga åtgärder för dessa. 

Sammantaget anser jag att polisarbetet på detta område fungerar enligt det 

problemorienterade polisarbetssättet åtgärdsfas. Då ordningspolisen i 

Haparanda hanterar många misshandelsbrott mot kvinnor så har man bra rutin 

på dessa ärenden. Förstahandsåtgärderna med fotografering, video och 

spårsäkring samt förhör sköts mycket bra och oftast går ärendena direkt till 

åklagare utan vidare bearbetning av utredningsavdelningen. Även detta anser 

jag går in i det problemorienterade arbetssättet där man eftersträvar att utveckla 

bra arbetsmetoder. 

Skrivelsen ”Utveckling av det nordiska polissamarbetet” som handlar om 

möjliggörandet av begreppen samtjänstgöring och förenklade förfaranden vid 

förhör är något som ytterligare kommer att förstärka polissamarbetet mellan 

Haparanda och Torneå om det går igenom. Även Torneå arbetar för ett 

motsvarande lagändringsförslag. Dessa förslag tillsammans med ett eventuellt 

gemensamt polishus skulle generera att arbetssättet kunde förändras mot ett mer 

problemorienterat/brottspreventivt arbete mot för det som bedrivs idag i 

Haparanda/Torneå.   

4.1 Slutsatser och förslag 

Haparanda och Torneåpolisen har ett väl etablerat samarbete idag med 

exempelvis kriminalunderrättelse, förhör på båda sidor om gränsen samt i större 

utredningar som är gränsöverskridande. Detta inom de gällande lagar och regler 

som finns idag exempelvis Schengen artikel 39 som handlar om förhör och 

efterföljanden enligt artikel 41. Man har dock långtgående planer för att 

ytterligare komplettera dessa genom utarbetandet av tidigare nämnda lagförslag 

på båda sidor om gränsen. Vidare jobbar man inte uttalat med det 

problemorienterade arbetssättet men man tillämpar några delar av det vid 

utredningar och problem av större omfattning. 
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För att ytterligare förstärka det dagliga polissamarbetet anser jag att man kunde 

ha en telefonkonferens eller motsvarande i anslutning till morgonmötena. Detta 

i syfte att kunna utbyta underrättelse om exempelvis kända bilar och 

gärningsmän som i sig skulle medföra att arbetet blir mer problemorienterat och 

brottspreventivt vilket kanske skulle medföra att antal brott minskas. 

Samhällsutvecklingen kommer att öka oerhört i Haparanda det närmaste året i 

och med etableringen av IKEA och alla företag som följer med. Detta ställer 

höga krav på polisen i Haparanda som kommer att märka av 

vardagsbrottsligheten på ett helt annat sätt mot för idag. Att öka resurserna i 

Haparanda när det gäller närpolisverksamheten anser jag därför är på sin plats 

och öka det totala antalet poliser. Grövre kriminalitet som narkotika och större 

stöldhärvor har ofta kopplingar till vardagsbrottsligheten vilket medför att dessa 

kommer att störas i och med en satsning på närpolisen.  

Vidare tror jag att ett gemensamt polishus som jag tidigare behandlat är ett 

mycket bra sätt att kunna öka det polisiära samarbetet mellan Haparanda och 

Torneå. Kontakten kommer att ske på ett naturligt sätt dagligen och i 

kombination med att lagförslaget om samtjänstgöring eventuellt skulle gå 

igenom skulle det definitivt vara en stor tillgång för polisområdena. Detta då de 

båda städerna kommer att ha ett stort antal besökare dagligen vilket medför en 

viss ökning av brott. Även grövre kriminalitet kan tänkas bli aktuellt, därför är 

det av största vikt att det polisiära samarbetet underlättas i största möjliga mån. 
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