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Sammanfattning 

Tidigare forskning finns inom området för polisens narkotikaförebyggande arbete, men inte enbart 

utifrån polisens förebyggande arbete i Eskilstuna kommun. Resultat från tidigare forskning är bland 

annat att polisen ingriper mest mot användningen av narkotika och/eller innehav för eget bruk. 

Narkotikan har också visat sig som ett allvarligt hot, särskilt mot ungdomar. Ungdomar visade sig 

även vara den mest brottsaktiva gruppen i samhället. Det som eftersöks i denna studie är att få en 

förståelse av beskrivningarna om polisens roll som narkotikaförebyggare i Eskilstuna kommun.  

 

Fyra poliser i Eskilstuna och kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare har intervjuats 

med hjälp av en frågeguide. Frågorna handlade sammanfattningsvis om hur polisen såg på sitt eget 

arbete, om polisens roll i det förebyggande arbetet mot narkotikaanvändningen, om 

målgrupper/riskgrupper i det förebyggande arbetet, om samarbete med bland annat kuratorer på 

skolor och om polisens verksamhetsplan. Efter att intervjuerna hade genomförts så gjordes analysen 

för att komma fram till resultat och slutsatser av mina frågeställningar. Den första handlade om hur 

personerna såg på problematiken kring narkotikaanvändningen och den andra om hur dessa såg på 

polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen i Eskilstuna. Det officiella dokumentet 

användes också för att jämföra respondenternas beskrivningar kring narkotikaproblematiken och 

polisens narkotikaförebyggande arbete, och om deras beskrivningar följde kommunens 

narkotikaförebyggande riktlinjer eller inte.  

 

Denna studies teoretiska utgångspunkt som är vald att kunna förklara resultaten är polisens olika 

brottsförebyggande åtgärder mot narkotikaanvändningen. Dessa brottsförebyggande åtgärder ska 

försöka ge en förståelse för polisens roll som narkotikaförebyggare i Eskilstuna kommun. 

Det som eftersöks är en förståelse av polisernas och kommunens samordnares beskrivningar av och 

tankar kring om hur de ser på problematiken vad gäller narkotikaanvändningen och hur de ser på 

polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen i Eskilstuna kommun. Huvudresultaten 

var att det uppstår konsekvenser som blir av att en person brukar narkotika och att 

narkotikaanvändningen i sig är ett begånget brott. Polisens arbete fokuseras på individer, ungdomar. 

Respondenternas och kommunens officiella riktlinjer följde också varandra till viss del, främst vad 

gällde spridningen av information. Informationen handlade sammanfattat om drogtecken, symptom, 

effekter och konsekvenser av narkotikaanvändningen. Det som avviker är att polisens 

narkotikaförebyggande arbete oftast hamnar under den sekundära brottspreventionen (efter brott) än 

under den primära (innan brott), vilket inte är enligt riktlinjerna. 
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Inledning 

I Sverige så har polisen ökat sin budget de senaste åren vad gäller verksamheten med att bekämpa 

narkotikabrottsligheten. Enligt rapporten av Granath m.fl. så visade de senaste årens 

verksamhetsberättelser att sex procent av polisens totala budget lades på bekämpningen av 

narkotikabrottsligheten. Den budgeten har fördubblats jämfört med den på 1980-talet och den 

största ökningen är på eget bruk av narkotika, med andra ord på ringa narkotikabrott.
1
 

 

Efter att ha läst Tänk långsiktigt! av Skolverket m.fl. så kan man anse att de tycker att 

narkotikaanvändningen innebär mänskligt lidande och att användningen förorsakar samhället stora 

kostnader. Ett exempel på detta är att de nämner att dessa kostnader kan uppgå till 15,2 miljoner 

kronor för en enda narkotikaanvändare under en trettioårsperiod.
 2

 Polisen, som är en del av denna 

studies respondenter, är en av de centrala aktörer som ingår i det brottspreventiva arbetet vad gäller 

narkotikabekämpningen.
3
 En möjlig orsak till den ökade tillgängligheten av narkotika och även 

ändrade attityder till narkotika är t.ex. EU-tillträdet 1995. Det kan man anse då det har blivit en 

ökad gränshandel då gränskontrollen minskat vilket medför större införsel och då 

berusningsdrickandet har ökat i Sverige bland ungdomar.
4
 Detta kan leda till att man börjar använda 

andra, kanske starkare och farligare medel i berusningssyfte (t.ex. narkotika) vilket kan leda till 

komplikationer, som dödsfall.
5
 Av detta sagt, så påverkas i sin tur utformningen av polisens 

narkotikaförebyggande arbete. 

 

Eskilstunas kommunfullmäktige antog den 30 augusti 2007 de riktlinjer och strävansmål för det 

drogförebyggande arbetet för perioden 2007-2011. Dessa är sammanfattat att: minska tillgång och 

efterfrågan på narkotika, minska rekryteringen till narkotikamissbruk och förmå fler missbrukare att 

upphöra med sitt missbruk.
6
 Barns bästa skall prioriteras och det drogförebyggande arbetet skall ses 

som ett ansvar för alla som vistas i Eskilstuna kommun. En viktig utgångspunkt för Eskilstunas 

drogförebyggande arbete är att stärka frisk- och skyddsfaktorer runt barn och ungdomar men även 

för unga vuxna, och vuxna, genom att minska alkohol- och narkotikaanvändningen. I riktlinjerna 

                                                           
1
 Granath m.fl., 2003, s.6 

2
 Skolverket m.fl., 2004, s.81; Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.3 

3
 Granath m.fl., 2003, s.5 

4
 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.3; Fugelstad & Rajs, 1998, s.100, 106 

5
 Fugelstad & Rajs, 1998; Granath m.fl., 2003, s.31 

6
 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.7,15 
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poängteras också att ett minskat bruk av narkotika är ett viktigt mål för att få ner brottsstatistiken.
7
 

Eskilstuna ska vara narkotikafritt
8
 och kommunen vill ta till strategier som utmärker ett 

framgångsrikt arbete. De vill bland annat: påverka normer och attityder, begränsa tillgängligheten 

och stödja riskgrupper.
9
 De vill påverka normer och attityder t.ex. genom att utveckla och utvärdera 

preventionsmetoder i samverkan med forskare. De vill begränsa tillgången t.ex. genom att aktivt 

arbeta för att minska all tillverkning och hantering av narkotika- och dopningspreparat. De vill 

slutligen stödja riskgrupper genom att t.ex. snabbt reagera och erbjuda hjälp för personer som 

använder narkotika och erbjuda, vid behov, behandling mot deras bruk.
10

  

 

Syfte 

Studiens syfte är att få en förståelse av polisernas och kommunens samordnares beskrivningar av 

och tankar kring om hur de ser på problematiken vad gäller narkotikaanvändningen och hur de ser 

på polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen i Eskilstuna kommun. 

Det officiella dokumentet om riktlinjerna för det drogförebyggande arbetet från Eskilstunas 

kommunfullmäktige används också för att jämföra polisernas och samordnarens beskrivningar kring 

narkotikaproblematiken och polisens narkotikaförebyggande arbete, och om deras beskrivningar 

följer kommunens drogförebyggande riktlinjer eller inte. 

 

Frågeställningar: 

 Hur beskrivs narkotikaproblemet i Eskilstuna av… 

… Polis? 

… Kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare? 

… Kommunens officiella riktlinjer? 

 Hur ser polisens förebyggande arbete ut mot narkotikaanvändningen i Eskilstuna enligt… 

… Polis? 

… Kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare? 

… Kommunens officiella riktlinjer? 

 

                                                           
7
 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.17 

8
 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.4,7; Granath m.fl., 2003, s.32; Tham, 2003, s.69-70 

9
 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.7 

10
 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.8,10,11 
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Tidigare forskning 

Sedan 1980-talet, då dagens svenska narkotikapolitiska målsättning formulerades, så har polisen fått 

en allt mer framträdande position i Sverige. Sedan 1988 så är den egna konsumtionen av narkotika 

kriminaliserad, och sedan 1993 så blev fängelsetiden upp till sex månader för eget bruk.
11

                      

Två tidigare projekt om bland annat narkotikamissbrukets omfattning är de så kallade KOM- och 

MAX-projektet. KOM-projektet består av två delstudier, där den ena belyser hur polisers och 

socialarbetares uppfattningar om och insatser mot narkotikabruk påverkar och påverkas av den 

vardagliga interaktionen med narkotikamissbrukare. Denna delstudie har även kallats 

Myndighetsstudien.
12

 Myndighetsstudiens syfte var att ”med utgångspunkt i polisers och 

socialarbetares uppfattningar om narkotikaproblematiken belysa och diskutera komplexiteten i 

deras yrkesroller vad gäller arbetet med narkotikamissbrukare.”.
13

 

Studien baserades på sju fokusgruppsintervjuer, varav tre var med poliser och fyra med 

socialarbetare. Poliserna var tretton stycken och bestod av en stadsövergripande gatulangningsgrupp 

och två närpolisgrupper. Deras arbete var inriktat mot all vardagsbrottslighet där narkotikabrott 

utgjorde en del.
14

 Dessa intervjuer genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser. Under 

studien rådde en viss misstänksamhet mot forskaren från båda yrkesgrupperna, då forskaren 

uppfattades som en teoretiker som inte hade så mycket kontakt med ”verkligheten”. Fler exempel 

om negativa implikationer i valet av fokusgruppsintervjuer ger Skrinjar i sin rapport. Hon nämner 

även att en etnografisk metod hade varit bättre att använda.
15

 Detta kan jag dock inte dra nytta av i 

denna studie på grund av tidsbristen. 

Resultat från denna studie var att polis och socialtjänst såg narkotikan som ett allvarligt hot mot 

samhällsmedborgarna och särskilt mot ungdomarna.
16

 Polisernas och socialarbetarnas resonemang 

var väldigt lika också, då de t.ex. utvecklade problemdefinitioner av narkotikamissbruket nästan 

identiskt och att de utvecklade problemlösningarna nästan på samma sätt.
17

 Detta tror jag delvis kan 

ha påverkats av att fokusgruppsintervjuer var den valda metoden. Denna forskning kan relateras till 

                                                           
11

 Granath m.fl., 2003, s.16; Skrinjar, 2005, s.20; Tham, 2003, s.25 
12

 Skrinjar, 2005, s.21, 24, 42-53 
13

 Skrinjar, 2005, s.54 
14

 Skrinjar, 2005, s.42-44 
15

 Skrinjar, 2005, s.47-50 
16

 Skrinjar, 2005, s.67 
17

 Skrinjar, 2005, s.96 
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denna uppsats därför att narkotikan även här ses som ett allvarligt hot mot medborgarna i samhället, 

och som nämnt i Myndighetsstudien, särskilt mot ungdomarna.
18

 

Det andra projektet, MAX-projektet, hade sin utgångspunkt i att bland annat vara giltig för flertalet 

av landets kommuner.
19

 Resultat från delrapport 1 i MAX-projektet visade att ett stort 

omsorgsbehov bland relativt många narkotikaanvändare fanns.
20

 Ytterligare resultat från t.ex. 

slutrapporten Narkotikamissbruk och marginalisering av Lander m.fl. så framgick det att 

narkotikaanvändningen ställde nya krav på arbetsmetoder, organisation och lagstiftning.
21

 Detta 

kanske kan tänkas hänga ihop med polisens arbetsmetoder i det narkotikaförebyggande arbetet idag, 

vilket är jag söker en förståelse för inom Eskilstuna kommun.  

Granath m.fl. har skrivit om Rikspolisstyrelsens förebyggande arbete mot narkotikabrottsligheten 

utifrån tre nivåer: bekämpning av den grova och organiserade brottsligheten, insatser mot handel på 

gatunivå och mot etablering av öppna drogmarknader och den sista nivån är insatserna mot eget 

bruk och innehav av narkotika.
22

 Resultat från denna rapport var bland annat att det narkotikabrott 

som polisen ingriper mest mot av dessa tre nivåer är mot användning av narkotika, och/eller 

innehav för eget bruk. Så dessa brott har prioriterats allt mer sedan början av 1990-talet. De 

förebyggande insatserna utförs i första hand av trafik-, ordnings- och närpolis. En ganska stor del av 

de som misstänks och lagförs för ringa narkotikabrott är ungdomar. Denna andel som lagförs för 

ringa narkotikabrott har ökat från åtta procent år 1993, till att vara omkring en fjärdedel år 2002, 

vad gäller för åldrarna 15-20 år. Insatserna mot narkotikabrottsligheten var inte mot själva 

konsumtionen, utan mot försäljningen av narkotikan. Resultaten visade även att lagföringar inte 

ledde till att missbrukare upphörde med sitt missbruk.
23

 Att tillägga här är att Granath m.fl. nog ser 

konsumtion och försäljning av narkotika som en användning/hantering av narkotikan. 

Slutligen skrev Granath m.fl. att gatulangningsgrupper eller motsvarande, har en central funktion i 

det förebyggande arbetet mot handeln på gatunivå och mot etableringen av öppna drogmarknader. 

De sa också att en möjlig lösning till att kunna stärka detta förebyggande arbete kan vara det 

underrättelseledda polisarbetet.
24

 Enligt Granath m.fl. så riktades alltså polisens 

                                                           
18

 Granath m.fl., 2003, s.16; Skrinjar, 2005, s.67 
19

 Guttormsson m.fl., 1999, s.16 
20

 Guttormsson m.fl., 1999, s.108 
21

 Lander m.fl., 2002, s.7 
22

 Granath m.fl., 2003, s.12 
23

 Granath m.fl., 2003, s.15-17, 36-37 
24

 Granath m.fl., 2003, s.39 
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narkotikaförebyggande arbete mot användningen och/eller eget bruk av narkotika.
25

 Detta kan vara 

intressant att jämföra med hur polisens narkotikaförebyggande arbete utformas idag.  

Rapporten av Rytterbro & Andersson syftar till att ”illustrera socialarbetares syn på och 

beskrivningar av förebyggande insatser mot narkotikamissbruk”.
26

 Den undersökningen är en del av 

ett större forskningsprojekt om polisens och socialtjänstens arbete med och syn på 

narkotikamissbruk. Den rapporten visade bland annat att socialarbetarnas beskrivningar talade om 

att den främsta åtgärden var information till unga, den så kallade Socialisationsmodellen.
27

 Här blir 

intressant att se om Socialisationsmodellen är bland de främsta åtgärderna även i Eskilstuna. 

Av detta sagt så vill jag få en förståelse för polisens roll som narkotikaförebyggare i Eskilstuna 

kommun i dagsläget. Med andra ord hur respondenterna i mina intervjuer beskriver om hur polisen 

arbetar narkotikaförebyggande och hur de beskriver narkotikaproblemet i Eskilstuna idag. En 

förståelse eftersöks också för hur kommunens officiella riktlinjer för det drogförebyggande arbetet 

tar form i jämförelse med respondenternas beskrivningar. 

 

Olika ansatser av polisens brottspreventiva arbete och 

olika definitioner av brottsförebyggande arbete  

Ingrid Sahlin inleder i sin bok Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen en diskussion 

om vad ”brottsförebyggande” betyder. Hon säger också att brottsförebyggande beror först på vad 

som uppfattas som brott. Att brott omfattar en rad olika handlingar som har den gemensamma 

nämnaren att de är straffbelagda enligt lag.
28

 Brott är de sociala handlingar som bryter mot regler 

som definierats i lag.
29

 Begreppet ”brottsförebyggande” har enligt Sahlin ibland involverat det som 

tidigare har kallats att förhindra, bekämpa och reagera på brott”.
30

 Sahlin tror att dessa är inräknade 

i begreppet med tanke på tidigare ”reaktioners” effekter. Hon ger exempel med engelskans prevent, 

som betyder både ”förebygga” och ”hindra”.
31

 Begreppen prevention och förebyggande är sådana 

som sällan används för enskilda individers handlingar utan mer för offentliga och organiserade 

                                                           
25

 Granath m.fl., 2003, s.15,17 
26

 Rytterbro & Andersson, 2006, s.7 
27

 Rytterbro & Andersson, 2006, s.36 
28

 Sahlin, 2008, s.11 
29

 Torstensson & Wikström, 1995, s.13 
30

 Sahlin, 2008, s.11 
31

 Sahlin, 2008, s.11 
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insatser. Så enligt Sahlin bör preventionen ”avgränsas som ett samhälleligt och offentligt fenomen, 

förknippat med politiska mål, val och beslut”.
32

 Hon säger också att preventionen och dess giltighet 

bygger på ”teorier om samhällets och/eller människans utveckling”.
33

 I Sahlins bok förekommer 

också en diskussion av Stattin om att ett kriminellt beteende inte är en viss egenskap, utan något 

som framträder vid vissa tillfällen eller i vissa perioder i en människas liv.
34

 Sahlin är även inne på 

brottsförebyggande resonemang då hon berör olika antaganden för att ett brott kan utföras. Av detta 

sagt så blir förhoppningsvis förståelsen av polisens brottspreventiva arbete tydligare och jag hoppas 

även att man får förståelsen för det förebyggande arbetet som ett mångdefinierat fenomen. 

 

Föreställningen om brottsprevention har funnits nästan lika länge som det har funnits brott. Den kan 

delas in i tre olika ansatser: primär, sekundär och tertiär brottsprevention.
35

 Den primära 

brottspreventionen innebär de förebyggande insatserna som äger rum innan eventuella brott har 

begåtts. Exempel på detta kan vara grannsamverkan, utbildning om brott, gatubelysning, TV-

övervakning och annan allmän avskräckning.
36

 Den sekundära brottspreventionen kan förklaras så 

som Brantingham & Faust beskriver det nämligen att så tidigt som möjligt kunna identifiera möjliga 

lagöverträdare och att så tidigt som möjligt försöka ingripa i illegal aktivitet.
37

 Att inrikta arbetet på 

t.ex. narkotikaanvändning som en indikator på brottsbenägenhet är av den sekundära 

brottspreventionen. Den sista ansatsen, den tertiära brottspreventionen, har som mål att försöka få 

lagöverträdare att inte återfalla i brott. Exempel på detta är återanpassning till samhället via häktet, 

fängelse och övervakning via fotboja.
38

 

 

Dessa olika ansatser underlättar förhoppningsvis förståelsen av vilken nivå polisen arbetar mot 

narkotikabrott och att de olika nivåerna kanske påverkar hur polisens narkotikaförebyggande arbete 

beskrivs och tar form.  

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Sahlin, 2008, s.17 
33

 Sahlin, 2008, s.17 
34

 Sahlin, 2008, s.39-40 
35

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.5-6; Lab, 2007, s.24; Sahlin, 2008, s.36-38 
36

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.6; Lab, 2007, s.25; Sahlin, 2008, s.33-34 
37

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.6; Lab, 2007, s.26 
38

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.6; Lab, 2007, s.27 
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Brottsförebyggande åtgärder som teoretisk utgångspunkt 

Polisens brottsförebyggande åtgärder fungerar som en strukturell teori (makroteori) då denna mera 

diskuterar frågan om olika förändringar i brottsnivåer och inte om de enskilda individernas 

beteenden.
39

 

Att ha brottsförebyggande åtgärder som teoretisk utgångspunkt kan tänkas komma till användning 

till att förklara och underlätta förståelsen av materialets beskrivningar om polisens roll som 

narkotikaförebyggare i Eskilstuna. Brottsförebyggande åtgärder präglar polisens arbete och en tanke 

som dyker upp är hur de idag lägger upp sina förebyggande insatser, eller om det krävs andra 

förutsättningar för ett framgångsrikt narkotikapreventivt arbete av polisen. Eller om det finns 

konflikter med t.ex. andra aktörer som gör att det förebyggande arbetet mot narkotikaanvändningen 

hindras eller liknande. Vidare tankegång är också var deras åtgärder tar ansats ifrån inom 

brottspreventionen då de har ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete mot 

narkotikaanvändningen eller då de har motgångar i sitt narkotikaförebyggande arbete. Så denna 

teori kan kanske hjälpa till att få oss förstå hur polisen kan, eller också vill, påverka 

narkotikabrottsligheten i Eskilstuna. Det hänger i sin tur ihop med hur polisens brottspreventiva 

arbete inom narkotikaanvändningen faktiskt tar form och om det då följer kommunens riktlinjer 

eller inte. 

 

Metod och material 

Studien är till en början baserad på förberedda frågor, dessa frågor var öppna och anpassades efter 

den individuella kontexten under intervjuerna.
40

 Detta gjordes för att försöka göra så bra intervjuer 

som möjligt. Att jag valt intervjuer, eller semi-strukturerade intervjuer
41

, grundar sig delvis i mina 

egna erfarenheter av intervjuer från tidigare metodkurser jag studerat, men främst från metoder i 

den tidigare forskningen som jag nämnt tidigare i detta arbete.
42

 Fokusgruppsintervjuer skulle 

kunna vara intressant, men det hade nog varit mycket svårt att genomföra då många 

intervjupersoner i Eskilstuna kan ha svårt att avsätta tid samtidigt.  

 

Intervjuerna med tre av fyra poliser utfördes på polisstationen i Eskilstuna, under deras arbetstid 

och respektive intervju varade i ca en halv timma - tre kvart. Intervjun med den fjärde polisen 

                                                           
39

 Sarnecki, 2003, s.225 
40

 Se bilaga 1 & 2 
41

 Se t.ex. i Bryman, 2002 eller i Kvale & Brinkamann, 2009 
42

 Se t.ex. fokusgruppsintervjuer i Myndighetsstudien i: Skrinjar, 2005, s.42-44. Se också intervju som metod av: 
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utfördes på ett café i Eskilstuna under hans arbetstid. Den varade i ca en halv timma. Dessa utfördes 

i mitten av april och i augusti 2010.  

 

Intervjun med kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare gjordes via mejl och telefon, 

då hon inte hade möjlighet att träffas då hon endast arbetade ca tio timmar i veckan. Hon besvarade 

alla frågor under samma dag som mejlet skickades till henne. Denna intervju genomfördes i slutet 

av april. Intervjuerna med poliserna och kommunens samordnare utformades efter frågeguiden
43

, 

men intervjuerna med poliserna hade vissa skillnader i formuleringarna av frågorna och vad gäller 

ordningsföljden.  

 

Studien är också baserad på ett officiellt dokument från Eskilstunas kommunfullmäktige som 

handlar om kommunens riktlinjer för det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun 2007-

2011.
44

 Detta användes för att delvis få mer information om det drogförebyggande arbetet i 

Eskilstuna kommun. Men också för att få en bild av polisernas och kommunens samordnares 

beskrivningar om narkotikaproblemet och om polisens narkotikaförebyggande arbete i Eskilstuna 

överensstämde med de förväntningar som uttrycktes i kommunens riktlinjer eller inte.  

 

Urval 

Intervjudeltagarna valdes genom ett så kallat snöbollsurval/bekvämlighetsurval
45

, då t.ex. polisen i 

Eskilstuna är den aktör som ingår i studiens syfte och därmed är relevanta för denna studie och för 

att de i sig kan rekommendera ytterligare respondenter som har kunskap kring polisens 

narkotikaförebyggande arbete i Eskilstuna. Intervjupersonerna gav sitt medgivande till att inte 

behöva vara anonyma i denna studie. Det kan ha begränsat den information som kan ha kommit 

fram då de visste att informationen t.ex. kunde spridas, då detta är ett uppsatsarbete. Att visa 

respondenternas ålder och position kan också vara av intresse för läsaren då det kan hänga ihop med 

deras erfarenhet om polisens narkotikaförebyggande arbete.  

De fyra poliserna som sedan deltog i intervjuerna hade olika positioner. En heter Thomas Bergqvist 

och var vid intervjutillfället kommunpolis. Thomas var en man i 41- årsåldern och hade arbetat som 

polis sedan 1992. 1995 kom han till närpolisavdelningen i Eskilstuna centrum och jobbade som 

ordningspolis/närpolis under nästan tio år. Han blev utredare på ungdomsgruppen och 2008 kunde 

han söka tjänsten som kommunpolis vilket han fortfarande arbetade som.   
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 Se bilaga 1 & 2 
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 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007 
45

 Bryman, 2002, s.115-117; Thomsson, 2002, s.64, 66 
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Den andra polisen, Oscar Åhs, intervjuades samma dag som Thomas. Oscar var vid intervjutillfället 

utredare vid utredningsenheten, men han hade sin större del av sin erfarenhet hos 

gatulangningsgruppen. Gatulangningsgruppen gör sina insatser mot grövre narkotikabrottslighet, 

men även mot t.ex. narkotikaanvändning hos ungdomar. Gatulangningsgrupperna är ibland 

kopplade till en narkotikarotel, eller annan spanings- och utredningsrotel, ibland till närpolisen.
46

 

Oscar var 34 år och hade även tidigare varit verksam hos polisen i Västerås. 

 

Den tredje polisen, Martin Müller, var 31 år och tillförordnad gruppchef på gatulangningsgruppen i 

Eskilstuna vid intervjutillfället. Han hade arbetat som polis i drygt sex år, första året i Stockholm 

och resten av tiden i Eskilstuna. 

Den fjärde polisen, Staffan Grenehammar, var polisinspektör som arbetade som yttre befäl sen 2,5 

år tillbaka. Han var 31 år och hade arbetat inom narkotikaområdet i tre år. Han hade enbart varit 

verksam inom Södermanland, mest i Eskilstuna.  

Jag valde just polisen med tanke på att denna aktör ingår i studiens syfte och för att de är de som 

kommer i kontakt med de klienter, narkotikaanvändare, som också är centrala aktörer för denna 

studie. 

 

Eskilstuna kommuns brotts- och drogförebyggande samordnare för alkohol och narkotika heter Eva 

Carlsson och är en 43-årig kvinna som har arbetat med detta i ca fyra år nu. Tidigare hade Eva 

arbetat som samtalsbehandlare för missbrukare och hon hade även jobbat med ungdomar. Jag valde 

också henne då även hon har kunskap om polisens förebyggande arbete. Eva valdes också på 

grunderna av att flera intervjuer med polisen blev inställda och att jag behövde fler respondenter. 

Hon blev också rekommenderad av Thomas, men hennes namn dök också upp flera gånger i 

brottsförebyggande sammanhang på t.ex. Eskilstuna kommuns hemsida.
47

 

 

Studien är slutligen baserad på det officiella dokumentet från Eskilstunas kommunfullmäktige om 

kommunens drogförebyggande arbetes riktlinjer.
48

 Detta användes främst för att få en bild av 

Thomas, Oscars, Martins, Staffans och Evas beskrivningar om narkotikaproblemet och om polisens 

narkotikaförebyggande arbete i Eskilstuna följde kommunens riktlinjer eller inte.  
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Tillvägagångssätt 

Jag fick kontaktuppgifter till ett par olika poliser genom en dam i receptionen på polisstationen. 

Thomas kontaktades först och det gjorde jag via telefonen. Oscar blev rekommenderad av Thomas 

på polisstationen vid intervjutillfället. Martin och Staffan kontaktades via telefon och sms. Eva blev 

också rekommenderad av Thomas och kontaktades av mig först via ett förberedande sms, sen via ett 

samtal och sedan utfördes intervjun via mejl. Hennes frågor såg lite annorlunda ut i jämförelse med 

frågorna i polisernas frågeguide.
49

 

 

Intervjuerna med poliserna spelades in på mp3 och är av kvalitativt material. Jag transkriberade
50

 

sedan all inspelning, omvandlade ljudupptagningen till text, för att sedan komma vidare till 

tematiseringar av materialet som jag sedan kunde arbeta med i analysen.
51

 Tematiseringar gjordes 

utifrån en så kallad vågrät analys, för att kunna strukturera materialet.
 52

 De gjordes på underlag av 

respondenternas berättelser för att underlätta förståelsen för beskrivningarna av polisens roll som 

narkotikaförebyggare i Eskilstuna. Det officiella dokumentet från Eskilstunas kommunfullmäktige 

analyserades sedan på det sättet att jag utgick från de teman jag funnit från mina intervjuer och jag 

sökte då vad som nämndes i dokumentet om de olika temana.  

De tematiseringar som gjordes i den vågräta analysen var: Polisens problemdefinitioner, Polisens 

riktlinjer för det narkotikaförebyggande arbetet, Polisens uppgift och ansvar i det 

narkotikaförebyggande arbetet, Samarbete med andra organisationer, Målgrupper/Riskgrupper i 

det narkotikaförebyggande arbetet och Narkotikaförebyggande arbetets förutsättningar och 

konflikter. 

 

I kategorin polisens problemdefinitioner kodades citat ur deltagarnas beskrivningar och från det 

officiella dokumentet av Eskilstunas kommunfullmäktiges beskrivningar av vad de ser som problem 

vad gäller narkotikaanvändningen.  

Kategorin polisens riktlinjer för det narkotikaförebyggande arbetet innehåller resonemang och 

uttalanden ur mitt material om vad polisen bör göra i sitt narkotikaförebyggande arbete för att 

försöka minska narkotikaproblemet.  
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 Jmf bilaga 1 och 2 
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 Olsson & Sörensen, 2007, s.80 
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52
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Polisens uppgift och ansvar i det narkotikaförebyggande arbetet handlar sedan om vad poliserna 

och kommunens samordnare säger att polisen faktiskt gör i sitt förebyggande arbete mot 

narkotikaanvändningen i Eskilstuna. 

Samarbete med andra organisationer handlar kort om vilka organisationer som polisen främst 

samarbetar med i det narkotikaförebyggande arbetet. 

Målgrupper/Riskgrupper i det narkotikaförebyggande arbetet handlar om materialets beskrivningar 

om polisen riktar sitt förebyggande arbete mot någon specifik målgrupp/riskgrupp. 

 

 Narkotikaförebyggande arbetets förutsättningar och konflikter handlar om de för- och nackdelar 

som nämns som polisen har i sitt förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen. 

 

Metodologiska problem 

Till att börja med så kan urvalsmetoden ge metodologiska problem. T.ex. så kan poliserna ha svårt 

att avsätta tid och detta kom att påverka tillgängligheten av intervjupersoner. Avgränsningen som är 

gjord, att studien baseras på polisen i Eskilstuna påverkar också tillgängligheten. Efter flera 

ansträngningar från min sida så blev detta ett existerande problem då intervjuerna med Martin och 

Staffan, till en början, inte kunde äga rum. Detta gjorde att jag valde att använda andra källor också, 

som kommunens brotts- och drogförebyggande samordnare, Eva, och att jag använde mig av det 

officiella dokumentet från Eskilstunas kommunfullmäktige. Men senare i augusti 2010 lyckades jag 

genomföra intervjuer med dessa två i alla fall.  

Något som ibland upplevdes som ett problem under intervjuerna med poliserna var den så kallade 

attraktionsvärdesprincipen. Den innebär att det som attraherade respondenterna var det som de kom 

att prata mer om, och att det som de i sin tur kände attraherade mig som intervjuare mest var det 

som blev mer uttömt. 
53

 Detta hänger även ihop med den sociala önskvärdheten, då poliserna 

kanske sa det som de ”borde” ha sagt.
54

 I dessa stunder kunde jag nog uppfattas som ganska 

medhållande till vad respondenterna förklarade då jag ”mmm:ade” rätt ofta. Trots att jag från och 

till kanske inte höll med om det som beskrevs. Min tanke var att försöka upplevas neutral i 

respondentens ögon och få de att beskriva sin version om polisens narkotikaförebyggande arbete. 

Att respondenterna inte heller var anonyma kan också vara en bidragande faktor till den rådande 

attraktionsvärdesprincipen och sociala önskvärdheten. 
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Ytterligare problem under intervjuerna med poliserna var att de förekom olika maktaspekter.
55

 

Maktaspekter i intervjusituationen kunde vara att respondenterna upplevde mig som intervjuare som 

ett hot, då jag som intervjuare kunde upplevas som överordnad i intervjusituationen.
56

 Denna 

spänning, eller känslan om hot, var inget som jag upplevde under någon av mina intervjuer. Risken 

att jag som intervjuare skulle ha kommit i en underordnad position fanns också, men den 

minimerades något tack vare stödet jag hade av frågeguiden. Jag tycker ändå till slut att poliserna 

var överordnade mig då de besatt den informationen som jag behövde till denna uppsats, och de var 

även överordnade mig då jag själv placerar mig i en underposition genom att jag respekterar och 

avundas deras yrke. Detta kan ha medfört att jag har fått mindre information än vad som varit 

möjligt, men jag tror ändå inte det då mitt engagemang för detta har varit stort och jag hoppas att 

respondenterna har uppfattat det så också.  

 

Tillvägagångssättet för intervjun med Eva kan också skapa problem då hon besvarade frågorna via 

mejl. Jag kan inte med hundra procents säkerhet veta att det är hon som besvarat frågorna. Hon 

kanske inte heller ville fråga mig om det var något som hon inte förstod i frågorna, även om jag bad 

henne göra det. Frågorna kan också ses som så kallade kunskapsfrågor
57

 om polisens 

narkotikaförebyggande arbete och detta kanske är svårt för Eva, då hon själv inte är polis. Men jag 

anser ändå att hennes erfarenheter och information om polisens narkotikaförebyggande arbete är 

tillförlitlig. Hon svarade på det hon hade kunskap om och det var det jag begärde. Att hennes frågor 

skiljde sig något från polisernas tror jag inte påverkade de resultat som kommit fram heller. Det var 

så små skillnader i formuleringarna av frågorna, som mest hängde ihop med att hon inte var polis. 

 

Språket har också en betydande roll.
58

 Vad gäller språket i intervjuerna med poliserna så var den 

väldigt tydlig. Alla fyra utvecklade sina beskrivningar med exempel så att jag förstod de lättare. 

Detta blir ju däremot ett problem i intervjun med Eva. Därför att jag hör ju inte i vilket tonfall hon 

beskriver sina svar och jag ser inte heller vilket kroppsspråk hon har och det bidrar ju till att jag kan 

tolka hennes beskrivningar fel, även om hon också gav exempel på sina beskrivningar och att 

återkoppling var möjlig.  

Platsen för utförandet av intervjuerna hade också betydelse. Tre intervjuer med poliserna var inne 

på polisstationen. Detta var bra då det var en bekant arbetsmiljö för poliserna. Visserligen förekom 
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avbrytande telefonsamtal ibland, men det var jag föreberedd på då det var just polisen som jag 

intervjuade (det kunde ju vara t.ex. ett nödsamtal).
 59

  Intervjun med den fjärde polisen, Staffan, var 

på ett café. Jag anser att det inte var något som påverkade informationen från honom då vi satt 

ganska avskilt och folket runt omkring oss verkade också upptagna med sitt. 

Validitet och reliabilitet  

”Om kunskap är valid är den giltig, hållbar och välgrundad...”.
60

 Steinar Kvale talar också ”om 

validitet som en slags hantverksskicklighet, då validering beror på förmågan hos den som genomför 

undersökningen att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat.”.
61

 Man kan då t.ex. 

tänka sig att mina olika tillvägagångssätt påverkar validiteten. Att metoden för t.ex. intervjun med 

Eva via mejlen kanske hade fler nackdelar än fördelar för validiteten, än metoden för intervjun med 

de fyra poliserna hade.  

Jag har försökt öka validiteten då jag försökte att inte visa för mycket vad jag tyckte var mer 

intressant genom att fråga ut mer om ett visst område, utan jag höll mig till frågeguiden. 

Respondenterna fick sedan själva beskriva så lite eller mycket de ville under respektive fråga. Om 

det var något som var otydligt så frågade jag om ett förtydligande så informationen 

vidarebefordrades i denna uppsats som den var menad av respondenterna.  

Jag som utförde transkriberingarna av intervjuerna och analyserna av texterna är den som har för 

avsikt att sätta betydelser av intervjudeltagarnas olika beskrivningar, eller som Thomsson talar om 

att man är den som definierar ordens innebörd.
62

 Visserligen ger respondenterna sin tolkning av 

polisens narkotikaförebyggande arbete, men det är jag som sedan har makten att kunna föra den 

vidare i denna uppsats i samma kontext som det var menat av respondenterna. Detta kan medföra att 

viktiga aspekter kanske inte kommer med.     

Hur intersubjektiv datainsamlingen är innebär i vilken grad andra kan förstå och använda 

metoden.
63

 Detta hänger ihop med den så kallade reliabiliteten, tillförlitligheten.
64

 Av de 

beskrivningar och tankar som har framkommit av samtliga intervjudeltagares berättelser så har 

informationen varit överensstämmande med varandra. De skillnader som har uppstått har i så fall 

varit sammanhängande med att de har olika yrken, polis ↔ samordnare, att de t.ex. hade olika 
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mängd kunskap kring en viss fråga. Poliserna hade t.ex. kanske lättare att svara på frågor som rörde 

deras egna narkotikaförebyggande arbete än vad samordnaren hade om polisens 

narkotikaförebyggande arbete, även om hon också hade mycket kunskap kring det. Jag tror annars 

att om någon annan skulle ha kodat respondenternas information så skulle nog även denna person 

kommit fram till de teman som jag har gjort. Att mina intervjudeltagare är anonyma är en fördel i 

detta sammanhang, då en annan person skulle kunna intervjua samma intervjudeltagare för att 

senare komma fram till liknande/samma teman. Detta skulle påvisa att reliabiliteten, 

tillförlitligheten, är hög. 

 

Etik 

Intervjupersonerna informerades om undersökningen och dess syfte innan intervjuerna. Poliserna 

blev också informerade om att intervjun skulle spelas in, de fick också möjlighet till att välja 

intervjuplats och om de ville vara anonyma. De fick också information om att uppsatsarbetet kunde 

komma att publiceras. Detta innebär att jag har tagit hänsyn till samtliga krav av vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska huvudkrav. Informationskravet och samtyckeskravet är uppfyllt då samtliga 

intervjupersoner i denna studie informerades om dess syfte och gav sitt medgivande till 

deltagande.
65

 Konfidentialitetskravet, då respondenterna blev tillfrågade om och då de gav sitt 

medgivande till att inte behöva vara anonyma.
66

 Nyttjandekravet är också uppfyllt då jag endast 

använder den insamlade informationen i forskningssyfte.
67

 

Att intervjupersonerna inte heller är anonyma kan kanske skapa problem på deras arbeten då de 

kanske uttalat sig om saker som de inte borde ha offentliggjort. Men jag litar på att 

intervjupersonerna varit medvetna om att deras beskrivningar kan komma att spridas inom 

forskningen, då de hade gett sitt medgivande om detta och då det gett sitt medgivande till att inte 

vara anonyma i min uppsats.  
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Resultat 

Polisens problemdefinitioner 

Det fanns två centrala problemdefinitioner av polisernas och kommunens brotts- och 

drogförebyggande samordnares beskrivningar, att narkotikaanvändaren har begått ett brott och att 

det finns konsekvenser som kan uppstå av narkotikaanvändningen. Av t.ex. Rytterbro & 

Anderssons rapport kan man även se att informationen om bl.a. konsekvenserna är viktig för att 

kunna stoppa narkotikans spridning i samhället.
68

 Problemdefinitionerna kodades ur 

respondenternas citat och från det officiella dokumentet av Eskilstunas kommunfullmäktiges 

beskrivningar av vad de ser som problem vad gäller narkotikaanvändningen.  

 

Problemdefinitionen som handlade om att narkotikaanvändaren har begått ett brott motiverade 

Martin med: ”Prioriteten för oss är ju att bekämpa brottslighet”.  

Detta påvisar att det är ett problem, då det finns narkotikaanvändare som inte uppdagas och att 

personerna i fråga är unga (från ca 14 år). Ytterligare ett problem som nämndes av Thomas var att: 

”… de legaliserade drogerna är ju naturligtvis inkörsporten till tyngre grejer.”.  

Av detta är min tolkning att t.ex. användning av cigaretter och alkohol gör att man lättare kan prova 

droger än om man inte rökte cigaretter eller drack alkohol. Detta tror jag nog i sin tur kan påverka 

omfattningen av polisernas narkotikaförebyggande arbete i Eskilstuna, att arbetet skulle bli i större 

omfattning än om färre brukade de legaliserade drogerna. Detta uttalande av Thomas hänger ihop 

med kommunens övergripande drogpolitiska mål för det drogförebyggande arbetet, då t.ex. barn 

och ungdomar inte ska använda alkohol eller tobak.
69

 För att uppnå detta mål så ville man ”sprida 

kunskap om vikten av att skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten”.
70

 

 

Oscar sa så här:  

”… det är ju inte så enkelt när de har fyllt 18/…/ Problemet kan ju då vara i och med att de kommer 

hit, att man kallar denne hit (Polisstationen), så skulle det ju kunna bli så att denne blir misstänkt 

för narkotikabrott/…/det är ju förbjudet att köpa narkotika.”.  

 

Med detta sagt så kan jag anta att polisen ser de personer som är över 18 år, som använder 

narkotika, som ett problem. Då dessa kan få följder som att sitta inlåst i fängelse eller få böter.  De 

kan med andra ord få en konsekvens av sin handling.  
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Dessa olika citat kan också hänföras till ett tidigare citat från delrapport 1 i MAX-projektet: ”Vi 

tycks stå längre från det utopiska målet om ett ’narkotikafritt samhälle’ än kanske någonsin 

tidigare”.
71

 Jag kan anse att detta tyvärr stämmer än idag då narkotika fortfarande förekommer.  

 

Kommunens övergripande drogpolitiska mål för det drogförebyggande arbetet är bland annat att 

minska tillgång och efterfrågan på narkotika bland barn och ungdomar. Att motverka problemet, att 

narkotika används och att efterfrågan av narkotika finns, skall uppnås åter igen genom att ”sprida 

kunskap om vikten av att skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten”.
72

 Alltså åter igen genom mer 

information. 

 

Polisens riktlinjer för det narkotikaförebyggande arbetet 

Enligt mitt materials beskrivningar så framställs olika resonemang och uttalanden om vad polisen 

bör göra i sitt drogförebyggande arbete för att försöka minska narkotikaproblemet i Eskilstuna. Det 

centrala här var främst att sprida kunskap och information till först och främst föräldrar om t.ex. 

drogtecken och symptom, men även till ungdomar. Flera gånger nämnde Thomas om vad de bör 

göra under den sociala preventionen, som handlar om att påverka människors motivation att begå 

brott. Thomas sa att:  

”För min del så handlar det mycket om information. Inte direkt till ungdomar, utan till de som har 

med ungdomar att göra.”.  

 

Typexempel för detta var föräldrar och lärarlag på olika skolor. Enligt det officiella dokumentet 

från Eskilstunas kommunfullmäktige så är föräldrar också den ”ojämförligt viktigaste förebilden för 

sina barn”.
73

 Kommunen vill påverka attityder och normer genom att engagera föräldrarna. Att 

erbjuda föräldrautbildning var ett exempel för att stärka friskfaktorer och bygga skyddsfaktorer.
74

 

Här följer alltså polisen de riktlinjer som finns i kommunens officiella dokument, då de ger 

information till de som har med ungdomar att göra, som föräldrarna. 

 

Oscar svarade sedan så här på frågan som handlade om deras mål för det förebyggande arbetet var 

att vara före: ”Ja, precis och oftast så blir det ju inte så.”. Detta visar att de vill arbeta 

förebyggande och förhindra att brott begås, men att det tyvärr oftast inte blir så.  
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Gemensamt för vad Thomas, Oscar och Eva talade om vad polisen bör göra i sitt 

narkotikaförebyggande arbete är att ge information, som riktas till både ungdomar och till de som 

har med ungdomar att göra. Att få unga, men även de som har använt narkotika, att avstå ifrån att 

använda narkotika. Eskilstunas kommunfullmäktiges officiella dokument om kommunens riktlinjer 

för det drogförebyggande arbetet belyser att ett lokalt drogpolitiskt program är viktigt för att kunna 

mobilisera befintliga resurser
75

, som Polisen. Man ska t.ex. begränsa tillgången till narkotika (även 

dopningspreparat) genom att aktivt arbeta för att avlägsna all tillverkning och hantering av detta. 

Man vill även förhindra försäljning och langning av tobak och alkohol till minderåriga.
76

 

När det gäller mobilisering och utveckling av det drogpolitiska arbetet i Eskilstuna kommun så ska 

bland annat det lokala brottsförebyggande rådets riktlinjer, de alkoholpolitiska riktlinjerna och 

allmänna lokala föreskrifter följas. De arbetsmetoder och tillvägagångssätt som kommunens 

förebyggande arbete skall bygga på är bland annat att påverka normer och attityder, begränsa 

tillgången och stödja riskgrupper.
77

 Men även om dessa mål är tydliga så verkar ännu 

tillvägagångssätten oklara.  

Detta påvisas av ett citat av Martin då han talar om ett pågående projekt från Stockholm:  

”… vi försöker göra en lokal variant av den. Det är väl på gång.”.  

 

Fast samtidigt nämnde han också ett system som de följer, PUM-A (polisens underrättelsemodell – 

applikationer
78

). Där kan de läsa om andras insatser och dra lärdom av andra. Detta hänger även 

ihop med ett system Staffan nämnde, PUM (Polisens underrättelsemodell
79

), vilket var en nationell 

modell. Staffan nämnde också PNU (Polisens nationella utredningskoncept), vilket innebar att de 

följde ett givet mönster då de utreder så att stora regionala skillnader inte uppstod.  

Av detta sagt så kanske det innebär att det finns system (riktlinjer) att följa, som systemen nämnda 

här ovan, men att de kanske anses mer eller mindre användbara i polisernas narkotikaförebyggande 

arbete enligt de poliser som jag intervjuat.  

 

Polisens uppgift och ansvar i det narkotikaförebyggande arbetet 

Polisens uppgift är främst att ge information
80

, vilket de också faktiskt ger. Det gjorde Thomas 

genom att ge information om drogtecken och symptom. Han ville också förmedla effekter och 

konsekvenser av narkotikaanvändningen.  
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Han uttalade sig så här:  

”Det är ju sådana effekter som är viktiga att sprida ut… att håller man på med den här skiten då 

tar man faktiskt risken att åka dit på ett långt frihetsstraff/…/Allmänpreventivt så kommer det ju 

vara en effekt.”. 

 

Eva deltog även i detta, vilket kan avläsas i detta citat av henne: ”Dessutom har kommunen ett 

samarbete med polisen då bl.a. jag och kommunpolisen (Thomas) är ute och informerar om droger, 

dess konsekvenser och föräldrasamverkan.”.  

 

Martin sa också: ”Vi är ute en del i skolor ibland/…/ Vi tar kontakt med föräldrar också… men 

egentligen… vår grupps uppdrag är ju att göra snabba insatser på platser där vi tror att det begås 

narkotikabrott.”. 

 

Detta är i likhet med det Staffan sa: ”Vi jobbar ju aktivt mot de platser som vi vet att de kommer 

narkotika ifrån.”. 

Detta kan åter igen påvisa att polisens narkotikaförebyggande arbete inte alltid sker före. Utan det 

sker efter polisen har påvisat vart narkotikaanvändningen äger rum eller efter att de lokaliserat vart 

narkotikan kommer ifrån. Man kan få känslan av att polisen vill arbeta enbart primärpreventivt, men 

att de istället hamnar under den sekundära ansatsen oftare vad gäller det narkotikaförebyggande 

arbetet.
81

 

 

Samarbete med andra organisationer  

Detta avsnitt finns för att försöka förstå polisens samarbete med andra externa 

samarbetsorganisationer i deras narkotikaförebyggande arbete i Eskilstuna. Dessa olika 

organisationer är: Skolan (rektorer, kuratorer), Socialförvaltningen, Arbetsmarknad och 

Familjeförvaltningen, Beroendecentrum, Utbildningsförvaltningen och Fenix. Samarbetet mellan 

kommun och landsting på olika nivåer är grundläggande för framgångsmöjligheterna att nå uppsatta 

mål i ett drogpolitiskt program.
82

 Men främst nämndes skolan och socialtjänsten, vilka jag kommer 

gå in mer på här nedan. 

 

Skolan 

Enligt Eskilstunas kommunfullmäktiges officiella dokument så är t.ex. förskola, grund- och 

gymnasieskola de arenor där påverkan av normer och attityder kan ske.
83

 Skolan fungerar även som 

den centrala arenan för ungdomar.  

I ett uttalande av Thomas så sa han att: ”… skolan har blivit en större arena för haschandel 

särskilt.”.  
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Att prioritera det förebyggande arbetet mot ungdomar på skolan (främst gymnasieskolor, men också 

högstadieskolor) då det gäller narkotikaanvändningen framgår även av intervjun med Oscar.  

Oscar sa: ”Om man kollar på skolorna, det är alltid någon som kan få tag på någon kontakt som 

kan sälja.”.  

 

Man kan anse att han menar att det är här narkotikan finns och att det därmed är här man skall lägga 

det narkotikaförebyggande arbetet. Oscar nämnde också att han hade haft kontakt med kuratorer på 

olika skolor. Av det han sa så kan man anta att han menade att kuratorerna på skolorna är de 

personerna som kanske lättare kommer i kontakt med och ser de här ungdomarna, med 

personförändringarna, som eventuellt använder narkotika.  

Thomas sa sedan att:  

”… unga människor de har ju en annan agenda/…/Att vara någon i ett sammanhang det är en 

jättestark drivkraft för unga människor, om man skall jämföra det med etablerade missbrukare.”.  

 

En reflektion av detta fenomen är att det kan ses på olika sätt.
84

 Det kan t.ex. ses som en anledning 

för unga att använda narkotika, men samtidigt kan det t.ex. visa vart polisen skall genomföra sitt 

förebyggande arbete. Vad gäller skolan, så sa Eva så här: ”… skolan ska vara en främjande och 

förebyggande arena.”. Alltså att skolan är tänkt att vara en plats för ungdomar där de kan vara ifrån 

narkotika och därmed kunna undgå att bruka narkotika eller inblandas i försäljning av det. 

 

Socialtjänsten 

Polisens narkotikaförebyggande samarbete med Socialtjänsten tar vid då det polisiära går över till 

vårdarbetet av narkotikaanvändarna.  

Oscar gjorde ett uttalande om detta så här:  

”… men här så upplever ju inte jag att man skickar över till Soc. Man har inte den här 

kontakten/…/själva missbruket det blir ju en annan, det blir ju Soc. del…”.  

 

Ett förtydligande här är att Oscar nog gör en jämförelse med sitt tidigare arbete hos polisen i 

Västerås. Att polisen där kanske hade ett annat samarbete med Socialtjänsten än vad polisen i 

Eskilstuna har. Detta är även ett exempel på att studien är viktig att göra hos bl.a. Eskilstuna, då 

polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändning kan variera från stad till stad. Det 

framfördes även att det råder bristande rutiner med t.ex. denna organisation, men polisen visste inte 

direkt varför, hur eller genom vem det skulle motverkas. Att missbruket blir Socialtjänstens del 

hänger också ihop med tanken om den sekundära och tertiära brottspreventionen, då de som är på 
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väg in i illegal verksamhet eller som har hamnat i ett missbruk skall förhindras att begå ett brott 

eller att få ett återfall.
85

  

 

Alltså inträffar Socialtjänstens insatser (eller andra vårdinstanser) efter att narkotika har använts hos 

en person. Därmed bör polisens arbete gå hand i hand med dessa, då polisens arbete handlar om 

insatser som bör äga rum innan (även om det också ofta inträffar efter). 

 

Målgrupper/Riskgrupper i det narkotikaförebyggande arbetet 

Av intervjuerna framgår det att det inte finns någon tydlig bild av någon målgrupp/riskgrupp i det 

narkotikaförebyggande arbetet i Eskilstuna. Det kan vara vem som helst, men polisens 

narkotikaförebyggande arbete fokuseras i alla fall mot individer (t.ex. föräldrar och ungdomar).  

Eva sa också att:  

”Det finns inga specifika grupper anser jag men visst har de som har levt i missbrukarmiljö en 

ökad risk att själv utveckla ett beroende.”. 

 

Men det poliserna nämnde var att målgrupperna/riskgrupperna var unga. Staffan sa: ”Ja, det typiska 

är nog sent högstadium - gymnasium”. Detta följer en utgångspunkt i kommunfullmäktiges 

officiella dokument då de belyser att barns bästa skall prioriteras.
86

  

 

Martin sa också så här: ”Förebyggande arbete, för oss blir ju det att… framförallt de här insatserna 

mot leverantörer, mot enskilda som gör det lite svårare, vad ska man säga… som gör det svårare 

att vara narkoman…”. 

 

Med detta sagt så kan jag anta att målgruppen/riskgruppen är främst ungdomar, men att polisen bör 

rikta sitt arbete mot enskilda individer (t.ex. leverantörer). Detta följer tidigare insatser av polisen, 

då insatserna mot narkotikabrottsligheten inte var mot själva konsumtionen, utan mot försäljningen 

av narkotikan.
87

 Det blir en svår gräns att avgöra om polisens kontroll hamnar under den primära 

eller sekundära ansatsen. Men jag anser nog att polisens kontroll hamnar under den sekundära 

brottspreventionen här, då narkotikan redan finns hos olika leverantörer som i sin tur är redo att 

sälja till olika konsumenter. Jag hade ansett att det hade varit under den primära ansatsen om 

polisens brottsförebyggande åtgärder hindrat att narkotikan hanterades av leverantörerna. 

 

Martin nämnde också: ”Vi griper ju mest, kan jag tänka mig… män. Av någon anledning, det 

kanske är för att tjejer är lite smidigare./…/ Killar kanske tar mer fokus helt enkelt.”. 
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Av detta sagt så tror jag att åtgärderna som polisen använder mot narkotikaanvändarna blir mer 

framgångsrika på tjejerna än vad det blir på killar. Även att killar kanske oftare blir stämplade av 

polisen som narkotikaanvändare då det främst är killarna som poliserna uppmärksammar, fastän 

kanske tjejerna är minst lika skyldiga.  

Det officiella dokumentet från Eskilstunas kommunfullmäktige nämnde även att utformningen av 

arbetet kan behöva se olika ut för målgrupperna flickor och pojkar.
88

 Oscar var också inne på detta 

då han förklarade att pojkar utmärker sig mer än flickor, då pojkar visar att de inte bryr sig om vad 

de gjort då de vistas på polisstationen vilket flickor har lättare för att göra. Detta är även något som 

Eskilstunas kommunfullmäktige nämner i samband med de tillfällen man skall stödja riskgrupper, 

då skillnader i flickors och pojkars drogvanor bör uppmärksammas.
89

  

 

Eva förklarade sitt förebyggande arbete utifrån de brottspreventiva ansatserna så här:  

”När vi jobbar förebyggande tänker vi på tre nivåer, det primära (generella) då vi vänder oss till 

alla (exempelvis kampanjer och vissa metoder som vänder sig till alla ungdomar eller föräldrar). 

Sen utifrån den sekundära nivån (selektiva) då man vänder sig till riskgrupper (exempelvis barn till 

missbrukande föräldrar, föräldrar som har barn som har ett avvikande beteende, unga mödrar 

osv.) Sen är det den tertiära nivån som handlar om behandling på individnivå (missbrukare). 

Utifrån mitt arbete så jobbar vi nog mest med den primära nivån.”.  

 

Med andra ord vill nog Eva mest arbeta mot narkotikaanvändningen före och tanken om att arbeta 

allmänpreventivt, att avskräcka allmänheten från att begå brott, blir inte alltid utfört då arbetet riktas 

mer mot individer. Polisens förebyggande arbete och utförande av kontroll går alltså hand i hand 

med den sekundära nivån, då de riktar sitt arbete mot ungdomarna och mot leverantörerna. Med 

andra ord mot vissa målgrupper/riskgrupper som de fokuserar sitt arbete mot. Men uppenbarligen 

lyckas inte alltid polisens narkotikaförebyggande arbete genomföras under den primära ansatsen, 

utan under den sekundära brottspreventionen.
90

 

 

Enligt intervjudeltagarna så vill man fokusera arbetet mot individer, så att inte narkotikan innehas 

eller brukas, så att polisen därmed förebygger narkotikabrott före brotten äger rum. Avlägsnas dessa 

individer (”förövarna”) så försvinner förutsättningen för att ett brott begås. Det innebär i så fall ett 

framgångsrikt narkotikaförebyggande arbete av polisen, vilket är deras mål. 
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Narkotikaförebyggande arbetets förutsättningar och konflikter 

Thomas nämnde att media kan ge förutsättningar i deras narkotikaförebyggande arbete genom att 

säga: ”… media har en jättestor roll i det här…”. Media kan ju också tänkas ha en betydande roll 

för polisens framgångsrika förebyggande arbete, då de t.ex. kan publicera och/eller framföra 

polisens lyckade tillslag mot narkotikaanvändningen.
91

  

 

Det Eva sa som en förutsättning för ett mer framgångsrikt förebyggande arbete var att:  

”Jag tror att det är viktigt att ’någon’ lyfter frågan utifrån ett förebyggande perspektiv och 

samordnar information och utbildningsinsatser i frågan, annars jobbar många på sin egen 

kammare och då samverkan blir bristfällig.”. 

 

Detta hänger ihop med det Staffan sa: ”Vi behöver fler tidiga insatser”. Poliserna Thomas, Oscar 

och Martin, sa också att polisen inte har tillräckliga resurser. Så om det skulle tillföras resurser så 

ville Thomas att man skulle informera föräldrar mer. Han utvecklade detta och sa bl.a. att 

föräldrarna upplever ju också ett trauma när de får reda på vilket trauma den unge har. 

 

Eva sa också att: ”Samverkan är en viktig del i det förebyggande arbetet. Polisen kan inte själv 

förebygga narkotikaanvändandet. Den största förebyggaren är än dock föräldrarna.”.  

 

Detta hänger i sin tur ihop med Thomas beskrivning kring konsekvenserna för ungdomarna som löd 

så här:  

”… antingen skiter de i att betala böter, så betalar hans föräldrar böterna och så rinner det bara ut 

i sanden. Konsekvensen är ju den, det blir ändå ingen konsekvens… straffet det hjälper ju 

inte/…/Som sagt, böter det är ingenting/…/Det blir ju fel signal.”. 

 

Det handlar ju om det som polisen ser som sin uppgift och förutsättning i det 

narkotikaförebyggande arbetet, att främst ge information. Detta följer kommunens riktlinjer då 

deras arbete här sker från den primära brottspreventionen.
92

 Informationen skall i sin tur ges först 

och främst till föräldrarna, men också t.ex. till ungdomar och lärarlag på skolor. En rådande nackdel 

i polisens förebyggande arbete är dock att det inte finns någon speciell modell, att det råder 

bristande rutiner i polisens narkotikaförebyggande arbete. Detta kan antas problematisera polisens 

narkotikaförebyggande arbete. Men för att uppnå bestående resultat, så ska insatser och dess resultat 

följas upp i årsredovisningen och ett tydligt jämställdhetsperspektiv ska finnas med i besluten, 

planeringen och uppföljningen enligt kommunens officiella riktlinjer.
93

 

 

                                                           
91

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.12 
92

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.6; Lab, 2007, s.25; Sahlin, 2008, s.33-34 
93

 Eskilstunas kommunfullmäktige, 2007, s.12 



  
Sida 25 

 
  

De resultat som framträder är sammanfattningsvis att polisen först och främst ser 

narkotikaanvändandet som ett problem då det innebär att man har begått ett brott, men 

narkotikaproblemet innebär också att det uppstår konsekvenser som blir av att en person brukar 

narkotika. Den beskrivna bilden av polisens narkotikaförebyggande arbete är att polisen inte har 

några direkta rutiner i detta vilket också är ett problem. Men att de och kommunens samordnare 

faktiskt ger information om drogtecken, symptom och konsekvenser av narkotikaanvändningen är 

en viktig förutsättning i polisens förebyggande arbete. Att de är underrättelseledda genom t.ex. 

systemen PUM och PNU borde bidra till rutiner i polisens narkotikaförebyggande arbete
94

, men 

dock verkade de poliser jag intervjuade kanske se dessa system som mer eller mindre användbara 

då vissa tog upp dessa och vissa inte. I polisens narkotikaförebyggande arbete så är tjejer antagligen 

ett stort mörkertal också, då det är pojkar som polisen oftast uppmärksammar. Flickor kanske är 

skyldiga också, men pojkar utmärker sig kanske mer än flickorna genom att vara högljudda och 

därigenom vara mer iögonfallande för polisen. 

 

Resultat som framkommit av intervjudeltagarna är också att narkotika har blivit mer lättillgängligt 

på främst skolor vilket också är ett problem för polisen. Polisen har även ett samarbete med bland 

annat skola och socialtjänst, men det råder åter igen bristande rutiner mellan dessa. Polisens 

förebyggande arbete skall inte heller riktas mot någon speciell målgrupp eller riskgrupp utan den 

skall riktas in på individer (t.ex. ungdomar och leverantörer).
95

 Slutligen beskrev polisen att 

tillräckliga resurser inte finns. Respondenternas beskrivningar och Eskilstunas officiella dokument 

om kommunens drogförebyggande riktlinjer följer också varandra, vilket visas under nästan alla 

teman.
96

 Det som avviker är väl att polisens narkotikaförebyggande arbete oftast hamnar under den 

sekundära brottspreventionen än under den primära, vilket inte är enligt riktlinjerna. 
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Analys och diskussion 

Anledningen till att jag valde att analysera detta område beror på att det inte finns någon forskning 

som är baserad på polisens roll som narkotikaförebyggare i Eskilstuna idag. I studien eftersöktes en 

förståelse om hur poliserna och kommunens samordnares beskrev problematiken vad gällde 

narkotikaanvändningen och hur de såg på polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen 

i Eskilstuna kommun. Tanken med denna uppsats var inte att bevisa eller motbevisa något, utan att 

få en fördjupad förståelse för polisens narkotikaförebyggande arbete.  

 

Syftet med denna undersökning har alltså varit att få en förståelse för polisens roll som 

narkotikaförebyggare. Fyra poliser och en samordnare från Eskilstuna kommun har intervjuats om 

hur de beskrev narkotikaproblemet och polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen i 

Eskilstuna. Ett officiellt dokument från Eskilstunas kommunfullmäktige har också analyserats för 

att se om respondenternas beskrivningar följde kommunens drogförebyggande riktlinjer eller inte.  

 

Den givna bilden av den första frågeställningen av både poliserna och kommunens samordnare var 

att narkotikaproblematiken i Eskilstuna först och främst handlade om att narkotikaanvändaren har 

begått ett brott. Problematiken var även att många ungdomar använde och/eller var i kontakt av 

försäljningen av narkotika enligt poliserna. Polisen framförde även att det är ett problem att många 

inte heller vet om konsekvenserna som blir av att man använder narkotika, både ett problem för 

narkotikaanvändarna och Polisen. Narkotika har också blivit mer lättillgängligt på skolor vilket 

också är ett problem för polisen, då det är en central arena för ungdomarna. Detta gör att man kan 

tro att narkotikan lättare kan spridas och användas, vilket i sin tur gör att narkotikaproblemet lättare 

kvarstår, vilket är ett problem. Poliserna framförde även en egen slutsats om att det troligen var ett 

stort mörkertal bland tjejer, då det t.ex. är pojkarna som de av olika anledningar ”går på”. Detta kan 

innebära ett problem då pojkarnas utmärkande beteende hindrar polisen att se de tjejer som använt 

narkotika.  

 

En annan beskrivning var att polisen i Eskilstuna har bristande rutiner i sitt narkotikaförebyggande 

arbete, både vad gäller sitt eget arbete och deras samarbete med andra organisationer, som 

samarbetet med Socialtjänsten. Enligt kommunens officiella dokument så är detta ett problem för ett 
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framgångsrikt förebyggande arbete av polisen, då befintliga resurser behöver samordnas för 

bestående resultat.
97

 

Den bild som framgått av den andra frågeställningen är till att börja med att både polisen och 

kommunens samordnare beskrev att polisens narkotikaförebyggande arbete skall ske före 

narkotikaanvändningen, alltså från den primära ansatsen.
98

 Men polisens narkotikaförebyggande 

arbete i Eskilstuna verkade ta mer plats under den sekundära ansatsen, då man riktade arbetet mot 

vissa målgrupper/riskgrupper som t.ex. ungdomar och leverantörer.
99

 Inom dessa målgrupper så 

arbetade man mot enskilda individer.   

Enligt det officiella dokumentet från Eskilstunas kommunfullmäktige så definieras också 

förebyggande arbete som det arbete som ”riktas till stora befolkningsgrupper före det oönskade och 

för att förhindra att detta inträffar”.
100

 Alltså följer inte alltid polisens narkotikaförebyggande arbete 

detta då de ofta uppdagar narkotikaanvändningen efter att narkotikan har använts och/eller 

innehafts.  

 

Poliserna sa också att de ger information om t.ex. drogtecken och symptom. En slutsats av detta är 

att då polisen satsar på information till föräldrar, lärarlag och ungdomar så bestäms orsakerna till 

narkotikaproblemet som individrelaterade.
101

 Av riktlinjerna för det drogförebyggande arbetet i 

Eskilstuna kommun framgår också det övergripande målet, att genom ett fördjupat samarbete, 

minska brottsligheten för Eskilstunas invånare och dess besökare.
102

 Så genom att sprida kunskap 

om polisens brottsförebyggande arbete, så kan förhoppningsvis narkotikabrottsligheten minska. 

Detta skulle innebära ett framgångsrikt narkotikaförebyggande arbete i Eskilstuna kommun. 

 

Dessa resultat och slutsatser visar även som den tidigare forskningen av t.ex. Granath m.fl., att det 

narkotikabrott som polisens förebyggande arbete ingriper mest mot är användningen av narkotika, 

och/eller innehav för eget bruk.
103

 Även i rapporten från Rytterbro & Andersson visade sig den 

främsta insatsen vara information till bl.a. unga, den så kallade Socialisationsmodellen.
104

 Ny 

information var däremot att poliserna ville informera föräldrarna, då dessa också blir berörda av 
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deras ungdomars narkotikaanvändning. Detta hänger ihop med riktlinjerna om att ge information 

för att lyckas med ett mer primärpreventivt arbete, vad gäller narkotikaanvändningen i Eskilstuna 

kommun. 

 

Dessa slutsatser är slutligen tänkta att förklaras med hjälp av de olika brottsförebyggande 

åtgärderna, vilket är centralt i polisens arbete mot narkotikaanvändningen. I Polisens riktlinjer står 

det alltså att deras förebyggande arbete innebär att uppdaga brott före brottet har begåtts, från den 

primära brottspreventionsnivån. Polisens narkotikaförebyggande arbete på den primära nivån kan 

också ta form enligt Labs diskussion om information då den förebyggande insatsen kunde vara 

utbildning om brott.
105

 Men det narkotikaförebyggande arbetet hamnar oftare under den sekundära 

brottspreventionen, efter brottet har begåtts. Det kan bero på deras bristande rutiner i det 

förebyggande arbete mot narkotikaanvändningen. Så för att minska brottligheten inom detta område 

så bör polisen ta tag i sina metoder och rutiner inom sitt narkotikaförebyggande arbete för bestående 

resultat. Polisen i Eskilstuna bör försöka få en rutin på sitt samarbete med olika organisationer i 

kommunen, med t.ex. Socialtjänsten och Beroendecentrum som också har hand om arbetet som sker 

efter att narkotika har använts.
106

 

 

Polisens utförande av kontroll är också en viktig del i deras förebyggande arbete. Deras 

narkotikaförebyggande arbete gör visserligen en avgränsning mellan den sekundära och den tertiära 

brottspreventionen. De etablerade narkotikaanvändarna (som inräknas under den tertiära ansatsen) 

kan egentligen inte hjälpas genom de polisiära insatserna, utan här får andra instanser ta vid (t.ex. 

Socialtjänsten).  

 

Min användning av metod anser jag var bra om man tar hänsyn till tiden som fanns, men annars 

skulle t.ex. fokusgruppsintervjuer
107

 kanske varit bättre då mer information hade kunnat fångas upp 

under mindre tid. Samtidigt kanske information skulle gått förlorad då fokus inte ligger på bara en 

respondent åt gången utan åt en hel grupp. Man skulle kunna utveckla denna studie och intervjua 

respondenter från t.ex. angränsande kommuner också, eller komplettera ett liknande arbete med 

telefonstödda intervjuer. Det skulle kunna underlätta tillgängligheten av intervjudeltagare. 
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En intressant aspekt är det som nämns i polisens brottsförebyggande arbete mot flickor och pojkar. 

Att polisen oftare uppdagar pojkar är ett faktum, så intressant vore att se om man kunde få en 

tydligare bild om varför polisen inte konfronterar fler tjejer då tjejerna också använder narkotika. 

 

Avslutningsvis så skulle kunskapsförsörjningen om drogernas tecken och konsekvenser till och med 

kunna beröra frågeställningar om t.ex. narkotikans roll inom kriminalpolitiken.
108

 

 

Den fortsatta forskningen är så viktig då vi genom den kommer närmare målet,  

ett narkotikafritt Eskilstuna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108

 Granath m.fl., 2003, s.22 



  
Sida 30 

 
  

Litteratur 

Böcker 

 Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 Fugelstad, Anna & Rajs, Jovan (1998): Narkotika: ett livsfarligt beroende. Nora: 

Bokförlaget Nya Doxa. 

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 Lab, Steven. P. (2007): Crime prevention. 6
th

 ed. Anderson Publishing/LexisNexis. 

 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007): Forskningsprocessen. Kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 Sahlin, Ingrid (2008): Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Lund: Arkiv 

förlag. 

 Sarnecki, Jerzy (2003): Introduktion till kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 

 Sohlberg, Britt-Marie & Sohlberg, Peter (2009): Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Malmö: Liber AB. 

 Thomsson, Helene (2002): Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 Torstensson, Marie & Wikström, Per-Olof H. (1995): Brottsprevention och 

problemorienterat polisarbete. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Sida 31 

 
  

Rapporter 

 Granath, Sven, Svensson, Daniel & Lindström, Peter (2003): Polisens insatser mot 

narkotikabrottsligheten – Omfattning, karaktär och effekter. Rapport 2003:12. Brå: Edita 

Norstedts Tryckeri 2003. 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=03121126068.pdf&url=/

dynamaster/file_archive/050124/3d3bcd8f0ff1a689c85087d37de33c21/03121126068.pdf 

 Guttormsson, Ulf, Helling, Stig & Olsson, Börje (1999): Vad händer på 

narkotikaområdet? Narkotikamissbruk och marginalisering – tendenser inför 

millennieskiftet. MAX-projektet, delrapport 1. Stockholm: CAN rapport nr 55. 

 Lander, Ingrid, Olsson, Börje, Rönneling, Anita & Skrinjar, Monica (2002): 

Narkotikamissbruk och marginalisering. MAX-projektet, slutrapport. Stockholm: CAN 

rapport nr 65. 

 Rytterbro, Lise-Lotte & Andersson, Lina (2006): Narkotikaförebyggande arbete från 

socialarbetares perspektiv – en intervjuundersökning. Rapport 12. Stockholm: Stockholms 

Universitet, Kriminologiska Institutionen. 

 Skolverket, Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut (2004): Tänk långsiktigt! 

Lindesberg: Bergslagens Grafiska. 

 Skrinjar, Monica (2005): Bilder av och åtgärder mot narkotika(miss)brukare – en reflexiv 

studie. Rapport 2005:1. Stockholm: Stockholms Universitet, Kriminologiska Institutionen. 

 Tham, Henrik (Red.) (2003): Forskare om narkotikapolitiken. Rapport 2003:1. Stockholm: 

Stockholms Universitet, Kriminologiska Institutionen. 

 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab.  

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer

_tf_2002.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=03121126068.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/3d3bcd8f0ff1a689c85087d37de33c21/03121126068.pdf
http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=03121126068.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/3d3bcd8f0ff1a689c85087d37de33c21/03121126068.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf


  
Sida 32 

 
  

Elektroniska källor 

 Eskilstuna.se Brottsförebyggande arbete i Eskilstuna. (Hämtad 2010-05-10, kl.11:39) 

http://eskilstuna.se/templates/Page.aspx?id=43747 

 Eskilstunas kommunfullmäktige Riktlinjer för det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna 

kommun 2007-2011. (Hämtad 2010-04-07, kl.10:31) 

http://eskilstuna.se/upload/107405/Riktlinjer%20Drogförebyggande.pdf 

 PUM-A Polisens underrättelsemodell- applikationer. (Hämtad 2010-08-22) 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP193_1_RPSFS2009_5.p

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eskilstuna.se/templates/Page.aspx?id=43747
http://eskilstuna.se/upload/107405/Riktlinjer%20Drogförebyggande.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP193_1_RPSFS2009_5.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP193_1_RPSFS2009_5.pdf


  
Sida 33 

 
  

Bilagor 

1. Frågeguide till intervjuerna med poliserna 

Syfte: Syftet är att få kunskap och förståelse om hur Polisen i Eskilstuna beskriver om hur de 

arbetar mot narkotikaanvändningen. Syftet är också att få kunskap och förståelse om hur Polisen 

försöker arbeta förebyggande med fortsatt eller framtida narkotikaanvändning.  

Narkotikaanvändning i Eskilstuna 

1. Har narkotikaanvändningen i Eskilstuna förändrats på den senaste? (Från idag och ca två år 

tillbaks) 

2. Hur påverkar din position inom polisen förebyggandet av narkotikabrott? (Har olika positioner 

inom polisen påverkan av det förebyggande arbetet?) 

 

 

Polisens arbete 

3. Hur arbetar ni preventivt/förebyggande?   

4. Vad skall förebyggas? 

5. Hur ser preventionen ut i kontext till narkotikaanvändningen?  

6. Hur är det i allmänhet för polisen att arbeta mot narkotikaanvändningen?  

7. Hur ser det förebyggande arbetet ut mot dem som är äldre? (Vart går gränsen för att vara 

”äldre”? ... mellan ca 30-40 år och uppåt?)  

8. Där tillgången till droger är störst (t.ex. Internet, beslagstatistik), påverkar det det förebyggande 

arbetet?  

 

Andra organisationer/Samverkan 

9. Vilka är era främsta samverkanspartners?  

 

Riskgrupper/Målgrupper 

10.  Riktas det förebyggande arbetet mot någon speciell målgrupp/riskgrupp?  

(som t.ex. har en viss ålder, kön/genus, etnisk bakgrund, arbete/arbetslös, 

hemlös/bostadssituation, socialt umgänge/inga sociala band m.m.?) 

11.  Vilka individer och/eller grupper i samhället är mest utsatta för risken att bli 

narkotikaanvändare? (Mc-gäng? Alcatraz-listan?) 

12. Anser du att situationen för marginaliserade grupper i samhället påverkar risken till att använda 

narkotika? 
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13. Vilket prioriteras som det mest centrala: att en missbrukare är ett problem för samhället, att 

personen i fråga begått ett brott (brukat narkotika) eller att missbrukaren har ett missbruk? 

 

Verksamhetsplan 

14.  Förekommer ofta den s.k. Linköpingsmodellen eller Muminprojektet? (Att förebygga att 

ungdomar under 18 år hanterar och/ eller missbrukar narkotika. Förhör ungdomarna hemma hos 

dem med deras föräldrar för att förstärka eller försvaga misstanken om narkotikabrott.)  + (för 

vidare till Maria Ungdom). 

15.  Eller vilken modell är vanligare? 

 

 

’Bilden’ av polisens förebyggande arbete 

16.  Tycker du att polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändning framgår på rätt sätt? (Via 

media och forskning).  

17.  Eller finns det faktorer som inte tas upp alls? Vilka i så fall? 

 

Påverkans- och/eller förändringsfaktorer? 

 

18.  Finns tillräckliga resurser för förebyggande arbete, vård och behandling?  

Om inte, vart skulle de tillämpas? 

 

19.  Anser du att det finns något som bör ändras i dagens narkotikapolitik för att underlätta dagens 

arbete vad gäller det förebyggande arbetet av narkotikaanvändningen?  

 

Avslutning 

20. Vill du tillägga eller ta upp något som vi inte har pratat om? 
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2. Frågeguide till intervjun med Eskilstuna kommuns brotts- och 

drogförebyggande samordnare 

 Syfte: Syftet är att få kunskap och förståelse om hur du tänker kring och beskriver om hur polisen 

arbetar mot narkotikaanvändningen i Eskilstuna. 

1. Har narkotikaanvändningen i Eskilstuna förändrats på den senaste tiden? (Från idag och ca två 

år tillbaks) 

2a.     Hur påverkar din position förebyggandet av narkotikabrott? 2b. Har olika positioner olika 

påverkan av det förebyggande arbetet? 

3.     Hur arbetar polisen preventivt (förebyggande) mot narkotikaanvändningen?   

4.     Vad skall förebyggas? 

5.     Hur är det i allmänhet för polisen att arbeta mot narkotikaanvändningen? 

6.     Hur ser det förebyggande arbetet ut mot dem som är äldre? (Äldre = de som inte är barn, 

ungdomar eller unga vuxna) 

7.     Där tillgången till narkotika är större, påverkar det det förebyggande arbetet? 

8a.   Vilka är polisens främsta samarbetspartners? 8b. Hur ser samarbetet mellan dig och polisen 

ut?  

9.     Riktas det förebyggande arbetet mot någon speciell målgrupp/riskgrupp? 

10.  Vilka individer och/eller grupper i samhället är mest utsatta för risken att bli 

narkotikaanvändare?  

11. Vilket prioriteras som det mest centrala: att en missbrukare är ett problem för samhället, att 

personen i fråga begått ett brott (brukat narkotika) eller att missbrukaren har ett missbruk?  

12a. Förekommer ofta den s.k. Linköpingsmodellen eller Muminprojektet? (Linköpingsmodellen = 

Att förebygga att ungdomar under 18 år hanterar och/ eller missbrukar narkotika. Polisen förhör 

ungdomarna hemma hos dem med deras föräldrar för att förstärka eller försvaga misstanken om 

narkotikabrott. Muminprojektet = Är samma som Linköpingsmodellen, fast man går vidare med 

ungdomen till Maria Ungdom för t.ex. urinprov.) 12b. Eller vilken modell är vanligare? 12c. 

Jobbar du efter någon modell? 
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13a. Tycker du att polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändning framgår på rätt sätt? 

(Via t.ex. media och forskning). 13b. Eller finns det faktorer som inte tas upp alls? 13c. Vilka i så 

fall? 

14a. Finns tillräckliga resurser för polisens förebyggande arbete mot narkotikaanvändning? 14b. 

Om inte, vart skulle de i så fall tillämpas? 

15. Anser du att det finns något som bör ändras i dagens narkotikapolitik för att underlätta dagens 

arbete vad gäller det förebyggande arbetet av narkotikaanvändningen?  

16. Vill du tillägga eller ta upp något som inte togs upp bland frågorna nämnda ovan, men som är 

relevant för detta arbetes syfte? 

 

 

 


