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Abstract 
 
Narkotika är idag ett vanligt problem i Sverige. Ett intressant ämne är hur man på bästa sätt 

behandlar detta problem. Det är svårt att konfrontera missbrukare och det krävs erfarenhet och 

kunskap för att tackla problemen på bästa sätt. Vi vill med denna rapport belysa metoder som 

dagligen kan användas för polisen i deras arbete mot narkotika. Vad görs nationellt, men 

främst, vad görs på myndighetsnivå? Rapporten begränsas på myndighetsnivå till 

Södermanland och Västra Götaland. Eftersom det är vardagsbrottligheten som ska belysas så 

kommer också endast narkotikabrottet eget bruk belysas. Materialet som ligger till grund för 

rapporten är i stora delar grundat på intervjuer med erfarna poliser på respektive område. I 

Sverige arbetar man nationellt, regionallt och lokalt mot narkotikabrottslighet. På nationell 

nivå finns Rikspolisstyrelsen, regionallt arbetas det med narkotikarotlar och lokalt finns det 

narkotikagrupper eller ordningsavdelningen i området. PUM, PNU och VPOP är polisens nya 

verktyg för att få bukt med brottsligheten i vårt samhälle och då främst dem så kallade 

mängdbrotten. Rikspolisstyrelsen har utarbetat dessa verktyg som ska spridas till samtliga 

myndigheter i landet. I Västra Götaland (Stenungsund) görs årligen riktade insatser mot 

narkotika. Insatserna görs från erfarna poliser. I Södermanland (Eskilstuna) har man en 

insatsgrupp som aktivt jobbar mot bland annat narkotika. I båda städerna märks goda resultat 

främst då på grund av polisernas engagemang och intresse. 
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1 Inledning 

Narkotika utgör genom olika befattningar brott, enligt Narkotikastrafflagen. Det övergripande 

målet för Sveriges kamp mot narkotika är ett drogfritt samhälle. För att uppnå detta mål krävs 

riktade insatser, planlagda strategier och samarbete mellan olika aktörer i samhället för att 

komma åt problemet. Bland landets 21 polismyndigheter jobbas det på olika sätt för att nå 

bästa möjliga resultat.  

 

Med denna rapport vill vi skapa större förståelse och skaffa oss mer kunskap samt om möjligt 

komma med egna idéer och förslag till förbättringar och sist men inte minst att få en bra och 

tydlig översikt av metoder som fungerar. För att komma åt problemen är det viktigt att ett 

engagemang och intresse finns hos dem som ska tackla problematiken, och framförallt en 

sakenlig och riktig utbildning. Förhoppningen är att den här studien ska ge mersmak och ett 

vidare intresse i området dels för oss själva men även för våra framtida och nuvarande 

kollegor.  

1.1 Bakgrund 

Ett intressant ämne för diskussion är hur man praktiskt jobbar för att komma till rätta med 

narkotikaproblematiken i vårt samhälle. Det finns många hinder att komma över i kampen 

mot narkotikan. Vi har bland annat svårigheter i lagarna som talar om vad poliser får och inte 

får göra och krav som ska vara uppfyllda för att polis ska få använda tvångsmedel såsom att 

gripa någon eller att ta med någon för urinprov.  

Det ställs även stora krav på poliserna när det gäller noggrannhet och snabbhet för att hinna se 

var en misstänkt gömmer narkotikan eller en misstänkt gör sig av med narkotikan. Det går 

fort för en gärningsman att göra sig av med knarket utan att polisen hinner se det.  

Det finns också svårigheter att se tecken om påverkan hos en misstänkt och utan rätt 

utbildning kan man missa dessa, speciella beteenden som en missbrukare kan få om denne är 

påverkad av någon substans. Detta är saker som polisen i yttre tjänst hela tiden får brottas 

med.  

På grund av dessa funderingar anser vi att det är intressant och av stor vikt att varje polisman i 

yttre tjänst får kännedom och kunskap om metoder om hur man bäst jobbar och agerar när det 

gäller narkotika brott. Narkotika finns, och är vanligt förkommande i dagens samhälle.   
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på vilka metoder som kan användas för att komma till 

rätta med narkotika problemet i samhället. Vi vill belysa metoder som hjälper polisen i det 

vardagliga arbetet mot narkotika. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad gör polisen för att förhindra ökad narkotikabrottslighet nationellt? 

2. Vad gör polisen för att förhindra narkotikabrottsligheten i Eskilstuna?  

3. Vad gör polisen för att förhindra narkotikabrottsligheten i Stenungsund?  

4. Vad har polisen för arbetsmetoder? 

5. Vad kan göras bättre? (lagstiftning etc.) 

1.4 Avgränsningar  

Vi har avgränsat oss först och främst till myndighetsnivå men sen också vidare till 

områdesnivå. De myndigheter vi vill beskriva är som bekant Södermanland och Västra 

Götaland. Det område i Södermanland som ska beskrivas är Eskilstuna och det område i 

Västra Götaland som ska beskrivas är Stenungsund. Den brottslighet som vi har inriktat oss på 

är den vardagliga narkotikabrottsligheten, alltså främst eget bruk.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har i vår studie fördjupat oss i metoder som används nationellt men vi har också tittat lite 

närmare på två myndigheters arbetsmetoder. Intresset ligger främst i att belysa vad som görs 

på myndighetsnivå, gällande narkotikaproblematiken. Resultatet kommer visa vad som 

framkommit vid intervjuer med respektive personer vid de två myndigheterna. Resultatet från 

fråga ett kommer först och främst resulterar i vad som framkommit från information från 

avhandlingar och litteratur. 

Fråga 4 och 5 kommer inte att behandlas under resultatet utan frågorna kommer att behandlas 

under 4 kap av rapporten, slutsatser och diskussion. Fråga 4 kommer att behandlas under 

diskussion medan fråga 5 besvaras under slutsatser och förslag. 
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1.6 Förkortningar och begreppsförklaringar  

RPS Rikspolisstyrelsen.  

IGV Ingripandeverksamhet. Polisens utrycknings/ordningsenhet. Kallas olika från 

polismyndighet till polismyndighet.  

PUM Polisens utredningsmodell.  

PNU Polisens nationella utredningskoncept.  

VPOP Verktyg för planlagd operativ polisverksamhet. 

GL(G) Gatulangnings(grupper). Polisiära grupper som arbetar nära gatan uteslutande 

mot narkotikabrottslighet.  

Eget bruk Ringa narkotikabrott. Det som den misstänkte har i kroppen när han påträffas. 

Eget bruk utgör alltid ringa narkotika brott vilket innebär böter eller fängelse 

högst 6 månader. 

PUT Polisens underrättelsetjänst. 

KUT Kriminalunderrättelsetjänst.  

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall.  

PHS Polishögskolan.  

NÄPO Närpolisområde.  

FU Förundersökning.  

NSL Narkotikastrafflagen.  

LAGA           Insatsgrupp i Eskilstuna NPO. 

GRIPEN        Insatsgrupp i Södermanlands län. 

CASE            En händelse som föranleder ett polisingripande och en utredning.  
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2 Teori  

I det här kapitlet kommer vi att presentera ett antal teorier som på ett begripligt sätt förklarar 

varför man som person begår brott. De finns massor av teorier som behandlar brottsorsaker 

och dessa tycker vi stämmer extra bra in på narkotikabrottslighet. Teorierna vi valt att 

presentera förklarar även hur man som polis kan arbeta brottspreventivt.  

2.1 Inledning 

Stort sett alla människor är kapabla att begå brott och under vår livstid så begår också de 

flesta människor något slags brott, även om det inte anses så allvarligt. Man kan säga att vi 

har tre typer av kriminella grupper i samhället dels de kroniska brottslingarna och dels 

tillfällighetsbrottslingarna och så har vi en liten grupp människor som är psykiskt störda, och 

av dessa visar statistiken att en del begår brott.  (Dahl mfl. 2003) 

 

Kroniska brottslingar är en liten grupp av människor som ofta har haft det svårt under 

uppväxten de har ofta haft sociala problem och många av dem har en svag självkontroll. Man 

har tidigt börjar med kriminella handlingar. Ofta fortsätter det kriminella beteendet långt upp i 

vuxen ålder vanligtvis med kombination med narkotika och alkohol. Missbruk i någon form 

är alltså ett centralt inslag i denna grupp av människor. Man menar på att de personer som 

uppvisar beteendeproblem tidigt i livet har en stark överrisk att utvecklas till en kronisk 

brottsling. Och ju längre tid man sysslar med brottslighet ju troligare blir det att den 

brottsligheten kommer bli grov. (Dahl mfl. 2003) 

 

Tillfällighetsbrottslingarna är människor som någon gång under sitt liv begår ett brott. Ofta är 

det en engångsföreteelse och ibland några enstaka tillfällen men personerna fortsätter oftast 

inte sin brottsliga karriär. Personerna i den här gruppen begår ofta sina brott som tonåringar 

och brotten är ofta lindriga och i straffskalan att anses som ringa brott. (Dahl mfl. 2003) 

 

Sista gruppen av människor är de man kan placera under psykisk störda. Dom är påtagligt 

brottsbenägna och ofta lika hög benägenhet att begå brott som de personerna i gruppen 

kroniska brottslingar. Personerna i den här gruppen har ofta förlorat sin sociala kompetens i 

from av en psykisk sjukdom eller hjärnskada. Ofta innehåller deras kriminalitet mer inslag av 

våld och narkotika. De har ofta ett mer avvikande beteende än de personerna i de andra 

grupperna. (Dahl mfl. 2003) 
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Förståelsen om beteende och kriminella vanor hos personer i de olika grupperna kan ge 

polisen och andra aktörer i samhället hjälp i det brottsförebyggande arbetet. Polisen kan också 

via den kunskapen och förståelsen få hjälp hur man bäst ska ta sig an problemet i sin yttre 

verksamhet. Tills sin hjälp har också polisen och övriga aktörer även en hel del teorier att 

använda sig av.  

2.2 Rutinaktivitetsteorin  

Teorin tar upp tre steg som utgör brott, om alla tre stegen är uppfyllda. Det gäller att eliminera 

minst en av de här tre stegen för att undvika brottslighet. Rutinaktivitetsteorins beskrivs 

genom att en motiverad person som ska begå brottet (steg 1) med ett attraktivt objekt (steg 2) 

begår brottet på grund av bristande kontroll (steg 3). Om en tillträckligt brottsbenägen person 

kommer i kontakt med ett objekt han vill ha/ta och kontrollen brister, så är sannolikheten att 

han begår brottet. Gällande narkotikaproblematiken gäller det alltså här precis som med all 

annan brottslighet att försöka angripa ett av de tre stegen. (Dahl mfl. 2003) 

2.3 Primär, sekundär och tertiär brottsprevention 

Dessa tre nivåer av brottsprevention syftar till få ett mer strukturerat och strategiskt 

brottspreventivt arbete. (Dahl mfl. 2003) Med primär brottsprevention menas insatser från 

polisens sida som är generella och vänder sig till alla människor inom ett geografiskt område. 

Dessa åtgärder förväntas påverka människors attityder och sociala miljöer. Exempel inom 

primär brottsprevention kan vara: 

 Polisövervakning.  

 Lagningskontroller.  

 Brottsförebyggande information genom media, skrifter, möten etc.  

 

Med sekundär brottsprevention förklaras åtgärder som är riktade mot speciella identifierade 

personer, platser och tider när risken för brott är hög. Exempel på sekundär brottsprevention 

kan vara: 

 

 Övervakning på utsatta tider och platser  

 Tekniska åtgärder där brott begåtts tidigare 

 Reagera och agera mot misstänkt missbruk bland ungdomar 

 Större omfattande utredningar  
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Och till sist, tertiär brottsprevention som syftar till att förhindra återfall i brottslighet. Att 

arbeta tertiär innebär att i större utsträckning rapportera och utreda brottslighet som i sin tur 

väntas leda till åtal och påföljd. Exempel på tertiär brottsprevention kan vara: 

 Böter 

 Fängelse 

 Vård 

2.4 Problemorienterat och händelsestyrt Polisarbete   

Det finns två typer av arbetssätt det ena heter problemorienterat och det andra heter 

händelsestyrt. Problemorienterat innebär att man utgår från ett problem som man redan vet 

existerar och därefter planerar insatser. Tillgång till omfattande information om problemet 

som finns och den insats man sedan gör ger ofta ett bestående resultat. Det andra sättet 

baseras på en hädelse som inträffar just då och man har ofta begränsad med information. Det 

händelsestyrda ger ofta bara en kortare effekt på brottsligheten jämfört med det 

problemorienterade polisarbetet 

 

Problemorienterat polisarbete tillämpas på olika sätt men med samma mål: att minska 

brottsligheten och öka tryggheten. Brottsligheten bekämpas bäst på lokal nivå och det är 

därför logiskt att brottsförebyggande åtgärder också utvecklas lokalt efter lokala problem. 

Med stöd av detta upprättas handlingsplaner inom en myndighet och de syftar främst till att 

utveckla arbetsmetoder för bekämpning av just den brottsligheten som finns inom 

myndigheten. Inom flera myndigheter har det utvecklats ett underrättelselätt 

problemorienterat polisarbete som bygger på analyser och bearbetningar av information. Den 

analysen ligger sedan till grund för prioriteringar och för att styra insatserna till exempel att en 

myndighet satsar i olika projekt mot just en typ av brottslighet i en begränsad tid för att sedan 

utvärdera och analysera på nytt. 

(Dahl mfl. 2003) 
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3 Resultat 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet beskrivs vad som framkommit av den frågeställning som vi beskrev i början 

av rapporten. Varje fråga kommer få sin egen rubrik och därefter beskrivs sedan resultatet 

från frågorna. Resultat börjar med att nationella insatser beskrivs, därefter fortsätter resultatet 

från Södermanland och Västra Götaland. I slutet av kapitlet sammanfattar vi intervjuerna i en 

resultatsammanfattning. 

3.2 Vad gör polisen för att förhindra ökad narkotikabrottslighet nationellt? 

3.2.1 Inledning 
I Sverige arbetas det mot narkotika på lokal, regional och nationell nivå. (Granath mfl, 2003) 

På nationell nivå arbetar RPS med spaning och utredning av grövre narkotikabrottslighet. På 

regionalnivå återfinns länskriminalpolisen med även där, spanings- och utredningsrotlar. På 

lokal nivå arbetas det mest i mindre narkotikarotlar eller andra rotlar som utreder all slags 

brottslighet, och där bland annat narkotikabrottslighet.  

 

År 2003 hade minst hälften av alla polismyndigheter i Sverige så kallade gatulagnings- 

grupper som aktivt arbetar mot narkotikabrottsligheten, i nära anslutning till gatan och 

vanligtvis mot ungdomar. (Granath mfl, 2003) 

 

Även andra avdelningar inom polisen arbetar mot narkotikan som t ex trafikpolisen och 

ordningspolisen. Narkotikaproblematiken är ytlig, så det är uppenbart att de flesta aktörer 

inom polisen på något sätt kommer i kontakt med problemen. Många upptäckter av narkotika 

görs via rena rutinkontroller bland fordonsförare.  

 

Uppskattningsvis fanns det år 2003 ca 600 ”renodlade” narkotikapoliser i Sverige, som 

uteslutande jobbar med narkotikaproblematiken. Dessa jobbar nästan uteslutande på högre ort, 

alltså antingen inom länsavdelningar eller riksavdelningar.  

3.2.2 Olika typer av insatser  
Under 1990- talet ökade narkotikaresurserna inom polisen kraftigt. (Granath mfl, 2003) Det 

brott som polisen allt oftast ingriper mot är eget bruk, omkring 70 procent av all 

narkotikabrottslighet handlar om eget bruk. Med eget bruk menas vad man har i kroppen när 
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personen påträffas, och det utgör oftast ”ringa” narkotika. Detta regleras i 

Narkotikastrafflagen (1968:64) 1 §, 6p. samt 2 §.  

 

De insatser som ökade under 1990- talet handlade mest om insatser på lokal nivå, insatser 

som utfördes av t ex trafikpolisen eller ordningspolisen.  

En stor del av dem som lagförs och misstänks för narkotikabrott är ungdomar. År 2002 var en 

fjärdedel av dem som lagfördes för ringa narkotikabrott ungdomar. Många av dessa ungdomar 

är också tidigare förkommande för polisen och rättsväsendet.  

 

En annan stor del av människor som blir föremål för polisens insatser mot ringa 

narkotikabrott är de äldre, etablerade missbrukarna. Oftast är dessa människor insyltade i 

annan kriminalitet. (Granath mfl. 2003).  

Ser man på det i stora perspektiv så stod narkotikapolisen, med dess GL- grupper, för endast 

en fjärdedel av alla lagföringar (ringa narkotikabrott) år 2002 medan tre fjärdedelar lagfördes 

av ordnings- och trafikpolisen. Sammanfattningsvis är det viktigt att narkotikaarbete bedrivs 

bland alla aktörerna inom polisen, inte endast hos ”renodlade narkotikapoliser”.  

3.2.3 Minska nyrekryteringen till missbruk  
Varje år upprättas handlingsplaner på varje polismyndighet i landet. Varje handlingsplan ser 

olika ut, vissa prioriterar vissa saker och vissa prioriterar andra saker. Det verkar i alla fall 

bland dem flesta polismyndigheter vara prioriterat att minska nyrekryteringen till 

narkotikamissbruk. (Granath mfl. 2003.)  

 

Några myndigheter arbetar med att förmå missbrukare att upphöra med sitt missbruk. Målet 

med insatserna kan vara att erbjuda missbrukarna relevant vård och behandling. 

 

Ett tredje mål med insatser är att minska tillgången till narkotika. Genom att minska 

tillgången till narkotika, förmår man inte bara missbrukare till att sluta med sitt missbruk utan 

man minskar även nyrekryteringen till narkotikamissbruk. Att minska tillgången till narkotika 

är prioriterat bland landets 21 polismyndigheter. (Granath mfl. 2003).   
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3.2.4 Nya verktyg för polisen PUM, PNU och VPOP. 
Rikspolisstyrelsen har utarbetat ett antal nya verktyg för att inrikta polisverksamheten så att 

polisens åtgärder mot brott och ordningsstörningar kommer vid rätt tidpunkt har rätt 

utformning och att det sätts in rätt resurs. Det är en del i det så kallade mängdbrottsprojektet 

för att öka antalet uppklarade brott.  

 

Drygt tre av fyra brott som anmäls till Polisen är så kallade mängdbrott. Med mängdbrott 

menas de brott som drabbar flest människor i vardagen, som till exempel inbrott, 

skadegörelse, stöld och misshandel. Polisen har tidigare haft och har fortfarande en låg 

uppklarning av dessa brott. (www.rikspolisstyrelsen.polisen.se ) 

 

Narkotikabrottsligheten främst då ringa narkotikabrott skapar i sin tur följd brott som inbrott, 

snatterier och stölder och det är för att man ska kunna finansiera sitt missbruk. Kommer man 

till rätta med narkotikabrottsligheten kommer mängdbrotten också att minska. 

 

Syftet med satsningen är att öka kvaliteten och effektiviteten i polisens brottsbekämpande 

arbete, det vill säga öka förmågan att förebygga, utreda och klara upp brott. Detta ska bland 

annat göras genom att polisen utbildar fler personer som kan leda förundersökningar. En 

annan viktig åtgärd är att brottet ska utredas i nära anslutning till händelsen. Polisen ska också 

bli bättre på samordning lokalt, regional och nationellt och informationsutbyte ska förbättras. 

Allt polisarbete ska vara planlagt, det vill säga polisen ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle. 

Mängdbrottsatsningen innebär i stora drag att polisen ska använda resurserna på ett bättre sätt. 

(Diarienummer USE-400-2173/05) 

 

Denna satsning som alla polismyndigheter ska införa i sitt dagliga arbete består av två 

delar: Polisens nationella utredningskoncept (PNU) som ska förändrade arbetsmetoder och ge 

snabbare brottsutredningar. Den andra är Polisens underrättelsemodell (PUM) som är en 

lednings- och styrmodell som ska hjälpa chefer inom Polisen att göra rätt prioriteringar och 

välja rätt insatser som tex riktade insatser mot brott som är aktuella just då som tillexempel 

stölder, inbrott och narkotikabrott. Man kan säga att verktygen är till för all brottslighet. Syftet 

med PUM, är också att kriminalunderrättelsetjänsternas analyser ska få större genomslag i det 

operativa polisarbetet. PUM ska vara infört senast i slutet av år 2007.  

(Diarienummer USE-400-2173/05, diarienummer USE-400-0653/04) 
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Alla anställda inom polisen har ansvar att bedriva kriminalunderrättelsearbete genom att 

inhämta information värdera den informationen och dokumentera den informationen. I första 

hand ska informationshämtningen prioriteras kring det problem som ledningen (operativa 

ledningsgruppen i det närpolisområde man jobbar i) prioriterat just då. Lika viktigt är det att 

polisens underrättelsetjänst PUT och kriminalunderrättelsetjänsten KUT delger information 

som ligger i linje med det som prioriteras just då tex om det rör sig om aktuella personer eller 

aktuella adresser, förslagsvis är att den informationen sprids via intranätet eller att man vid 

utsättningen får ta del av det.. Givetvis så ska den planlagda verksamheten även i 

fortsättningen kunna brytas av händelser som kräver omedelbar åtgärd det såkallade händelse 

styrda polisarbetet. (Diarienummer USE-400-2173/05) 

 

En grundläggande faktor för att det ska bli bra och bli en framgång är att samtliga poliser har 

förståelse och engagemang för arbetsuppgiften. Saknas det saknas också viljan att göra ett bra 

arbete. (Diarienummer USE-400-2173/05) 

För att stödja Polisens underrättelsemodell har RPS också utvecklat ett till Verktyg som kallas 

verktyg för planlagd operativ polisverksamhet, förkortat VPOP. I verktyget dokumenteras all 

operativ verksamhet, vilket kommer att skapa en värdefull kunskapsbank som underlättar 

planering och förbättrar kommande insatser. VPOP ska spridas till samtliga myndigheter. 

Arbetet med att utforma dem nya verktygen har redan startat och den ska vara fullt genomförd 

under 2008 och finnas i samtliga polismyndigheter. Kortfattat kan man säga att VPOP kan 

innebära ordning och trygghet i centrum, alkoholutandningsprov, fartkontroller eller tex 

narkotika brotts prioriteringar. Det styrs uppifrån vilket VPOP som ska prioriteras och 

personal i yttre tjänst meddelar då till Länskommunikationscentralen att dem ska köra tex 

VPOP narkotika i 2 timmar. På så sätt dokumenteras nerlagd tid för en prioriterad insats och 

vad fick för träff på det och på så sätt skapas kunskapsbanken och bättre planerade insatser 

kan göras i framtiden. (www.rikspolisstyrelsen.polisen.se ) 
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3.3 Vad gör polisen för att förhindra narkotikabrottsligheten i 

Södermanland, NPO Eskilstuna?  

Medverkande till intervjun: 

Staffan: Polisassistent .  

David: polisassistent. 

Erika: polis assistent. 

 

Tycker du att narkotika är ett intressant ämne och tycker du det är intressant att jobba 

mot narkotika? Har du valt detta själv? I form av eget initiativ eller ingår det i ditt 

uppdrag? 

Staffan: Har själv valt det. Hade jobbat 1,5 år på ordningen innan jag fick förfrågan om 

LAGA. Jag anmälde mitt intresse och fick jobbet. 1 chef och 4 i yttre tjänst. Tycker det är ett 

intressant arbete pga. av att det är kretsat kring kriminella och det vill jag komma åt. 

Narkotika ger ju också upphov till annan kriminalitet som drabbar den vanliga människan 

såsom tillgrepsbrott. Samt att det går att hjälpa i form av LVM. Det känns bra om någon jag 

griper i slut skedet blir drogfri. Då har man gjort nytta. 

David: Är ett definitivt intressant ämne… är med en annan ansvarig (i mitt turlag) för kontakt 

mot LAGA, gripen etc. när det kommer till narkotika frågor, samverkan osv. Och mer sådant 

arbete kommer det bli i framtiden. Och det ansvaret är mitt eget initiativ och eget intresse. Det 

ingår också att jobba mot narkotika i ordningspolisens uppdrag.  

Erika: Ja genom LAGA har jag fått det som uppdrag samt på ordningen genom eget initiativ 

tex genom att jobba civilt och titta på aktuella adresser och söka upp aktuella personer när 

man inte är upptagen på ett beordrat jobb. 

 

Hur viktigt tycker du det är med intresse och engagemang i ditt jobb som polis i arbetet 

mot narkotikan i ditt NPO? 

Staffan: Det är viktigt med intresse och engagemang man måste brinna för det annars e det 

svårt att bli duktig på det du gör.  

David: Det är viktigt på så sätt att hela narkotika problematiken är ju inte bara att knarka, 

bruka. Det ger upphov till mycket annan brottslighet såsom tillgreps brott, vålds brott. Att ta 

fast brukarna ger ju att denne inte begår andra brott och människor kommer att skonas från att 

bli utsatt för brott.  
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Erika: Det är viktigt med eget intresse, narkotikamissbruk leder ofta till annan brottslighet 

tex stöld och snatterier för att finansiera sitt missbruk. 

 

Tycker du din utbildning är tillräcklig för att du ska lyckas och känna att du har bra 

med verktyg i ditt bagage för att jobba mot narkotika? 

Staffan: Tycker jag har tillräcklig utbildning, det jag fått från skolan räcker. Gäller att vara 

aktiv och ligga på, att gripa/medtagande till kroppsbesiktning vid skäligen misstanke skapar 

resultat. Har även gått gatulangnings utbildning 3 veckor vid PHS Sörentorp. Mycket är ju 

också självlärt via erfarenhet. 

David: Från polisskolan sett har man inte mer sig då mycket i form av att känna igen tecken 

och så vidare utan det får man via erfarenheten och intresset. Den utbildningen som skolan 

ger är nog tillräcklig för det kan man kan lära sig teoretiskt lär vi oss nog sen är det svårt att få 

in det praktiska. 

Erika: Ja det tycker jag via utbildningen och erfarenheten jag har fått av min tid på LAGA 

och samarbete med medarbetare. 

 

Styrs riktade och generella insatser mot narkotikan i ditt NPO från högre ort eller tas 

det eget initiativ till åtgärder i ditt arbetslag?  

Staffan: Både och, ledningen har ju information var det finns problem i staden  tillsammans 

ned kriminalunderrättelsetjänsten. Och i sin tur beställs riktade insatser mot det problemet tex 

att Laga ska arbeta emot det. Ibland finns det ju inget att gå på då kör vi själva var vi tror 

såklart med sommarbete med kriminalunderrättelsetjänsten. 

David: Det är både och, dels jobbar vi efter en arbetsplan/handslingsplan som kommer från 

staben (ledningen) vi jobbar efter en 10 i topp lista som är brottsaktiva för tillfället. En stor 

del av dessa personer är missbrukare. KUT (kriminalunderrättelsetjänst) info  skapar 10 i 

topp listan. Samt så finns ett tippsystem (internt system för oss poliser) kan också vara någon 

som ringer in om ett tipps som sen polisen skriver in i systemet. Vecko information från 

kriminalunderrättelsetjänsten om aktuella fordon är också ett bra hjälpmedel. 

Erika: Det styrs i 1:a hand från ledningen därefter eget initiativ oftast efter tipps. Ledningen 

prioriterar riktade insatser genom LAGA som i sin tur oftast tar beslut själva. Jobbar oftast 

emot 10 i topp listan. 

 

Görs det planerade insatser och i så fall hur ofta då? Och vad riktar sig oftast insatserna 

emot? Ett specifikt bostadsområde eller liknande? Vilka narkotikabrott enligt NSL 
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prioriteras i dom insatserna? Om det riktar sig mot flera namnge de/dom brotten som 

det oftast blir fokus på. 

Staffan: Ja det görs planerade insatser tex i en veckas tid någon gång i månaden. 25 % av 

arbetstiden är riktad verksamhet. Det är försäljning (överlåtelse) som prioriteras. Det är sällan 

ett specifikt bostadsområde som är aktuellt utan det är mer en enstaka adress.  

David: Ordningen blir inte involverad i detta det kan hända men det är oftast Narkotika 

roteln/ungdomsgrupp/laga/gripen som tar sådant här. I fall det finns en större hotbild på något 

sätt och man vill ha uniformerad polis för att stärka. Oftast är det specifika adresser som kan 

bli extra intressanta eller enstaka personer. Gällande ordningen är det punkten 6 i NSL 1§. 

Eget bruk samt innehav  ringa narkotika brott som det blir fokus på. 

Erika: Olika insatser beroende på tipps som kommer in. Oftast är det överlåtelse brott som 

prioriteras och ofta får man ett sånt åtal efter ett eget innehav. Narkotika + stöld är nog det 

vanligaste kombinationen.   

 

Hur mäts resultatet för att se att det jobbas rätt gentemot narkotikan? Statistik? 

Staffan: Antalet anmälningar är det som gäller för att se resultat. Men jag tycker det borde 

även vara antalet första gångs brukare, antalet polis initierat LVM fall.  

David: Det mäts i antal FU protokoll vad jag vet. Sen kanske det finns statistik men inget jag 

vet om. Man kan se till antal gripa och lagförda under en viss tillgång.  

Erika: Statistik via verksamhetsplanen, genom antalet anmälda narkotikabrott men det är 

mycket som inte mäts på det sättet som tex spanings tid på ett objekt.  

 

Vilka metoder känner du till för att jobba mot narkotikan? Och vilka använder du? 

Förklara även dessa metoder inte bara namnge vid namn.  

Staffan: Spana från olika platser på olika sätt. Använda sig av Securitas för att ta sig in i låsta 

trapphus/lägenheter. Vi har suttit på tak och spanat. Klätt oss som missbrukare. Använt oss av 

skrotbilar för att spana ifrån. Mest olika takiska metoder som det inte finns något namn på 

utan det gäller att luras och ligga steget före. 

David: Det jag känner till är vad vi har i Myndigheten är allt från telefon avlyssning, spaning 

till att vara uniformerad och kontakta personer som ser misstänkta ut/påverkade. Vi jobbar 

ibland civilt och då kan man säga att vi e likvärdiga Laga i arbetssättet.  

Det jag använder mig av är kontroll/kontakt, spaning och ibland civilt 
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Känner du till kriminologiska teorier och tycker du att du har användning för dessa i 

ditt jobb? I så fall vilka är dessa teorier? Och hur använder du teorierna? 

Staffan: Kommer ihåg vissa och användningen av det gör jag mest genom förståelsen av hur 

människor hamnat där den är. Kan inte namnet men det är mycket sunt förnuft. 

David: Jag kommer ihåg några vid namn och visst innehåll från skolan och jag tycker inte att 

jag har andvändig för det.  

 

Laga har varit framgångsrikt med att jobba mot narkotika hur kommer det sig? 

Staffan: Intresset, engagemang och att vi alla brinner för det. Vi är inte rädda för att fatta 

beslut och använda tvångsmedel. Vi e duktiga på lagstiftningen som vi kan använda oss av.  

David: Dom har fått tid, resurser samt är väldigt intresserade av det dem gör. De har fått varit 

väldigt fredade från övrig verksamhet och kunnat koncentrera sig på sina uppdrag. 

Erika: Prioriterat att få jobba riktat efter inkomna tips. Och att vi varit väldigt flexibla i 

arbetstiderna.  

 

Finns fler projekt/speciellt riktade insatser förutom Laga i ditt NPO mot narkotika?  

Staffan: Nej det finns inget annat projekt i mitt NPO. Det som finns är GRIPEN men de är 

verksamma i hela länet och kommer nu ett tag framöver att köra riktade insatser mot 

narkotika.  

David: Nej det är Laga som finns. Det som kommer snart nu i vår är Gripen. Som kommer 

jobba emot narkotika samt inre utlännings kontroll. Hur de kommer att jobba vet jag inte. Det 

är operativa ledningsgruppen som kommer styra Gripen.  

Erika: Ja ungdomsspanarna jobbar ju också riktat mot narkotika när det gäller ungdomar så 

det är väl det jag kan tänka mig. 

 

Vad tycker du kan göras bättre/känns bristfälligt i arbetet mot narkotika?  (Lag 

stiftning, metoder, utarbeta bättre teorier, mer utbildning inom drogtecken osv. osv.)  

Staffan: En ide kan vara att från regerings nivå se till att en person som varit missbrukare får 

lov att flytta för att den kommunen inte försörjer den personen mer. I och med att denne får 

flytta tappar den personen sina kriminella vänner och kontakter. Synd att man inte får 

kroppsvisitera en misstänkt bara för att han är hög det krävs mer, han ska ha ett nervöst 

beteende och andra omständigheter som talar för att den misstänkte också är skälig misstänkt 

för innehav. Ett eget bruk är ju begånget tidigare alltså inte just nu och således finns inget 

bevis för att den misstänkte har nått på sig.  
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David: Det är rätt bra som det är nu, vi är fu ledare som polis assistent gällande ringa 

narkotika brott här i Södermanlands län dvs. det är delegerat ner till polis assistent. Du som 

assistent tar alla beslut. Lag stiftning ser jag inga problem i och metoderna har jag inget att 

kommentera om. 

Erika: Tycker man kunde väcka mer intresse hos den enskilda polisen tex genom mer 

utbildning inom drogtecken och vad man kan göra åt narkotika problematiken. 

  

Om du får ett tillfälle att på ett enkelt och kortfattat sätt berätta för en nybliven kollega 

(som inte kan så mycket om narkotika och arbetsmetoder) om vad som är viktigt att 

tänka på och hur man bäst jobbar och agerar när det gäller narkotika brott som du 

vanligast kommer i kontakt med i ditt NPO.  

Staffan: Det viktigaste att tänka på är att VÅGA. Våga kontrollera, fråga och vara jobbig. Det 

är obekvämt att konfrontera människor på det sätt som man är tvungen när man arbetar mot 

narkotika. Dessutom måste man ofta överraska personen man ska kontrollera, i syfte att inte 

gå miste om narkotika. Detta gör att den första kontakten lätt blir lite hotfull. Håll koll på 

personens händer! Dels för din säkerhet men även för att det är lätt att slänga ifrån sig 

narkotika. Det går snabbare än vad man tror.  

 

För att bli framgångsrik måste man dessutom kunna finna sig de gånger man kontrollerar en 

"Normal-Svensson". Om du aldrig kontrollerar en person som visar sig vara "grön" så gör du 

för få kontroller och går sannolikt miste om en hel del beslag. Dessutom kommer du 

antagligen inte upptäcka nyrekryterade missbrukare i lägre åldrar i samma utsträckning. 

 

När man har kontrollerat en person som visar sig vara "grön" är det viktigt att man agerar på 

ett sätt så att personen känner sig bekväm när han eller hon lämnar kontrollen. Om jag måste 

kontrollera en person som jag inte är säker på är missbrukare brukar jag säga något i stil med: 

"Ursäkta, det var från polisen. Du är jättelik en person som är efterlyst här i Eskilstuna, jag 

måste tyvärr be om ditt Id-kort." Syftet är givetvis att underlätta för personen man kontrollerar 

om det nu visar sig att han inte har någonting med narkotika att göra.  

 

Läs in dig på lagstiftning och var kreativ när du arbetar. Både vad gäller arbetsmetoder och 

juridik. Din fantasi är vad som kommer att sätta gränser vad gäller arbetsmetoderna. Var 

ödmjuk mot narkomaner, de är värda mer än ditt förakt. När det är tillämpligt tycker jag att 
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man ska försöka arbeta aktivt för att ge vård enligt LVM. Det skulle vara ovärdigt svensk 

polis att inte göra det samtidigt som det är brottspreventivt om något. 

 

David: Ta kontakt med "misstänkta" personer, det är inte olagligt att prata med folk även om 

de inte är sk mt. Slå i registren på personnummer, spaningsregister mm kan ge "ledtrådar" om 

vad man ska leta efter och hur det förvaras. Titta efter narkotikatecken i ansikte (ögon, mun 

mm.), händer (darrande, svettningar etc.), kroppsryckningar mm. 

 

 Observera om personen vekar nervös, fladdrig, flackande blick. Ha kontroll på vad personen 

gör med händerna. Man kanske inte behöver be dem visa händerna utan göra detta lite diskret 

så de inta anar oråd direkt. Det år snabbt att slänga ifrån sig narkotika och ser man inte så 

kanske det inte är så lätt att binda personen till något som ligger på marken/golvet.  

 

Titta efter i bilen innan och efter den körs in  till polisstation. Ifall man hittar något som 

misstänkt lagt ifrån sig kan man med säkerhet säga att det inte fanns något innan och alltså 

måste komma från aktuell person. (Gäller egentligen alla case men särskit viktigt gällande 

missbrukare.)  

 

Var trevlig i ditt bemötande, skapa en "personlig" kontakt på ett lagom plan. Många 

missbrukare har ett behov av att prata om de möter rätt polis och mycket uppgifter, 

spaningsuppslag mm kommer från dessa möten. Vid visitation; tänk på myntfickor, inne i 

foder på jackor och andra skrymslen! Om ni planerar att åka civilt ex ett nattpass, "reka" 

under dagen när mycket folk är i rörelse var det är bra att placera bilen, var man kan stå och 

spana etc. Lättare att göra när det är ljust och man smälter in i miljön. Läs material om 

narkotika, nyheter mm.Mycket eget ansvar! 

 

Erika: Tipps leder till spaning som i sin tur kräver tålamod och att man ska få till ett innehav. 

Ingången är att agera snabbt narkotika försvinner snabbt, hund är att föredra. Glöm ej bort 

förråd, vind och källare vid husrannsakan för att söka narkotika. Gällande påtänd person 

mycket viktigt att hålla koll på händerna och hålla koll vad denne gör med sin mobiltelefon. 

Det är ofta svårjobbat och mycket narkotika göms mer och mer utomhus.  
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3.4 Vad gör polisen för att förhindra narkotikabrottsligheten i Västra 

Götaland, NPO Stenungsund?  

 

För att på ett så enkelt sätt som möjligt belysa arbetsmetoder och tillvägagångssätt har det 

hållits en intervju med två erfarna poliser inom narkotikaproblematiken. Dessa två poliser är:  

 Sven Davidsson, inspektör, började PHS, Stockholm 1978. Jobbar som spanare i 

20 år och åkt radiobil i hälften.  

 Lars Wahlin, inspektör, började PHS Stockholm 1989. Radiobil fram till 1995 

och sedan spanare sedan dess.  

 

Erfarenhet från just narkotikabrottslighet.  

Narkotika har vi jobbat sen när vi började som poliser, det är narkotikan som är ”navet”.  

Narkotikabrottsligheten har följt med hela vägen. Specialiseringen mot narkotika har dock 

börjat de senaste åren med spanverksamheten. Lars och Sven har arbetat med varandra i 10 år 

nu. Det är allmänt känt att narkotika och stöld brottsligheten hör ihop, så arbetar man med det 

ena så jobbar man även mot det andra, uppger Lars.  

 

Tycker du personligen att det är intressant att jobba mot narkotika eller ingår det i din 

arbetsuppgift? Har du valt det själv? 

Både och. Vi är ålagda att arbeta med narkotika från cheferna. Men allt eftersom blir det 

intressant med narkotika och det skapar ett eget engagemang och intresse. Det finns mycket 

att göra gällande narkotikabrottsligheten. När man är ute och jobbar lär man sig nya 

bekantskaper och ett personligt engagemang. Man blir mer och mer intresserad över att 

fortsätta arbetet.  

 

Hur viktigt är det med ett personligt engagemang i arbetet mot narkotika? 

Det är det som bär, intresset att för att man kan göra skillnader. Arbetet kan vara slitsamt, men 

det är det personliga intresset som bär i de svåra stunderna. Att man bryr sig om de människor 

som är missbrukare är viktigt, det värsta som kan hända en missbrukare är att man inte bryr 

sig om dom. Missbrukarna är vana vid att människor inte bryr sig om dem. Socialtjänsten 

informeras omedelbart om det finns uppgifter att någon människa behöver hjälp. Allt för att 

hjälpa människorna.  
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Det satsas inte några större resurser och pengar på missbrukarna. Det är därför återigen viktigt 

med att man har en personlig och hjälpande inställning.  

 

Arbetas det efter några brottspreventiva teorier? 

Det finns säkert spår av det i arbetserfarenheten men vi arbetar efter en arbetsmetodik som vi 

följer. Om det är kopplat till några teorier är inte något som vi vet. Teorier är inte något som 

vi känner igen, vi jobbar efter ett eget koncept, ett material. Verksamheten bedrivs oftast inte 

som spaning, utan ingripande åtgärder mestadels. Insatser för att motverka brottsligheten. När 

vi ”får tag” på en missbrukare bombarderar vi dom med argument. Kommer missbrukarna 

med argument så pulvriserar vi dom blixtsnabbt.  

 

Det gäller att vara aktiv under de perioder så det finns störst risk för brottslighet. Oftast efter 

helgerna. Att arbeta efter tillvägagångssättet ”katten runt het gröt” fungerar inte utan det är 

viktigt att konfrontera missbrukare direkt när vi för kännedom om brottslighet.  Vi arbetar 

efter magkänsla och erfarenheter från tidigare polisarbete, inte efter vetenskapliga teorier.  

 

När jag, intervjuledaren, beskriver rutinaktivitetsteorin så menar Lars och Sven ändå på att 

insatserna som görs ger effekt. När en missbrukare konfronteras så sprider den person sina 

upplevelser till andra missbrukare som i sin tur då förhoppningsvis avstår från brottslighet.  

 

Styrs insatserna från högre ort eller är det ni själva som tar initiativ till åtgärderna? 

Vi får direktiv ändå uppifrån regeringen och RPS att vissa områden ska prioriteras. Sedan har 

”våra” chefer det ansvaret att lägga ut uppgifterna till de olika områdena. Till slut kommer 

Närpolischefen i Stenungsund till oss och ger oss frågan ”kan ni lösa detta”?  

 

Vad görs i Stenungsund under ett år gällande narkotikaproblematiken? Görs det några 

riktade insatser?  

Nu bedrivs ett narkotikaprojekt som sträcker sig från slutet av januari till och med april. Förra 

året hade vi en insats från november till och med mars. Innan dessa långa perioder har vi haft 

kortare insatser, kanske bara under en vecka. Vi involverar andra personer på polisstationen, 

de som jobbar med annat får sätta upp sig på en lista som löper under 4 veckor. Dessa 

personer får då möjlighet att medverka under insatserna. Detta görs för att lära och visa de 

som dagligen inte jobbar med narkotika så mycket lite mer om problematiken och vilket 

”tänk” man ska ha och hur man hantera narkomanerna.  
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Hur arbetar turlagen vanligtvis mot narkotika när det inte görs någon riktad insats?  

Det är nog blandat. En del arbetar mindre aktivt och en del är väldigt aktiva. De personer som 

varit med oss under en riktad insats arbetar vanlig mer aktivt sedan efter när det går tillbaka 

till IGV (ordningen) eller vad det handlar om. Oftast ger det en nytändning efter att få ha varit 

med under en riktad insats. De inser fördelarna med narkotikalagstiftningen. Till exempel: om 

en patrull stoppar en personbil där föraren saknar giltigt körkort för personbil och det finns 

tecken på drogpåverkan. Att det inte bara blir en rapport olovlig körning utan att man också 

tar med person för kroppsbesiktning och att man utför en husrannsakan i bilen för att leta efter 

narkotika.  

 

Vad görs under den riktade insatsen? 

Den löper under ca 4 månader. Vi arbetar efter ett material som vi har arbetat fram. I material 

beskrivs ca 140 personer. Från dag ett i den riktade insatsen går vi på den person som verkar 

mest intressant efter tips. Och efter det blir det fler och fler namn som verkar intressanta. Det 

kommer nya namn hela tiden. Hålen fylls igen.  

 

Antingen knackar man på, frågor hur det står till och rakt och bestämts säger att vi har 

uppgifter om att det hanteras narkotika här. Sedan gör vi en uppfattning om hur det ser ut. Det 

händer då och då också att de uppgifter som lämnats till oss inte stämmer och att vi får åka 

därför tomhänta.  

 

Det gäller att göra en bedömning av det material som vi har. Får vi inte träff på en person som 

vi ”går på” så är inte det hela världen. Personen i fråga märker ju att ”oj då, polisen är ute och 

kollar runt”.  

 

Det är alltid bra att prata med folk och söka upp folk. Det ger effekt. Det är så vi arbetar.  

 

Hur många och vilka jobbar med insatsen? 

Det är vi två, Lars och Sven. Under vissa insatser tar vi hjälp av IGV och under vissa insatser 

arbetar vi ensamma. Under den här veckan som är nu så arbetar i helt ensamma. Det finns 

ingen personal att tillgå. Det varierar från att bara vara oss två, till att vi är fyra stycken som 

åker ut och arbetar.  

 



Rapport nr: 379 
 

 22 

Civil eller uniformerad polis? Vilket fungerar bäst? 

Vi är aldrig uniformerade när vi arbetar ute men IGV kan ibland stötta oss och då är de 

uniformerade. Under den planlagda verksamheten är vi aldrig uniformerade.  

 

Det är enklare att arbeta civilt. Det väcker inte så mycket ”ont blod” när man går in i en 

husrannsakan civilklädd och det gör ju att jobbet blir lättare för oss själv. Man slipper 

argumentera så mycket. Man kan undvika konflikter. När vi arbetar civilt syns vi ju mindre 

också även om de kända missbrukarna känner igen oss ändå.  

 

Bland missbrukarna så blir det oroligheter och ”prat” när vi är civila kontra uniform. 

Missbrukarna undrar ”vem är det som har tjallat” som exempel.  

 

När uniformerad personal används så väcker det inte så mycket ”oro” bland missbrukare. Det 

blir som ett naturligt inslag för dem, att se uniformen och den målade bilen.  

 

Ibland kan det vara lättare att använda sig av att uniformerad polis som vid ett stopp till 

exempel. Om en person kommer ut från en knarkarkvart, om man ska ta den personen, så blir 

det lättare att genomföra det med en uniformerad polis.  

 

Det finns för- och nackdelar med allting.   

 

Har den riktade insatsen använts vid tidigare tillfällen? 

Under årens lopp så är det ett återkommande inslag. Man skulle vilja önska att det är något 

som är permanent istället vid varje NÄPO.  

 

Förra periodens resultat så rapporterades 128 personer för 167 brott. I stort sätt var det bara 

narkotikabrott men stöld och vapenbrott förekom också. Narkotikabrotten var varierade, allt 

från ringa narkotikabrott (som vi utgår från) till grovt narkotikabrott.  

 

Har det skett en ökning av narkotika i området de senaste åren? 

Ja, dels kan man se att det är många yngre människor som har tillkommit. Det är en annan 

inställning till droger också. Inställningen är att det inte är så farligt. Preparat som tidigare inte 

funnits på gatan finns även nu också på gatan, kokain t ex.  
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GHB och GBL och tillkommit mycket de sista åren.  

 

Historiskt sätt så har kommunerna runt omkring Göteborg varit en hasch- och amfetamin 

marknad. Men de senaste åren har också kokain tillkommit, som en vanlig drog bland både 

äldre och yngre. Även ungdomar missbrukar kokain. Det är väl utbrett. Det är 

anmärkningsvärt tycker vi.  

 

Den siste ”pundaren” vi hade att göra med sa till oss att han inte hade någon som helst aning 

om att han var påverkad av kokain. Antingen ljuger han eller så talar han sanning.  

 

Hasch missbruket är väl utbrett i vårt område. Ungdomarna röker hasch och ser det inte som 

farligt. De stödjer sig på att våldsbrottsligheten är förenat med alkohol vilket i och för sig är 

sant men de ser inte baksidorna med ett haschmissbruk, vilket är att det är ett missbruk.   

 

Vad har ni för förhoppningar, mål och vad blir det för resultat med den riktade 

insatsen? 

Klarar vi av att vända på en person ifrån det här missbruket så är det värt hur mycket som 

helst. Om vi lyckas med att förmå en person till at sluta sitt missbruk, att få god kontakt med 

sin familj och ordning på hans eller hennes ekonomi så är det guld värt.  

 

Annars är ett av målen att i överhuvudettaget få ner brottsligheten (tillgreppsbrotten och 

narkotikabrotten) och att belys problemet. Många vet om att det missbrukas här och där, men 

det gäller att belysa det så att det kan upphöra.  

 

Beroende på vad som händer så kan insatsen resultera i många olika scenarion. Vid förra 

insatsen fick vi en så bra öppning så att kommunen i områden där insatsen företogs fick skaffa 

flera extra behandlingsplatser för de ungdomar vi konfronterade. Att ungdomarna fick vård 

var en direkt konsekvens av vårat arbete med den riktade insatsen.  

 

Vad kan göras bättre? 

Förutsättningarna är så olika från år till år, dels hur mycket hjälp vi får från IGV och sen kan 

det också bero på vem som sitter inne eller vem som inte sitter inne. Det är också olika från år 

till år hur mycket information vi sitter på. Även om vi bedriver dessa narkotikaprojekt så är 

det annat vi gör också, t ex letar efter vapen. Vi är inte helt ”ostörda”.  
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3.5 Kritisk granskning av resultatet  

För att få ett så tillförlitlig resultat som möjligt så krävs det nyaste materialet som går att få 

tag på. Vi har inte lyckats finna material som är nytt, utan en del av litteraturen som använts 

är några år gammal. Detta kan leda till att andra arbetssätt har vidareutvecklats, arbetssätt som 

vi inte då kunnat belysa i studien. Vi har, utan att lyckas, letat information som är nyare än 

den vi använt i resultatet.  

 

3.6 Resultatsammanfattning  

3.6.3 Intervju Eskilstuna 
I Eskilstuna görs riktade insatser främst via en projektgrupp vid namn LAGA som i framtiden 

kommer övergå till att bli fast. LAGA var tänkt till att sättas in där det fanns en problembild 

lokalt dvs. i Eskilstuna NPO. Det kunde vara jobb som krogövervakning, våld i centrum och 

narkotika. Det man fokuserat på i detta arbete är hur LAGA jobbar mot narkotikan i 

Eskilstuna samt hur ordningen jobbar mot narkotikan. 

 

Även på regional nivå dvs. hela Södermanlands län finns riktad insats i form av GRIPEN. 

Fokuseringen ligger på NPO Eskilstuna och därav kommer inte GRIPENS insatser tas upp. 

Planerade insatser görs t.ex. i en veckas tid någon gång i månaden. 25 % av arbetstiden är 

riktad verksamhet.  

 

Vad som framkommer av intervjuerna som är gjorda är att det är viktigt med intresse och 

engagemang och att det underlättar att man ”brinner” för det man gör annars e det svårt att bli 

duktig. Viktigt att man också är bra påläst om de lagstöd vi använder oss av. 

 

Ordningspolisens arbete mot narkotikan är också det mycket eget initiativ. Har man inget jobb 

som ligger på så kan man alltid söka upp aktuella fordon och personer, åka förbi aktuella 

adresser. I Eskilstuna går man efter en 10 i topp lista av dem mest brottsaktiva. Det ingår 

också att jobba mot narkotika i ordningspolisens uppdrag.  

 

Utbildnings mässigt anser de intervjuade poliserna att de har tillräcklig utbildning från PHS 

för att klara av jobbet och menar på att kunskapen växer med tiden och att erfarenheten spelar 

stor roll. Samt att man måste våga ta för sig för att bli duktig och nyttja sina 
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samarbetspartners. Att vara fel ute är inget man ska gräva ner sig med utan ta lärdom för nästa 

gång är man rätt ute.  

 

Arbetet mot narkotikan styrs mycket från ledningen och av informationen man får från 

kriminalunderrättelsetjänsten. Utifrån den informationen beställs riktade insatser mot det 

problemet som LAGA ska arbeta emot. Ibland finns det ju inget att gå på då kör man själv var 

man tror problem finns och återigen spelar engagemanget och initiativet stor roll.  

 

Arbetsmetoderna som används är det bara fantasin som sätter gränserna kortfattat är det mest 

olika takiska metoder som det inte finns något namn på utan det gäller att luras och ligga 

steget före.  

3.6.4 Intervju Stenungsund   
I Steungsund görs det en riktad insats, minst en gång om året, som varar i ungefär 3-4 

månader. Under insatsen, konfronteras personer som missbrukar narkotika, och på det 

spåret spinner det senare vidare. Fler namn kommer upp och fler misstankar om missbruk 

uppstår. Flera personer involveras på polisstation, utöver de två spanarna som utför insatsen, 

tar de ofta hjälp av IGV (ingripandeverksamheten) för förstärkning.  

 

Poliserna som intervjuades har flera års erfarenhet från just narkotikabrottslighet. De uppger 

att insatserna som görs mot narkotika styrs delvis från högre ort och delvis från dem själva. 

De är viktigt med ett eget engagemang, det är viktigt att man bryr sig om personerna som man 

konfronterar.  

För att lyckas med att konfrontera missbrukarna på bästa möjliga sätt gäller det att vara ute i 

rätt tider, oftast under och efter helger. Det är viktigt att konfrontera personerna när man 

direkt får kännedom om brottslighet, inte vänta. De arbetar alltid civilt, de säger att det inte 

”väcker så mycket ont blod” när de t ex gör en husrannsakan civilt.  

 

Under åren lopp är den riktade insatsen ett återkommande inslag. Insatsen har visat sig 

fungera och bli effektiv. Lyckas de vända en person från missbruk till ett normalt liv igen, är 

det guld värt uppger de intervjuade poliserna.  
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4 Diskussion 

I det avslutande kapitlet av rapporten kommer vi att analysera och tolka resultatet. 

Frågeställning 4 och 5 och kommer således också att besvaras under kapitlet.  

 

Genom att intervjuat en eller flera personer om deras arbete så kan man lätt dokumentera 

arbetsmetoder. Grundidén med studien är att ge vidare kunskap och intresse i ett område som 

rör polisen i dess dagliga vardag. Vad görs då nationellt och i Stenungsund och Eskilstuna? 

4.1 Nationellt  

Via insamling av material har vi sett att Rikspolisstyrelsen kontinuerligt utarbetar nytt 

material för landets 21 polismyndigheter. De senaste verktygen är som tidigare nämnt, PNU, 

PUM, VPOP som ska hjälpa polisen att bli betydligt mer effektiva än tidigare. Via de nya 

verktygen ska polisen bland annat bli bättre på samordning på lokal regional och nationell 

nivå.  

4.2 Eskilstuna 

I Eskilstuna jobbar främst LAGA mot narkotikaproblemen och det sker oftast via riktad 

verksamhet. De viktigaste egenskaperna för att göra ett bra jobb är ett stort intresse och 

engagemang. Eget initiativ är också en faktor för att bli bra på det du gör. Detta framkommer 

tydligt i intervjun. Även på ordningen som även jobbar mot narkotika men inte på samma sätt 

som LAGA anses att intresse och engagemang vara viktigt för att se och upptäcka 

narkotikabrott. Då inte patrullen är upptagen på jobb kan man alltid jobba emot 

narkotikaproblem och gå efter 10 i topp listan som innefattar dem mest brottsaktiva just då. 

En kanske avgörande faktor för att få mer intresse och engagemang är att man får mer ansvar i 

sitt arbete och det har man lyckas bra med i Södermanland där man som polisassistent är FU 

ledare gällande ringa narkotika brott. Det innebär att du som assistent tar alla beslut gällande 

tvångsmedel och övrigt i det case du utreder.  

 

En viktig sak som kom fram under intervju är att poliserna också tänker längre än bara till 

narkotikabrotten utan att narkotikabrott också ger upphov till annan brottslighet så som 

tillgreppsbrott och våldsbrott.  En viktig sak är också att den personen som eventuellt grips för 

ett narkotikabrott i slutskedet kan bli helt drogfri då anser poliserna att man verkligen har 
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gjort nått bra och varit till stor nytta. När det är tillämpligt försöker man arbeta aktivt för att 

ge vård enligt LVM. 

 

Utbildningsmässigt räcker det med den utbildning man får på polishögskolan för resten lär 

man sig ute på gatan, det man behöver är erfarenheten. Våga kontrollera personer och vara 

jobbig. Det är obekvämt att konfrontera människor på det sätt som man är tvungen när man 

arbetar mot narkotika men ett måste för att upptäcka brott. Att läsa in sig på lagstiftning och 

vara kreativ när du arbetar är viktigt och fantasi är vad som kommer att sätta gränser vad 

gäller arbetsmetoderna dessa egenskaper är en av orsakerna till att LAGA varit framgångsrik 

Man ansåg överlag i intervjun att man inte hade koll på kriminologiska teorier och att de 

heller inte användes. Man har viss kunskap om teorier och att den kunskapen mer förklarar 

varför en person hamnat där den är. Om man då var mer påläst om kriminologiska teorier 

kanske skulle LAGA och ordningspolisen göra att ännu bättre jobb och det brottspreventiva 

skulle få mer effekt? 

 

En av dem viktigaste sakerna som man ska tänka på när man konfronterar en missbrukare är 

att ha koll på händerna det var samtliga enhälliga om i intervjun för narkotika försvinner 

snabbt om man inte har uppsikt samt att man som polis i yttre tjänst har stort eget ansvar att 

hänga med och läsa nyutkommet material om narkotika.  

 

När det gäller kriminologiska teorier uppger poliserna i intervjun att dem har viss koll på olika 

teorier men att vilka dem är till namn har man inte koll på samt att man inte tänker på dem i 

sitt dagliga arbete. Kriminologiska teorier kan ju förklara varför en typ av människa hamnar i 

missbruk och andra inte. Förståelsen och kunskapen om olika teorier skulle kanske kunna ge 

upphov till bättre arbetsmetoder och att lättare hitta på missbrukare och 

narkotikabrottsligheten i vårt samhälle varför då inte läsa in sig på dessa?  

 

Gällande att se att man jobbar rätt mot narkotikan görs inga direkta mätningar inte heller förs 

statistik över resultatet. Det man kan se till hur det ser ut är antalet anmälningar och antalet 

polis initierat LVM fall.  
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4.3 Stenungsund 

Vad görs då i Stenungsund mot narkotikabrottslighet? Poliserna som intervjuades uppger att 

de går hårt mot den brottslighet som ligger närmast gatan, alltså mycket eget bruk. Det är där 

brottsligheten är som störst, och det är där insatser gör mest nytta.  

Ett stort eget engagemang är viktigt för ett effektivt arbete. Det gäller att bry sig om de som 

man konfronterar. Det här trycks hårt på och verkar vara en viktig pusselbit i arbetet. För att 

förstå narkotikabrottslighet används tidigare erfarenheter och kunskaper. Teorier och andra 

vetenskapliga förklaringar till brottsligheten används inte primärt i arbetet. När poliserna dock 

tänker till så märker de att rutinaktivitetsteorin fungerar utan att de hade vetskap om det. De 

beskriver resultatet så att när en person konfronteras så sprider denne person det budskapet till 

andra missbrukare som det då görs inverkan på. Bristande kontroll är inte längre bristande 

kontroll utan missbrukarna vet om att polisen är ute och ”spanar”.  

 

Poliserna är ålagda att arbeta mot narkotika. Det är inte bara deras egen önskan. Varje år 

skickas det ut regleringsbrev från regeringen till Rikspolisstyrelsen. Utifrån detta så upprättas 

handlingsplaner på respektive polismyndighet. Utifrån handlingsplanerna upprättas insatser 

mot olika typer av brottslighet. Men det är även ett eget engagemang som styr insatserna. 

Resultatet av insatserna blir så bra på grund av att man vill försöka förstå och hjälpa de som 

man konfronterar.  

 

Resultatet av insatsen som genomförs varierar från år till år. Det beror på vilka resurser som 

tillhandhålls i form av personal. Det beror även på hur situationen ser ut ute i verkligheten. 

Vilka sitter ”inne” och vilka är ”ute”. Stenungsund är ett relativt litet område med 3 

kommuner. Det finns inga uttalade problem med narkotika. Ändå registreras det många fler 

människor för narkotikabrottslighet under insatsen jämfört med om man inte hade gjort 

någon. Det förs ingen statistik över resultatet. Resultat blir att för de som genomfört insatsen 

märks skillnad. De kanske lyckas vända en person från missbruk till ett normalt liv, och det är 

guld värt tycker poliserna.  

 

Det som fungerar för att bekämpa narkotikabrottslighet är att på många sätt vara ute i 

verkligheten och bry sig. Synas, prata och ta hand om människor på bästa möjliga sätt. Att 

försöka se bortom att det bara är ett brott och också se att det oftast är en människa som är i 
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behov av hjälp och stöd. Att ta död på alla argument som talar för ett missbruk, att förmå de 

utsatta att sluta upp och se andra positiva saker i livet. 

4.4 Slutsatser och förslag  

Från både Stenungsund och Eskilstuna framgår det tydligt att ett eget engagemang är viktigt i 

arbetet mot narkotika. Det gäller att ligga i och bry sig, det är de intervjuade poliserna överens 

om.  

 

Från dessa två granskade myndigheter görs riktade insatser, vilket glädjes. Eftersom vi inte 

gått in djupare på fler myndigheter och deras tillvägagångssätt mot narkotika så vet vi inte om 

de visar samma goda resultat som Västra Götaland och Södermanland men vi kan anta att det 

görs liknande åtgärder. Nationellt görs det som vi beskrivit, handlingsplaner som är avsedda 

att användas för landets 21 myndigheter. Narkotika är ett sådant brett problem i Sverige idag, 

så det är glädjande att se ett sådant engagemang som vi har fått erfara, främst utifrån våra 

intervjuer på respektive område.  

 

Att arbeta mot narkotika gäller hela tiden att man är på hugget, att man är ute och arbetar 

aktivt. Varför? Jo därför att de misstänkta gör allt för att dölja sin brottslighet. Det gäller som 

polis att ligga steget före. Har polisen uppslag så ska de gå in och konfrontera så fort som 

möjligt, inte ligga och avvakta. Att utnyttja känslan ”jag ligger rätt”. Det gäller att våga som 

polis, inte bli rädd för att göra misstag. Alla poliser gör misstag och fel någon gång, det är 

från sina misstag som vi lär oss. Det är inte värre än att säga ”ursäkta, jag hade fel”.  

 

Att arbeta framgångsrikt mot narkotika betyder att man som polis är en god människokännare. 

Det gäller att märka om en person ljuger, eller talar sanning. Man bör ha ett gott bemötande 

mot de man konfronterar. De personer som upplever ett gott bemötande från polisens sida, ger 

ofta mer tillbaka i form av information och upplysningar.  

Som polis ska man försvåra brottslighet. För att lyckas med detta krävs en engagerad polis 

som ligger steget före och som aktivt ”stör” brottslingen. Med att ”störa” menar vi att man 

bryr sig, på ett hårt men ändå ödmjukt sätt.  

 

Det nya verktyget VPOP tror vi kommer att fungera bra därför att via VPOP kommer det att 

dokumenteras nedsatt tid och resultat från en viss insats. På det här viset kommer 

polismyndigheterna lära sig att optimera sina resurser till tid och personal. Vi tror att det finns 
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misstänktsammet och negativitet mot VPOP för att poliserna i yttre tjänst kan känna att 

verktyget är till för att kontrollera deras tid. Men vår uppfattning är att verktyget kommer att 

ge ett positivt resultat.  

 

För att förstå brottslighet har det utvecklats ett antal kriminologiska teorier. De teorier som vi 

tycker förklarar narkotikabrottslighet på bästa sätt är de teorier i rapporten. De intervjuade på 

myndigheterna fick frågan om de känner till några av dessa teorier och arbetar efter dessa. 

Svaren på frågan skilde sig mellan myndigheterna men gemensamt var att poliserna hade lite 

kunskap om dessa. De fanns dock en förståelse om innebörden av t ex rutinaktivitetsteorin, 

även om de inte visste att den heter så. Vi frågar oss frågan om polisen i de områden vi 

intervjuat skulle kunna ha användning av mer kunskap gällande kriminologiska teorier. Vi 

tror att de skulle det. Speciellt de teorier som ligger nära till hands gällande 

narkotikaproblematiken, som t ex rutinaktivitetsteorin.  

 

Som avslutning av rapporten skulle vi vilja diskutera ett problem i lagen gällande befattning 

med narkotika. Problemet har vi inte belyst med de intervjuade på respektive område. 

Orsaken till att vi vill det är för att vi vill stoppa missbruket. Problemet ligger i att försök till 

ringa narkotikabrott inte är straffbelagt enligt Narkotikastrafflagen. Som i en situation där en 

person som försöker sälja narkotika (mängd som utgör ringa narkotikabrott) till en person som 

aldrig köpt narkotika innan. Om polisen konfronterar den här personen precis innan han får 

det i handen så skulle han gå fri från ansvar. Via en lagändring, att försök till ringa 

narkotikabrott ska kriminaliseras, så skulle vi istället förhoppningsvis kunna hålla ytterligare 

en person borta från missbruk. Vi är övertygande om att som det är idag, så försöker den här 

personen att köpa narkotika två veckor senare igen.  

 

Om straffsatsen för försök till ringa narkotikabrott skulle bli böter eller om vi kan erbjuda 

personen vård, är upp till en eventuell lagstiftare att bedöma. Vi anser att båda åtgärderna 

skulle vara effektiva.   
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