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Summary 
English title:  Steering of the Swedish Police Service activities - drug 
control in a local police district 
 
According to Lundquist, professor in political science at Lund University, 
there are six different kinds of steering that rule the activities of the 
authority. The different kinds of steering can be divided into two different 
groups; direct and indirect steering. Steering by order means that the 
superior rules how the public authority perform their duty in individual 
matters. Steering by rules means that the steering is performed by general 
rules. Here, the most important techniques by steering are the laws of the 
parliament and the regulations by the government. Steering by rules 
includes steering by goals. By steering by Government subsidies the 
government can benefit certain spheres and allot the authority Government 
subsidy who it needs for the implementation of the direct steering. Steering 
by recruit means that the Government appoint a certain person to a post or 
that it states which requirements there will be on persons who will be 
employed at a public post. Steering by organisation is about the structure of 
the authority with the establishment of roles and determine of localisation. 
By steering by information the Government steers which information a 
subordinate gets, this to influence the subordinates decisions or assessments.   
 
Drug test of youth under 15 years old has in this paper specially been 
chosen as a part of steering by rules. Drug test is a constraint that is 
regulated in chapter 28 of the Trial Code. It follows by chapter 28, 12 § that 
you can make a body investigation of a person who can be reasonably 
suspected for a crime which for prison can follow. In accordance with 
chapter 1, 6§ of the Penal Code, offenders under 15 years of age have no 
criminal responsibility. In 36 § of the Law of juvenile delinquency 
enumerates the constraint who can be carried out against a youth under 15 
years old that is suspected for having committed a crime. E contrario one 
can understand that a body investigation is not allowed to do. The Swedish 
Government recommended an amendment and in October 2007 they 
suggested a directive where a review will be performed regarding the 
regulations in the Law of juvenile delinquency that concern drug tests of 
youth under 15. 
 
UNG (the youth- and drug group) works in the area of Öresund and works 
mainly with youth that commit drug crimes. To find out how the steering of 
the authority is understood by the people who works at this public authority, 
interviews have been held with four police officers at UNG. They comment 
on the kind of steering by goals which mean that a certain number of crimes 
of a certain kind must be reported during one year. About this kind of 
steering, the opinions are divided. Some of the steering that is indirect, for 
example steering by Government subsidy and steering by recruit, is mostly 
handled by directors at a higher level. There were also opinions about 
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steering by rules, for example about the restrictions at the official secrets 
legislation at the information transference and deficient knowledge about 
the meaning of the Official Secrets Legislation. The police officers 
considered that an amendment ought to be done to enable that a drug test 
can be done with force at youth less than 15 years old. UNG works to 
prevent that youth will test drugs and then start to abuse drugs. The police 
need, for that reason, to be able to intervene as early as possible to prevent 
this.  
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Sammanfattning 
Enligt Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, finns det 
sex olika styrformer som styr förvaltningens verksamhet. Styrformerna kan 
delas in i direkt och indirekt styrning. Orderstyrning innebär att den 
överordnade styr hur myndigheten utför sina uppgifter i enskilda frågor. 
Regelstyrning innebär att styrningen sker genom allmänna regler. Här är 
riksdagens lagar och regeringens förordningar de viktigaste styrnings-
teknikerna. Regelstyrning omfattar även målstyrning. Anslagsstyrning är en 
styrform där regeringen kan gynna vissa områden och tilldela förvaltningen 
de anslag som behövs för att förvaltningen skall kunna implementera den 
direkta styrningen. Rekryteringsstyrning kan innebära att regeringen utser 
en viss person till en tjänst eller att den anger vilka krav som skall ställas på 
personer som skall anställas i offentlig tjänst. Organiseringsstyrning rör 
bland annat struktureringen av förvaltningsenheter med inrättande av roller 
och bestämmande av lokalisering. Vid informationsstyrning styr regeringen 
vilken information en underordnad får, för att därigenom påverka dennes 
beslutsfattande eller bedömning. 
 
Drogtest av ungdomar under 15 år har i arbetet särskilt valts ut som en del 
av regelstyrningen. Drogtest är ett tvångsmedel som regleras i 28 kap. 
rättegångsbalken. Av 28 kap. 12 § rättegångsbalken följer att på den som 
skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kropps-
besiktning göras. Enligt 1 kap. 6 § brottsbalken får för brott som någon har 
begått innan han fyllt 15 år inte dömas till påföljd. I 36 § lag med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare uppräknas de tvångsmedel som får 
företas mot en ungdom under 15 år som misstänks ha begått ett brott.  E 
contrario kan utläsas att kroppsbesiktning inte får företas. Regeringen är för 
en lagändring och i oktober 2007 lades ett direktiv fram där en översyn 
skulle göras av de bestämmelser som finns i lagen med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare som avser brottsmisstänkta ungdomar 
som inte fyllt 15 år vid brottstillfället.  
 
Ungdoms- och narkotikagruppen verkar i Öresundsområdet och arbetar 
främst med ungdomar som begår narkotikabrott. För att få reda på hur 
styrningen av polisens verksamhet uppfattas av dem som arbetar inom 
denna myndighet har samtal hållits med fyra poliser från ungdoms- och 
narkotikagruppen. De kommenterade bland annat den typ av målstyrning 
som innebär att ett visst angivet antal brott av en viss typ skall uppdagas 
under ett år. Delade meningar rådde kring denna styrning. Vissa indirekta 
styrformer, exempelvis anslagsstyrning och rekryteringsstyrning, handhas 
mest av chefer på en högre nivå. Åsikter fanns även om regelstyrningen, 
bland annat om sekretesslagens restriktioner vid informationsöverföring och 
bristande kunskaper om sekretesslagens innebörd. Poliserna ansåg att en 
lagändring bör ske för att möjliggöra att drogtest kan tas med tvång på 
ungdomar under 15 år. Ungdoms- och narkotikagruppen arbetar för att ett 
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testande av narkotika inte skall övergå till ett brukande och därför behöver 
polisen kunna ingripa så tidigt som möjligt för att förebygga detta.  
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Förord 
Jag vill främst rikta ett stort tack till min familj som, förutom att ha 
korrekturläst arbetet och kommit med tips och idéer, under hela 
utbildningen har trott på mig och stöttat mig i alla lägen! Ni är underbara!! 
 
Tack Liisa för att du är min bästa vän! 
 
Tack till alla poliser i UNG för att ni har tagit er tid! 
 
Tack Bengt för goda råd på vägen i uppsatsskrivandet och i livet! 
 
 
Lund, januari 2008 
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1 Inledning 
I ett demokratiskt samhälle som det vi lever i är det av största vikt att statens 
styrning av myndigheterna fungerar på tänkt sätt. För att de beslut som har 
fattats av våra folkvalda skall kunna genomföras och genomföras på rätt sätt 
måste myndigheterna följa statens styrning.  
 
En myndighet är således ”statens förlängda arm” vilket betyder att den 
bland annat skall tillämpa de lagar som politikerna har stiftat och arbeta för 
de mål som staten har satt upp. Detta betyder att myndigheten styrs av bland 
annat regelstyrning där även målstyrning ingår. Tittar man exempelvis på 
regelstyrningen kan man se att det i vissa fall i praktiken uppstår en 
kollision mellan lagstiftaren och dem som i realiteten skall tillämpa lagen, i 
detta fall polistjänstemännen. Att polisens verksamhet fungerar väl är en 
förutsättning för att medborgarna skall känna sig trygga. Uppsatsen kommer 
bland annat att gå in på vilka, av polisen, upplevda problem som finns vid 
tillämpningen av lagstiftningen som en narkotikapolis dagligen arbetar med 
och hur lagarna i så fall bör ändras för att effektivisera polisens arbete. 
 
Drogtest på barn under 15 år är ett exempel på en fråga som är partipolitiskt 
bunden. Den förra socialdemokratiska regeringen var mot förslaget om att 
tillåta sådana drogtest, medan den nya borgerliga regeringen är för. Detta är 
således ett område där politikerna fattar beslut på statlig nivå och där det 
sedan blir myndigheternas uppgift att på regional och lokal nivå genomföra 
besluten.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka styrformer som finns för att 
styra organisationer och förvaltningar och på vilket sätt polismyndigheterna 
styrs av dessa styrformer. För att konkretisera arbetet har ämnet om drogtest 
av ungdomar under 15 år särskilt valts ut som en del av regelstyrningen. 
Drogpolitikens framväxt har beskrivits som en bakgrund till hur lag-
stiftningen och politikernas inställning ser ut idag. Frågeställningen har 
även inriktas mot hur tjänstemän på lokal nivå uppfattar styrningen kring 
arbetet mot narkotika.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka styrformer styr den offentliga förvaltningen? 
• Hur styrs polismyndigheternas verksamhet? 
• Hur ser regleringen ut angående narkotikabrott och drogtest av 

ungdomar under 15 år och hur har politikernas inställning till 
sådana drogtest sett ut sedan 1980-talet? 

• Hur uppfattas styrningen av dem som arbetar mot narkotika på lokal 
nivå? 
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1.3 Metod och material  

Den metod som till viss del har använts är traditionell juridisk metod. Jag 
har således använt mig av lagstiftning, förarbeten och doktrin i stor 
utsträckning, dock inte någon praxis. Att jag inte uteslutande har använt mig 
av den traditionella juridiska metoden beror på att jag har velat konkretisera 
ämnet med empiriska studier. Det beror även på ämnets statsveteskapliga 
och politiska karaktär.  
 
Då jag har fokuserat på styrningen av polismyndigheternas verksamhet har 
jag studerat flera myndighetstryck, bland annat verksamhets- och 
handlingsplaner och budgetpropositioner. 
 
I kapitel 4 har jag beskrivit hur gällande lagstiftning och dess förarbeten ser 
ut angående brott mot narkotikastrafflagen och drogtest på ungdomar under 
15 år. Jag har även studerat hur frågan om drogtest har behandlats och 
debatterats i riksdagen. Detta är således ett mycket omdiskuterat ämne, även 
i media, vilket har lett till att jag även har ett antal Internetsidor som källor.  
 
Arbetet innefattar förutom deskriptiva moment även empiriska moment. 
Genom att samtala med ett antal polistjänstemän har jag tittat på hur 
styrningen uppfattas av dessa poliser som arbetar mot narkotika på lokal 
nivå.  

1.4 Avgränsning 

Det finns flera teorier om olika styrformer. Arbetet utgår dock från Lennart 
Lundquists, professor i statsvetenskap, teorier om styrning där det finns sex 
olika styrformer. Lundquists teorier har jag valt därför att jag har kommit i 
kontakt med dessa tidigare under utbildningen, bland annat under kursen 
förvaltningsrättslig fördjupningskurs.  
 
De olika styrformerna har, efter en generell beskrivning av dem, applicerats 
på polismyndigheterna för att se på vilket sätt de styr myndigheternas 
verksamhet. Polismyndigheterna blev det självklara valet att titta närmare på 
då jag vid anställning vid Polismyndigheten i Skåne län har fått flera 
kontakter inom myndigheten. 
 
För att avgränsa arbetet ytterligare har jag i det sista kapitlet, som en del av 
regelstyrningen, valt ämnet om drogtest av ungdomar under 15 år. Detta är 
ett högaktuellt ämne som diskuterats livligt i politiken och i media. 
 
Slutligen har samtal hållits med fyra poliser från ungdoms- och narkotika-
gruppen i Öresundsområdet. Detta för att få en uppfattning om hur 
styrningen upplevs fungera av dem som arbetar mot narkotika. Jag har valt 
ut poliser som arbetar på lokal nivå därför att jag har velat höra åsikter från 
dem som dagligen arbetar med praktiskt arbete på ”marknivå”. Fyra stycken 
polistjänstemän har valts ut som har jobbat inom gruppen under olika långa 
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tider, varav den ena är gruppchef. Då syftet inte har varit att utföra en total-
undersökning har jag valt att endast utgå från fyra stycken polistjänstemän. 
Detta även på grund av att materialet skulle bli hanterbart inom den 
sidbegränsning som finns för arbetet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en teoretisk del där Lundquists sex olika 
styrformer beskrivs generellt. I kapitel 3 appliceras styrformerna på polis-
myndigheternas verksamhet för att undersöka hur styrformerna används för 
att styra dessa myndigheter.  
 
Kapitel 4 inleds med en beskrivning av den aktuella lagstiftningen som 
reglerar narkotikabrott och drogtest på ungdomar under 15 år. Detta ämne 
har valts ut som ett exempel på hur styrning kan se ut. I kapitlet redogörs 
även för drogpolitikens framväxt och politikernas inställning till drogtest av 
ungdomar under 15 år.  
 
Sista delen av kapitel 4 består av en empirisk studie där fyra polistjänstemän 
från UNG redogör för hur de upplever att de olika styrformerna styr deras 
arbete mot narkotikabrott.    
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2 Styrning av förvaltningen 
Styrning beskriver relationerna mellan beslutsfattare och verkställare, till 
exempel mellan regeringen och myndigheterna. Vad som avses är medvetna 
försök av beslutsfattarna att påverka verkställarna/tillämparna i verk-
ställandet av de fattade politiska besluten. Tittar man på styrnings-
förhållandena i Sverige hittar man de grundläggande bestämmelserna om 
relationen mellan statsmakterna och förvaltningen i 11 kapitlet RF1 där det 
sägs att de statliga förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen.  
   

2.1 Auktoritet 

Företeelsen i den sista punkten i kapitel 2.1 kallas auktoritet. Marx Weber, 
som tidigt analyserade auktoritetsproblematiken, menade att karismatisk 
auktoritet är när tillämparen lyder för att han uppskattar beslutsfattaren. 
Traditionell eller legal auktoritet infaller då tillämparen lyder en viss 
aktörsroll, en position som beslutsfattaren har fått efter bestämda former. I 
praktiken överlappar auktoritetsformerna ofta varandra. Styrning kan inte 
fungera enbart på grund av någon av de två första punkterna som uppräknas 
i kapitel 2.1. Auktoritet förutsätts för den stora organisationen.2  
 

2.2 Styrformer 

Beslutsfattaren kan mer eller mindre styra direkt eller indirekt beroende på 
huruvida den delegerar sin makt. Förvaltningsstyrningens första egenskaper 
kan således delas in i direkt och indirekt styrning. I praktiken förekommer 
dock direkt och indirekt styrning alltid tillsammans. Vid direkt styrning får 
tillämparen mål eller medel för värdefördelningen. Det önskade innehållet i 
förvaltningens åtgärder anges, till exempel bostadsbidragens storlek.3 
Beslutsfattaren talar således om för verkställaren vad denne skall göra och 
denna styrning kan vara mer eller mindre detaljerad.4 De som förespråkar 
direkt styrning brukar argumentera för systemets effektivitet. Direkt 
styrning är klart mera auktoritär än indirekt sådan.5

 
Vid indirekt styrning ges tillämparen inte några direkta instruktioner för hur 
handlandet skall bedrivas. Denna styrning kan istället ske genom beslut om 
hur verkställandet skall vara organiserat, genom tilldelning av resurser för 
verkställandet, genom regler för de procedurer varmed arbetet skall bedrivas 
och genom rekrytering av de personer som skall ikläda sig 
verkställarrollerna etcetera. Ett exempel på indirekt styrning är att 

                                                 
1 Regeringsformen (1974:152). 
2 Lundquist  (1977) s. 27. 
3 Lundquist  (1992) s. 78 f. 
4 Sannerstedt s. 20. 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Regering. 
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förvaltningen påverkas indirekt genom att den ges resurser till utbetalande 
av bostadsbidrag. Indirekt styrning kan även ske genom informell styrning, 
det vill säga att beslutsfattaren i icke bindande former tillkännager sin 
uppfattning om hur det politiska beslutet bör tolkas eller genomföras.6 
Argument för indirekt styrning grundas på demokratiska premisser som bl.a. 
att separera makten, att statsförvaltningen skall vara opartisk till exempel 
för rättssäkerhetens bevarande, samt att experter skall ges utrymme för egna 
bedömningar utan politiska påtryckningar.7  
 
Styrning delas även upp efter egenskaperna specifik och generell. Vid 
specifik styrning skall styrningen påverka ett enda fall, till exempel ”ge Lina 
bostadsbidrag”. Vid generell styrning skall styrningen påverka alla fall av 
en viss typ. Vid direkt styrning får tillämparen en regel vilken han skall 
applicera på konkreta fall.8 Den indirekta generella styrningen påverkar alla 
beslut som tillämpningen omfattar och konsekvenserna är ofta svåra att 
förutse. Till exempel ”alla som heter Lina skall få bostadsbidrag”.  
  
Kopplas dessa olika egenskaper samman erhålls sex styrformer. 
 
 

         Specifik            Generell 
 

   
   
ORDERSTYRNING REGELSTYRNINGDirekt 

 
 

  
                ANSLAGSSTYRNING  
                REKRYTERINGSSTYRNING Indirekt 
                ORGANISERINGSSTYRNING 
                INFORMATIONSSTYRNING 

 
 
 
 
Förvaltningens självständighet påverkas av precisionen i styrningen. 
Förvaltningens självbestämmanderätt kan delas upp i två delar: handlings-
frihet och handlingsförmåga. Handlingsfriheten bestäms av precisionen i 
den direkta styrningen och handlingsförmågan bestäms av precisionen i den 
indirekta styrningen. Precisionen i orderstyrning och regelstyrning avgör 
således vilken grad av handlingsfrihet förvaltningen kommer att ha medan 
precisionen i anslags-, rekryterings- organisations- och informations-
styrningen avgör vilken möjlighet förvaltningen har att genomföra sitt 
uppdrag.9

 

                                                 
6 Sannerstedt s. 20. 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Regering. 
8 Lundquist (1992) s. 79. 
9 Lundquist (1992) s. 81. 
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Orderstyrning är den specifika formen av direkt styrning och innebär att den 
överordnade styr hur myndigheter utför sina uppgifter i enskilda frågor. Till 
exempel ”ge Lina 1500 kronor i bostadsbidrag”. I Sverige finns det dock 
speciella restriktioner i lag för denna typ av styrning vid 
myndighetsutövning. Regeringen kan inte orderstyra förvaltningen. I 
Sverige förekommer det således inte någon formell ministerförvaltning där 
myndigheterna lyder under enskilda ministrar.10 Tycker regeringen att 
myndighetens tillämpning av en lag är felaktig får regeringen i stället 
föreslå förändringar i den lagen. Denna konstruktion har ofta ansetts vara 
väl jämförbar med den självbestämmanderätt som domstolarna har.11 RF 11 
kapitlet 7 § säger oss: 
 
Ingen myndighet, ej heller riksdagens eller kommuns beslutande organ, får 
bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i enskilt fall besluta i ärende 
som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör 
tillämpning av lag. 
 
Regelstyrning är den generella formen av direkt styrning och innebär att 
man styr genom allmänna regler. Här är riksdagens lagar och regeringens 
förordningar de viktigaste styrningsteknikerna. Exempel på sådan styrning 
är ”alla som tjänar under X kronor är berättigade till 1000 kronor i bostads-
bidrag”.12 Regelstyrning omfattar målstyrning. Målstyrning innebär att 
regeringen meddelar sina målsättningar, till exempel genom regerings-
förklaringen och regleringsbrevet, som det sedan står förvaltningen fritt att 
välja medel för att uppnå. Målstyrningen är således mera flexibel vilket ger 
tillämparen större utrymme för sina egna värderingar vid verkställandet av 
besluten. Av praktiska skäl sker den mesta styrningen i samtliga länder med 
en utvecklad byråkrati av målstyrning; statsförvaltningen är alltför om-
fattande och komplicerad för att regeringen skall kunna besluta i varje 
enskilt fall.13  
 
Med anslagsstyrning, som är en indirekt styrform, kan regeringen gynna 
vissa områden den vill stärka och tilldela förvaltningen de anslag som 
behövs för att förvaltningen skall kunna implementera den direkta 
styrningen. Tillämpningen styrs således av penningmedel.14  
 
Budgetprocessen är ett av statens viktigaste instrument för att styra 
myndigheterna. Det är genom den som riksdag och regering genomför sina 
politiska prioriteringar. Inom ramen för denna process beslutas vilken verk-
samhet som staten skall bedriva och hur stora resurser som skall anslås. 
Regeringen beslutar således om förutsättningarna för den enskilda 
myndighetens verksamhet. Ett av regeringens viktigaste dokument i budget-
processen är dess årliga regleringsbrev till myndigheterna. Detta gäller 

                                                 
10 Lundquist (1992) s. 80 och 126 ff. 
11 Lundquist (1977) s. 35. 
12 Lundquist (1992) s. 80. 
13 Lundquist (1977) s. 31 ff. 
14 Lundquist (1992) s. 80. 
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myndighetens hela verksamhet. I regleringsbrevet anger regeringen mål och 
återrapporteringskrav för myndigheternas verksamhet och tilldelar här 
myndigheterna de medel som riksdagen anvisat i form av anslag, det vill 
säga utgiftsmedel på statsbudgeten som riksdagen fattar beslut om. Här 
anges även hur pengarna skall fördelas mellan myndighetens olika 
verksamheter.  Regleringsbrevet gäller i ett år och skall ligga inom ramen 
för myndighetens instruktion, vilken är den förordning i vilken regeringen 
beskriver myndighetens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Förordningen 
är mer övergripande och förändras bara vid behov. Regleringsbrevet består 
av två huvuddelar; en verksamhetsdel och en finansiell del. I 
verksamhetsdelen redovisas de mål som riksdagen har beslutat om. I 
finansieringsdelen redovisas medel, restriktioner och villkor som 
myndigheten har att rätta sig efter. Anslagsstyrningen kan användas både 
generellt och specifikt.15

 
Rekryteringsstyrning är en indirekt styrform och kan innebära att regeringen 
utser en viss person till en tjänst eller mer vanligt, att den endast anger vilka 
krav som skall ställas på personer som skall anställas i offentlig tjänst. 
Denna styrform kan således vara specifik eller generell.16

 
Organiseringsstyrning är en indirekt styrform som bland annat omfattar 
struktureringen av förvaltningsenheterna med inrättande av roller, 
utformning av procedurer och bestämmande av lokalisering. Denna styrform 
är ofta generell men kan vara specifik till exempel då en organisation 
upprättas för att lösa en specifik uppgift.17     
 
Vid informationsstyrning, som är en indirekt styrform, styr regeringen 
vilken information en underordnad får, för att därigenom påverka dennes 
beslutsfattande eller bedömning. Informationsstyrning kan i stort sett 
omfatta vad som helst, till exempel påverkan av företagskulturen och 
utbildningsstyrning där beslutsfattaren utbildar tillämparna eller beslutar om 
innehållet i deras utbildningar. Denna styrning kan användas både specifikt 
eller generellt.18

 

2.3 Genomförandeproblemet  

Ett styrningsproblem, sett ur de auktoritativa beslutfattarnas synvinkel, är 
hur tillämpningen skall överrensstämma med det auktoritativa beslutets 
intentioner. Det är således inte helt självklart med en kongruens.19 Detta 
kallas för genomförandeproblemet och innebär att politiska beslut inte 
genomförs så som beslutsfattarna avsett. Vi utgår således från att beslut bör 
genomföras enligt beslutsfattarnas intentioner, politikerna styr och 
förvaltningen verkställer. Detta har sin grund i demokratisk teori: 
                                                 
15 Statens kvalitets- och kompetensråd, s. 2 och 5. 
16 Lundquist (1992) s. 80. 
17 Lundquist (1992) s. 80. 
18 Lundquist (1992) s. 80. 
19 Lundquist (1977) s. 26. 
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medborgarnas valda företrädare fattar beslut med majoritet, förvaltningen 
skall sedan respektera och följa de folkvaldas beslut. För att minimera 
genomförandeproblemet måste man se var problemet ligger för att sedan 
kunna utforma styrningen på rätt sätt. 20   
 
En tänkbar orsak till genomförandeproblemet är att tillämparen inte förstår 
hur beslutet är avsett att tillämpas. Detta tyder på ett informationsproblem 
som kan lösas med utbildning eller genom att styrningen görs mera explicit. 
En annan orsak är att tillämparen medvetet bortser från beslutfattarens 
intentioner. Tillämparen måste nämligen vara motiverad att uppfylla målen. 
Detta kan ske på olika sätt, till exempel genom att övertyga verkställaren att 
just detta sätt är det bästa för samhället. Detta kan även vara ett uttryck för 
en maktproblematik. Auktoritet är således grunden för att styrningen skall 
fungera.21 En tredje orsak till genomförandeproblemet kan vara att 
verkställaren inte kan genomföra vad som skall åstadkommas.  
Verkställaren måste ha tillgång till de resurser som krävs, t.ex. ekonomiska 
och tidsmässiga resurser. För att kunna genomföra arbetet på det sätt som 
beslutsfattaren avsett krävs även klara mål och att beslutsfattaren klargör 
hur han avser att dessa mål skall verkställas. Styrningen får alltså inte vara 
för svag.22

 
För att minimera genomförandeproblemet bör man även ta hänsyn till vilken 
typ av sektor man har att göra med. Vissa tjänstemän bör inte vara direkt 
styrda då deras handlingsfrihet är en viktig del för att kunna utföra arbetet.23  
  
Ser man på denna problematik utifrån tillämparens synvinkel kan man ställa 
sig frågan av vilka anledningar tillämparen följer eller lyder beslutfattarens 
styrning. Tre skäl till detta kan framhållas:  
1. tillämparen anser att beslutet är rationellt eller i överrensstämmelse med 
hans värderingar 
2. tillämparen lyder av rädsla för straff eller av önskan att bli belönad 
3. tillämparen lyder därför att han uppskattar beslutsfattaren personligen, 
eller därför att han alltid lyder styrningssignaler från en viss aktörsroll, 
oavsett vem som innehar den.24

 

2.4 Förhållandet mellan beslutsfattare och 
tillämpare 

Det finns tre olika perspektiv att se på förhållandet mellan beslutsfattare och 
tillämpare. Den klassiska styrningsmodellen innebär att man skiljer på två 
roller i det politiska livet; beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Utgångs-
punkten är att politikerna styr processen och tjänstemännen genomför de 

                                                 
20 Sannerstedt s. 19. 
21 Lundquist (1977) s. 26 f. 
22 Sannerstedt s. 29. 
23 Se kapitel 2.4 om teorin om närbyråkrater. 
24 Lundquist (1977) s. 26 f. 
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beslut som tas av beslutsfattaren. Förvaltningen styrs i syfte att åtgärderna 
skall genomföras och förvaltningen ses därmed som ett instrument för 
beslutsfattarna. Detta perspektiv är närmast att beteckna som vad inom den 
vetenskapliga litteraturen kallas top-down, vilket betyder att besluten tas i 
organisationens topp och sedan implementeras ner genom organisationen 
via en styrningskedja.25  
 
En annan styrningsmodell är Lipskys teori om närbyråkrater. Teorin 
handlar om dem som utför sin dagliga gärning i direktkontakt med 
människor. Dessa närbyråkrater har så stor faktisk handlingsfrihet och 
handlingsförmåga i sin dagliga verksamhet att det blir de, och inte 
politikerna, som utformar politiken inom sitt område. De viktigaste besluten 
för politikens utformning tas på organisationens lägsta nivå. Besluten 
kommer alltså nedifrån och upp, d.v.s. bottom-up.26  
 
Det tredje perspektivet är nätverksperspektivet. Inom detta perspektiv 
implementeras politiken i ett samspel mellan olika aktörer som deltar i 
processen antingen på grund av sin position eller på grund av sina 
respektive intressen. Aktörerna kan representera såväl statliga som 
kommunala eller privata organisationer. Nätverken är dynamiska och 
bygger på svåröverskådliga informella kontakter som hela tiden förändras. 
Nätverksperspektivet är ett mellanting mellan top-down och bottom-up.27

 

                                                 
25 Sannerstedt s. 21 ff. 
26 Sannerstedt s. 21 ff. 
27 Sannerstedt s. 23 ff. 
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3 Styrning av 
polismyndigheternas 
verksamhet 
Enligt PL28 utgör varje län ett polisdistrikt. För polisverksamheten inom 
polisdistriktet ansvarar polismyndigheten. För ledning av polismyndigheten 
finns en polisstyrelse och den dagliga verksamheten leds av 
länspolismästaren.29 Det dagliga polisarbetet sker inom de 21 
polismyndigheterna, det finns således en polismyndighet i varje län. 
Polisstyrelserna avgör själva hur en polismyndighet skall vara organiserad. 
Därför kan strukturen variera en aning från myndighet till myndighet.30  
 
Polisorganisationen har genom åren genomgått stora förändringar, från 
förstatligandet i mitten av 1960-talet och den successiva minskningen av 
antalet polismyndigheter till dagens 21 myndigheter.31 Polisen är idag en av 
de största statliga verksamheterna i Sverige med cirka 26 500 anställda, 
varav cirka 18 000 är poliser 32, och med ett totalt anslag på cirka 16,7 
miljarder kronor under år 2007. Polisen lyder under justitiedepartementet 
och besår av Rikspolisstyrelsen (RPS) som är central förvaltnings- och 
tillsynsmyndighet, Statens Kriminaltekniska Laboratorium och 21 polis-
myndigheter.33

 
Hur styrs en sådan stor organisation? Via indirekt styrning har politikerna 
goda möjligheter att påverka förutsättningarna för polisens verksamhet t.ex. 
genom beslut om utbildning och lönesättning, genom tilldelning av resurser 
i form av tjänster, lokaler, utrustning och pengar.34 Lundquists teorier om 
olika styrformer kan appliceras på polismyndigheternas verksamheter ute i 
länen. 
 

3.1 Styrformer 

 Polisen styrs genom den traditionella styrningsmodellen där beslutsfattaren 
styr och tillämparen sedan förväntas följa styrningen. Polisens arbete 
innebär dock som oftast professionellt arbete med människor där de utför 
sin dagliga gärning i direktkontakt med dessa. På grund av denna höga grad 
av handlingsfrihet utformar polisen själva det allmännas politik.35 Flera 

                                                 
28 Polislag (1984:387). 
29 4 § och 5 § PL. 
30 www.polisen.se/inter/nodeid=10838401&pageversion=1.jsp. 
31 RiR 2005:18 s. 30. 
32 Antal anställda 30 juni 2007. 
33www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.jsp. 
34 Sannerstedt  s. 22 f. 
35 Sannerstedt s. 26. 
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avhandlingar har lyft fram att polisen karakteriseras av en stark yrkeskultur. 
Polisarbetet styrs i stor utsträckning av de normer som vuxit fram ur det 
praktiska polisarbetet och den enskilde polismannen agerar ofta utifrån 
dagliga händelser i stället för centrala prioriteringar.36 Detta innebär att den 
tidigare nämnda teorin om närbyråkrater kan appliceras på polisen. När det 
gäller det teoretiska perspektivet så saknar beslutsfattaren ofta den kunskap 
om verksamheten som finns hos dem med golvets perspektiv. Politiker 
besitter av naturliga skäl inte den professionella kompetens som polisen har 
och kan naturligtvis inte hantera alla situationer som kräver ständiga 
prioriteringar och individuella hänsynstaganden som en polis måste ta. Den 
offentliga politik som närbyråkraterna kan sägas utforma gäller dock främst 
innehållet i verksamheten.37

3.1.1 Orderstyrning 

Då det i Sverige finns speciella restriktioner i lag för denna typ av styrning 
vid myndighetsutövning och då regeringen därmed inte kan orderstyra 
förvaltningen kommer denna styrform inte att tas upp i det följande. 

3.1.2 Regelstyrning 

Polisens verksamhet styrs genom regelstyrning i form av ett antal lagar.  
Dessa lagar har sedan regeringen kompletterat med förordningar, 
föreskrifter och direktiv till polisen. Bland annat styr följande lagar och 
förordningar polisens arbete:  
• Polislag (1984:387)  
• Polisförordning (1998:1558) 
• Polisdatalag (1998:622) 
• Förvaltningslag (1986:223) 
• Lag om belastningsregister (1998:620) 
• Lag om misstankeregister (1998:621) 
• Förordning (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen, 
(instruktionen) 
• Polisutbildningsförordning (1999:740).38

 
Målstyrning, som en del av regelstyrning, sker genom föreskrifter i 
regleringsbrevet. Här har regeringen angett ett antal mål, som polisen skall 
arbeta för att förverkliga. I regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende 
RPS och övriga myndigheter inom polisorganisationen står det bland annat 
att målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. 
Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka 
människors trygghet. Antalet brott skall minska och antalet brottsoffer skall 
därmed bli färre. Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall 
bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.39  I 
Regeringsförklaringen 6 oktober 2006 uttalades bl.a. att polisen bättre skall 

                                                 
36 RiR 2005:18 s. 20. 
37 Sannerstedt s. 22 f. 
38 www.polisen.se/inter/nodeid=5648&pageversion=1.jsp. 
39 Regleringsbrev för budgetåret 2007 s. 2. 
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förebygga, utreda och klara upp brott och stå till medborgarnas tjänst. Fler 
brott måste klaras upp.40 I budgetpropositionen för 2008 har regeringen 
angett att de övergripande målen för polisen och rättsväsendet bland annat 
är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken 
är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten 
skall utgå från medborgarnas intresse.41 (Flera av målen för år 2008 är 
således de samma som går att utläsa ur regleringsbrevet för år 2007). Dessa 
generella uttalanden och övergripande mål kan alltså ses som indirekt 
styrning i form av målstyrning. Målen i regleringsbrevet och i 
budgetpropositionen återfinns sedan i polismyndigheternas olika 
verksamhets- och handlingsplaner.   Där konkretiseras målen bland annat i 
form av att ett visst antal brott inom olika områden som under ett år skall 
anmälas.  

3.1.3 Anslagsstyrning  

Ett konkret exempel på den indirekta styrningen är anslagsstyrning där 
riksdagen beviljar polisen en viss summa för polisens verksamhet under ett 
år. Hur mycket pengar som beviljas framgår av regleringsbrevet. I 
regleringsbrevet för år 2007 framgår det att polisorganisationen tilldelas ett 
anslag på cirka 16,7 miljarder.42 Riksdagen beslutar om anslaget utifrån 
regeringens förslag i budgetpropositionen.43 I budgetpropositionen för 2008 
föreslås ett anslag på 17,3 miljarder. Anslaget skall finansiera polis-
myndigheternas, Statens kriminaltekniska laboratoriums och RPS 
verksamhet.44 RPS tilldelas hela anslaget för polisen genom 
regleringsbrevet. Den är sedan ansvarig för fördelningen av medel till 
polismyndigheterna. Det är även RPS som leder och samordnar polisens 
arbete med att tolka och sammanställa regleringsbrevet och 
budgetpropositionen. Resultatet förs sedan in i polisens interna 
styrdokument, planeringsförutsättningarna, som innehåller beslut om de 
nationella målen för polisens arbete och fördelningen av resurser för att nå 
dem. Utifrån de krav som har beslutats gör sedan polismyndigheterna egna 
verksamhetsplaner och planerar sitt lokala arbete.45

3.1.4 Rekryteringsstyrning 

Polisen är föremål för rekryteringsstyrning genom att polismyndigheten 
endast anställer personer till polisyrket med en viss utbildning, det vill säga 
från polishögskolan i Växjö, Stockholm eller Umeå. Det rör sig här om en 
form av generell styrning. Fram till år 2010 kommer antalet poliser att öka 
drastiskt, cirka 2500 poliser skall tillföras verksamheten.46 Även specifik 
styrning förekommer, till exempel att chefen för RPS utses av regeringen.47  
                                                 
40 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006 s. 11. 
41 Prop. 2007/08:1 s. 13. 
42 Regleringsbrev för budgetåret 2007, s. 10. 
43 RiR 2005:18 s. 13. 
44 Prop. 2007/08:1 s. 68. 
45 www.polisen.se/inter/nodeid=10679911&pageversion=1.jsp. 
46 www.dagensnyheter.se/Dnet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=730699. 
47 29 § instruktionen. 
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3.1.5 Organiseringsstyrning 

I PL regleras hur polisverksamheten i landet skall vara uppbyggd med 
polisdistrikt, polisstyrelse och länspolismästare. I regleringsbrevet för 
budgetåret 2007 är målen, vad gäller organiseringsstyrning, att andelen 
kvinnliga poliser i ledningskompetens skall öka.48  

3.1.6 Informationsstyrning 

Att poliser utbildas vid särskilda polishögskolor betyder att de styrs genom 
informationsstyrning. Detta garanterar att de blivande poliserna i stor ut-
sträckning får en homogen utbildning. Inom polismyndigheterna sker även 
mycket internutbildning. I regleringsbrevet för år 2007 står det bland annat 
att RPS skall vidta åtgärder för att säkerställa att personal som utreder 
ärenden där barn utsatts för brott skall genomgå särskilt anpassad 
utbildning.49  

3.1.7 Rikspolisstyrelsen 

Regeringen styr polisens verksamhet genom ovanstående samt även genom 
dialog med RPS. RPS är den centrala förvaltningsmyndighet för polisen och 
leds av rikspolischefen vilken utses av regeringen.50 Styrelsen skall verka 
för planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet.51 
Den skall utveckla och precisera de mål och riktlinjer som riksdagen och 
regeringen lägger fast för polisverksamheten samt förmedla detta till polis-
organisationen.52 RPS beslutar även om hur de medel som statsmakterna 
tilldelat polisen skall fördelas mellan polismyndigheterna.53  
 
Styrelsens ansvar och befogenheter regleras genom PL och instruktionen för 
rikspolisstyrelsen. RPS huvuduppgift är bland annat att utöva tillsyn över 
polisen. Enligt 2a § instruktionen skall RPS i sin tillsynsverksamhet bland 
annat särskilt beakta att polisverksamheten bedrivs i överrensstämmelse 
med de prioriteringar och riktlinjer som riksdagen och regeringen har lagt 
fast för den. RPS skall följa upp och analysera polisverksamheten. Om 
verksamheten inte når upp till de kraven skall RPS genom påpekanden 
verka för en förbättring och styrelsen skall vid behov anmäla förhållandet 
till regeringen. RPS styrning av polisverksamheten har under åren pendlat 
mellan en stark centralstyrning och en mer decentraliserad styrning.54

 

                                                 
48 Regleringsbrev för budgetåret 2007, s. 7. 
49 Regleringsbrev för budgetåret 2007 s. 9. 
50 1 §  och 29 § Förordning (1989:733) med instruktion för rikspolisstyrelsen. 
51 7 § PL.  
52 2 § Förordning (1989:733) med instruktion för rikspolisstyrelsen. 
53 www.polisen.se/inter/nodeid=10837698&pageversion=1.jsp. 
54 RiR 2005:18 s. 30.  
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I november 2005 redovisade Riksrevisionen (RiR) rapporten Riks-
polisstyrelsens styrning av polismyndigheterna.55 Granskningen inriktade 
sig på RPS ansvar för att styra polismyndigheterna. Kritik som riktades mot 
RPS var bland annat att huvuddelen av polismyndigheternas 
medelsutdelning utgår från det anslag som polismyndigheten fick för 
föregående budgetår vilket har bidragit till uppfattningen inom 
polisorganisationen att mer pengar finns att tillgå oavsett vilka resultat som 
nås. RPS har således i mycket lite utsträckning använt sig av 
medelsfördelningen som ett sätt att styra polismyndigheterna mot 
riksdagens och regeringens mål. Styrningen har inte gett 
polismyndigheterna incitament att prestera bra resultat.56 Rapporten 
konstaterade utöver detta att RPS styrning av polismyndigheterna hade varit 
alltför svag, att styrningen inte var samordnad och att regeringens mål för 
polisens verksamhet var komplicerade och svåröverskådliga. Resultatet blev 
att man inte riktigt visste hur arbetet skulle utföras.57 RiR rekommenderade 
regeringen att förenkla den målstruktur som används för att styra 
polisverksamheten, formulera återrapporteringskrav som inriktas på resultat 
av polisverksamheten och att ge RPS i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan 
för hur riksdagens och regeringens mål ska få ett bättre genomslag i 
polisorganisationen. Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2007 
avseende RPS och övriga myndigheter inom polisorganisationen vidtagit de 
åtgärder som RiR rekommenderade och bedömer att granskningsrapporten 
är slutbehandlad.58

 
  
 
 

                                                 
55 RiR 2005:18. 
56 RiR 2005:18 s. 37 ff och s. 57 ff.  
57 http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article144661.ece. 
58 Prop. 2007/08:1 s. 56. 
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4 Styrformerna i praktiken med 
inriktning på narkotikabrott 

4.1 Inledning 

Först på 1960-talet utformades en svensk narkotikapolitik i egentlig mening. 
Narkotikan hade nu nått gatorna och gruppen missbrukare ökade. 
Narkotikamissbruk ansågs dessförinnan vara ett relativt begränsat 
medicinskt problem och en ensak mellan läkare och patient. Problemet kom 
dock att uppmärksammas, bland annat tack vare medias fokus, och en ny 
narkotikaförordning kom år 1962. 
 
År 1968 infördes Sveriges första NarkStrL59 och riksdagen markerade året 
efter narkotikaproblemets allvar genom att höja straffmaximum för grova 
narkotikabrott från fyra till sex års fängelse.60 År 1977 tillsatte regeringen 
en särskild ledningsgrupp med uppgift att föreslå insatser mot narkotika-
missbruket. Det beslutades att målet för den svenska narkotikapolitiken 
skulle vara ett narkotikafritt samhälle. År 1982 infördes LVU61 och den nya 
socialtjänstlagen. I och med detta kunde tvångsvård ske i särskilt allvarliga 
fall. År 1988, efter flera års intensiv politisk debatt, infördes konsumtions-
förbudet i NarkStrL.62  
 
År 1993 skärptes straffet för eget bruk och fängelse i högst 6 månader 
infördes. Detta innebar möjligheter för polisen att använda sig av bland 
annat urin- och blodprov vid misstanke om bruk av narkotika. 
Lagändringens övergripande syfte var att minska omfattningen av 
narkotikamissbruk genom att signalera ett kraftigt avståndstagande mot all 
hantering av narkotika. Detta skulle bland annat ske genom att ge 
möjligheter att ingripa tidigt och med kraft förhindra att unga människor 
fastnar i missbruk. Man menade att det ofta är vid de mindre allvarliga 
narkotikabrotten som man kommer närmast själva missbruket och har den 
största möjligheten att komma till rätta med ett begynnande 
narkotikaberoende. Genom att ingripa kan man för den enskilde markera 
allvaret i situationen.63

 
År 1998 tillsatte regeringen en särskild narkotikakommission64 som skulle 
utvärdera samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten av 1980-talet 
och med utgångspunkt från denna utvärdering föreslå effektiviseringar av 
narkotikapolitiken. Översynen skulle omfatta lagstiftningen inom området 

                                                 
59 Narkotikastrafflagen (1968:64).  
60 Prop. 1969:13.  
61 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
62 Prop. 1987/88:71. 
63 Prop. 1992/93:142 s. 2 och 15.  
64 Dir. 1998:18. 
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och insatser för att förebygga missbruk, rehabilitera narkotikamissbrukare 
och för att begränsa tillgången på narkotika.  
 
Regeringen redovisade i Nationell narkotikahandlingsplan65, sin syn på 
narkotikapolitiken och lade fast grundvalarna för hur samhällets insatser 
under de fyra kommande åren skulle förstärkas. I handlingsplanen föreslogs 
att målet för den svenska narkotikapolitiken även i fortsättningen skulle vara 
ett narkotikafritt samhälle. I propositionen redovisade regeringen också att 
en särskild nationell narkotikasamordnare skulle komma att utses för att 
genomföra och följa upp handlingsplanen samt för att samordna 
narkotikainsatserna på nationell nivå.  
 
År 2005 beslutade regeringen proposition Nationella alkohol- och 
narkotikahandlingsplaner66. I denna proposition redovisade regeringen sin 
syn på den samlade narkotikapolitiken samt la fast grunden för hur 
samhällets insatser för perioden år 2006 – 2010 bör genomföras. Här kan 
utläsas att den nationella narkotikasamordnaren, som arbetar för 
Mobilisering mot narkotika, även i fortsättningen skall arbeta med att stödja 
och samordna insatser inom narkotikaområdet. Mobilisering mot narkotika 
har i uppdrag av regeringen att initiera och samordna insatserna på nationell 
nivå. Dess huvudbudskap är att tillgången till narkotika skall strypas, färre 
ungdomar skall pröva och experimentera med droger och att fler personer 
med missbruksproblem skall få hjälp att sluta missbruka.  
 
Den 31 december 2007 avvecklades Mobilisering mot narkotika till följd av 
att den nya regeringen beslutat att inte bevilja ytterligare pengar till 
verksamheten. Uppdragen har i huvudsak överförts till Folkhälsoinstitutet 
och Socialstyrelsen.67  
 

4.2  Hur ser lagstiftningen ut kring narkotika-
brott och drogtest av ungdomar under 15 år? 

Narkotika är i första hand ett juridiskt begrepp. Utifrån ämnens 
beroendeframkallande egenskaper och euforiserande effekter fattar 
regeringen beslut om dessa skall narkotikaklassas. Dessa ämnen anges i 
Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar. Förteckningarna grundar sig i 
sin tur huvudsakligen på de förteckningar som FN:s narkotikakommission 
årligen fastställer. Sverige har åtagit sig att följa dessa i och med att landet 
undertecknat de internationella narkotikakonventionerna; 1961 års allmänna 
narkotikakonvention som begränsar användningen av narkotika till 
medicinska och vetenskapliga ändamål och 1971 års konvention om 
psykotropa ämnen, det vill säga hallucinogener, centralstimulantia, 
sömnmedel och lugnande medel.68 Vad som skall förstås som narkotika 

                                                 
65 Prop. 2001/02:91.  
66 Prop. 2005/06:30. 
67 www.mobilisera.nu.  
68 http://hem.passagen.se/lisens/drogera_o_del1.html. 
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definieras i 8 § NarkStrL. Gemensamt för all narkotika är att preparaten 
påverkar det centrala nervsystemet på olika sätt och oftast framkallar en 
berusning som uppfattas som lustfylld. Preparaten kan vara av mycket olika 
karaktär, från uppiggande till sömngivande, från naturliga växtdelar till helt 
syntetiskt framställda ämnen.69  
 
I den gällande NarkStrL är all befattning med narkotika olaglig. Det är 
således brottsligt att olovligen: 
1. överlåta narkotika,  
2. framställa narkotika som är avsedd för missbruk,  
3. förvärva narkotika i överlåtelsesyfte,  
4. anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta annan sådan 
befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,  
5. bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag för 
narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller företa någon 
annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller  
6. inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika.  
Brott mot NarkStrL kan ske genom narkotikabrott, ringa narkotikabrott, 
grovt narkotikabrott och vårdslöshet med narkotika. Påföljderna vid 
narkotikabrott tillhör de strängaste i lagstiftningen för grova brott i Sverige. 
Den som gör sig skyldig till grovt narkotikabrott döms till fängelse i lägst 
två år och högst tio år.   
 
Enligt 1 § 1 st. 6 p. NarkStrL gäller således bland annat att den som 
olovligen brukar narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre 
år. Eget bruk av narkotika bedöms dock vanligen i praxis som ringa brott. 
Enligt 2 § NarkStrL är påföljden då böter eller fängelse i högst sex månader.   
 
Drogtest är ett tvångsmedel som regleras i 28 kapitlet RB70. Av 28 kapitlet 
12 § RB följer att på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket 
fängelse kan följa, får kroppsbesiktning göras för att söka efter föremål som 
kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av 
betydelse för utredning av brottet. Med kroppsbesiktning avses 
undersökning av människokroppen, såväl dess yttre som dess inre, samt 
tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. 
Med detta avses bland annat blod-, urin- eller utandningsprov.71 Enligt 1 
kapitlet 6 § brottsbalken (1962:700) får för brott som någon har begått innan 
han fyllt 15 år inte dömas till påföljd. Således kan en person under 15 år inte 
dömas till fängelse och därmed inte heller kroppsbesiktigas mot sin vilja.  
 
Det finns en möjlighet att genom samtycke utföra ett drogtest i och med att 
det då är frivilligt och därmed inget påtvingat kroppsligt ingrepp. Idag utför 
socialtjänsten drogtest på ungdomar under 15 år om vårdnadshavarna ger 
sitt samtycke.  
 

                                                 
69 http://hem.passagen.se/lisens/drogera_o_del1.html. 
70 Rättegångsbalk (1942:740). 
71 Prop. 1993/94:24 s. 44. 

 23



I LUL72  finns, enligt 1 §, särskilda bestämmelser om handläggning hos 
polis, åklagare och domstol av mål och ärenden om brott där den misstänkte 
inte har fyllt 21 år. Lagen är att anse som ett komplement till RB, de 
särskilda reglerna i denna ersätter och fyller ut reglerna i RB.73 Enligt 36 § 
LUL gäller att om någon misstänkt för att före 15 års ålder ha begått ett 
brott får, om det finns särskilda skäl, beslag, husrannsakan och 
kroppsvisitation företas mot den unge enligt bestämmelserna i 27 och 28 
kapitlet RB. Av uppräkningen framgår att kroppsbesiktning inte kan 
tillämpas. Denna bestämmelse om tvångsmedel infördes år 1985. I 
propositionen anförde departementschefen att det får anses tveksamt i 
vilken utsträckning sådana tvångsmedel som beslag, husrannsakan, 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt gällande rätt kan användas mot 
den som är misstänkt för brott och som inte fyllt 15 år. När det gäller 
kroppsbesiktning framstår emellertid det praktiska behovet av att använda 
det tvångsmedlet som ganska ringa beträffande den ålderskategori varom 
det är fråga om.  Han anförde vidare att lämpligheten kan sättas i fråga om 
barn som befinner sig i förpuberteten och i en känslig period av sin 
utveckling. Tvärtom är ett särskilt hänsynstagande till den personliga 
integriteten påkallad. Kroppsbesiktning bör alltså inte få företas i fråga om 
denna ålderskategori. De tvångsmedel som bör komma ifråga mot barn 
under 15 år är således beslag, husrannsakan och kroppsvisitation. De skall 
dock tillämpas restriktivt och endast vid misstanke om allvarligare 
brottslighet eller brottslighet av större omfattning.74

 
Enligt 1 § och 3 § LVU skall den som är under 18 år beredas vård om den 
unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Enligt 1 § 1 st. LVU är dock en 
förutsättning för vård enligt lagen ifråga att det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges den unge med samtycke av hans vårdnadshavare och, när den 
unge fyllt 15 år, av honom själv.  
 
Det skall finnas särskilda ungdomshem för vård av unga som behöver stå 
under särskild noggrann tillsyn och som behöver vårdas enligt någon av de 
ovan angivna grunderna, 12 § LVU. Den som vårdas i ett sådant hem får 
inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel 
eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att 
användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, 16 § LVU. 
Enligt 17 a § LVU är den intagne, om inte annat föranleds av medicinska 
skäl, skyldig att vid ankomsten till hemmet samt i samband med vistelse 
utanför hemmet, lämna blod-, urin-, eller utandningsprov för kontroll av om 
han eller hon är påverkad av exempelvis narkotika eller andra 
berusningsmedel. I ett mål eller ärende enligt LVU får socialnämnden eller 
rätten besluta om läkarundersökning av den unge, 32 § LVU. 
 

                                                 
72 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.   
73 Prop. 1994/95:12 s. 95. 
74 Prop. 1983/84:187 s. 28 f. 
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Enligt 17 § LVU får den unge vid ankomst till hemmet, om det anses 
behövas, även kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll att 
denne inte bär på sig något som han eller hon inte får inneha där. Detsamma 
gäller om det under vistelsen uppkommer misstanke att sådan egendom 
skall påträffas hos honom eller henne. En ytlig kroppsbesiktning anses 
inbegripa en yttre granskning av kroppen. Under visitationen får de delar av 
kroppen som är synliga granskas samt huvudhåret och armhålorna. 
Begreppet omfattar däremot inte iakttagelser av för ögat dolda delar av 
kroppen, av kroppshåligheter eller beröring av den nakna kroppen.75  
 
I 2 kapitlet RF finns grundläggande regler för när den enskilde 
medborgarens rättigheter får inskränkas, t.ex. genom bestämmelser om 
straffprocessuella tvångsmedel. De internationella instrument på området 
som Sverige tillträtt är en förstärkning av skyddet för den enskildes fri- och 
rättigheter. Här kan nämnas Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna. Även i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen, finns bestämmelser om rättssäkerhetsgarantier för barn 
vid brottsutredningar.76 Enligt Art 3 Barnkonventionen har barn rätt att 
skyddas från olaglig användning av narkotika.  
 

4.3 Politikernas inställning till drogtest av 
ungdomar under 15 år 

I justitieutskottets yttrande 2001/02:JuU5y över proposition 2001/02:91 
nationell handlingsplan klarläggs inställningen till drogtester av ungdomar 
under 15 år. Denna fråga behandlas inte i propositionen men i anledning av 
propositionen väcktes ett antal motioner med yrkande om möjligheter för 
polisen att ta blodprov och urinprov på ungdomar under 15 år i syfte att 
klarlägga om ungdomen använt narkotika. Utskottet har vid flertalet 
tillfällen behandlat denna fråga. Utskottet har då hänvisat till förarbetena om 
bestämmelserna om beslag, husrannsakan och kroppsvisitation i LUL77. 
Under senare år har utskottet funnit att de skäl, som anfördes i 
propositionen, mot kroppsbesiktning av ungdomar under 15 år alltjämnt är 
giltiga. Utskottet hänvisar bland annat till statens offentliga utredningar 
(SOU) 2000:126 där Narkotikakommissionen tog ställning mot att införa en 
möjlighet till drogtester av barn under 15 år.78 Till denna SOU har hänvisats 
vid flera tillfällen, exempelvis i SOU 2004:122 där det anförs att 
utredningen instämmer i den av Narkotikakommissionen tidigare gjorda 
bedömningar i denna fråga.  
 
SOU 2000:126, Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen, är 
Narkotikakommissionens viktigaste slutsats av den utvärdering 
kommissionen gjort av samhällets narkotikapolitiska insatser sedan mitten 

                                                 
75 Prop. 1981/82:141 s. 44 f. 
76 Direktiv 2007:151. 
77 Prop. 1983/84:187. 
78 2001/02:JuU5y s. 5. 
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av 1980-talet. Översynen omfattade bland annat lagstiftningen inom 
området samt insatser för att förebygga missbruk. Vad gäller frågan om 
tvångsvisa drogtester av ungdomar under 15 år anförde 
narkotikakommissionen att det i olika sammanhang framförts önskemål om 
möjlighet att med tvång drogtesta ungdomar under 15 år. Återkommande 
skäl till detta har varit att ju tidigare föräldrar och myndigheter får vetskap 
om ett användande av narkotika, desto större chanser finns det att förhindra 
att den unge fastnar i ett missbruk. Kommissionen säger sig ha förståelse för 
dessa synpunkter men trots detta 
 
 funnit att de eventuella vinster en sådan utvidgad möjlighet skulle kunna 
leda till inte kan anses stå i rimlig proportion till det ingrepp som ett 
tvångsvis drogtest utgör för barnet.79

 
Vidare kan man läsa att när frågan diskuterades i mitten av 80-talet var 
argumenten mot en utvidgning att det praktiska behovet av att använda 
tvångsmedlet på ungdomar under 15 år var ganska ringa. Dels ansågs ett 
särskilt hänsynstagande till den personliga integriteten vara särskilt påkallat 
då frågan gäller ungdomar som befinner sig i en känslig period av sin 
utveckling. Narkotikakommissionen anförde att dessa argument för att inte 
tillåta kroppsbesiktning på ungdomar under 15 år fortfarande är giltiga. De 
medgav dock att behovet för att använda ett sådant tvångsmedel kan vara 
något större idag. Kroppsbesiktning i de aktuella fallen skall ske i 
brottsutredande syfte. Ungdomar under 15 år är dock inte straffmyndiga och 
kommissionen menade att det därmed inte var rimligt att med hjälp av ett 
straffprocessuellt tvångsmedel utreda ett brott som består i ett eget bruk av 
narkotika. Tvångsmedel skall tillämpas restriktivt vid misstanke om 
allvarlig brottslighet, vilket inte eget bruk av narkotika klassas som.80  
 
Kommissionen var av den uppfattningen att ett drogtest inte får vara 
avgörande för om en myndighet skall anse sig ha anledning att ingripa för 
ungdomen eller inte. Det viktiga är således inte att det finns ett positivt 
urinprov för att åtgärder skall kunna vidtas. Kommissionen ansåg även att, 
trots att något drogtest inte får utföras, det finns möjligheter för 
myndigheterna att ingripa mot ungdomar under 15 år som påträffas 
påverkade av narkotika. Exempelvis kan polisen använda sig av 12 § PL och 
skyndsamt överlämna den unge till sina föräldrar eller vårdnadshavare.  
Befinner sig en ung person i sådana omständigheter att det skulle vara 
aktuellt med ett drogtest som skulle utföras tvångsvis, är det enligt 
kommissionen, ett fullt tillräckligt skäl för socialtjänsten att utreda den 
ungdomens aktuella levnadsförhållanden.81

 
I proposition 2005/06:30 redovisade regeringen sin syn på den samlade 
narkotikapolitiken samt lade fast grunden för hur samhällets insatser för 
perioden 2006 – 2010 borde genomföras. I denna proposition nämndes inget 

                                                 
79 SOU 2000:126 s. 144. 
80 SOU 2000:126 s. 144 f. 
81 SOU 2000:126 s. 144 f. 
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om frågan om drogtest på ungdomar under 15 år. Med anledning av denna 
skrevs dock ett antal motioner i frågan där det ansåg att provtagning på 
ungdomar under 15 år borde bli tillåtet, bland annat motion 2005/06:So6 av 
Ulrik Lindgren (kd) m.fl. I denna ansågs att provtagning på ungdomar under 
15 år borde bli tillåtet vid allvarlig misstanke om narkotikamissbruk. Man 
menade att de bestämmelser som reglerar tvångsmedelsanvändningen av 
barn är alltför restriktiva och att en utvidgad tvångsmedelsanvändning inte 
skulle påverka de integritetsaspekter som angivits som skäl för att inte tillåta 
provtagning. Motionen avslogs.82   
  
Moderaterna har återkommande drivit kravet att även kunna drogtesta 
ungdomar under 15 år. Redan år 1997 tog Gun Hellsvik83 (m) upp frågan i 
en motion84 i riksdagen. Även kristdemokraterna har drivit på och krävt en 
lagskärpning.  
 
Inför valet år 2006 enades alliansens rättspolitiska arbetsgrupp att ge rätt att 
drogtesta ungdomar under 15 år, även utan föräldrarnas samtycke, vid 
allvarlig misstanke om bruk av narkotika. De menade att ett tydligt samband 
finns mellan kriminalitet och narkotikamissbruk och att det är absurt att 
myndigheterna idag står maktlösa när det gäller att ingripa i dessa fall. 
Arbetsgruppen menade att det vid tidig upptäckt av droganvändning finns 
större chanser att med snabba insatser hjälpa dessa ungdomar.85

 
Den 15 november 2007 lades ett direktiv86 fram där en särskild utredare 
skulle göra en översyn av de bestämmelser som finns i LUL som avser 
brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år vid tidpunkten för den brottsliga 
gärningen. Utredaren skall bland annat lämna förslag som innebär att de 
brottsutredande myndigheterna får befogenheter att med tvång drogtesta 
ungdomar under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade. 
Bestämmelserna i LUL som rör barn under 15 år har inte varit föremål för 
någon samlad översyn sedan början av 1980-talet och det finns nu ett behov, 
enligt direktivet, av att se över frågan om användandet av tvångsmedel 
gentemot ungdomar under 15 år. En avvägning skall alltid göras vid 
bedömningen av tillåtligheten av ett visst tvångsmedel (den så kallade 
proportionalitetsprincipen) att åtgärden inte går utöver det ändamål som har 
föranlett den och att den står i rimlig proportion till vad som står att vinna 
med den. Utredaren skall undersöka om det finns ett behov av att använda 
straffprocessuella tvångsmedel mot brottsmisstänkta ungdomar under 15 år 
och om det i så fall uppväger det integritetsintrång som den unge då utsätts 
för.  
 
Utredaren skall bland annat titta på i vilken utsträckning bestämmelserna 
om tvångsmedel bör kunna tillämpas på ungdomar under 15 år och om de 

                                                 
82 Se bland annat motion 2005/06:So6. 
83 Justitieminister 1991-1994, ordförande för justitieutskottet 1994-2001. 
84 Motion 1997/98:So628. 
85 Ett tryggare Sverige, Förslag från Allians för Sveriges rättspolitiska grupp, s. 10. 
86 Dir. 2007:151. 
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förutsättningarna för användning av tvångsmedel i 36 § LUL är lämpligt 
utformade. Polis och åklagare har ingen möjlighet att tvångsvis drogtesta 
barn under 15 år eftersom kroppsbesiktning idag inte är tillåtet på dem som 
inte är straffmyndiga. I direktivet sägs att möjligheten att förhindra att unga 
utvecklar ett kriminellt beteende är större ju bättre möjligheterna samhället 
har att ingripa tidigt mot drogmissbruk. För att undersöka spår av narkotika 
finns dessutom idag betydligt enklare och mindre integritetskränkande 
metoder än tidigare. Exempelvis kan man analysera spår av narkotika 
genom enkla prov av saliv eller den svett som finns på huden. Utredarens 
uppdrag skall därför ha den utgångspunkt att de brottsbekämpande 
myndigheterna skall ges möjlighet att i viss utsträckning tvångsvis drogtesta 
ungdomar under 15 år som misstänks vara narkotikapåverkade. En 
övervägning skall även ske om vem som skall fatta beslut om sådana tester. 
Regeringens utredare av direktivet skall redovisa uppdraget senast den 30 
november 2008.  
 

4.4 Debatterat i politiken och sagt i media om 
drogtest av ungdomar under 15 år 

Frågan om drogtest på ungdomar under 15 år är en fråga som länge har 
debatterats och tyckts till om i politiken och i media. 
 
Peter Althin (kd) och Thomas Bodström (s) hade under 2005 och 2006 en 
debatt om drogtest på ungdomar under 15 år borde införas eller inte. Althin 
förespråkade att så borde ske medan Bodström menade att det fanns 
övervägande skäl som talar för att lagstiftningen bör se ut som den gör. I en 
interpellation undrade Althin bland annat vad Bodström avsåg att vidta för 
åtgärder för att barns säkerhet går före integritetsaspekter. Bodström svarade 
att det i den aktuella frågan krävs svåra avvägningar. Att ett barns 
narkotikamissbruk upptäcks i ett tidigt skede är av största vikt för att vård- 
och stödinsatser skall kunna sättas in. Barnets personliga integritet måste 
samtidigt beaktas och skyddas i största möjliga utsträckning. 
Konsekvenserna av en utökad möjlighet till tvångsmedelsanvändning mot 
barn måste därför noga övervägas för att tillvarata deras trygghet och 
säkerhet. Althin svarade med att han har sett alltför många människor 
hamna i ett djupt missbruk där frågan flera gånger har kommit från dessa 
ungdomar om varför inget gjordes tidigare. Bara för att man har fyllt 15 år 
och blivit straffmyndig så börjar inte människor begå brott just i den åldern. 
Tyvärr börjar många ungdomar tidigare. Althin undrade hur vi skall komma 
åt detta. Ju tidigare vi ingriper desto större är möjligheterna att nå framgång. 
Enligt Althin säger flertalet experter ett drogtest är ett mindre ingripande. 
Man tar ett snabbt blod- eller urinprov och har möjligheten att hindra en 
ungdoms kommande narkotikaberoende. Bodström menade dock att varken 
han eller Althin är de verkliga experterna utan att de borde lyssna på de 
kunniga inom detta område. Han menade att han tidigare i sin roll som 
advokat arbetade med just frågor om omhändertagande av barn men då inte 
träffade på vare sig läkare eller psykologer som tyckte att drogtest på 
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underåriga var något som behövdes. De menade istället att det kan vara till 
skada att tvinga den unge i en sådan situation, att nackdelarna överväger 
fördelarna. Peter Althin kontrade med att fråga vad det är för experter som 
Bodström har pratat med som är motståndare till det lilla ingrepp som kan 
förhindra ett senare tvångsomhändertagande och ett eventuellt livslångt 
lidande.87 Här nämnde Bodström bland annat Maria Ungdom88 som menar 
att tvångsåtgärder många gånger kan leda till att de visar upp negativa 
resultat och därmed färre ingripanden då man har hängt upp sig på just 
dessa tvångsåtgärder. Bodström menade även att det inte bara är denna fråga 
som är avgörande. Det har satsats mycket pengar för att se till att allt färre 
barn och ungdomar använder narkotika.89

 
I media finner man flera argument för och emot drogtester av ungdomar 
under 15 år. Uttalat sig har bland annat Göran Hägglund, chef för Maria 
Ungdom i Stockholm, som hänvisar till centrats modell där drogtester utförs 
först efter att en förälder gett tillåtelse och menar att det kan bli 
integritetskränkande för en tonåring om det sker med tvång.90 Robert 
Damberg, ordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, menar att unga har 
precis samma rätt till sin kropp som vuxna har och att det därför vore ren 
diskriminering att börja utsätta unga för generella drogtester. I samma 
artikel uttalade sig Thomas Bodström att han anser att en 13-åring inte ska 
behöva klä av sig naken inför främmande poliser för att lämna ett test.91 
Före detta folkhälsominister, (2002-2006), Morgan Johansson (s) har sagt 
att man måste fråga sig om nio- och tioåringar verkligen skall tvingas att 
lämna urinprov. Han menar att man måste vara oerhört försiktig med att 
behandla barn som brottslingar då detta annars bidrar till att brutalisera 
samhället och synen på barn som Johansson tror är negativt.92  
 
Före detta rikspolischefen Stefan Strömberg är positiv till en lagskärpning. 
Han har uttalat att polisen kan ta ett urinprov på en tillsynes påverkad 15-
åring men inte kan ingripa mot dennes 14-åriga kompis som uppvisar 
samma symptom.93 Justitieminister Beatrice Ask (m) anser inte att testerna i 
fråga kan vara kränkande. Det är ju inte värre än att ta ett blodprov. Det 
som är kränkande är om man inte bryr sig om dessa ungdomar med 
missbruksproblem.94

4.5 Polisens arbete mot narkotika 

År 2006 anmäldes i Sverige cirka 66 900 brott mot NarkStrL.95 I Skåne län 
anmäldes samma år cirka 11 520 brott mot NarkStrL vilket motsvarar en 

                                                 
87 Interpellation 2005/06:165 Anf. 18, 19, 20, 21 och 22. 
88 Beläget i Stockholm och tar emot ungdomar under 20 år med missbruksproblem. 
89 Interpellation 2005/06:165 Anf. 23 och 25. 
90 www.drugnews.nu/article.asp?id=3787. 
91 wwwc.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14895715.asp  
92 www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_421611.svd. 
93 www.metro.se/se/article/2007/11/27/06/5132-45/index.xml. 
94 www.dn.se/Dnet/jsp/polopoly.jsp?a=632580. 
95www.bra.se/extra/news/?module_instance=6&id=41.  
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förändring med 46 procent jämfört med 2005.96 Ungdomar mellan 18 och 
20 år är den åldersgrupp som lagförs97 mest. Det vanligaste är att lagföras 
för eget bruk eller innehav av narkotika.98  
 
Polisens arbete mot narkotika bedrivs 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. 

Den andra nivån ”genom spaning på bred front mot gatulangning och eget 
bruk” är den så kallade gatunivån, där det inom vissa polismyndigheter har 
avsatts polis med särskild kompetens som arbetar i gatulangningsgrupper, 
bland annat för att förhindra en etablering av handel på gatunivå. I Malmö 
benäms denna grupp narkotikakommissionen och motsvarande grupp i 
Kristianstad benämns gatulangningsgruppen. Andra myndigheter har valt att 
under vissa perioder i stället arbeta med riktade insatser som ett 
komplement till närpolisverksamheten. Narkotikabrottsbekämpningen 
organiseras således på olika sätt vid landets polismyndigheter.99  
 

4.6 Styrformernas upplevda effekt 

UNG arbetar med narkotikaproblematiken på gatunivå i Öresundsområdet, 
som omfattar Lomma, Kävlinge och Staffanstorp. Gruppen består av åtta 
poliser. Denna grupp arbetar efter prioriteten ungdomar som begår 
narkotikabrott, ungdomar som begår grövre brott och narkotikabrott i övrigt. 
År 2006 omhändertogs 335 personer för narkotikabrott i Lomma, Kävlinge 
och Staffanstorp, varav UNG stod för 117 av dessa omhändertaganden. 
2005 omhändertogs sammanlagt 207 stycken personer.100 Ökningen är i 
regel positiv för polisens statistik då narkotikabrott är ett spaningsbrott. Det 
är ett brott som upptäcks genom att polisen eller tullen spanar och ingriper. 
Arbetet avspeglar sig därmed tydligt i statistiken. Lägger polisen ner extra 
resurser på att upptäcka narkotikabrott går statistiken upp vilket gör det 
svårt att utifrån statistiken dra några slutsatser om ifall missbruket ökar.101  
 
Enligt Anna-Karin Boje, polisassistent i UNG, är hasch den vanligaste 
drogen. Denna är lätt att komma över, enkel att gömma, är billig och det är 
dessutom en social företeelse att rulla cigaretter och att röka tillsammans. 
Anna-Karin förklarar att exempelvis marijuana används mer sällan då den är 
lätt att upptäcka på grund av dess mycket starka lukt. 

                                                 
96www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=23&statsType=100
&statsCounty=12&Year=2006&type=1. 
97 Förenklat innebär begreppet lagförd i statistiken att någon har förklarats skyldig till brott. 
I kategorin lagförda ingår personer som dömts i domstol, som fått strafförelägganden eller 
meddelats åtalsunderlåtelse. 
98 www.bra.se/extra/news/?module_instance=6&id=41.  
99 www.polisen.se/inter/nodeid=34127&pageversion=1.jsp. 
100 http://sydsvenskan.se/skane/lomma/article220386.ece. 
101 www.bra.se/extra/news/+module_instance=2&id=18. 
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För att ta reda på hur styrningen av polisens verksamhet uppfattas av dem 
som varje dag arbetar inom denna myndighet har samtal hållits med 
poliserna Nyquist, Klein, Strand och Wibe som arbetar i UNG. Vid dessa 
samtal utgick vi från Lundquists teorier om olika styrformer. Hur påverkar 
styrningen deras jobb i vardagen? 

4.6.1 Regelstyrning 

En grupp som UNG kommer dagligen i kontakt med flera lagar, bland annat 
NarkStrL, PL, RB och SekrL102. Hur upplever poliserna regelstyrningen? 
Är lagarna utformade på ett sätt att de som arbetar på ”marknivå” faktiskt 
kan nå de uppställda målen? Är lagarna verklighetsanpassade? Främjar 
lagarna arbetet mot narkotika eller finns det några hinder? Finns det något 
som poliserna vill skall ändras för att underlätta deras arbete i kampen mot 
narkotika? 
 
Enligt Patrik Nyquist, chef för UNG sedan dess uppstart 2004, bör det ske 
en lagändring vad gäller kroppsbesiktning på ungdomar så att dessa kan 
testas redan från 12 års ålder istället för från 15 års ålder. Debutåldern för 
att begå brott, exempelvis vad gäller att testa narkotika, har tidigarelagts de 
senaste 20 åren. Det är inte ovanligt att ungdomar i 13-årsåldern testar 
narkotika och där når UNG inte fram då de inte har någon möjlighet att 
kroppsbesiktiga dessa. Det enda polisen kan göra om de finner en påverkad 
ungdom under 15 år är att ta hand om denna med stöd av 12 § PL. Enligt 
detta lagrum får ungdomen tas om hand av en polisman för att skyndsamt 
överlämnas till sina föräldrar eller till socialnämnden om den som anträffas 
kan antas vara under arton år och förhållandena är sådana att de 
uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans hälsa eller 
utveckling. Enligt Nyquist kan sådana förhållanden exempelvis vara en fest 
med flera narkotikapåverkade personer eller då en ungdom hittas i en 
knarkarkvart. Ungdomen, oavsett ålder, kan även tas om hand enligt 
reglerna om lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer. 
Ingen påföljd kan dock dömas ut. Nyquist säger att det ofta endast är de 
mest klara fallen som går vidare till socialtjänsten för utredning. Polisen kan 
endast spekulera i om en misstänkt drogpåverkad ungdom verkligen var 
påverkad då socialtjänsten enligt SekrL inte har rätt att meddela polisen om 
de hade rätt eller fel i sina antaganden. UNG kan således aldrig följa upp ett 
ärende. Enligt Nyquist är det dessutom svårt för socialtjänsten att arbeta 
endast med frivillighet. Detta gäller exempelvis i de fall där ungdomens 
föräldrar är missbrukare vilka inte alltid ser allvaret i att deras barn testar 
narkotika vid några tillfällen. Det krävs således att kroppsbesiktning under 
tvång kan utföras för att komma åt problemet.103  
 
Det finns de som säger att kroppsbesiktning är ett hot mot den personliga 
integriteten. Nyquist menar att man måste titta på hur många personer det 

                                                 
102 Sekretesslag (1980:10). 
103 Samtal 2007-12-07. 
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handlar om, hur många som faktiskt berörs. Det är inte speciellt många. 
Självklart kommer inte alla 12-åringar att kroppsbesiktigas bara för att det 
blir möjligt i och med en lagändring. De som behövs utsättas för detta 
behöver det verkligen. Det handlar inte om polisens bästa eller att det skall 
användas som ett maktmedel, det handlar om barnens bästa. UNG arbetar 
för att ungdomarna inte skall gå från ett testande till ett brukande. Det gäller 
att få tag i ungdomarna så tidigt som möjligt för att kunna sätta stopp för ett 
fortsatt brukande. Nyquist säger att om man frågar en 42-årig missbrukare 
när man skulle ha ingripit för att undvika hans missbruk brukar han svara att 
det borde ha skett i 13-14årsåldern. Det hände dock inget då, inga insatser 
sattes in, vilket senare i livet kan kännas som ett hån mot en sådan 
människa. Vid 15 års ålder är det en stor risk att ungdomarna har hållit på så 
pass länge att det är för sent att stoppa missbruket och att de redan är inne i 
den kriminella världen. Nyquist tycker dock att man måste dra en gräns för 
från vilken ålder som drogtest tvångsvis kan utföras. Han tror att 12 år kan 
vara en bra gräns.  Vill man dra det lite längre kan man lagstifta att det 
krävs åklagarbeslut för en sådan kroppsbesiktning.  
 
Jens Wibe, som har arbetat inom UNG sedan januari 2007, nämner även han 
att polisen tvångsvis bör kunna utföra kroppsbesiktning på dem som är 
yngre än 15 år. Han tycker även att straffmyndighetsgränsen samtidigt bör 
sänkas till 13 eller 14 år. Det är flera som testar narkotika och begår andra 
brott redan i 14-årsåldern. Flera av dessa argumenterar på det sätt att det 
ändå inte händer dem något då de är för unga för att straffas. Det enda 
polisen kan göra är att kontakta socialtjänsten men kan tyvärr inte ens följa 
upp ärendet.104

 
Daniel Klein, polis inom UNG sedan januari 2007, menar att polisen 
egentligen har stora möjligheter att ingripa då narkotikapåverkade 
ungdomar påträffas. Han anser dock att polisen kunde bli något mer 
offensiva då de ofta kräver för stora misstankar innan de tar in någon för ett 
drogtest. Klein ser det dock som ett hinder att polisen kan drogtesta en 
narkotikapåverkad 15-åring men inte en 14-åring. Polisen tappar makten 
över dem och måste istället förlita sig på en annan instans, det vill säga 
socialtjänsten. Han tror att det skulle rädda många unga människor från att 
hamna i en missbrukarspiral om åldersgränsen sänktes vad gäller 
kroppsbesiktning. En gräns på ungdomar från 13 år hade varit bra, enligt 
Klein, då det är flera ungdomar som testar narkotika i 13-14-årsåldern. I 
vissa fall vill föräldrarna inte medverka till en drogtest på sina barn eller till 
en utredning av socialtjänsten, vilket gör att tiden hinner gå, ungdomen 
hinner fylla 15 år och ärendet blir polisens sak ändå. Skulle polisen kunna 
använda detta tvångsmedel mot en person som är under 15 år kan denna 
ändå inte straffas då ungdomen inte är straffmyndig. Klein säger att polisen 
dock inte bryr sig om ifall ungdomarna blir straffade, det är inte det primära. 
För UNG handlar det mer om hur bemötandet av ungdomarna sker. Målet är 
att hindra dem att fortsätta med narkotika. Klein säger att det kanske är 

                                                 
104 Samtal 2007-12-12. 
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socialtjänsten som borde få rätt att använda sig av detta tvångsmedel istället 
för polisen.105  
 
Enligt Tobbe Strand, polis inom UNG sedan oktober 2007, krävs det att 
kroppsbesiktning kan utföras under tvång på ungdomar under 15 år. Polisen 
finns till för att hjälpa och inget annat. Skulle detta tvångsmedel utökas på 
detta sätt måste det dock finnas riktlinjer, exempelvis att det finns en 
åldersgräns på dem man får kroppsbesiktiga under tvång. Enligt Strand 
skulle det vara en bra lösning att polisen startar en utredning som visar att 
det behövs insatser för barnet ifråga men att det är socialtjänsten som står 
för kroppsbesiktningen.106

 
Enligt Nyquist händer det att SekrL ibland sätter käppar i hjulet för ett 
naturligt samarbete mellan polis och skola och polis och andra myndigheter. 
Från skolans sida kan de nämligen i vissa fall vara osäkra på hur SekrL 
fungerar, vilket gör dem allt för restriktiva i sina uttalanden. Likadant när 
polisen kommunicerar mellan myndigheter. Det är då lätt att dessa 
myndigheter hänvisar till sekretessen i sin osäkerhet över vad som 
egentligen får sägas. Det är således inga brister i SekrL utan snarare 
okunskap och en osäkerhet kring denna. För att undvika detta problem, 
menar Nyquist, så gäller det att exempelvis skola och polis agerar 
samarbetspartners. Ett kontaktnät måste byggas upp så att myndigheterna 
kan tala med varandra utan att känna sig hindrade av SekrL. Nyquist säger 
att det handlar om ett förtroende vilket tar tid att bygga upp.107

 
Wiebe säger, vad gäller SekrL, att socialtjänsten inte får yttra speciellt 
mycket till polisen medan polisen får säga mer till socialtjänsten. Detta 
anser inte Wibe vara effektivt då polisen behöver mer av den information 
som finns hos socialtjänsten. Om socialtjänsten exempelvis tar ett urinprov 
på en ungdom som visar sig vara positivt är det inte något som kan 
meddelas polisen oavsett om ungdomen är över eller under 15 år. Det är 
dock viktigt för polisen att få denna information då polisen ingår i ett led där 
straff kan utdömas, medan socialtjänsten utövar en mer vårdande 
verksamhet.  
 
Klein tycker att ett problem med SekrL är att den tolkas olika av olika 
personer och myndigheter. Inom exempelvis skolvärlden vågar vissa i 
personalen inte säga något med hänvisning till sekretessen, medan andra 
säger mer. Okunskap leder till osäkerhet. Även Strand säger att det finns en 
rädsla hos flera för vad som får sägas eller inte på grund av en okunskap 
rörande SekrL. Strand tror dock att polistjänstemännen känner till SekrL bra 
om man jämför med andra myndigheter.108  
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Enligt Wiebe är den svenska NarkStrL mycket generös i sin omfattning. 
Exempelvis är inte ringa narkotikabrott genom bruk straffbart i så många 
fler länder än i Sverige. Även Klein anser att NarkStrL är en frikostig och 
användarvänlig lag för polisen. Han säger att om det är något som är 
negativt så är det att man saknar tid till utbildning och till att uppdatera sig 
på lagen.109

4.6.1.1 Målstyrning  
I verksamhetsplan 2007 för Polismyndigheten i Skåne framgår det att RPS 
och Polisstyrelsen har beslutat att polisen skall arbeta med ett antal 
prioriterade områden. Ett av dessa är narkotikabrott, särskilt i missbrukar-
ledet. Att detta är ett prioriterat område beror på att bekämpningen av 
narkotikabrott också är ett effektivt sätt att reducera antalet andra brott 
såsom rån, inbrott, bilstölder med mera.110 Målen för polisområde mellersta 
Skåne111 är att det under 2007 skall ha anmälts 1250 stycken narkotikabrott, 
varav 125 stycken skall vara överlåtelsebrott. 600 stycken skall vara 
misstänkta mellan 15 och 25 år och 250 stycken skall vara nyupptäckta 
misstänkta, det vill säga för polisen okänd person.112  
 
Tittar man på målen för närpolisområde Öresund är de bland annat att öka 
antalet redovisade narkotikabrott där inriktningen främst ligger på 
misstänkta i åldersgruppen 15-25 år. Förväntade prestationer av 
närpolisområde Öresund är att rapporterade narkotikabrott skall vara 312 
stycken under 2007. Av dessa skall 10 % vara överlåtelsebrott, 150 stycken 
skall gälla misstänkta mellan 15-25 år och antalet nyupptäckta skall vara 63 
stycken.113

 
I mars 2007 presenterades en rapport från Mobilisering mot narkotika, där 
svenska polisens arbete mot narkotika fick mycket hård kritik. Arbetet mot 
narkotika styrs av att ett visst antal narkotikabrott skall anmälas i månaden 
vilket gör att polisen i vissa fall satsar på att gripa redan kända missbrukare 
för att bättra på statistiken. Det spelar alltså ingen roll om det är en person 
som langar narkotika till skolungdomar som grips, eller om det är en äldre 
missbrukare som grips för att han är påverkad av narkotika. Stefan 
Holgersson, forskare och polis som lett Mobilisering mot narkotikas studie, 
säger att de engagerade poliserna många gånger yttrar att de är väldigt 
irriterade över den här styrningen, där man prioriterar ringa narkotikabrott 
för statistiken. Enligt Holgersson kan polisledningens fokusering på enkla, 
statistiska mål direkt skada arbetet mot narkotika.114  
 
Vilken åsikt har de inom UNG vad gäller denna typ av målstyrning? 
Nyquist resonerar på det sätt att målstyrning i form av att ett visst antal brott 
skall anmälas under ett år, är bra styrning. Det visar vilka områden som 

                                                 
109 Samtal 2007-12-12. 
110 Verksamhetsplan 2007, s. 4. 
111 Omfattar Öresund, Lund och Ringsjöbyggden. 
112 Verksamhetsplan 2007, s. 17. 
113  Handlingsplan 2007, s. 1 f. 
114 Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning, Rapport 23, 2007. 
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skall prioriteras. Kritik har riktats där man menar att polisen i stor 
utsträckning tar kända missbrukare för att få upp statistiken, men cirka 50 % 
av dem som UNG griper är förstagångare. Skulle UNG ta in kända 
missbrukare för att få ”pinnar” i statistiken skulle gruppen inte uppfylla de 
andra mål som är satta, exempelvis att många av dem som skall anmälas 
skall vara förstagångare. Så jobbar alltså inte UNG. Nyquist säger att man 
måste se på helheten i området, UNG fokuserar på ungdomar mellan 15 och 
18 år medan exempelvis polisen i Malmö tar fler överlåtelser.115

 
Även Klein anser de uppsatta målen för UNG i verksamhetsplanen vara 
rimliga. De områden som skall prioriteras känns bra. Vad gäller de 
kvantitativa målen så har UNG inga problem att uppfylla dem och därmed 
är det inga problem för UNG att bli styrd på ett sådant sätt. UNG behöver 
inte jaga folk för att få ”pinnar” i statistiken. Klein menar att det betyder att 
målen är rätt skrivna. Är målen för svåra att nå betyder det att de inte är 
satta efter verkligheten.116  
 
Enligt Wibe är det inte bra att arbeta på ett sätt där ett visst antal brott skall 
uppdagas under ett år. Det är endast en kvantitativ mätning i stället för en 
kvalitativ. Inte heller Strand tycker att detta är en bra styrning. Det finns 
exempel på narkotikagrupper som får in bra tips som de inte kan arbeta 
med. I stället blir de beordrade att hämta en känd missbrukare för 
statistikens skull. Poliserna berättar att UNG inte arbetar på detta sätt, 
gruppen tar inte in kända missbrukare utan prioriterar förstagångare och 
ungdomar mellan 15 och 21 år.117  

4.6.2 Anslagsstyrning  

Vad gäller anslagsstyrning hänvisar Wiebe, Klein och Strand till chefen 
Nyquist då de menar att det är han som vet mest om detta område. Nyquist 
berättar att UNG får anslag i form av timmar. Dessa timmar visar hur 
mycket personal som kan placeras i gruppen. Nyquist upplever UNG:s 
medel som tillräckliga, han anser dem vara rimliga om man tittar 
procentuellt på hur många poliser det finns i Sverige.118  

4.6.3 Rekryteringsstyrning 

Denna styrning diskuterades inte med polistjänstemännen då de menade att 
det inte är de som avgör vilka som skall rekryteras till gruppen. Det är 
närpolischefen för polisområdet som står för personalfrågorna. 119

4.6.4 Organiseringsstyrning 

Vad gäller den lokala organiseringen av UNG anser Nyquist att är det rätt 
att gruppen ligger under närpolisområdet eftersom UNG då når ut till skolor, 
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föräldrar och socialtjänsten på ett bra sätt. Tidigare har en narkotikagrupp 
arbetat över hela polisområde mellersta Skåne, vilket innebar att man då inte 
kunnat ha samma nätverk av kontakter som UNG har idag.120 Wibe tycker 
att Öresundsområdet, det vill säga Staffanstorp, Kävlinge och Lomma är ett 
lagom stort område att arbeta i. Sammanlagt finns där cirka 70 000 
invånare. Här finns en bra blandning av invånare som tillhör olika 
samhällsklasser. Wibe menar att det är lättare att få en lokalkännedom och 
att veta vilka människorna är. Även Klein anser att det är bra att UNG finns 
ute på närpolisområdet. På detta sätt får UNG god kontakt med 
ungdomarna. Relationerna mellan ungdomarna ändrar sig fort, exempelvis 
ungdomsgängens konstellationer, alltså är det bra att UNG arbetar på detta 
sätt.121

4.6.5 Informationsstyrning 

Enligt Wiebe satsas det mycket på internutbildning inom UNG. Även Klein 
säger att det finns goda möjligheter till vidareutbildning. Båda säger att 
polisen överlag har goda möjligheter till utbildning under arbetstid och att 
det till stor del beror på cheferna, både inom UNG och inom 
polisområdet.122  

4.6.6 Summering 

Den styrning som polistjänstemännen kunde uttala sig om upplevde de till 
största del som positiv. Gruppchefen Nyquist ansåg anslaget, i form av antal 
timmar som omvandlas till ett antal tjänster, vara rimligt om man tittar 
procentuellt på hur många poliser det finns i Sverige. Samtliga poliser var 
nöjda med att UNG organiserats på det sätt att den ligger under 
närpolisområdet eftersom den bästa kontakten då kan upprättas med 
ungdomarna i området. Klein och Wibe ansåg att det fanns goda möjligheter 
till vidareutbildning. Rekryteringsstyrningen diskuterades inte då ansvaret 
för rekryteringen faller på närpolischefen i polisområdet. Negativ kritik 
riktades dock mot regel- och målstyrningen.  Vad gäller målstyrning i form 
av att ett visst antal brott skall anmälas under ett år, i detta fall 
narkotikabrott, var åsikterna delade. Vissa av poliserna menade att det på ett 
bra sätt visar vilka områden som skall prioriteras och att UNG inte har några 
svårigheter med att nå upp till dessa kvantitativa mål. Kritik som riktades 
mot denna typ av styrning var att arbetet tenderar att endast mätas 
kvantitativt och att den kvalitativa aspekten glöms bort. Här var således 
några av poliserna tveksamma till innehållet i denna typ av målstyrning. 
Kritik riktades även, i detta fall av samtliga polistjänstemän, mot 
regelstyrningen. UNG kommer i stort sett dagligen i kontakt med SekrL och 
NarkStrL i sitt arbete. Poliserna uppfattade det som att de själva var relativt 
inlästa på lagen medan de ansåg att en bristande kunskap hos andra 
myndigheter ibland vållade problem i samarbetet dem emellan. Även att 
socialtjänsten, i enlighet med SekrL, i vissa fall inte får lämna ut 
                                                 
120 Samtal 2007-12-07. 
121 Samtal 2007-12-12. 
122 Samtal 2007-12-12. 
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information till polisen ansåg de som ett hinder. Den störst kritik som 
riktades var mot innehållet i den regelstyrning som reglerar drogtest på 
ungdomar under 15 år vid misstanke om narkotikapåverkan. Här ansåg 
samtliga poliser att en lagändring bör ske för att de skall kunna arbeta på ett 
effektiv sätt mot narkotikabrott. 
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Slutsatser 
Riksdagen och regeringen styr polisens verksamhet. Mycket av styrningen 
går, i enlighet med instruktionen, via RPS som exempelvis fördelar medlen 
till de olika polismyndigheterna och konkretiserar målen i handlingsplaner. 
Detta ger den yttre ramen för polisens verksamhet, under året måste till 
exempel bugeten hållas och målen uppfyllas. Till viss del är det dock det 
praktiska arbetet som styr när det gäller innehållet i verksamheten. I den 
dagliga verksamheten har polisen en viss grad av handlingsfrihet och det har 
därmed vuxit fram vissa normer som styr. Beslutsfattaren, i detta fall 
riksdag och regering, har av naturliga skäl ingen möjlighet att sätta sig in i 
polisens dagliga arbete. 
 
I regleringsbrevet anger regeringen återrapporteringskrav för myndig-
heternas verksamhet. Återapporterar myndigheterna på rätt sätt visar det om 
styrningen fungerar eller inte. I RiR:s rapport Rikspolisstyrelsens styrning 
av polismyndigheterna riktades kritik mot RPS:s sätt att styra polis-
myndigheterna. RiR menade att RPS genom exempelvis anslagsstyrning 
inte gett polismyndigheterna incitament att prestera bra resultat. Enligt 
rapporten framgår det att RPS:s anslagsstyrning inte helt har varit 
sammankopplat med polismyndigheternas prestation.  Att detta har gett 
poliserna bristande incitament tyder på ett genomförandeproblem. Orsaken 
till detta kan vara att tillämparen, det vill säga polistjänstemannen, medvetet 
har bortsett från beslutfattarens intentioner då han inte är motiverad att följa 
målen. Ett skäl till att en tillämpare lyder en verkställare är nämligen av 
önskan att bli belönad. 
 
Redan på 50-talet började problematiken med narkotikamissbruk upp-
märksammas. Först i slutet av 60-talet infördes en narkotikastrafflag och tio 
år senare var målet ett narkotikafritt samhälle. Ytterligare tio år senare 
infördes konsumtionsförbudet och det skulle dröja till 1993 innan fängelse 
infördes i straffskalan för detta brott. Under 2000-talet har flera handlings-
planer lagts fram. Regeringens inställning är nolltolerans mot droger. 
Frågan om drogtest av ungdomar under 15 år är partipolitiskt bunden. Idag 
får endast personer över 15 år drogtestas. Ett direktiv las fram år 2007 
angående en lagändring av detta. Denna utredning förväntas vara klar i 
november år 2008. 
 
En ungdom i förpuberteten är i en känslig ålder och därför är det viktigt att 
reglerna kring ett drogtest måste vara utförliga. Det finns argument mot en 
lagändring, exempelvis att den personliga integriteten hotas. Justitieminister 
Beatrice Ask menar dock att det är mer kränkande att inte bry sig om 
ungdomar med missbruksproblem som kan utveckla ett beroende än att låta 
dem kissa i en kopp. Poliserna betonade vid samtalen att syftet är att hjälpa 
barnet och att kunna sätta in rätt insatser i rätt tid. Dessutom borde det vara 
avskräckande att veta att man kan bli utsatt för ett drogtest och därmed 
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påkommen om man testar narkotika.  Samhället måste visa att problemet tas 
på allvar. 
 
Hur skall målet med ett narkotikafritt samhälle kunna nås då polisen eller 
någon annan myndighet inte har någon rätt att med tvång drogtesta en 
person, oavsett ålder, vid skälig misstanke att personen är påverkad av 
narkotika? Det är frustrerande för poliserna att arbeta för ett sådant uttalat 
mål när regeringens inställning fram tills nu har motarbetat detta genom att 
vara mot en lagändring där ungdomar under 15 år kan drogtestas. 
Naturligtvis bör det finnas begränsningar i samhället för hur och när 
myndigheterna får gripa in mot en enskild person men om målet nu är ett 
narkotikafritt samhälle måste även rätt styrning ges för att detta mål skall 
kunna uppfyllas.   
 
För att få inblick i hur den enskilda polistjänstemannen uppfattar styrningen 
av myndighetens verksamhet har samtal förts med ett antal poliser från 
UNG i Öresundsområdet. Vid samtalen framkom att en viss okunskap råder 
om vad SekrL omfattar och på vilket sätt den påverkar 
informationsöverföringen mellan olika myndigheter, i detta fall mellan till 
exempel polis, socialtjänst och skola. Denna okunskap leder i vissa fall till 
att viktig information inte når polisen från exempelvis skolan. SekrL hindrar 
feedback från socialtjänsten till polisen om bland annat resultat av 
drogtester på ungdomar. Polisen kan därför inte veta om deras misstankar 
var riktiga angående narkotikapåverkade ungdomar, som efter rapport av 
polisen drogtestas av socialtjänsten med föräldrarnas samtycke. 
 
Att man skriver under ett avtal att följa SekrL när man påbörjar sin 
anställning innebär inte med säkerhet att man har tillräcklig kunskap i vad 
lagen innebär. Vad innebär sekretessen, vad får diskuteras och inte, vem 
gäller sekretessen mot? Bättre information och utbildning om lagen hade 
gynnat polisens arbete. Att SekrL inte medger att polisen skall få 
information från socialtjänsten i vissa fall innebär att polisens påbörjade 
arbete blir oavslutat och gynnar inte polisens förebyggande arbete. Som 
Klein säger är UNG:s primära syfte inte att straffa ungdomar, utan att se till 
att de inte fortsätter använda narkotika. Om polisen fick information från 
socialtjänsten att ett drogtest på en ungdom utföll positivt kunde polisen på 
ett bättre sätt utreda var narkotikan kom ifrån och titta på hur ungdomens 
nätverk ser ut. Detta skulle kunna förebygga att fler ungdomar fick tag på 
narkotika.  
 
Vid samtalen med poliserna i UNG hade samtliga även synpunkter på 
drogtester av ungdomar under 15 år. De ansåg alla att detta bör kunna ske. 
De hade dock olika uppfattning om från vilken ålder en ungdom skall kunna 
drogtestas och vem som skall ha rätt att utföra testet.  
 
RPS och Rikspolisstyrelsens målstyrning innebär att ett polisområde skall 
uppdaga ett visst angivet antal brott av en viss typ under ett år. Bland 
polistjänstemännen i UNG råder delade meningar om betydelsen av detta. 
En del anser att dessa mål är rimliga och ger en bra vägledning av vilket 
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arbete som skall prioriteras. Andra tycker att det bara ger ett mått på arbetets 
kvantitet, inte kvalitet. Åsikterna är således delade.  
 
Leder en kvantifiering verkligen till en kvalitetsförbättring? Är det en bra 
styrform? Frågorna kan ses ur två aspekter. En målsättning för polisen är att 
antalet brott skall minska. Är det så att man motarbetar det målet när man 
skall försöka få in så många anmälningar som möjligt? Man borde vilja 
minska antalet brott och därmed behöva göra färre anmälningar. Strand 
menade att poliserna på vissa orter blivit beordrade att ta in redan kända 
missbrukare för att öka statistiken. Då arbetet mot narkotika är organiserat 
på olika sätt vid de olika polismyndigheterna är det möjligt att just denna 
typ av målstyrning inte är den mest effektiva för alla. 
 
Ser man på frågorna ur en annan synvinkel kan man säga att mål i form av 
siffror är mål som är konkreta, tydliga och enkla att följa upp. I flera fall är 
det säkert så att det begås så många brott att det endast är positivt ju fler 
polisen lyckas uppdaga. Dessutom är risken att bli anmäld större om polisen 
har högt ställda krav på sig att anmäla flera brott.  Detta bör uppfattas som 
avskräckande för en potentiell brottsling. Då narkotikabrott är ett 
spaningsbrott är det svårt att utläsa ur statistik inom området, om fler antal 
anmälningar innebär att narkotikabrotten har ökat eller om det beror på att 
polisen har satt in fler resurser för att arbeta mot sådan brottslighet. Alltså 
kan man säga att det kan vara positivt ju fler anmälningar som görs då det 
visar att detta är ett prioriterat område. 
 
Vid samtal med poliserna i UNG kan slutsats dras att vissa typer av styrning 
stannar på en viss nivå, i detta fall rekryteringsstyrning och anslagsstyrning. 
Vad gäller UNG så var det endast gruppchefen Nyquist som kunde yttra sig 
om gruppens budget som de får i form av ett antal timmar som i sin tur visar 
hur många tjänster som kan tillsättas. Likaså stannar rekryteringsstyrning på 
en högre nivå då det är chefernas ansvar att stå för rekryteringen, inte de 
poliser som arbetar på ”marknivå”.  
 
Vad gäller rekryteringsstyrning är detta inget som poliserna upplever sig 
vara dagligen påverkade av, inte heller informationsstyrning. Således 
påverkar den direkta styrningen, det vill säga regelstyrningen, 
polistjänstemännens dagliga arbete i större utsträckning än vad den indirekt 
styrningen gör.  
 
Att UNG finns ute på närpolisen uppfattas som något positivt av 
polistjänstemännen. Genom denna organisering kan de arbeta på det mest 
effektiva sättet mot narkotika, det vill säga på lokal nivå där god kännedom 
om området och invånarna bäst kan skapas. 
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