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 Abstract 

 

Narkotikan är idag ett stort problem i Sverige och detta är den stora anledningen 

till varför dessa gatulangningsgrupper har startats. Rapporten avser att belysa 

gatulangningsgruppens arbetssätt, metoder, teorier och resultat. Arbetet kommer 

att grunda sig på intervjuer med erfarna poliser inom gatulangningsgruppen och 

fokus kommer att ligga på polismyndigheten i Skåne närmare bestämt 

Hässleholm. Dessa grupper gör riktade insatser mot olika personer som begår 

brott mot narkotikastrafflagen. Det finns ett antal olika teorier och modeller som 

rapporten innehåller som förklarar varför en person begår brott. Teorierna som 

kommer att behandlas i arbetet är rutinaktivitetsteorin, beslutsteorin och primär, 

sekundär och tertiär brottsprevention. Modellerna som innehåller dessa teorier  

används av polisen i Hässleholm. Rapporten kommer också att innehålla vilka 

narkotikapreparat som gatulangningsgrupperna kommer i kontakt med i deras 

arbete. På grund av gatulangningsgruppens insatser kan man genom statistik se att 

de utgjort ett bra resultat om man jämför med tidigare år då när dessa grupper 

ännu inte hade bildats.  
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 Inledning 

GLG (gatulangningsgruppen) eller så kallade störningsgrupper är en enhet inom 

polisen som arbetar mot narkotika. I denna enhet finns en särskild kompetens som 

avsatts, bland annat för att förhindra att handel på gatunivå och att öppna 

drogmarknader etableras.1 

Vi kommer i detta arbete försöka ge läsaren en inblick om hur gatulangningsgrupper 

arbetar mot narkotika samt vilka metoder som används och om det har gett något 

resultat. I dagens Sverige är narkotikan ett stort problem framför allt hos våra 

ungdomar som riskerar att deras hälsa och utveckling skadas. Ingripanden vid ringa 

narkotika brott kan hindra ungdomars narkotikakarriär.  

Tullverket och Polisen har kartlagt narkotikans väg till Sverige där de beskriver den 

handel genom införsel från bl.a Baltiska länder, Polen, Tyskland, Nederländerna och 

Marocko. 

Öresundsbron, hamnarna och flygplatserna i Skåne är också införselportar som 

langarna använder sig av. Den större delen av narkotikan som tas in i Sverige är svår 

att upptäcka p.g.a den stora mängd trafik som rullar igenom tullen.2  

Arbetet mot narkotika bedrivs förenklat sett på tre nivåer: mot den grova 

brottsligheten, genom spaning på bred front mot gatulangning och eget bruk samt 

genom polisens dagliga arbete i vardagen mot innehav och bruk.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Polisen      www.polisen.se  
2 Tullverket www.tullverket.se  
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1.1     Bakgrund  

 

Anledningen till att dessa gatulangningsgrupper startats upp är den omfattande 

narkotikahandeln och användandet av narkotikan i Sverige.  

Totalt har landets lokala myndigheter uppskattningsvis närmare 600 ”renodlade” 

narkotikapoliser. Gatulangningsgrupper stod för den näst största delen av 

ingripandena (omkring 20 procent), medan personal från narkotika- eller 

brottsspaningsrotlar stod för en blygsammare andel (omkring tio procent) under 

2001. Polisens bekämpning av narkotikabrottsligheten bedrivs både på lokal och 

nationell nivå. 3 

I massmedia kan man ofta läsa om polisens insatser mot narkotikan som ofta utgörs 

av polisens gatulangningsgrupper. Dessa grupper arbetar under närpolisens (NPO) 

avdelning.  

 

Deras arbetssätt utgörs ofta av spaningsarbete på diskotek, krogar, intenetspaning, 

egna utredningar och olika tillställningar så som festivaler. Tips från både allmänhet 

och från deras egna informatörer är ett viktigt arbetsredskap som dessa grupper 

använder sig av.  

 

Anledningen till  varför vi skriver den här rapporten är att vi vill skaffa oss mer 

kunskap och förståelse om vilka metoder, vilka teorier samt om GLG´s insatser har 

gett något resultat.  Förhoppningsviss kan vi i slutet av vårt arbete komma med egna 

idéer och förslag till förbättringar. Vi hoppas att vår rapport ska skapa intresse inom 

området hos bland annat polisstudenter men även hos färdigutbildade poliser.  

För att få en samhällsmässig bild av det hela så vill vi visa vilka som begår dessa  

narkotikabrott.  

 

 

                                                
3 BRÅ-rapport 2003:12 Polisens insatser mot narkotikabrottslighetens sid 13 
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1.2 Syfte 

Syftet är att försöka belysa gatulangningsgruppers arbete mot narkotika på gatunivå 

i Hässleholm, vilka metoder som GLG använder i deras arbete och om dessa 

metoder har gett något resultat.  

1.3 Begreppsförklaring   

FU – ledare  Förundersökningsledare – benämning på den person som leder 

en förundersökning angående misstanke om brott. 

IGV  Ingripandeverksamhet – utryckningsenhet inom 

polismyndigheten.  

VPOP Verktyg för planlagd operativ verksamhet.  

GLG Gatulangningsgrupp som arbetar mot narkotikabrottslighet på 

framför allt gatunivå.    

 TKR  Telefonavlysning vid grövre brott. 

NÄPO/NPO Närpolisområde. 

NSL Narkotikastrafflagen. 

DURTVÅ Datoriserad utredningsrutin med tvångsmedelshantering  

 RAR Polisen anmälningssystem – rationell anmälningsrutin. 

 BRÅ Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett 

centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 

rättsväsendet. 

 EGET BRUK Narkotika som endast är avsett för egen användning.   

  

 PONS Polisområde nordöstra Skåne  
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1.4  Frågeställningar 

• Vilka metoder använder GLG? 

• Har GLG´s metoder mot narkotika brott gett någon effekt? Vad är effekten i 

så fall?  

 

1.5  Avgränsningar 

Vi ska avgränsa oss till polismyndigheten i Skåne med tyngd på Hässleholm. På 

grund av att arbetet hade blivit alldeles för stort och oöversiktligt.   

 

1.6 Tillvägagångssätt 

Vårt arbete kommer att grunda sig på intervjuer med poliser från PONS för att vårt 

underlag ska bli så bra som möjligt. Till vår hjälp kommer vi att använda oss ut av 

statistik och dokumentation från denna myndighet samt statistik från Brå. Vi 

kommer även att jämföra antalet anmälningar i Skåne Län med Näpo PONS. Senare 

i arbetet kommer vi också att beskriva olika personer som begår dessa typer av 

narkotikabrott och försöka förklara varför.  

Före  intervjun så sammanställde vi ett antal frågor som kommer att besvaras 

muntligen av två verksamma gatulangningspoliser i Hässleholm.  

 

 

 



Rapport nr. 433 

5
 

 

2007-09-03 

 

2  Teori  

Det finns många teorier som förklarar varför personer begår brott. Här nedan följer 

några teorier som på ett enkelt sätt förklarar detta. Dessa teorier vi valt används av 

GLG i Hässleholm och vi tycker de är relevanta att ta upp för att få en bra bild av 

det som vi inriktar oss på i arbetet.  

2.1 Rutinaktivitetsteorin 

I denna teori krävs att tre faktorer ska finnas för att brott skall kunna uppstå.4 Dessa 

tre följande är: 

 

• Motiverad gärningsman 

• Attraktivt objekt (sak eller person) 

• Bristande kontroll (formell eller informell) 

                                                
4 Dahl G, Problemorienterat polisarbete 2003 sid 21 
 

Faktorer som krävs för brottFaktorer som krävs för brott

Motiverad

gärningsman

Offer/

objekt
Tillfälle/

möjlighet
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Ex. Om en motiverad gärningsman (missbrukare) vet att det finns narkotika på ett 

speciellt ställe t.ex ”Plattan” i Stockholm och om det inte finns några poliser eller 

väktare på plats är det sannolikt att handeln kommer att äga rum i och med bristande 

kontroll. 

GLG´s uppgift är att försöka stoppa langningen och få tag i unga som är på väg att 

dras in i allvarligt narkotika missbruk. Ambitionen är att kartlägga missbruket och 

stoppa nyrekryteringen. För att gruppen skall kunna göra detta, måste man eliminera 

en utav faktorerna i modellen. För gatulangningsgruppen handlar det om att 

eliminera den bristande kontrollen. Detta hade bäst genomförts genom att gruppen 

bevakade platser under vissa tider på dygnet när de vet att narkotikahandel pågår.  

 

2.2   Beslutsteorin 

Denna teori tar upp fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet.5  

Dessa fyra är: 

• Öka upptäcktsrisken 

• Försvåra genomförandet av brott 

• Minska utbytet av brott 

• Försvåra bortförklaringar 

Ex.  Om en missbrukare har dålig ekonomi och denna behöver pengar för att 

finansiera sitt knarkmissbruk kan han genom stöld komma över saker som hjälper 

honom med att finansiera sitt missbruk t ex kvarlämnade mobiltelefoner, väskor, 

mynt i bilen osv. Med denna teori kan man förhindra att gärningsmannen begår brott 

genom att montera larm på bilen, lyser upp parkeringsplasten och helt enkelt inte 

lämna kvar värdesaker i bilen. Vissa personer försöker motivera ett medvetet 

tvivelaktigt eller direkt felaktigt beteende med bortförklaringar och ursäkter ” jag 

                                                
5 Dahl G, Problemorienterat polisarbete 2003 sid 23 
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visste inte att det var brottsligt att endast inneha narkotika” .  Genom att märka 

mobiltelefoner med stöldskydd är det inte lönsamt för brottslingen att stjäla den och 

sedan försöka att sälja den vidare (minska utbytet). 

 

2.3     Primär, sekundär och tertiär brottsprevention 

Primär brottsprevention innebär insatser från polisens sida som vänder sig till alla 

människor inom ett område (geografisk).6 Exempel på dessa insatser är: 

• Lagstiftning 

• Polisövervakning 

• Övervakningskameror 

• Märkning av stöldbegärlig egendom 

• Brottsförebyggande information 

 

Dessa insatser är till för att påverka människors attityder som sociala miljöer genom 

att ha fler poliser på gatorna som kan ge brottsförebyggande information till 

allmänheten. Man kan också ha möten med olika handelsbutiker där information om 

hur man skyddar sig gentemot brott lämnas ut. 

 

Sekundär brottsprevention är åtgärder som är riktade mot speciellt identifierade 

personer, platser och tider när risken för brott är stor.  Några exempel på dessa är: 

•  Riktad övervakning på tider och platser med ökad risk för kriminalitet och   

ordningsstörningar 

                                                
6 Dahl G, Problemorienterat polisarbete 2003 sid35 
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•  Tekniska brottsförhindrande åtgärder på platser där upprepade brott begås 

•  Reagera och agera mot riskbeteenden såsom missbruk, skolk, mobbning 

 

Tertiär brottsprevention är åtgärder för att förhindra återfall i brottslighet. Att med 

straff förmå personer att inte återigen begå brott. Här nedan följer några exempel på 

åtgärder från tertiär nivå: 

 

•  Polisiära tvångsåtgärder 

•  Böter 

•  Fängelse 

•  Vård 

•  Medling 

          

  2.4   Problemorienterad och händelsestyrt polisarbete 

Polisen arbetar på två olika sätt för att förebygga och förhindra brott. Dessa två är 

problemorienterad och händelsestyrt polisarbete.7  

Det problemorienterade består utav olika insatser i form av: 

 

•  Problem 

•  Omfattande information 

•  Planerade insatser 

                                                
7 Dahl G, Polisorienterat polisarbete sid 41 
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•  Många olika insatser 

•  Bestående resultat 

 

Problemorienterad polisarbete är inte är enskild händelse eller utryckning eller ett  

brott. Ett problem är en samling av sådana händelser, ett mönster där dessa kan ingå.  

För att polisen ska arbeta på detta sätt måste de utforma ett åtgärdsprogram som 

bygger på en samlad kunskap om det problem som ska påverkas. 

Ingripandeverksamheten är händelsestyrt polisarbete där patruller blir beordrade till 

mer eller mindre akuta händelser. 

Denna metod har som mål att minska brottsligheten och öka tryggheten på en lokal 

nivå. Med problemorienterad polisarbete vill man påverka de förhållanden som 

skapar problemen. 

 

• Akuta händelser 

• Begränsad information 

• Utryckning 

• Endast åtgärder av polis 

• Ofta kortvarigt resultat 

 

Skillnaden mellan dessa två arbetssätt är att man med många olika insatser får ett 

bestående resultat jämfört med händelsestyrt arbete där endast åtgärder av polis blir 

till ett kortvarigt resultat. GLG arbetar utifrån ett problemorienterat polisarbete där 

man planerar sina insatser och där resultaten oftast blir mer bestående. Detta kan 

liknas vid det polisiära arbete som sker inom de olika närpolisområdena. 
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Närpolisernas uppgift till exempel att synas ute på gatorna och på så sätt avskräcka 

brottslingar från att begå brott.  

Under intervjun framkom det att GLG: s insatser utgår ifrån verksamhetsplaner som 

har tilldelats varje myndighet. I verksamhetsplanen kan man utläsa antalet brott som 

myndigheten skall klara upp under ett år. I år skall PONS klara upp 400 

narkotikabrott, varav 45 skall vara överlåtelse av narkotika, 200 mellan åldrarna 15 

– 25 år och 90 nyupptäckta (personer som inte förekommit förut). Dock tar GLG 

själva initiativ om vilka ärende som ska prioriteras.8 

 

 2.5    Brottslingar 

Det finns tre olika typer av brottslingar som polisen kommer i kontakt med i deras 

arbete. Vi vill få läsaren förstå hur dessa brottslingar beter sig och varför de begår 

brott. Dessa personer är mindre än två procent av befolkningen och de svarar för 

över hälften av den samlade brottsligheten. De tre typer av brottslingar är indelade i 

kroniska brottslingar, tillfällesbrottslingar och psykiskt störda.9 

Kroniska brottslingar är personer som har avancerat långt i en livsstil där ofta 

droger och kriminalitet är ett centralt inslag. Undersökningar visar att många ut av 

dessa personer har haft beteendeproblem under uppväxten och att de senare i livet 

har börjat missbruka alkohol eller narkotika. Enlig Gunnar Dahl så ju längre tid en 

människa sysslar med brottslighet, desto mer sannolikt är det att han eller hon också 

kommer att begå grova brott. Om man vill påverka denna grupp utav brottslingar i 

vuxen ålder måste åtgärderna och samverkan med missbruksvård vara långvariga 

och intensiva. 

Psykiskt störda personer har förlorat sin sociala kompetens genom psykiskt 

sjukdom eller hjärnskador. Dessa är benägna att begå brott lika mycket som de 

kroniska brottslingarna. De använder mer våld än de andra grupperna och uppträder 

                                                
8 Intervju med gatulangningspolis i Hässleholm 
9 Dahl G, Problemorienterat polisarbete sid 10 
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ofta aggressivt. Deras antal är liten men de bidrar sannolikt oproportionerligt 

mycket till medborgarnas otrygghet. Denna typen av brottslighet är relativt ny 

eftersom många av institutionerna som har vårdat dessa personer har lagts ner. 

Tillfällesbrottslingar svarar för resten av den totala brottsligheten. Denna typ av 

brottslighet är ofta engångsföreteelse och av ringa brott. Dessa personer har inte 

samma typ av missbrukproblem som de kroniska brottslingarna. De har bättre 

sociala förutsättningar och uppvisar ej heller samma beteende problem i unga år. 

Det finns en liten risk att vissa utav dessa personer i denna kategori kan gå över till 

tyngre kriminalitet. Därför är det viktigt att inleda åtgärder för att förebygga brott i 

denna kategori.   
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3       Resultat 

I vår intervju framkom det en stor skillnad på GLG och det vanliga polisarbetet. 

Chefen för gatulangningsgruppen har full delegation att som FU – ledare själv ta 

beslut om exempelvis husrannsakan, beslag etc. Han kan alltså besluta i alla icke 

åklagare ledda ärenden, till exempel ärenden med ungdomar mellan 15 och 18 år. 

Det framgick även att GLG i Hässleholm helst jobbare utifrån underrättelser och 

egna engagemang. Det stora målet är att gruppen skall kunna arbeta så självständigt 

som möjligt. I dagsläget finns det en särskild VPOP (Trygg i Hässleholm) som 

gruppen arbetar med.  

Under 2001 arbetade en polisman på heltid mot narkotikan i Hässleholm och 

narkotikan var knappast prioriterad i området. Enligt en polisman som arbetar inom 

PONS så började en tillfällig gatulangningsgrupp arbeta hösten 2003 i Hässleholm 

mot narkotika. Det visade sig då att behovet var enormt vilket ledde till att en 

permanent grupp startades. Två år senare startades gruppen och kom igång på allvar 

och först då kunde en ordentlig kartläggning påbörjas. Idag så samarbetar gruppen 

med både spaningsavdelningen och GLG i Kristianstad.  

Polismannen vi intervjuade ansåg att dagens poliser ska ha en kunskap om var 

gränsen går för skäligen misstänkt och att kunna våga mer i det vardagliga arbetet.  

I och med att GLG i Hässleholm endast är fyra stycken i gruppen, kan de inte agera 

på alla platser. Detta gör att kraven på att alla hjälper till och är delaktiga i arbetet 

mot narkotika på alla fronter ökar. Polismannen berättade vidare att drogtecken och 

symptom är ett bra stöd för att komma upp i högre misstankegrad. Poliser som är 

duktiga på att prata och bemötta människor, vinner på detta sätt mycket information.  

3.1     Statistik  
 

Hittills i år, januari till oktober, har GLG noterat nära 500 narkotikabrott i PONS, 

mer än fyra gånger så många som 2004 då endast 120 narkotikabrott noterades. 
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Skillnaden från då och nu är att innan 2005 fanns det ingen polis i området som 

jobbade enbart med narkotikaärenden.10  

Polisens roll är att hitta narkotika användarna och flagga för själva problemet till 

kommunen, socialtjänsten och föräldrar. Mål är inte att behandla problemet utan att 

upptäcka det. Polismannen berättar att ett misslyckande är till exempel om de inte 

har upptäckt en missbrukare i tid och följden blir att denna har avlidit i en överdos.11 

Vi har med hjälp av BRÅ: s statistik fått en överblick i antalet anmälda och 

uppklarade narkotikabrott i Skåne samt antalet anmälda narkotikabrott i PONS. Här 

nedan följer två diagram som visar utvecklingen av narkotikabrott. Som man kan 

utläsa i intervjun har det skett en ökning av antalet anmälningar de senaste åren. Vi 

har därför sammanställt statistik för att ge läsaren en överblick över vad som har 

hänt med narkotika utvecklingen i Skåne och i PONS. Figur 2 visar vad som har 

sagts under intervjun angående ökningen av narkotika i området.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10  Intervju med gatulangningspolis i Hässleholm 
11 Intervju med gatulangningspolis i Hässleholm 
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Figur 0.  Antalet anmälda och uppklarade narkotika brott i Skåne Län under perioden 2000-2006 
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Som man kan utläsa i tabellen så ser man att antalet anmälda narkotikabrott har ökat 

stadigt under dessa år. Under 2004 ser man en tydligare ökning och den fortsätter 

fram till 2006. Anledningen till detta kan bero på att gatulangningsgrupper har 

börjat vara verksamma under denna period. En annan faktor kan vara att de övriga 

enheterna inom polisen har blivit bättre på att upptäcka narkotikabrott som till 

exempel vid rutinmässiga trafikkontroller.12 

Uppklarningsandelen har också ökat stadigt sen år 2000 för att sedan öka över 

antalet anmälda brott år 2006. Detta kan bero på att polisen har lyckats klara upp 

äldre brott från tidigare år.  

 

Nedan följer en tabell som visar utvecklingen över anmälda narkotika brott i PONS 

under perioden 2003-2006.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
12 Brå rapport statistik databasen över antalet anmälda brott år 2000 www.bra.se 
 
 
13 Brå rapport statistik databasen, anmälda brott mellan 2003-2006 www.bra.se 
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Figur 2.  Antalet anmälda Narkotikabrott i PONS under perioden 2003-2006 
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Denna tabell visar också en ökning på antalet anmälda narkotika brott i PONS 

området. Den största utvecklingen av anmälningar har Hässleholms kommun som 

nästan har fyrdubblats under en tre- års period. Det kan bero på att det är den största 

staden av alla dessa fyra och att den är en viktig knutpunkt för många resenärer.  

Gatulangningsgruppen har börjat verka i detta område sen 2005 och man ser det 

tydligt att antalet anmälningar har ökat. Vi har inte kunnat jämföra 

uppklarningsandelen som vi gjorde tidigare på grund av att det inte fanns någon 

statistik på detta varken hos polisen i Hässleholm eller hos BRÅ. 

Under intervjun fick vi berättat för oss att sedan gruppen bildades så har antalet 

tillslag mot narkotika ökat, men att man inte till hundra procent kan säga om det 

beror på att gruppen har börjat nysta i problemet eller om narkotika användningen 

har ökat.  
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4.     Diskussion 

    

 4.1    Inledning  
 

Med detta kapitel vill vi svara på de frågeställningar vi hade när vi började skriva 

vårt arbete. Vi kommer inte att dela upp frågeställningar var för sig utan väljer att 

svara på frågorna under samma rubrik. I slutet av detta kapitel ska vi sammanfatta 

intervjuerna i en resultatsammanfattning.  

 

  4.2    Sammanfattning av frågeställning 

 
De frågor vi ställt oss i början ut av vårt arbete är om GLG i Hässleholm gett någon 

effekt och vilka metoder de använt sig av.  

Hittills i år har GLG noterat nära 500 narkotikabrott, mer än 4 gånger så många som 

2004 då ingen polis i området jobbade med detta. Då registrerades 120 brott under 

samma tid, januari till oktober. Gruppen försöker stoppa langningen och få tag i 

unga som är på väg att dras in i allvarligt narkotika missbruk. Gruppens ambition är 

främst att kartlägga missbruket och stoppa nyrekryteringen. Om vi tittar på 

intervjuerna med dessa poliser så ser vi att i deras arbete läggs stor vikt på tips, 

analyser, spaning och underrättelser. Det problemorienterade arbetssättet som 

polisen arbetat utifrån har gett resultat. Insatserna är effektiva i och med antalet 

anmälda brott har ökat. Detta kan man utläsa med hjälp av den statistik som vi tagit 

upp tidigare i arbetet.  

Kriminologiska teorier kan ju förklara varför en typ av personer hamnar i missbruk 

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

upphov till bättre arbetsmetoder samt att lättare hitta missbrukare och 

narkotikabrottsligheten i vårt samhälle genom att fler poliser är pålästa på alla dessa 

teorier samt att de jobbar brottspreventivt.  
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GLG arbetar nästan uteslutande mot narkotika vilket skiljer sig från ordningspolisen 

vilka arbetar mer händelsestyrt (akuta händelser). Den allra största skillnaden är att 

GLG arbetar alltid civilt. De senaste åren har alla poliser gått utbildning mot 

narkotika, även de som inte arbetar direkt med det ska kunna känna igen tecknen på 

drogpåverkan. 

Under 2001 arbetade en polisman på heltid mot narkotikan i Hässleholm och 

narkotikan var knappast prioriterad i området. Enligt en polisman som arbetar inom 

PONS så började en tillfällig gatulangningsgrupp arbeta hösten 2003 i Hässleholm 

mot narkotika. Det visade sig då att behovet var enormt vilket ledde till att näpo 

startade en permanent grupp. Två år senare startades gruppen och kom igång på 

allvar och först då kunde en ordentlig kartläggning påbörjas. Idag så samarbetar 

gruppen med både spaningsavdelningen och GLG i Kristianstad.  

Arbetet mot de olika typer av brottslingar skiljer sig inte utan polisen medelar 

numera rutinmässigt alla missbruksärenden till socialtjänsten och tycker samarbetet 

fungerar bra. För att öka säkerheten och minska brottsligheten tänker polisen i 

Hässleholm använda sig av rutinaktivitetsteorin för att synas mer på gatorna och på 

så sätt även öka upptäcktsrisken samt försvåra genomförandet av brott.  

Gatulangningsgrupperna måste till stor del arbeta diskret och kan därför inte avslöja 

sina arbetsmetoder i detalj. Gatulangningsgrupperna i Hässleholm använder sig ofta 

av den sekundära brottspreventionen när de konfronterar missbrukare på gatorna i 

stan. Poliserna hamnar sällan i konflikter och brukar inte känna sig hotade. Polisen i 

Hässleholm informerar inte längre om droger i skolorna. Polisen tycker att det inte 

är särskilt effektivt. Det kan hända att skolor kontaktar dem när dessa har problem 

med narkotika bland elever. 14 

GLG:s arbetsmetoder skiljer sig från dag till dag, plats till plats beroende på hur 

uppdraget ser ut för att kunna vara effektiva.  

                                                
14 Intervju med gutaulangningspolis i Hässleholm 
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4.3    Kritisk granskning av resultatet 

Vi har i vårt arbete försökt ge läsaren om GLG´s arbete har gett någon effekt samt 

vilken den är samt vilka metoder de använder. Vi kan inte med säkerhet säga att 

resultaten i diagrammen visar på att antalet narkotikabrott har ökat, utan detta kan 

bero på att GLG har börjat nysta i problemet.  Som vi skrev tidigare så var inte 

narkotikan prioriterad utan det blev den först under 2003.  

Det finns inte mycket material att tillhandagå utan vi har utgått mycket från våra 

intervjuer. Materialet i de böcker vi har använt oss av kan ha några år på nacken 

samt vissa av modellerna kan ha förfinats under tidens gång. 

Arbetssättet som GLG i Hässleholm använder sig av har vi genom statisktik sett att 

det har gett resultat. Metoderna som vi har beskrivit tidigare i arbetet såsom 

rutinaktivitetsteorin och brottsprevention teorin kan vara ett par år gamla men det 

betyder inte att de inte är effektiva. Metodernas fördel är att de kan användas av alla 

poliser i yttre tjänst och dess bieffekt kan vara att annan brottslighet minskar såsom 

stölder, inbrott, rån osv. 

Under arbetets gång har vi märkt att gatulangningsgrupper är en mycket effektiv 

enhet som bekämpar narkotikan. Vi vill veta om Rikspolisstyrelsen kommer att 

satsa på dessa enheter och i så fall om i vilken utstäckning.   

I arbetet har vi tagit upp flera arbetsmetoder som GLG använder sig av, bland annat 

rutinaktivitetsteorin där det förklaras vad som krävs för att en person ska begå ett 

brott. De tre följande faktorerna i denna teori är motiverad gärningsman, attraktivt 

objekt och bristande kontroll. Beslutsteorin är en metod som GLG använder sig ut 

av för att bekämpa brottslighet. Öka upptäcktsrisken, försvåra genomförandet av 

brott, minska utbytet av brott samt försvåra bortförklaringar är de faktorer som ingår 

i beslutsteorin. En annan metod som GLG använder sig ut av är problemorienterat. 

Detta går ut på att man beroende på olika situationer använder sig av två olika typer 

av polisarbete. Problemorienterat arbete utgår från ett redan känt problem där man 

strävar att skaffa sig så mycket information som möjligt om problemet så att man 

kan göra planerade insatser.  
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Bilaga 1 

 

           Narkotiska preparat som förekommer i PONS 

Nedan följer en lista på vanliga narkotiska preparat som förekommer i PONS. Alla 

dessa preparat är förbjudna i Sverige enligt Sveriges Rikes Lag. Lagen som 

förbjuder dessa narkotiska preparat är Narkotikastrafflagen (1968:64) §1 p1-6 . All 

kontakt med dessa medel kan komma att straffas enligt denna lag.  

 
Opium, morfin och heroin kommer från opiumvallmon och kallas för opiater. 

Opium används bland annat som smärtstillande medel. Heroin är starkare än både 

opium och morfin och mycket beroendeframkallande.  

Alla opiater är så kallade nedåttjack, det vill säga dämpande, rogivande och 

smärtstillande. 

En person som missbrukar opiater bryr sig inte om vad som händer omkring den, 

blir okänslig och kall.  

 

Hallucinogener, exempelvis LSD och MDMA och MDA, är droger som framkallar 

hallucinationer. Ecstasy innehåller MDMA. 

 

Centralstimulerande medel ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet. Vanligast 

i Sverige är amfetamin, metamfetamin, fenmetrazin och kokain.  

 

GHB klassades i Sverige som narkotika år 2000.  Drogen utvecklades först som ett 

narkosmedel, men gav oönskade biverkningar och användandet avbröts. 

 

Hasch är i Sverige den vanligaste drogen av produkter hämtad från växten Cannabis 

Sativa. Marijuana och så kallad hascholja kommer från samma växt. 
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Bilaga 2  

 

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

bra med verktyg i dit yrke för att jobba mot narkotika? 

• Styrs riktade och generella insatser mot narkotika i ditt polisområde från högre 

ort eller tas eget initiativ till åtgärder? 

• Görs det planerade insatser? Och i så fall hur ofta?  

• Hur mäts resultatet för att se att det jobbas rätt jämteemot narkotika? 

Skillnaden mellan dåtid och nutid vad det gäller antalet uppklarade brott? 

• Vilka metoder känner du till för att jobba mot narkotika? Vilka använder du? 

• Vad tycker du kan göras bättre/känns bristfällig i arbetet mot narkotika i din 

grupp? 

• Hur såg det ut innan GLG grupper bildades? 

• Vilka narkotiska preparat kommer ni mest i kontakt med i ert arbete? 

• Civilt eller uniformerad polis. Vilket tycker du fungerar bäst? 

• Har det skett en ökning en ökning/minskning i området det senaste året av 

narkotika? 

• Vad är målet med ert arbete och vad blir det för resultat med det riktade 

insatsen? 

• Hur skiljer sig ert arbete mot narkotika rotelns? 

• Vad kommer det att hända i framtiden med er grupp? 


