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1 Inledning 

Att sköta alarmuppdrag i den åboländska skärgården kan vara en utmaning för polisen. Det 

kan ta länge för polisen att ta sig till händelseplatserna och i vissa fall kan det också vara 

omöjligt för polisen att ta sig till platsen med sina patrullbilar. Även utförandet av 

övervakningsuppdrag kan vara utmanande för polisen då resurserna är knappa och 

övervakning i skärgården ofta är mycket tidskrävande. Trots att den fasta befolkningen i 

skärgården minskar så finns det många faktorer som talar för att myndigheterna måste 

trygga sin närvaro i skärgården även i framtiden. En faktor som inverkar på behovet av 

myndighetsnärvaro är att gränsen mellan fritidsboende och fastboende allt mer håller på att 

suddas ut i och med att storleken på stugorna ökar och nivån på utrustningen stiger 

närmare nivån i fasta bostäder, vilket möjliggör en ökad användning av fritidsbostäderna. 

Användningen av fritidsbostäder ökar också allteftersom de stora åldersklasserna går i 

pension och informationstekniken och trafikförbindelserna utvecklas. Allt fler har också 

möjlighet att arbeta på distans på stugorten. Även turismen är en faktor som speciellt under 

sommaren ökar markant på antalet personer som vistas i skärgårdsmiljöer. Dessa faktorer 

samt skärgårdens ur polissynvinkel krävande karaktär ställer krav på polisens verksamhet 

på området. Då allt flera människor vistas i skärgården så måste polisen hitta metoder för 

att i enlighet med beslutsfattarnas målsättningar om trygghet för alla, kunna erbjuda 

grundtrygghet till också den del av befolkningen som vistas i skärgården, oberoende om de 

är fastboende, fritidsboende eller turister. Då gränsbevakningen, via sina 

sjöbevakningsstationer, befinner sig i skärgården så är ett fungerande samarbete mellan 

dem och polisen av stor vikt för att på bästa sätt kunna sköta polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag. 

 

Jag vill med denna undersökning analysera hur skötandet av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag i Åbolands skärgård för tillfället fungerar gällande polisens 

samarbete med gränsbevakningen. Detta görs genom att via teorianalys och kvalitativa 

intervjuer analysera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns gällande 

polisens och gränsbevakningens samarbete på området i fråga. Då situationen är sådan att 

resurserna för polisen är knappa men man ändå förväntas kunna ge säkerhet till alla 

medborgare så är det viktigt att man kan hitta nya metoder för att sköta sina uppgifter eller 

utveckla de metoder man redan har. Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är 

således att på basis av analysresultaten presentera möjliga åtgärdsförslag gällande 

samarbetet. Jag har själv vuxit upp i den åboländska skärgården och kunnat följa med hur 

polisens närvaro minskat under årens lopp. Jag har arbetat som äldre konstapel på 
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Sydvästra-Finlands polisinrättning sedan 2011 och patrullerat på alarmområdet dit 

Åbolands skärgård hör. Detta är faktorer som fått mig att vilja skriva denna undersökning 

om trygghet och säkerhet i skärgården. Baserat på min arbetserfarenhet har frågor väckts 

gällande hur man kunde förbättra säkerheten för de som bor och vistas i skärgården. Jag 

har hypoteser om att man kunde öka säkerheten genom t.ex. sampatrullering mellan 

polisen och gränsbevakningen samt genom gemensam utbildning. Vidare har under åren 

frågor väckts om det finns polisiära alarmuppdrag i skärgården som i större utsträckning 

kunde skötas av gränsbevakningen eller om det finns sådana uppdrag som borde skötas av 

polisen som i praktiken sköts av gränsbevakningen. I de nationella säkerhetsstrategierna, 

skärgårdslagstiftningen, samt polisens värderingar betonas vikten av att polisen skall 

erbjuda service och säkerhet till befolkningen också utanför tätorter. Enligt Statsrådets 

redogörelse för den inre säkerheten (2016, s. 14) bidrar myndigheternas förlängda 

aktionsberedskapstider och den minskade synliga polisverksamheten till att 

trygghetskänslan försvagas. En synlig övervakning och en snabb svarstid ökar enligt 

samma redogörelse trygghetskänslan betydligt. 

 

Glesbebyggda områdens säkerhetsproblem skiljer sig från säkerhetsproblemen i 

befolkningscentrumen, t.ex. är antalet brott relativt få på glesbygden (Inrikesministeriet, 

2014, s. 10−11). Enligt Cohen och Felsons rutinaktivitetsteori måste tre förutsättningar 

vara uppfyllda för att ett brott skall kunna begås. Dessa förutsättningar är att det finns en 

motiverad förövare, ett lämpligt objekt och en avsaknad av kapabla väktare. Man kan 

förebygga brott och på så sätt öka säkerheten och säkerhetskänslan genom att avlägsna en 

av de tre förutsättningarna. (Sarnecki, 2015, s. 103−104.) En situation där brottslingar 

söker sig till skärgården skulle leda till att rutinaktivitetsteorins förutsättning om en 

motiverad förövare uppfylls. 

 

I en artikel som publicerats i Vasabladet (Jonsson, 2019) uppger löjtnant Rasmus Friman, 

som arbetar vid sjöbevakningsstationen i Nagu och som har arbetat två år som 

kommissarie på Ålandspolisen, att han misstänker att det förekommer narkotika- och 

människosmuggling med fritidsbåtar i skärgården. Friman tror att brottsligheten ökar om 

polisen och gränsbevakningen inte syns till ute på fältet. 

 

Lämpliga objekt finns det gott om i skärgården och om t.ex. organiserad brottslighet hittar 

ut till skärgården leder avsaknaden av myndighetsnärvaro, d.v.s. kapabla väktare, i 

skärgården till att alla rutinaktivitetsteorins förutsättningar för att brott skall kunna begås 
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uppfylls. Genom att i framtiden förbättra sina arbetsmetoder och sin närvaro i skärgården, 

t.ex. genom ett effektivare samarbete med gränsbevakningen, kan polisen enligt 

rutinaktivitetsteorin motverka en ökad brottslighet. 

 

Genom att utreda hur samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen fungerar och hur 

detta samarbete kunde utvecklas vill jag skapa möjligheter till effektivare arbetsmetoder 

och förbättrat samarbete mellan myndigheterna. En förbättring av samarbetet kunde 

möjligen leda till att alarmuppdrag kan skötas snabbare och effektivare. En ökad 

myndighetsnärvaro i skärgården borde också leda till en ökad trygghetskänsla för samtliga 

som vistas i skärgården samt minska på risken för brottslighet. 

 

1.1 Undersökningens syfte 

Syftet med denna undersökning är att presentera utvecklingsförslag gällande polisens 

samarbete med gränsbevakningen vid skötande av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården. Genom kvalitativa intervjuer samt 

teorianalys av det nuvarande samarbetet lyfts myndighetssamarbetets styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot fram i undersökningen. Det är med andra ord fråga om en s.k. SWOT-

analys. Metoden beskrivs mer ingående i delkapitel 2.1. Syftet med SWOT-analysen är att 

få fram och presentera myndighetssamarbetets eventuella styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot samt utreda om det baserat på dessa finns utvecklingsmöjligheter gällande 

samarbetet mellan polisen och gränsbevakningsväsendet, vilka kunde leda till ökad 

säkerhet, trygghetskänsla och myndighetsnärvaro i den åboländska skärgården. Centrala 

begrepp i undersökningen är myndighetssamarbete, säkerhet samt skärgård. 

 

Frågeställningarna för undersökningen är: 

 

 Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan jag identifiera gällande polisens 

och gränsbevakningens samarbete då det gäller skötandet av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården? 

 

 Finns det baserat på min SWOT-analys utvecklingsmöjligheter för samarbetet 

mellan polisen och gränsbevakningen då det gäller skötandet av polisens alarm- 

och övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården? 

 

För att få data till SWOT-analysen görs en undersökning bestående av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med personer som har insikt i samarbetet mellan polisen och 
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gränsbevakningen gällande skötande av polisens alarm- och övervakningsuppdrag i den 

åboländska skärgården. Till SWOT-analysen samlas också information genom att 

analysera tidigare forskning om samarbete samt genom att analysera den lagstiftning samt 

de målsättningar och riktlinjer som styr polisens verksamhet i skärgårdsmiljö. 

 

1.2 Avgränsningar i undersökningen 

Ämnet kunde gälla många andra områden i Finland, såväl skärgårdsområden som 

glesbygdsområden, där polisens närvaro minskat och avstånden till händelseplatserna är 

tidsmässigt långa. Jag har valt att avgränsa området som analyseras till den åboländska 

skärgården. Detta har jag gjort eftersom glesbygdsområdena i Finland skiljer sig mycket åt 

från varandra och de personer jag intervjuar i denna undersökning har god insyn i 

myndighetssamarbete i den åboländska skärgården men inte nödvändigtvis gällande andra 

glesbygdsområden i landet. 

  

Samarbetet myndigheterna emellan då det gäller så kallade specialsituationer, som t.ex. 

terrorism, tas inte upp i detta sammanhang, utan jag tar endast upp ordinära polisuppdrag, 

som t.ex. trafikövervakning och skötandet av uppdrag gällande allmän ordning och 

säkerhet. Detta har jag gjort eftersom specialsituationer är mycket sällsynta och meningen 

med denna undersökning är att fokusera på myndighetssamarbetet vid skötandet av 

polisens ordinära alarm- och övervakningsuppdrag. 

 

1.3 Undersökningens disposition 

Metodiken som används i undersökningen presenteras i kapitel 2. Här presenteras förutom 

den valda metodiken även hur validitet, reliabilitet och etik beaktas i undersökningen. För 

att kunna förstå problematiken gällande skötande av alarm- och övervakningsuppdrag i 

skärgårdsmiljö, krävs att man är insatt i hur verksamhetsområdet samt myndigheternas 

verksamhet på området fungerar. Därför presenteras i kapitel 3 kortfattat den åboländska 

skärgården samt den lokala polisens och gränsbevakningens verksamhet på området.  

Denna presentation är av vikt för att kunna sätta de resurser som finns i proportion till de 

utmaningar som områdets karaktär föranleder. Dessutom förklaras i det tredje kapitlet de 

centrala begreppen skärgård och säkerhet och vad som avses med begreppen i denna 

undersökning. 
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I teoridelen tas initialt upp tidigare forskningsresultat gällande samarbete. Såväl allmän 

samarbetsteori samt teori gällande myndighetssamarbete presenteras som 

bakgrundsinformation för den vidare analysen samt som teori för eventuella åtgärdsförslag. 

I kapitel 4 presenteras tidigare forskning. Vidare går jag i teoridelen, i kapitel 5, genom de 

nationella säkerhetsstrategierna, Polisens och Gränsbevakningsväsendets värderingar samt 

den lokala polisens målsättningar. Dessa dokument styr vad myndigheterna förväntas göra 

på området i fråga och är en viktig informationskälla då det gäller att analysera hur 

polisens verksamhet samt samarbete med gränsbevakningen fungerar på området. 

Teoridelen avslutas med kapitel 6, i vilken jag presenterar den gällande lagstiftningen som 

styr själva samarbetet mellan polis och gränsbevakning. Att gå igenom och analysera 

lagstiftningen är av stor vikt speciellt för att kunna analysera möjligheterna och 

begränsningarna gällande samarbete dessa myndigheter emellan. 

 

De kvalitativa intervjuerna presenteras i kapitel 7 och SWOT-analysen och 

åtgärdsförslagen presenteras i kapitel 8. Till sist sammanfattar och diskuterar jag 

undersökningen i kapitel 9. 

 

1.4 Tidigare forskning om samarbete mellan polis och gränsbevakning 

Inhemska undersökningar gällande polisens samarbete med gränsbevakningen eller andra 

myndigheter angående polisiära alarm- och övervakningsuppdrag verkar vara få. Marco 

Krogars (1995) har i sin avhandling Verkostoilla kriisinhallintaan
1
 undersökt 

myndighetssamarbete vid krishantering och hur samarbete via nätverk vid krishantering 

fungerar såväl vid inhemska som internationella mångmyndighetssituationer. Vesa 

Valtonen (2010) har i sin avhandling Turvallisuustoimijoiden yhteistyö operatiivis-

taktisesta näkökulmasta
2
 undersökt hur organisationer som arbetar för den nationella 

säkerheten samarbetar och vad som är viktigt vid detta samarbete. Internationellt finns det 

en hel del forskning gällande myndighetssamarbete i allmänhet, t.ex. Russell M. Linden 

(2003) har i sin bok Working Across Boundaries gjort en guide för ledare gällande 

samarbetstekniker och framgångsstrategier gällande samarbete i icke-vinstbringande och 

statliga organisationer. Dessa undersökningar gällande myndighetssamarbete presenteras 

närmare i delkapitel 4.3. 

 

                                                 
1
 Krishantering med hjälp av nätverk (min översättning) 

2
 Säkerhetsaktörernas samarbete ur ett operativ-taktiskt perspektiv (min översättning) 
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2 Undersökningens metodik 

Relationen mellan forskningsfrågor, empiriskt material och metod är grundläggande när 

man planerar sitt forskningsprojekt. Att utgå från sina frågeställningar är en bra 

utgångspunkt då man planerar sin forskning och de metodologiska val som görs. (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 29.)  Baserat på frågeställningarna som presenterades i delkapitel 1.1 

har jag valt att utgå från en s.k. SWOT-analys för att på basis av denna kunna presentera 

utvecklingsmöjligheter och åtgärdsförslag. Information till SWOT-analysen och 

utvecklingsförslagen hämtas genom: 

 

 kvalitativa forskningsintervjuer 

 teorigenomgång av tidigare forskning om myndighetssamarbete 

 teorigenomgång av myndigheternas riktlinjer och målsättningar gällande skötande 

av polisens alarm- och övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården 

 teorigenomgång av nuvarande lagstiftning som berör samarbete mellan polis och 

gränsbevakning vid skötande av polisens alarm- och övervakningsuppdrag i den 

åboländska skärgården 

 

 

2.1 SWOT-analys 

En SWOT-analys kan ge en lättöverskådlig bild över en verksamhets målsättningar och 

underlätta utarbetandet av en lämplig strategi. Bokstavskombinationen SWOT kommer 

från de engelska orden strengths, weaknesses, opportunities och threats, på 

svenska  styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och svagheter är i analysmetoden 

interna faktorer i verksamheten, vilka organisationen själv kan påverka. Möjligheterna och 

hoten är externa faktorer som pågår utanför organisationen. (Stiftelsen svensk 

industridesign, 2018.) Baserat på detta kommer jag att presentera en SWOT-analys och 

illustrera denna i enlighet med figur 1. 
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Figur 1: Exempel på hur man kan presentera resultaten av en SWOT-analys. 

 

Organisationen kan utnyttja möjligheterna och skydda sig mot hoten, men inte själv 

bestämma över dessa faktorer. Att med denna metod analysera de interna och externa 

faktorerna i en verksamhet är ett välbeprövat hjälpmedel då det gäller att välja strategi för 

en organisation. Då man utrett verksamhetens styrkor är dessa en tillgång att behålla eller 

använda mer. Svagheterna kan organisationen behöva arbeta bort, men svagheterna kan 

även utgöra en utgångspunkt för att se möjligheter och behov till utveckling av 

verksamheten. (Stiftelsen svensk industridesign, 2018.) Då man drar slutsatser och gör 

åtgärdsförslag på basis av en SWOT-analys kan man enligt Kamensky (2010, s. 193) med 

tagande i beaktande av att de olika faktorernas inbördes förhållanden kan komplicera 

saken, använda sig av följande tankesätt: 

 

Styrkor:  1) Använd  2) Utveckla 

Svagheter: 1) Avlägsna 2) Förmildra 3) Undvik 

Möjligheter 1) Försäkra sig om att dessa utnyttjas 

Hot 1) Gå runt 2) Förmildra 3) Avlägsna 4) Förvandla till möjlighet 

 

En SWOT-analys är ett bra redskap bl.a. eftersom styrkorna och svagheterna är en 

sammanfattning av läget inom organisationen för tillfället och möjligheterna och hoten är 

en sammanfattning av läget runt omkring organisationen. I analysen tas i beaktande såväl 

nuläge som framtid och den är lätt att utföra och att tillämpa på många olika nivåer och 

områden. SWOT-analysens styrkor bidrar också till en del av dess svagheter. Analysen är 

med andra ord enkel att utföra, men att göra en bra SWOT-analys är mycket krävande. Ett 

vanligt problem vid uppgörandet av en SWOT-analys är att man saknar en verklig 



8 

 

uppfattning om organisationen och verksamhetsmiljön. Det kan också hända att man inte 

vill eller vågar framföra kritik då man gör analysen och det finns en risk för att man bara 

får fram allmänna och intetsägande resultat. Detta kan leda till att man inte kan göra 

slutledningar och åtgärdsförslag baserat på analysen. (Kamensky, 2010, s. 192−193.) 

 

Målsättningen i detta arbete är att använda SWOT-analysen för att på ett överskådligt sätt 

redogöra för de interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheterna och hoten som 

finns gällande polisens och gränsbevakningens samarbete vid skötande av polisens alarm- 

och övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården. SWOT-analysen kan användas 

som grund för att utveckla myndighetssamarbetet eller för att utarbeta en strategi eller 

verksamhetsplan gällande detta. Datainsamlingen för SWOT-analysen sker genom 

kvalitativa intervjuer samt genomgång och analys av lämplig teori. 

 

2.2 Hermeneutik och fenomenologi 

Hermeneutik betyder enligt Kvale (1997, s. 49) tolkning av texter, och denna tolknings 

syfte är att vinna en giltig gemensam förståelse av en texts mening. De kvalitativa 

intervjuerna i denna undersökning är samtal med informanterna om hur de upplever olika 

frågor sett ur sitt perspektiv. Att informanterna i intervjuerna ger sin syn på olika frågor 

kallas fenomenologi. Metoden syftar till att beskriva människors upplevelser av fenomen. 

De upplevda erfarenheterna skall beskrivas precis som den upplevs av informanten. 

Fenomenologin innebär att man försöker direktbeskriva en upplevelse, utan att ta hänsyn 

till upplevelsens ursprung och orsak. (Olsson & Sörensen, 2007, s. 105−106.) Med detta 

fenomenologiska perspektiv strävar jag med andra ord efter att undersöka informanternas 

upplevelser gällande sin verksamhetsmiljö. Intervjumaterialet transkriberas, d.v.s. 

renskrivs, till tolkningsbara intervjutexter. Hermeneutiken är enligt Kvales (1997) 

definition således relevant i dubbel bemärkelse i denna undersökning. I intervjuskedet skall 

jag beakta och använda mig av hermeneutiken vid dialogen med informanterna som sedan 

leder till intervjutexter och efter detta är hermeneutiken relevant vid själva tolkningen av 

intervjutexterna, vilken enligt Kvale (1997) kan uppfattas som en dialog med texten. Kvale 

(1997, s. 50) beskriver sju principer för hermeneutisk tolkning som han hämtat ur 

Radnitzkys (1970) analys av den hermeneutiska cirkeln och dessa principer har beaktats 

vid tolkningen av intervjuerna i denna undersökning. Dessa principer är: 

 

1. Ständig växling mellan delar och helhet 

2. Tolkingen av meningen avslutas då man kommit fram till en god gestalt 
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3. Prövning av deltolkningarna mot meningen av texten som helhet 

4. Texten skall förstås utifrån sin egen referensram 

5. Kunskap om textens tema 

6. Ingen förutsättnings tolkning av en text. 

7. Varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet. 

 

2.3 Teorigenomgång 

Den teoretiska genomgången kan bidra till att få fram vissa fenomen och frågor som är mer 

intressanta än andra. I samhällsvetenskaplig forskning kan användandet av teori vara 

aktuellt på minst tre sätt. Man kan skapa ny teori, utveckla eller ifrågasätta existerande 

teori eller använda sig av teori för att analysera sitt empiriska material. En teori består 

bland annat av perspektiv, begrepp samt frågor. Dessa är nödvändiga delar då man vill 

forska i något. (Ahrne & Svensson, 2015, s. 214−216.) I detta arbete används det tredje 

sättet, d.v.s. jag använder mig av teori för att analysera mitt empiriska material och för att 

bidra till kunskapen om samarbete mellan organisationerna. Perspektivet anger ur vilken 

synvinkel ett fenomen skall betraktas. Ett visst teoretiskt perspektiv definierar 

utsiktspunkten för skribenten och vad som bör och kan utredas i undersökningen (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 214−215). Begreppen i en teori inriktar skribenten på vad man bör vara 

speciellt uppmärksam på då man går igenom intervjuutskrifter, observationer, dokument 

och texter, och kan även ge riktlinjer för hur man skall sortera det empiriska materialet 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 216). Teorin gör det möjligt att ställa vissa frågor, men 

begränsar på samma sätt andra frågor som kan ställas. Det är teorigenomgångens 

perspektiv och begrepp som sätter gränserna för vilka frågor som är möjliga och 

meningsfulla att ställa inom ett forskningsarbete. (Ahrne & Svensson, 2015, s. 217.) 

 

Då man gör ett arbete som innehåller analys och granskning av dokument kan man enligt 

Bell (2007, s. 123−124) välja ett av två angreppssätt, källorienterad eller 

problemorienterad. Om man väljer källorienterad inriktning låter man källorna bestämma 

projektet och frågeställningarna. Den problemorienterade inriktningen innebär enligt Bell 

att man formulerar frågeställningar och gör avgränsningar innan man gör den primära 

teorigenomgången. Jag har i denna undersökning använt en problemorienterad inriktning 

på teoridelen. Frågeställningarna har gjorts och avgränsats innan de primära källorna gåtts 

genom. Teoridelen har delats upp i en teorigenomgång av tidigare forskning om samarbete 

och myndighetssamarbete, en teorigenomgång och analys av riktlinjer och målsättningar 

gällande polisens och gränsbevakningens skötande av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården samt en teorigenomgång av nuvarande 
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lagstiftning, som styr samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen, vid skötande av 

alarm- och övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården. De olika teoridelarnas roll i 

denna undersökning är att ge perspektiv och frågor till såväl den kvalitativa intervjudelen 

som själva analysdelen av arbetet. 

 

2.4 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Jag har valt att göra intervjuer med fyra personer som alla har bra insikt i samarbetet 

mellan polisen och gränsbevakningen då det gäller skötandet av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag i Åbolands skärgård. Jag har valt att intervjua fyra personer för att 

försäkra mig om att såväl personer från polisen som gränsbevakningen intervjuas och att 

en av personerna från varje organisation i fråga arbetar med operativt fältarbete. Jag har 

inte valt att intervjua fler personer p.g.a. att transkribering och tolkning av intervjuerna är 

tidskrävande och jag har haft en tidsram för att färdigställa undersökningen. Då det gäller 

urvalet av informanter är, enligt bl.a. Ahrne & Svensson (2015), forskningsfrågorna man 

har helt avgörande för vilken grupp av människor man bör intervjua.  Då detta är gjort 

skall man fråga sig exakt vilka personer i den gruppen av människor man vill välja ut för 

intervjuerna. Det finns inte några exakta regler för hur detta urval skall göras vid en 

kvalitativ intervju. Vid rapporteringen av resultat bör man dock som skribent kunna 

redogöra för hur man valt ut informanterna och påvisa att resultatet inte bara beror på att 

man intervjuat en viss person istället för en annan. (Ahrne & Svensson, 2015, s. 39−40.)  

 

Informanterna i denna undersökning har i första hand valts ut baserat på att de arbetar inom 

polisen och gränsbevakningen. I andra hand har deras arbetsuppgifter och insyn i 

frågeställningarna varit avgörande för urvalet.  Två av informanterna arbetar inom polisen 

och två av informanterna inom gränsbevakningen. Informanterna benämns som Polis 1, 

Polis 2, Gräns 1 samt Gräns 2. Polis 1 arbetar med befälsuppgifter vid Sydvästra-Finlands 

polisinrättning, och han intervjuades den 26 juni 2019. Polis 2 arbetar som underbefäl vid 

Sydvästra-Finlands polisinrättning och fungerar som fältchef för Egentliga-Finlands 

fältchefsområde. Han intervjuades den 1 september 2019. Gräns 1 arbetar som befäl vid 

gränsbevakningen och intervjuades den 3 juli 2019. Gräns 2 arbetar som befäl med 

operativa uppgifter inom gränsbevakningen. Intervjun med honom gjordes den 20 

september 2019. 

 

Jag har inför intervjuerna begärt att respondenterna svarar på fem inledande frågor 

gällande polisens och gränsbevakningens samarbete på området. Dessa frågor gällde på 
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vilket sätt myndigheterna för närvarande samarbetar då det gäller skötandet av polisens 

alarm- och övervakningsuppgifter samt vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

informanterna ser gällande samarbetet. Med dessa inledande frågor har jag haft som syfte 

att få informanterna att tänka igenom och bekanta sig med ämnet på förhand och svaren 

har fungerat som material för de muntliga intervjuerna samt använts i presentationen av 

intervjusvar.  

 

En fördel med en intervjusituation är att denna är flexibel. Man kan anpassa 

intervjufrågorna och en god intervju ger möjlighet att följa upp idéer och svar på ett sätt 

som inte ett frågeformulär ger möjlighet till. Man kan komma med följdfrågor och svaren 

kan således fördjupas. Också respondentens kroppsspråk kan ge information som kan 

utebli i en enkät. (Bell, 2007, s. 158.) Det finns också problematik med intervjumetoden. 

T.ex. är intervjuer tidskrävande och under ett kortare projekt har man inte tid för mer än ett 

fåtal antal intervjuer. Ett annat problem med intervjuer kan vara att det är svårt att 

analysera svaren man får. Som förberedelse för en intervju måste man därför välja ut 

viktiga teman och frågeställningar och välja analysmetoder på sakliga grunder. (Bell, 2007, 

s. 158−159.)  En svaghet med en intervju är också att den ger en begränsad bild av ett 

fenomen och således bör behandlas därefter. För att få ett bredare material bör därför 

intervjun kompletteras med andra metoder som t.ex. observationer och dokumentstudier. 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 54.)  

 

Formen på en intervju kan enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 37−38) delas upp i 

ostrukturerad och semistrukturerad intervju, men enligt dem är det inte önskvärt eller 

nödvändigt att dra någon tydlig gräns mellan intervjutyperna. Det viktiga är enligt dem att 

man som skribent vid redovisningen av resultatet redogör för hur man gått till väga då man 

byggt upp sina intervjuer. Formuleringen av intervjufrågorna skall dock enligt Bell (2007, 

s. 159) följa vissa huvudregler. Det skall inte vara ledande eller värderande frågor. Man 

bör börja med sina teman och utforma olika frågor under varje tema. Ordningen på 

frågorna är viktig för att etablera en bra kontakt med intervjupersonen och man bör 

försäkra sig om att man dokumenterar alla svar som respondenterna ger. (Bell, 2007, s. 

159.)  Kvale (1997, s. 85) delar in intervjuundersökningen i olika stadier varav det första är 

tematisering. Tematisering innebär enligt Kvale (1997) att man skall formulera 

undersökningens syfte innan intervjuandet börjar. Efter detta följer planering där även 

etiska frågor beaktas. Det tredje stadiet är själva intervjun som följs av utskrift och analys. 

Verifieringsstadiet innebär att man fastställer forskningsresultatets reliabilitet och validitet. 
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Det sista stadiet är enligt Kvale (1997) rapporteringen där man rapporterar såväl resultatet 

som de använda metoderna. 

 

I denna undersökning har jag gjort min intervjuundersökning i enlighet med de sju stadier 

som Kvale (1997, s. 85) räknar upp samt de tidigare nämnda direktiven av Ahrne och 

Svensson (2015) och Bell (2007). I enlighet med dessa har jag valt att utforma 

intervjufrågeteman. De frågeteman som utarbetats är: 

 

 nuvarande myndighetssamarbete 

 personalens kompetens 

 myndighetssamarbetets laglighet 

 omvärldens inverkan på myndigheternas samarbete 

 tillgängliga resurser för myndighetssamarbetet 

 

Dessa frågeteman har framarbetats utgående från undersökningens frågeställningar och 

syfte och baserar sig på mina egna hypoteser samt tidigare forskning gällande samarbete i 

allmänhet och myndighetssamarbete, och vad som ansetts viktigt i denna forskning. Dessa 

frågeteman har sedan använts som grund för intervjufrågorna och utarbetats så att 

styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten gällande respektive frågetema skall kunna 

analyseras. Analysen av intervjuerna har gjorts genom meningstolkning. Meningstolkning 

innebär enligt Kvale (1997, s. 182−183) att forskaren har ett perspektiv på vad som 

undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv. I detta fall har jag i de transkriberade 

intervjusvaren letat efter nyckelfaktorerna styrkor, svagheter, möjligheter och hot gällande 

samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen vid skötandet av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården. 

 

Många forskare hävdar att inspelade intervjuer skall transkriberas för att dessa skall kunna 

granskas i efterhand och för att t.ex. citat skall kunna kontrolleras. Problemet med 

transkribering är främst tidsbrist och under ett kortare projekt kan det vara tveksamt om 

man har tid att transkribera intervjuerna. För kontroll av något skribenten påstår att en 

informant har sagt bör man ändå behålla inspelningen tills redovisningen av arbetet är helt 

klart. (Bell, 2007, s. 165−166.) En transkribering skall sedan tolkas, vilket innebär att 

intervjuaren bidrar till att själv skapa de texter de sedan skall tolka (Kvale, 1997, s. 50). 

 

Jag har i denna undersökning försäkrat mig om att få med alla intervjusvar genom att med 

informanternas tillåtelse använda ljudinspelning under intervjun. Transkriberingen har 
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sedan skett baserat på dessa inspelningar. De fyra intervjuerna har gjorts på informanternas 

modersmål, antingen finska eller svenska, för att de skall kunna uttrycka sig så fritt som 

möjligt. Intervjuernas längd har varit mellan 30 och 45 minuter och de har transkriberats 

till mellan 6 och 9 sidor text per intervju. Då intervjuresultaten redovisas har jag översatt 

citaten från de intervjuer som gjorts på finska. Av anonymitetsskäl redovisar jag inte vilka 

citat som är översatta och vilka som inte är det. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett sätt att mäta huruvida ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen under i övrigt likadana omständigheter. Validitet innebär att man bedömer hur väl 

en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den skall mäta eller beskriva, och man 

måste slå fast om arbetet verkligen mäter det som författaren påstår. Analys och tolkning i 

en undersökning skall bygga på data. Man skall helt enkelt fråga sig om en annan forskare 

som använder samma instrument skulle komma fram till samma resultat och svar. Detta 

kan förenklat göras t.ex. genom att berätta för andra personer vad man vill få reda på i sin 

undersökning och om metoden och frågorna kan fungera för det syftet. (Bell, 2007, s. 

117−118.) 

 

Jag tolkar och analyserar själv materialet som samlas in och presenteras. En del av 

materialet är teorier och lagstiftning, vilket bör leda till att materialet tolkas på ett 

tillräckligt liknande sätt oberoende av vem som gör analysen. Gällande intervjuerna tolkar 

jag själv vad och hur informanterna säger något under intervjutillfället. Intervjuerna spelas 

in och jag transkriberar dessa för att sedan analysera dem. Intervjuerna har gjorts på 

svenska och finska och till analysdelen i undersökningen har jag översatt de finska 

uttrycken. Under arbetsprocessen deltar även min handledare och opponent vid 

seminarieträffar. På detta sätt kontrolleras min tolkning av intervjuerna och detta gäller alla 

tolkningar och analyser som jag gör av materialet. 

 

Reliabiliteten gällande de kvalitativa intervjuerna har beaktats genom en noggrann 

transkribering. Om en annan person än skribenten skulle transkribera intervjuerna skulle 

resultatet bli det samma till största möjliga utsträckning. Tolkningen av utskrifterna är 

gjorda så att jag med hjälp av dem strävar efter att identifiera styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Vad man tolkar som styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan 

naturligtvis variera, men det borde inte vara tolkningsbart till den grad att det avsevärt 

skulle försämra validiteten. Under processen med detta arbete har jag kontinuerligt deltagit 
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i seminarier och under dem fått kontinuerlig feedback på undersökningen samt på de 

metodval som använts. Slutsatserna och analysen av data har opponerats såväl av 

handledare som av övriga studerande. 

 

2.6 Etik 

Etiska avgöranden sker under hela forskningsprocessen. Det är viktigt att etiska frågor tas 

under övervägande från processens start till slut. (Kvale, 1997, s. 105.) Forskningsetik 

handlar bl.a. om att vara klar och tydlig då man kommer överens med sina informanter om 

deras deltagande i undersökningen. Den etiska aspekten inbegriper ett samtycke från 

informanter samt dem man skall inhämta material från. Utöver detta skall man även 

komma överens om hur detta material används. (Blaxter,Hughes & Tight, 2001, s. 158.) 

 

Enligt Bell (2007, s. 157) bör informanterna få grundlig information om intervjun i god tid 

inför denna. Detta bör ske skriftligen och man bör ge informanterna tid att fundera över sitt 

samtycke till intervjun.  Förhållandet mellan intervjuaren och informanten påverkas enligt 

Ahrne och Svensson (2015, s. 42) också av var och när intervjun sker. Bell (2007, s. 

165−166) skriver att man inte kan förutsätta att alla informanter accepterar en 

ljudinspelning och att de som blir intervjuade har full rätt att få reda på vad man kommer 

att göra med inspelningen och hur länge den bevaras och att man i mån av möjlighet bör 

erbjuda informanterna en kort sammanfattning av resultatet. Enligt Kvale (1997, s. 109) 

innebär konfidentialitet i forskning att privata data som identifierar informanterna inte 

redovisas. Att skydda informanterna genom att förändra namn och identifierande drag är 

enligt honom ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer. 

 

I denna undersökning har dessa etiska aspekter beaktats bl.a. genom att informanterna i 

god tid skickats en förfrågan om intervju samt blivit informerade om ändamålet med 

intervjun. Informanterna har sedan getts möjlighet att välja en för dem passlig tidpunkt och 

plats för intervjun. I förfrågan har det tagits upp att intervjun planeras spelas in och vid 

intervjutillfället har det informerats om hur och hur länge inspelningen förvaras och för 

detta har frågats om samtycke. Informanterna har informerats om att intervjuerna är 

anonyma och att resultatet kommer att vara offentligt och inte får innehålla 

hemligstämplad information. Intervjuerna har gjorts på informanternas modersmål. 
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3 Bakgrundsinformation 

I detta kapitel förklaras de centrala begreppen skärgård och säkerhet och deras betydelse 

för denna undersökning. Ett tredje centralt begrepp i undersökningen är samarbete. Detta 

begrepp presenteras dock närmare i kapitel 4 om samarbetsteori. Vidare presenteras 

kortfattat det geografiska området som undersökningen gäller samt polisens och 

gränsbevakningens verksamhet på området ifråga. 

 

3.1 Begreppet säkerhet 

Vad som menas och förstås med säkerhet är ofta individuellt. Man uppfattar var och en 

säkerhet på olika sätt. Något som av en person kan upplevas som skrämmande kan av en 

annan person uppfattas som spännande. Säkerheten kan således delas in i objektiv och 

subjektiv säkerhet. Subjektiv säkerhet innebär uppfattningen av säkerhet som individuell 

för varje individ. Objektiv säkerhet beskriver säkerhetssituationen t.ex. via statistik om 

brottslighet. (Inrikesministeriet, 2014, s. 10−11.) 

 

Begreppet säkerhet har förändrats under de senaste årtiondena. Förut innebar säkerhet 

framförallt som kontroll och upprätthållande av ordning, vilka är en av statens 

grunduppgifter. Gällande denna traditionella form av säkerhet har polisen en central roll. I 

det nuvarande välfärdssamhället uppfattas begreppet säkerhet mer utvidgat och man kan 

tala om välfärdssäkerhet eller vardagssäkerhet. Med detta menas förebyggande 

säkerhetsarbete och andra metoder, med vilka man strävar efter att minimera sannolikheten 

för säkerhetsrisker och hot i samhället. Välfärdssäkerheten har en viktig roll då det gäller 

samhällets vardagliga funktion. Glesbebyggda områdens säkerhetsproblem skiljer sig från 

säkerhetsproblemen i befolkningscentrumen, t.ex. är antalet brott relativt lågt på 

glesbygden. Som en följd av detta har säkerheten och upprätthållandet av en känsla av 

säkerhet på glesbebyggda områden ofta att göra med frågor gällande välfärdssäkerheten.  

Tillgängligheten till säkerhetstjänster är en central fråga då det gäller känslan av säkerhet. 

(Inrikesministeriet, 2014, s. 10−11.)  

 

3.2 Begreppet skärgård 

Skärgården och vattenområdena är geografiska särdrag för Finland. Mätt med relativa mått 

är Finland ett av Europas största skärgårdsländer om man beaktar antalet öar och holmar. 

Antalet öar i Finland som är tidvis bebodda och saknar fast vägförbindelse är ca 19600. I 

Finland finns det ca 600000 fritidsbostäder som används regelbundet av över 2 miljoner 

människor. Nästan hälften av alla fritidsbostäder ligger på mindre än 50 meters avstånd 
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från strandlinjen. Mest stugor finns det i Egentliga Finland, Södra Savolax och Birkaland. I 

var femte kommun finns det fler fritidsbostäder än fasta bostäder och i många kommuner 

gör sommarboende att antalet invånare mångfaldigas under sommaren. Vid utgången av 

2015 hade skärgårdskommunerna drygt 37000 permanenta invånare och skärgårdsdelarna i 

andra kommuner drygt 29000 permanenta invånare. (Jord och Skogsbruksministeriets 

skärgårdsprogram 2017-2019, s. 13 −15.) 

 

Skärgårdspolitiken hör till de äldsta delarna av regionpolitiken i Finland och regeringen 

tillsatte 1948 en kommitté med uppgift att utreda skärgårdsfrågor. År 1981 stiftades lagen 

om främjande av skärgårdens utveckling och denna skärgårdslag ålägger alla myndigheter 

att beakta skärgårdens specialställning i sin verksamhet. Skärgårdslagen tillämpas inte på 

Åland som har självstyre. (Jord och skogsbruksministeriets hemsidor, 2019.) Till 

skärgården anses enligt skärgårdslagens 3§ (1981) höra sådana öar i havsområdet och i 

insjövattendragen som saknar fast vägförbindelse, samt andra öar och områden på 

fastlandet, vilka i övrigt i fråga om sina förhållanden kan jämföras med skärgården. 

Statsrådet har, på basis av skärgårdslagen, genom förordningen om skärgårdskommuner 

och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner 

tillämpas, utsett åtta skärgårdskommuner och fyrtio kommuner med skärgårdsdel. Dessa 

företräder de största skärgårdsregionerna i vårt land. (Lagen om främjande av skärgårdens 

utveckling, 1981.) I denna undersökning menas med begreppet skärgård den åboländska 

skärgården. Kartan på figur 2 visar var dessa kommuner finns i landets olika delar. 
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Figur 2: Skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar samt skärgårdsdelarna i 

kommuner med skärgårdsdelar år 2017. (Jord och Skogsbruksministeriets 

skärgårdsprogram 2017−2019, s. 16.) 

 

3.3 Presentation av området Åbolands skärgård 

Området Åbolands skärgård är geografiskt beläget i Pargas stad och Kimitoön. 

Kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu samt Pargas stad bildade den 1 januari 2009 

en ny kommun, Väståbolands stad, som den första januari 2012 antog namnet Pargas stad. 

Vid kommunsammanslagningen skapades enligt Pargas stads hemsidor (2019) en 

skärgårdsstad med drygt 15500 invånare. Pargas stad omfattar stora delar av 

Skärgårdshavets område med tusentals öar, holmar och skär. Stadens centrum ligger nära 

Åbo dit avståndet är 23 km, men för att ta sig till de till tidigare självständiga 

kommundelarna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö krävs det färjförbindelse. Enligt 

statistikcentralen (2009) var populationen vid kommunsammanslagningen i de olika 

kommunerna följande: Pargas 12262 personer, Nagu 1427 personer, Korpo 845 personer, 

Houtskär 621 personer, Iniö 250 personer. Enligt statistikcentralen (2018) fanns det 8695 

fritidshus i Pargas 2017. Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd bildade Kimitoöns kommun 

2009. Skärgårdskommunen Hitis förenades med Dragsfjärd redan 1969. Kimitoön är en 
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tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare och med 3 000 öar. Av öarna är 30 

bebodda året om. (Kimitoöns hemsidor, 2019) Vid kommunsammanslagningen var enligt 

statistikcentralen (2009) populationen i de olika kommunerna följande: Kimito 3234 

personer, Dragsfjärd 3277 personer, Västanfjärd 792 personer. Enligt statistikcentralen 

fanns det 4817 fritidshus på Kimitoön 2017. (Statistikcentralen, 2018.) 

Som man kan konstatera av statistiken har Pargas och Kimitoön tillsammans 22300 

invånare och 13512 fritidshus. Kommunens stugtäthet kan också beskrivas genom att 

jämföra antalet fritidshus med antalet bostäder med permanent boende. I figur 3 

presenteras information om antalet fritidshus relaterat till bostäder med permanent boende. 

Figur 3. Kommuner med fler fritidshus än permanenta bostäder 2017.  (Statistikcentralen, 

2018.) 

Enligt statistikcentralen (2018) hade ägarna till de fritidshus i hela Finland som 

färdigställdes år 2017 en genomsnittlig ålder på 54 år, medan den genomsnittliga åldern på 

alla stugägare var 62 år. Färre än omkring 24 000 ägare var under 40 år, dvs. bara 6 

procent av alla stugägare. Bostadshushåll som bestod av två vuxna ägde ungefär 40 procent 

av alla fritidshus och bostadshushåll med barn under 18 år ägde 12 procent av alla 

fritidshus. 16 procent av fritidshusen ägdes av ensamboende och 15 procent av alla 

fritidshus ägdes av dödsbon, företag, samfund eller ägaren var okänd. Över 50 procent av 

fritidshusen ägs med andra ord av hushåll bestående av minst två personer. 
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Även turismen påverkar i hög grad den åboländska skärgården och enligt en artikel i Åbo 

Underrättelser (Heinrichs, 2019, s. 4−5) pekar statistiken gällande turism i skärgården 

rejält uppåt. I artikeln presenterar Pargas stads turismkoordinator Niina Aitamurto 

rekordsiffror för skärgårdsturismen under sommarsäsongen 2019. Enligt statistiken 

besöktes skärgårdens ringväg, som går genom bl.a. Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö under 

säsongen 2019 av 21000 resenärer. Lilla ringvägen som går från Nagu till Rimito besöktes 

under samma säsong av 27000 resenärer. 

 

3.4 Polisens och gränsbevakningens verksamhet på området 

I detta kapitel presenteras hurdan verksamhet, som påverkar skötandet av polisens alarm- 

och övervakningsuppdrag, polisen och gränsbevakningsväsendet har på området ifråga i 

Åbolands skärgård samt statistik om det nuvarande samarbetet. 

 

Den lokala polisen består av elva polisinrättningar, vars servicenät består av 

huvudpolisstation, polisstationer, polisens serviceställen och samservicekontor. De 

polisiära alarm- och övervakningsuppgifterna i Åbolands skärgård hör till Sydvästra-

Finlands polisinrättning som är underställt Polisstyrelsen som i sin tur är underställt 

Inrikesministeriet. Sydvästra-Finlands polisinrättning har sin huvudpolisstation i Åbo. På 

skärgårdsområdet finns ingen polisstation, men i Pargas centrum, till vilken stad 

skärgårdsområdet i fråga hör, finns en polisstation som har en dejour som är öppen tre 

vardagar i veckan. På Kimitoön finns i Kimito centrum en polisstation där Kimitoöns egen 

bypolispatrull är stationerad. Dessutom har polisinrättningen båtpolisverksamhet på 

skärgårdsområdet. (Polisens hemsidor, 2019.) 

 

Västra Finlands sjöbevakningssektion är underställd Gränsbevakningsväsendet som i sin 

tur är underställt Inrikesministeriet. Västra Finlands sjöbevakningssektion ansvarar för 

säkerheten på hela västra Finlands havsområde, d.v.s. även för Åbolands skärgård. På 

skärgårdsområdet i fråga finns Nagu sjöbevakningsstation, som har sina lokaler intill 

färjfästet mellan Nagu och Korpo, samt Hitis sjöbevakningsstation. 

Bevakningsflygsektionen vid gränsbevakningsväsendet har ständig beredskap med 

helikoptrar i Åbo, Helsingfors och Rovaniemi. Helikoptrarna stödjer även samarbete med 

övriga myndigheter i form av tjänstehjälp. Gränsbevakningens bevakningsfartyg Uisko och 

Tursas, med hemmahamn i Åbo, kan också användas på området. Ledningscentralen vid 

Västra Finlands sjöbevakningssektion är placerad i Åbo och ansvarar för ledningen, 
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samordningen och informeringen av Västra Finlands sjöbevakningssektions operativa 

fältverksamhet. Till centralens ansvar hör också att leda samordningen av 

gränsbevakningens luftfartyg samt att leda handräckningsverksamheten, t.ex. till polisen. 

Ledningscentralen är aktiv 24 timmar om dygnet. (Gränsbevakningens hemsidor, 2019.) 

 

Gränsbevakningsväsendet tar årligen hand om cirka 600 polisuppdrag (Inrikesministeriet, 

2016, s. 26). Enligt polisens statistikprogram PolStat har gränsbevakningen på området 

Pargas och Kimitoön under tidsperioden 2016−2018 skött femtiosju uppdrag som först 

tilldelats polisen. Polisen har på området Pargas och Kimitoön under tidsperioden 

2016−2018 assisterat gränsbevakningen vid nio tillfällen. (PolStat, 2018.) 

 

4 Samarbetsteori 

Att förstå vad samarbete innebär, vad fördelarna och utmaningarna med samarbete kan 

vara, samt vilka former av samarbete det finns är viktigt för att kunna analysera och 

utveckla ett nuvarande samarbete mellan två organisationer. I detta kapitel presenteras 

begreppet samarbete samt görs en genomgång av tidigare forskning om samarbete till den 

del det är relevant beträffande frågeställningarna för denna undersökning. 

 

4.1 Definition av samarbete 

För att få en förklaring av begreppet samarbete har jag förlitat mig på litteratur skriven av 

forskare för att få exempel på hur dessa definierar begreppet utifrån ett teoretiskt 

perspektiv. Jag tar också upp hur begreppet beskrivs i ordböcker. 

 

På svenska är ordet samarbete rätt klart och enkelt att förstå och man kan tycka att ordet 

förklarar sig självt, d.v.s. samarbete innebär att man arbetar tillsammans. Svenska 

akademins ordbok (2018) beskriver samarbete som att man anstränger sig gemensamt för 

att göra något. På engelska används orden cooperation och collaboration som 

översättningar för svenskans samarbete. Samarbetsteoriforskaren Huxham (1996, s. 1) 

beskriver att samarbete (collaboration) i sin enklaste form kan förklaras som att individer i 

en organisation arbetar tillsammans med individer i en annan organisation. 

Organisationsforskaren Linden (2003, s. 6) menar att samarbete (collaboration) kan ha 

olika betydelse beroende på av vem det används och vilken form av samarbete det är fråga 

om, men att han tolkar det som att det är fråga om att arbeta tillsammans och att man 

genom en gemensam insats uppnår ett resultat som inte är varken den enas eller den andres 

, utan gemensamt. I Cambridge Dictionary (2018) förklaras ordet collaboration på följande 
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sätt: "the situation of two or more people working together to create or achieve the same 

thing", d.v.s. en situation där två eller flera personer arbetar tillsammans för att skapa eller 

uppnå samma sak, emedan ordet cooperation beskrivs som "the act of working together 

with someone or doing what they ask you", d.v.s. att arbeta tillsammans med någon eller 

göra det de önskar. Lindberg (2009) väljer att använda ordet samverkan för att beskriva en 

situation där man tillsammans arbetar för något med ett visst syfte. Samverkan kan enligt 

Svenska akademins ordbok (2018) fungera som en synonym för samarbete. Valtonen 

(2010, s. 99) menar att lagstiftarna i Finland använder begrepp som samarbete, samverkan 

och handräckning på många olika vis och definitionen av samarbete innefattar många 

utmaningar. Analysen och förklaringen av begreppet som används är ofta bristfälligt och 

leder till att var och en tvingas tolka vad som menas med termen som använts i 

lagstiftningen. 

 

Baserat på detta kommer jag i denna undersökning att använda samarbete som begrepp för 

en situation där två organisationer, d.v.s. i detta fall polisen och gränsbevakningen, arbetar 

tillsammans för att skapa eller uppnå samma sak, d.v.s. i detta fall skötandet av polisiära 

alarm- och övervakningsuppdrag i skärgårdsmiljö. 

 

4.2 Allmän samarbetsteori 

Det finns mycket tidigare forskning kring samarbetsteori. I detta kapitel strävar jag efter att 

presentera allmän teori om varför samarbete kan vara viktigt, hur samarbete lyckas, hur 

man mäter lyckat samarbete samt vilka olika former av samarbete det finns. 

 

Att förstå fördelarna och framgångsfaktorerna med samarbete kan anses viktigt då det 

gäller att analysera och utveckla ett existerande samarbete mellan två organisationer som 

polisen och gränsbevakningen. Jag ämnar via tidigare forskning hitta samarbetsfördelar 

som är speciellt eftersträvbara gällande polisens och gränsbevakningens samarbete vid 

skötandet av alarm- och övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården. Och vid en 

SWOT-analys är det, för att kunna analysera och känna igen styrkor och svagheter, av stor 

betydelse att man har kunskap om vilka framgångsfaktorerna enligt tidigare forskning är 

vid ett samarbete mellan två organisationer. Vidare kan det vara av vikt att gå genom 

tidigare forskning om hur man kan mäta om ett samarbete är framgångsrikt eller inte för att 

kunna analysera det nuvarande samarbetets framgång. För att kunna urskilja 

utvecklingsmöjligheter är det av vikt att känna till olika samarbetsformer. 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/situation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/working
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/create
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/achieve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/act
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/working
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ask
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4.2.1 Varför samarbeta? 

Det kan finnas olika skäl till att organisationer samarbetar med varandra. En vanlig 

förklaring till varför samarbete sker är att organisationerna då kan uppnå sådant som de 

inte kan uppnå på egen hand (Lindberg, 2009, s. 29). En praktisk förklaring på varför detta 

sker är enligt Kreiner och Guje (1998, s. 7−12) att organisationerna behöver samarbeta för 

att kunna hantera sina alltmer komplexa och dynamiska processer, i vilka man måste ta i 

beaktande intressen både inne i organisationen och i förhållande till omvärlden. Detta 

innebär att det finns ett behov och en efterfrågan på samarbete eftersom organisationerna 

inte har tillräcklig omfattande tillgång till teknologi, kunskap och resurser, för att kunna 

sköta alla sina uppgifter. En annan förklaring till varför samarbete sker är att detta krävs 

för att bemöta omvärldens krav. Genom att samarbeta framstår en organisation som 

modernare och ger den legitimitet. Oberoende av vad orsaken till ett samarbete är innebär 

det att organisationernas gränser överskrids och att samarbetet skall ge en fördel för de 

delaktiga organisationerna. (Lindberg, 2009, s. 29−30.) Analyser gällande samarbete som 

ett redskap för ledarskap har visat att samarbete ger fördelar oberoende av dess omfattning, 

form och intensivitet. Dessa faktorer påverkar dock enligt Kozuch och Dobrowski (2014) 

karaktären och skalan av fördelar och deras signifikans då det gäller att uppnå 

målsättningar för samarbetande organisationer (Kozuch & Sienkiewicz-Malyjurek, 2016, s. 

99). 

 

Samarbete mellan två organisationer är således en process i vilken organisationerna 

värderar sitt beroende av varandra och sina resurser i förhållande till sina intressen att 

erhålla fördelar som vardera parten för sig inte skulle kunnat uppnå. Exempel på sådana 

fördelar kan enligt Fhinnlaoich (1999, s. 1) vara delad vinst, riskminskning, inlärning från 

varandra, delande av kunskap och social integration. Också Linden (2003, s. 7) nämner 

liknande orsaker till ett samarbete, d.v.s. effektivare resursanvändning, kostnadsreducering, 

möjlighet att skapa någonting man inte kan på egen hand, högre kvalitet på servicen, 

möjligheter för organisationen samt individerna att utvecklas, bättre förutsättningar att 

uppnå målsättningar. Oliver (1990) beskriver att det genom en litteraturgenomgång kring 

interorganisatoriska relationer går att identifiera följande, i figur 4 presenterade, orsaker för 

samarbete: 
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Nödvändighet Ibland är organisationer tvungna att samarbeta, t.ex. genom lagstiftning 

eller politiska åtgärdsprogram. 

Assymetri En organisation kan utöva påtryckningar på eller kontroll över en annan 

organisation och dess resurser. 

Ömsesidighet Organisationerna samarbetar för ett gemensamt intresse eller en 

gemensam målsättning. 

Effektivitet Organisationerna vill öka sin effektivitet genom t.ex. att effektivera 

processer, sänka kostnaderna samt kombinera kunskaper och resurser. 

Stabilitet Organisationerna strävar efter att reducera osäkerhet och skapa 

förutsägbarhet. 

Legitimitet Samarbete ger organisationerna legitimitet och identitet, ur omvärldens 

synvinkel. 

 

Figur 4: Orsaker för organisationer att samarbeta.  (Lindberg, 2009, s. 34−44.) 

 

4.2.2 Hur skapa ett framgångsrikt samarbete? 

Att definiera vad som kännetecknar ett framgångsrikt samarbete kan vara en omfattande 

uppgift men det finns olika organisatoriska förutsättningar som brukar anses vara viktiga 

för att ett samarbete skall vara framgångsrikt. Det är t.ex. enligt Danermark (2000) av stor 

vikt att det är klart och tydligt var beslut fattas och vem som får fatta besluten. För att 

samarbetet skall lyckas krävs att ansvarspersonerna får tillräckligt med stöd och resurser 

och att man har en klar fördelning av kostnader och ansvar mellan de samarbetande 

organisationerna. Legitimiteten från organisationernas högsta ledning framförs ofta som en 

avgörande faktor vid samarbete. Ledningen måste ge sin tillåtelse till samarbetet och stå 

bakom detta. (Lindberg, 2009, s. 55−57.) Enligt Vangen och Huxham (2010) kan 

framgångsrikt samarbete kännas igen utgående följande fem synvinklar: 

 

1. Verkliga resultat: t.ex. bättre användning av offentliga medel, förbättring i 

erbjudande av offentlig service. 

2. Högproduktiva samarbetsprocesser som mått på organisationens framgång. 

3. Uppnådda milstolpar: t.ex. att organisationerna börjar ta i beaktande varandras egna 

bästa, ordnande av gemensamma evenemang, större uppnådda målsättningar. 

4. Igenkännande av samarbete: uppskattande av samarbetet av personer och 

organisationer som står utanför samarbetet. 

5. Personlig och organisationsbaserad stolthet: betydande samarbetsframgång genom 

personlig uppfyllelse och samarbetets roll i organisationskulturen. 
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Alla dessa fem synvinklar påvisar att hanteringen av ett samarbete är en svår uppgift som 

har att göra med faktorer som gemensamma mål, arbetsprocesser, kommunikation samt 

ansvar och förtroende inom organisationerna. Brister gällande dessa faktorer kan anses 

vara det som är avgörande för om ett samarbete inte är framgångsrikt. (Kozuch & 

Sienkiewicz-Malyjurek, 2016, s. 99.) 

 

Ett samarbete mellan två parter består enligt Ståhle och Laento (2000, s. 26) av tre 

grundelement: kunskapskapital, mervärde och tillit. Samarbetet skall öka på 

kunskapskapitalet och innebär att parterna möjliggör delande av information och 

kunnande. Ju mer och öppnare parterna delar på sitt kunskapskapital, desto större blir 

möjligheterna till mervärde. Detta förutsätter att parterna förstår på vilka sätt de kan 

komplettera varandras verksamhet och kunnande. Samarbetet skall ge mervärde för alla 

parter och baseras på förtroende. Förtroendet påverkar utbytet av information och 

integrerandet av kunnande och i och med detta också möjligheterna att skapa mervärde. 

(Ståhle & Laento, 2000, s. 26−27.) Förtroendet lyft ofta fram som en av de viktigare 

framgångsfaktorerna vid samarbete, bl.a. av Huxham och Vangen (2005). Att respektera 

varandras åsikter, kompetens och målsättningar är viktigt för att kunna bygga upp ett 

förtroende och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete. Att de som deltar i 

samarbetet skapar förtroende för varandra är viktigt för att minska på osäkerheten, men är 

en process som kan ta tid. (Lindberg, 2009, s. 58−59.) 

 

Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan man enligt Gray (1996) lyfta fram några viktiga 

faktorer som påverkar framgången i ett samarbete. För det första har omgivningen som 

man agerar i betydelse. För det andra är orsaken till varför samarbete utformas av vikt. De 

som deltar skall utbyta information för att skapa sig en gemensam vision och målsättning 

med samarbetet. Genom att arbeta fram en gemensam strategi för samarbetet kan man 

planera hur man skall genomföra samarbetet för att framgångsrikt uppnå sina visioner och 

målsättningar. En tredje faktor som påverkar framgången i ett samarbete är processen då 

organisationen utformar de aktiviteter som de genom samarbete skall genomföra. Denna 

process brukar innehålla problemformulering, analys och överenskommelse om 

tillvägagångssätt samt genomförande. Den sista framgångsfaktorn är att man måste hålla 

ihop samarbetsaktiviteterna. Detta innebär att man måste kontrollera processen och ha 

ansvarspersoner, som kallar samman parterna vid behov. (Gray, 1996, s. 57−59.) Gray 

(1985) har också utvecklat en allmän processmodell gällande skapandet av ett samarbete 

mellan organisationer. I denna modell finns tre faser i vilka man definierar problemet 
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(problem-setting), riktningen (direction-setting) samt strukturen (structuring). Modellen är 

enkel och kan tillämpas i många olika kontexter. Under senare år utvecklades 

samarbetsprocessen till en annan form där de tre faserna fick benämningarna 

förutsättningar (preconditions), process (process) och resultat (outcomes). Denna 

indelning har fungerat som grund för många samarbetsundersökningar och praktiska 

tillämpningar. (Valtonen, 2010, s. 120.) 

 

Gällande förutsättningarna för att skapa ett fungerande samarbete bör dessa utvärderas skilt 

för varje samarbete även om det finns en del universella principer. Dessa förutsättningar 

har redovisats tidigare i detta kapitel där orsaker till samarbete behandlades. Den egentliga 

processen med att skapa ett samarbete innehåller enligt Thomsen och Perry (2006) en 

mängd olika delmoment och processer. Hit hör ledarskap, administration, avstämning av 

intressen, ömsesidig nytta samt förtroende och interaktion.  Gällande ledarskap måste man 

förstå hur de gemensamma besluten fattas och vilka regler som hänför sig till dessa. 

Administrationen är ett nödvändigt moment i ledandet av samarbetsprocessen och hur 

samarbetet implementeras. Gällande avstämningen av intressen innebär detta att 

organisationerna skall avväga sina egna intressen gentemot de gemensamma intressena och 

avstämma dessa med varandra. Den ömsesidiga nyttan som eftersträvas genom samerbete 

måste definieras klart och tydligt. Den sista delen som handlar om förtroende och 

interaktion baserar sig på Axelrods (1984) princip om att "jag gör något om du gör något" 

(tit for tat). Förtroende byggs upp på basis av interaktion och det förhållande parterna i ett 

samarbete utvecklar. Resultatet är det som eftersträvas med samarbetet och bör därför 

kunna konkretiseras. För detta ändamål finns en mängd olika instrument. (Valtonen, 2010, 

s. 120−126.) 

 

4.2.3 Samarbetsformer 

Ett samarbete kan ta sig många olika former och delas in i ett flertal olika kategorier 

beroende bl.a. på samarbetets längd och syfte. De organisatoriska förhållandena vid ett 

samarbete handlar om att identifiera deltagarna, ansvarsfördelningen och syftet, samt att 

göra budget och handlingsplan. Dessa förutsättningar ger ramar för ett samarbete. 

(Lindberg, 2009, s. 73.) Då det gäller samarbete mellan myndigheter kan detta göras på 

basis av lagstiftning eller på basis av frivillighet. Om samarbetet kan också bestämmas 

genom kontrakt. Samarbetet baseras på praktiska behov och för att uppnå gemensamma 

målsättningar. (Kammonen, 2012, s. 18.) Samarbete kan vara formellt eller informellt. Ett 

formellt samarbete karakteriseras av formella kontrakt emedan informellt samarbete 
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karakteriseras av större flexibilitet. (Fhinnlaoich, 1999, s. 1.) Några av de begrepp som 

används för olika samarbetsformer är allians, koalition, joint venture, nätverk, partnerskap 

och projekt (Lindberg, 2009, s. 64). Nätverk och partnerskap kan anses vara de former av 

samarbete som bäst beskriver och används vid myndighetssamarbete och dessa presenteras 

lite noggrannare. 

 

Ett nätverk kan beskrivas som att olika enheter kopplas samman genom relationer. Nätverk 

kan vara mer eller mindre formellt organiserade och kännetecknande är att de fokuserar på 

vem som deltar i nätverket och varför snarare än på uppgiften och interaktionen. Ett 

nätverk innebär att en organisation verkar i en miljö som inkluderar andra aktörer med 

vilka organisationen har kontinuerligt utbyte med. Som en följd av detta utvecklar 

organisationen relationer med de andra aktörerna. Organisationernas resurser och 

verksamhet kopplas på detta vis samman och relationen varar vanligtvis över en längre 

tidsperiod, vilket leder till att organisationerna kan utveckla inflytande över varandra. För 

att detta skall fungera krävs att organisationerna anpassar sig till varandra och utvecklar 

rutiner för att hantera relationen. Ett nätverk kan sägas handla mer om samordning mellan 

organisationer med liknande intressen snarare än om samarbete, där man med hjälp av 

varandras olikheter kan åstadkomma något som man inte kan var och en för sig själv. 

(Lindberg, 2009, s. 65−66.) Det har blivit allt vanligare att prata om partnerskap mellan 

organisationer och i sådana skapas strukturer och rutiner för arbetet. En fördelning av 

ansvar och kostnader för parterna i samarbetsformen är av avgörande betydelse. Det kan 

dock enligt Mörth och Sahlin-Andersson (2006) finnas dilemman gällande självständighet, 

avgränsning, trovärdighet och ansvar i ett partnerskap. De som arbetar i ett partnerskap 

kommer från redan etablerade organisationer och arbetar redan som självständiga aktörer. 

Detta kan innebära att det behövs en form av arbetsdelning och partnerskapet måste 

organiseras för att fungera. Samarbete i offentliga organisationer kan vara svårt att 

avgränsa, eftersom det ofta finns ett ständigt behov av samarbetsaktiviteter och det ofta rör 

sig om stora problem som inte kan lösas på egen hand. Gällande trovärdigheten måste 

samarbetet uppfattas som legitimt av båda organisationerna i ett partnerskap. Partnerskapet 

måste uppfattas ge värde såväl ur ett ekonomiskt som ur ett samhälleligt perspektiv och 

detta måste tolkas och bestämmas av parterna. Gällande ansvarsfrågan i ett partnerskap 

finns det en risk att ansvaret blir utspritt och att ingen kan hållas ansvarig, t.ex. gällande 

ekonomiskt ansvar eller gällande vem som definierar uppgifter. Detta kräver återigen krav 

på en tydlig arbetsfördelning. (Lindberg, 2009, s. 66−69.) 
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4.3 Teori gällande samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen 

Samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen har en lång historia i Finland och för att 

komma åt brottslighet har samarbete mellan olika myndigheter blivit allt mer betydelsefullt 

(Maasalo, 2010, s. 7). Enligt förvaltningslagens tionde paragraf skall varje myndighet inom 

ramen för sin behörighet och i den omfattning ärendet kräver på andra myndigheters 

begäran bistå dessa i skötsel av en förvaltningsuppgift, och även i övrigt sträva efter att 

främja samarbetet mellan myndigheterna. Gällande handräckning mellan myndigheterna så 

finns det enligt förvaltningslagen en skild lagstiftning gällande detta. (Förvaltningslagen, 

2003.) 

 

Inhemska undersökningar gällande myndighetssamarbete vid säkerhetsarbete verkar vara 

sällsynta. Detta gäller speciellt polisens samarbete med andra myndigheter angående 

polisiära alarm- och övervakningsuppdrag. Främst har det forskats i PTG-samarbete 

gällande gränsövervakning och förebyggande brottsbekämpning. Marco Krogars (1995) 

har i sin avhandling Verkostoilla kriisinhallintaan
3
 undersökt myndighetssamarbete vid 

krishantering och hur samarbete via nätverk vid krishantering fungerar såväl vid inhemska 

som internationella mångmyndighetssituationer. Vesa Valtonen (2010) har i sin avhandling 

Turvallisuustoimijoiden yhteistyö operatiivis-taktisesta näkökulmasta
4
 undersökt hur 

organisationer som arbetar för den nationella säkerheten samarbetar och vad som är viktigt 

vid detta samarbete. Ur Valtonens (2010) undersökning framgår att man vid processen att 

skapa ett samarbete gällande säkerhetsarbete bör bestämma förutsättningarna eller 

orsakerna för samarbetet beroende på samarbetets kontext. Om det är fråga om en orsak 

eller en förutsättning för att samarbeta bestämmer redan i sig hur man bör skapa 

samarbetet. En orsak, som t.ex. resursbrist, som riktar in sig på ett krav på samarbete, kan i 

praktiken leda till ett mindre utvecklande och inspirerande samarbete. Denna typ av orsak 

till samarbete är dock ofta fallet vid samarbete mellan säkerhetsmyndigheter i Finland, 

t.ex. gällande utmaningar med att säkerställa glesbygdens tjänster. Då det gäller att 

utvärdera hur ett samarbete lyckats kan det gällande säkerhetsmyndigheter vara bra att 

även ha andra mätare än ekonomiska.  (Valtonen, 2010, s. 124−126.)  

 

Internationellt finns det en hel del forskning gällande myndighetssamarbete i allmänhet, 

t.ex. Russell M. Linden (2003) har i sin bok Working Across Boundaries gjort en guide för 

ledare gällande samarbetstekniker och framgångsstrategier gällande samarbete i icke-

                                                 
3
 Krishantering med hjälp av nätverk (min översättning) 

4
 Säkerhetsaktörernas samarbete ur ett operativ-taktiskt perspektiv (min översättning) 
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vinstbringande och statliga organisationer. Linden (2003) har kommit fram till att 

samarbete är logiskt i många situationer men att detta trots allt inte utförs, vilket är ett 

fenomen han kallar för samarbetsdilemmat. Enligt Linden (2003) kräver den miljö de 

statliga myndigheterna verkar i ofta olika former av samarbete. Omvärlden och dess 

komplexitet och förändringar ställer stora krav på myndigheternas förmåga att sköta sina 

uppgifter, och det krävs gemensamma insatser för att kunna möta alla utmaningar. 

Kriminalitet är inte bundet till organisatoriska eller geografiska gränser. (Linden, 2003, s. 

11.) Också Danermark och Kullberg (1999) menar att samarbete ofta lyfts fram som en 

lösning på hur organisationer skall arbeta i den offentliga sektorn och myndigheterna är 

ofta beroende av att samarbeta för att kunna fullgöra sina uppdrag gentemot medborgarna 

(Lindberg, 2009, s. 6). Enligt Linden (2003) är ledarna i den offentliga sektorn allt mer 

införstådda i att det i många situationer krävs samarbete mellan organisationerna. Trots 

detta talas det enligt Linden (2003) ofta mer om samarbete än att samarbetet i praktiken 

verkligen realiseras. Myndigheterna har kunskapen och är medvetna om att samarbete 

behövs, men kunskapen överförs inte till konkreta åtgärder. Att ha en insikt i de hinder 

som finns för samarbete kan därför vara en viktig faktor då det gäller processen att skapa 

en strategi för myndighetssamarbete. Det viktigaste hindret att övervinna är dock det som 

ledarna har i sina egna huvuden. Rädsla för att misslyckas och behov av kontroll och att 

själv bestämma är det största hindret för ett samarbete. När man lagt dessa hinder åt sidan 

kan man fokusera på att komma över hinder som beror på skillnader mellan 

organisationernas kultur, värderingar, regler o.s.v. Utöver detta skall man enligt Linden 

(2003) också observera på de myndigheter som lyckas med samarbete och ta lärdom av 

dem. (Linden, 2003, s. 16−18.) 

 

Samtidigt som samarbete mellan myndigheter kan vara betydelsefullt för många olika 

verksamheter skall man ta i beaktande att ett möte över myndigheternas gränser inte alltid 

är oproblematiskt eftersom organisationerna skiljer sig åt gällande t.ex. organisation och 

regelverk. För att genom myndighetssamarbete bekämpa brottslighet måste organisatoriska 

gränser överskridas. Myndigheterna har olika typer av information och olika resurser och 

genom samarbete kan myndigheterna lättare både bekämpa och förebygga brottslighet, 

men man måste komma ihåg att ta i beaktande frågor gällande sekretess, rättsäkerhet och 

integritet. (Lindberg, 2009, s. 50.) Även åtskillnader mellan ledarskapet vid den allmänna 

sektorn och den privata sektorn kan enligt forskning av bl.a. Kearney m.fl. (2009), ha stor 

innebörd för skapandet av ett fungerande samarbete organisationer emellan. Jämfört med 

den privata sektorn är ledarskap i den offentliga sektorn enligt forskning bl.a. mer 



29 

 

auktoritärt, mindre självständigt gällande beslutsfattande, mer mottagligt för omgivningens 

påverkan och mindre pressat av konkurens. Detta betyder bl.a. att för företag på den 

privata sektorn är konkurrensen den mekanism som i stor utsträckning styr verksamheten 

mot samarbete. Gällande organisationer på den allmänna sektorn är det mer typiskt att 

eftersträva ett samarbete för att organisationen skall kunna ta vara på sina möjligheter. 

(Kozuch & Sienkiewicz-Malyjurek, 2016, s. 99.)  

 

5 Riktlinjer och målsättningar gällande polisverksamheten i 

skärgårdsmiljö 

I detta kapitel presenteras, till den del de berör säkerheten i skärgårdsmiljö, de strategier 

och styrdokument som polisen har gällande sin verksamhet. Att veta vilka ambitioner och 

målsättningar som finns för polisens verksamhet i skärgården och glesbygden är av stor 

vikt för att kunna analysera utvecklingsbehovet av verksamheten där. Då denna 

undersökning handlar om polisens samarbete med gränsbevakningen tas även 

gränsbevakningens värderingar och målsättningar upp för jämförelse med polisens 

motsvarande. 

 

5.1 Nationella säkerhetsstrategier 

Finlands nuvarande regering, Antti Rinnes regering, har enligt sitt regeringsprogram 

(2019) som målsättning att förstärka trygghetskänslan och säkra säkerhetsmyndigheternas 

funktionsförmåga. Regeringen ska enligt regeringsprogrammet bl.a. fästa särskild vikt vid 

att förbättra människors säkerhet, att bereda sig för nya säkerhetshot och stärka 

trygghetskänslan. Regeringen vill enligt sina målsättningar öka myndigheternas närvaro 

och synlighet i synnerhet på de områden där servicenivån är sämst. Det kommer att 

fastställas maximala responstider för polisen i hela landet och resurserna för bl.a. 

verksamheten med förortspolis samt för förebyggande arbete förstärks. 

Gränsbevakningsväsendets kapacitet skall enligt regeringsprogrammet tryggas i en 

föränderlig omvärld. PTG-samarbetet mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet 

fortsätter. Det administrativa samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna utvecklas och 

fördjupas. (Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering, 2019.) 

 

Finlands föregående regering, Juha Sipiläs regering, hade ett regeringsprogram som sade 

att grunden för den inre säkerheten består i att polisens operativa handlingsförmåga 

omfattar hela landet. Perspektivet då man utformar polisverksamhetens uppgifter, 
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prioriteringar och målsättningar är hur polistjänsterna strävat efter och lyckats med att 

skapa säkerhet och trygghetskänsla i Finland. (Inrikesministeriet, 2016, s. 55.) I 

regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering bestämdes också att regeringen ska 

utarbeta en redogörelse för läget i fråga om den inre säkerheten. Enligt denna av 

Inrikesministeriets utgivna redogörelse krävs ett övergripande samarbete mellan 

myndigheterna för att förbättra den inre säkerheten i en komplicerad säkerhetsmiljö. 

(Inrikesministeriet, 2016, s. 6.) Även i regeringsprogrammet (2019) för Antti Rinnes 

regering framgår att man före utgången av 2021 till riksdagen ska överlämna en 

övergripande, sektorsövergripande redogörelse för den inre säkerheten. 

Myndighetssamarbete betonas också i den lägesrapport som Inrikesministeriet år 2014 

publicerade gällande säkerhet i glesbygdsområden. I lägesrapporten betonas att 

myndighetssamarbetets betydelse förstärks på glesbygdsområden och att man bör sträva 

efter att den myndighet som först anländer till en händelseplats kan agera oberoende av till 

vilken myndighet man hör. I lägesrapporten presenteras utökat och förbättrat 

myndighetssamarbete som en åtgärdsrekommendation för att öka säkerheten samt känslan 

av säkerhet i glest bebyggda områden. Vidare rekommenderas i rapporten att man 

utvecklar metoder för mätning av säkerhetsnivån och känslan av säkerhet på glesbygden. 

(Inrikesministeriet, 2014, s. 42.) 

 

Enligt Inrikesministeriets redogörelse för den inre säkerheten kommer det att bli allt 

svårare att upprätthålla säkerheten i hela landet och i synnerhet i glesbebyggda områden. I 

stora städer överskrider efterfrågan på polistjänster avsevärt det utbud som resurserna 

tillåter, men även om efterfrågan är mindre i små kommuner än i större städer måste den 

ändå enligt Inrikesministeriets redogörelse tillmötesgås och den nuvarande nivån får inte 

ytterligare försämras. I små och avsides kommuner är de genomsnittliga 

aktionsberedskapstiderna redan nu ställvis ohållbart långa och Inrikesministeriets 

tjänstemän anser att gränsbevakningsväsendet snart är den enda handlingskraftiga 

myndigheten i de glest bosatta områdena vid kusten. (Inrikesministeriet, 2016, s. 16) Enligt 

Inrikesministeriet kan antalet polispatruller inte dras ner i glesbygderna om larmtjänsterna 

ska hållas i närheten av dagens nivå. Detta beaktar att också gränsbevakningens resurser 

och förmåga att ge handräckning till polisen enligt Inrikesministeriet kommer att minska. 

(Inrikesministeriet, 2016, s. 21 & 26.) I redogörelsen för den inre säkerheten betonas ändå 

problematiken med de minskade resurserna. Dessa innebär att man måste göra upp klara 

riktlinjer för polisens verksamhet och utvecklingen av polisverksamheten kan enligt 

Inrikesministeriet komprimeras till fyra riktlinjer. För det första måste prioriteringarna i 
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polisverksamheten slås fast i det politiska beslutsfattandet. För det andra ska 

brottsbekämpningens effektivitet höjas genom att besluta vad polisen ska låta bli att 

undersöka. För det tredje ska den förebyggande verksamheten göras mer ändamålsenlig 

och för det fjärde ska tjänsterna föras närmare människorna. Målet för riktlinjerna är att 

minska den allmänna efterfrågan på polistjänster och satsa tillgängliga resurser på sådana 

åtgärder som ökar människors säkerhet och trygghetskänsla. (Inrikesministeriet, 2016, s. 

34.)  I samband med den fjärde riktlinjen om att föra tjänsterna närmare människorna 

framkommer att polisen strävar efter att upprätthålla sin nuvarande förmåga att åta sig 

larmuppdrag i glesbygden och i samband med den tredje riktlinjen framgår att resurser 

avsedda för allmän övervakning ska inriktas på förebyggande verksamhet inom ramen för 

tillgängliga resurser (Inrikesministeriet, 2016, s. 39). Av dessa riktlinjer kan man tolka att 

resursläget är sådant att det inte finns möjlighet att öka på möjligheterna att sköta 

alarmuppdrag i skärgården. Inte heller övervakningen kan ökas på området eftersom detta 

måste göras inom ramen för de tillgängliga resurserna och dessa har tidigare konstaterats 

minska. Med dessa hotbilder kan det vara av vikt att lokalt utarbeta arbetsmetoder för att 

säkerställa att polisverksamheten på området ändå kan hållas på nuvarande nivå. Det skulle 

vara av vikt att genom utökat myndighetssamarbete kunna behålla nuvarande förmågan att 

sköta alarm- och övervakningsuppdrag eller till och med öka förmågan utan att detta 

kräver mer resurser. 

 

I Sydvästra-Finlands polisinrättnings resultatavtal för 2018 och 2019 hittar man inga 

resultatmål som berör polisverksamheten på landsbygden. Det finns inte heller 

målsättningar gällande polisinrättningens samarbete med gränsbevakningen. (Sydvästra-

Finlands polisinrättnings resultatavtal 2018 & 2019.) 

 

5.2 Polisens målsättningar och värderingar 

Enligt Polisens strategi för 2017−2020 är Polisens målsättningar att främja säkerheten, 

bekämpa brottsligheten, ge god service samt att ha öppenhet och större effektivitet i sin 

verksamhet. Gällande att främja säkerheten vid brådskande utryckningar nämns i strategin 

att de skall skötas även i exceptionella situationer. Av strategin framgår målsättningen att 

fördjupa samarbetet med andra myndigheter i synnerhet i glesbygden samt att utveckla det 

tväradministrativa samarbetet. (Polisens hemsidor, 2019.) På Polisens hemsidor på Internet 

kan man hitta de aktuella värderingarna som polisen för tillfället arbetar efter. Dessa är 

service, rättvisa, kompetens samt personalens välbefinnande (Polisens hemsidor, 2019). 

Figur 5 illustrerar värderingarna i sin helhet.  
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Figur 5: Polisens värderingar 2018.  (Polisens hemsidor, 2019.) 

 

Åtminstone värderingarna service, rättvisa och kompetens har mer eller mindre direkt 

samband med polisens verksamhet på glesbygdsområden eller i detta fall skärgårdsområdet 

i fråga.  Genom servicevärderingen vill polisen skapa grundtrygghet för alla medborgare 

och betjäna sina kunder. Detta innebär att polisen förmedlar budskapet att alla är lika 

viktiga och att alla kunder skall betjänas, oberoende om man bor långt borta från närmaste 

polisstation. Vad denna grundtrygghet innebär är säkerligen tolkningsbart, men borde 

innefatta att polisen dyker upp eller på annat sätt agerar om det gäller uppdrag som 

påverkar befolkningens säkerhetskänsla. Värderingen rättvisa innebär bl.a. att polisen vill 

bemöta varje person jämlikt och likvärdigt. Även denna värdering handlar om samma 

dilemma, det vill säga hur polisen skall kunna bemöta varje person likvärdigt. Om 

personen bor tre timmar från närmaste polisstation är det naturligtvis svårt att ge samma 

service som åt en person som bor nära polisstationen. En person som bor nära 

polisstationen har säkerligen större chans att få polisen till händelseplatsen oberoende av 

ärendetyp. Detta är naturligtvis en sak som har att göra med proportionalitet. Polisen kan 

baserat på mina egna erfarenheter omöjligen binda en patrull en hel dag för att t.ex. utreda 

en skadegörelse ute i skärgården, emedan polisen i många fall kan ha möjlighet att besöka 

händelseplatsen i ett dylikt fall om denna är belägen nära polisstationen. Att behandla alla 
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jämlikt är således en omöjlighet, och handlar nog mer om att alla som bor på glesbygden 

får samma bemötande. Kompetensvärderingen innebär att polisens arbetsmiljö och 

arbetsmetoder hela tiden förändras och att det är viktigt att man ständigt lär sig nytt. Denna 

värdering har anknytning till polisens verksamhet i skärgårdsmiljöer i och med att man 

hela tiden bör utveckla sina arbetsmetoder för att anpassa sig till en förändrad arbetsmiljö. 

Då resurserna blir knappare måste polisen agera och utveckla sina arbetsmetoder för att 

kunna leva upp till sina målsättningar och värderingar. Samarbetet med gränsbevakningen 

är en viktig faktor gällande skötandet av uppdrag i den åboländska skärgården och i 

enlighet med Polisens värderingar bör man hela tiden utveckla verksamheten. 

 

5.3 Gränsbevakningens målsättningar och värderingar 

Gränsbevakningsväsendets motto lyder "säkerhet under alla förhållanden". I sin strategi 

(2018, s. 14−18) lyfter Gränsbevakningsväsendet fram målsättningen att genom 

partnerskap möjliggöra en effektiv verksamhet. Från strategin framgår att man bl.a. att man 

för att uppnå målsättningen vill utnyttja sina partners kunskap och förmågor och genom sin 

egen verksamhet bidra med betydande fördelar för sina samarbetspartners.  

 

Gränsbevakningens värderingar är yrkeskunnighet, pålitlighet och samarbetsförmåga 

(Gränsbevakningens hemsidor, 2019). Det är således fråga om relativt likadana värderingar 

som polisen har. Polisens kompetensvärdering motsvaras innehållsmässigt av 

gränsbevakningens värdering om yrkeskunnighet. Polisen service- och rättvisevärdering 

motsvaras inom gränsbevakningen till stor del av värderingarna pålitlighet och samarbete. 

Organisationerna kan baserat på sina strategier sägas ha liknande målsättningar och 

värderingar gällande skötandet av alarm- och övervakningsuppdrag i den åboländska 

skärgården. 

 

6 Lagstiftning som styr samarbetet mellan polis och gränsbevakning 

I detta kapitel presenteras den lagstiftning som finns gällande polisens och 

gränsbevakningens samarbete vid polisiära uppdrag. Samarbetet mellan polisen och 

gränsbevakningen handlar i grund och botten om god förvaltning. För att uppfylla detta har 

i förvaltningslagens (2003) 10§ 1 mom. stiftats om myndigheternas samarbetsplikt. Enligt 

denna paragraf skall varje myndighet inom ramen för sin behörighet och i den omfattning 

ärendet kräver på andra myndigheters begäran bistå dessa i skötsel av en 

förvaltningsuppgift, och även i övrigt sträva efter att främja samarbetet mellan 

myndigheterna. I det följande presenteras lagstiftningen gällande polisens uppgifter, 
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handräckning mellan myndigheterna, samt gränsbevakningens möjligheter att sköta 

polisuppgifter. 

 

6.1 Polisens lagstadgade uppgifter 

Polisens uppgifter anges i polislagens 1§. De är att: 

 

1) trygga rätts- och samhällsordningen 

2) upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

3) att förebygga, avslöja och utreda brott och föra brott till åtalsprovning 

Ur samma paragraf framgår dessutom att polisen ska upprätthålla säkerheten i samarbete 

med andra myndigheter och sköta andra uppgifter som uttryckligen föreskrivs i lag samt 

inom ramen för sina uppgifter ge var och en den hjälp som han eller hon behöver. 

(Polislagen, 2011.) Med polisens övervakning och avslöjande verksamhet har man syftat 

till att upprätthålla risken att åka fast. Övervakningen är tänkt att inverka på säkerheten på 

tre sätt: 

1) en verklig risk att åka fast, varmed de potentiella förövarna ger upp sina avsikter när de 

upptäcker polisövervakningen. 

2) en upplevd risk att åka fast, varmed förövarna inte begår brottet av rädsla för att åka fast 

till följd av en möjlig polisövervakning. 

3) en ökad allmän känsla av trygghet, då man ser polisen bedriva övervakning eller vet att 

det sker. 

 

(Inrikesministeriet, 2016, s. 56.) 

 

6.2 Lagstiftning gällande gränsbevakningens skötande av polisuppgifter 

Enligt gränsbevakningslagens (2005) 3§ är Gränsbevakningsväsendets uppgift att 

upprätthålla gränssäkerheten. Gränsbevakningsväsendet skall vid skötande av denna 

uppgift samarbeta med andra myndigheter. Enligt 3§ skall gränsbevakningsväsendet i 

samarbete med andra myndigheter utföra särskilt angivna tillsynsuppgifter samt vidta 

åtgärder för förebyggande, avslöjande och utredning av brott samt förande av brott till 

åtalsprövning. 

 

Gränsbevakningsväsendet skall enligt gränsbevakningslagens 3§ utföra polisuppgifter och 

då detta sker skall, enligt gränsbevakningslagens 10§, principerna i polislagen och i andra 

lagar som gäller polisens uppgifter iakttas. Principerna i polislagen är 

proportionalitetsprincipen, principen om minsta olägenhet, principen om 
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ändamålsbundenhet samt utförande av uppgifter i viktighetsordning. Dessa principer finns 

alla även nämnda i gränsbevakningslagen. I gränsbevakningslagens 21§ stiftas det om 

gränsbevakningens polisåtgärder för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Enligt 

denna paragraf kan gränsbevakningsväsendet på begäran av en polisman som tillhör 

befälet i enskilda fall sköta sådana i 33§ avsedda brådskande polisåtgärder som behövs för 

att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och som polisen inte utan dröjsmål kan sköta. 

Gränsbevakningslagens 33§ stiftar om en gränsbevakningsmans befogenheter i 

polisuppdrag. Enligt 33§ har en gränsbevakningsman de befogenheter som föreskrivs för 

polismän i andra och tredje kapitlet i polislagen (2011) då det gäller gränsbevakningens 

polisuppdrag för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. Polislagens andra kapitel 

handlar om polisens allmänna befogenheter och tredje kapitlet om säkerhetskontroller i 

polisens lokaler. En gränsbevakningsman har också enligt gränsbevakningslagens 33§ rätt 

att utföra sådan teknisk avlyssning som avses i 5 kap. 17§ 5 mom. i polislagen och sådan 

optisk observation som avses i 19§ 5 mom. samma kapitel. Enligt dessa paragrafer i 

polislagen har polisen alltid rätt att utföra teknisk avlyssning eller optisk observation, om 

det är nödvändigt för att en polisåtgärd tryggt ska kunna vidtas eller sådan överhängande 

fara avvärjas som hotar den persons liv eller hälsa som vidtar åtgärden eller den persons liv 

eller hälsa som ska gripas eller skyddas. Dessa befogenheter kan dock enligt lagen 

begränsas av en polisman som hör till befälet eller polisens fältchef. Gällande de paragrafer 

i polislagens andra kapitel där polisåtgärderna kräver tillstånd av polisman som hör till 

befälet tillämpas vid gränsbevakningsväsendet gränsbevakningsmän med minst löjtnants 

grad. Beslut om utövande av teknisk avlyssning och befogenheten att utföra optisk 

observation fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman vid gränsbevakningsväsendet. 

(Gränsbevakningslagen, 2005.) 

 

Vid brådskande polisuppdrag som inte polisen kan sköta utan dröjsmål är det inte fråga om 

handräckning, utan gränsbevakningen kan sköta dessa polisuppdrag som ett eget uppdrag. 

Således står gränsbevakningen även för kostnaderna gällande skötandet av uppdraget. 

(Kammonen, 2012, s. 67.)  I lagtexten står det att gränsbevakningen ”i ett enskilt fall” kan 

sköta brådskande polisåtgärder. Meningen är med andra ord i nuläget inte att 

gränsbevakningen skall ta över polisens roll t.ex. i glesbygden och skärgården, utan att det 

är polisen som för det mesta skall sköta dessa uppdrag. Att gränsbevakningen sköter om 

brådskande polisuppdrag skall vara ett undantag från regeln. (Kammonen, 2012, s. 70.)  
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En gränsbevakningsman som konfronteras med en akut situation kan enligt 21§ även vidta 

en polisåtgärd utan begäran från polisen, om åtgärden inte kan uppskjutas utan att hälsa 

eller egendom äventyras. I ett sådant fall ska polisen utan dröjsmål underrättas om 

åtgärden. En gränsbevakningsman ska på en polismans begäran avstå från att utföra en 

åtgärd eller avbryta en påbörjad åtgärd. Meningen med detta är att förbättra den nationella 

säkerhetsnivån genom att utnyttja gränsbevakningsväsendets resurser effektivt, särskilt då 

det gäller säkerheten på glesbebyggda områden och havsområden. Ordet konfronteras 

innebär dock att gränsbevakningen inte kan patrullera utanför sitt verksamhetsområde med 

målsättningen att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det måste vara en slump att 

man konfronteras med ett brådskande polisuppdrag. I fall där en gränsbevakningsman 

konfronteras med ett brådskande polisuppdrag krävs det en uppskattning av uppdragets 

brådska, farlighet och nödvändighet för att få en helhetsbild av situationen och om det är 

fråga om att hälsa eller egendom äventyras, då det beslutas om gränsbevakningen agerar 

eller inte (Kammonen, 2012, s. 66, 71, 75.)  

 

Vid på förhand planerad ändamålsenlig sampatrullering mellan en gränsbevakningsman 

och en polisman, får enligt gränsbevakningslagens 21§ gränsbevakningsmannen under 

polisens ledning på patrulleringsområdet utföra nödvändiga polisåtgärder med syftet att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet. 

 

Gränsbevakningsväsendet kan vidare, enligt gränsbevakningslagens 22§, på begäran av en 

polisman som tillhör befälet, tillhandahålla utrustning, personalresurser och särskilda 

sakkunnigtjänster för polisens bruk. Detta gäller följande fall: 

 om det på grund av ett särskilt hot är nödvändigt i syfte att avvärja ett brott som är 

avsett att begås i terroristiskt syfte 

 för att gripa en farlig person 

 för att skingra en folkmassa som genom att obehörigen samlas äventyrar allmän 

ordning och säkerhet eller utgör hinder för trafiken 

 för att skydda mot brott och störande beteende 

 

6.3 Handräckning vid samarbete mellan polisen och gränsbevakningen 

Handräckning (begäran om tjänstehjälp) har enligt Lampinen (1987) vid 

myndighetssamarbete att göra med avlägsnande av hinder som man stöter på i sin 

verksamhet. Dessa hinder kan vara såväl juridiska som faktiska. Då en myndighet behöver 

handräckning av en annan myndighet för att ha rätt att utföra ett uppdrag är det fråga om 
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ett juridiskt hinder, som kan kringgås genom att begära tjänstehjälp av den myndighet som 

har rätt att agera i ärendet. Ett faktiskt hinder betyder att myndigheten inte har resurser, 

utrustning eller kompetens att sköta ett uppdrag på bästa sätt. Dessa hinder kan undanröjas 

med hjälp av en annan myndighets handräckning. Vid handräckning är det fråga om ett 

tillfälligt samarbete i form av en enstaka gärning och samarbetet avslutas då 

handräckningen har getts. (Kammonen, 2012, s. 16−17.) 

 

Enligt 2§ i polislagens 9 kap. skall en myndighet inom ramen för sin behörighet ge polisen 

sådan handräckning som denna behöver för sina uppdrag. Beslut om att begära 

handräckning ska fattas av en polisman som hör till befälet, om inte något annat föreskrivs 

särskilt eller om inte sakens brådskande natur föranleder något annat. (Polislagen, 2011.) 

Gränsbevakningsväsendet kan enligt gränsbevakningslagens 77§ (2005) på begäran lämna 

statliga myndigheter handräckning för fullgörande av en lagstadgad tillsynsskyldighet. 

Gränsbevakningsväsendet är enligt den 77§ skyldigt att ge polisen handräckning som 

förutsätter användning av sådan utrustning och sådana personalresurser och 

sakkunnigtjänster som gränsbevakningsväsendet har och som polisen vid den tidpunkten 

inte har tillgång till. En förutsättning för handräckningen är enligt lagen att den inte 

äventyrar utförandet av andra viktiga uppgifter som ska skötas av 

gränsbevakningsväsendet. Beslut om handräckningen fattas enligt den 77§ av chefen för en 

förvaltningsenhet eller av en gränsbevakningsman med minst löjtnants grad som vid 

förvaltningsenheten skriftligen har förordnats att sköta uppdraget. För handräckning som 

gränsbevakningsväsendet lämnar andra myndigheter kan, enligt gränsbevakningslagens 

82§, tas ut en avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde eller avstås 

från att ta ut avgift, om den uppgift som handräckningen gäller hör till 

gränsbevakningsväsendets egna uppgifter eller om handräckning lämnas i samband med att 

gränsbevakningsväsendet utför en egen uppgift eller om så föreskrivs någon annanstans. 

 

Den största skillnaden mellan de polisuppdrag som nämns i gränsbevakningslagens 21§ 

och handräckningsuppdragen är att handräckningsbegäran inte ökar på 

gränsbevakningsmannens befogenheter. Gränsbevakningsmannen har inte till sitt 

förfogande de befogenheter som nämns i polislagen då det är fråga om tjänstehjälp, utan 

endast då det är fråga om en brådskande situation i enlighet med gränsbevakningslagens 

21§. (Kammonen, 2012, s. 104.) Enligt polislagens 9 kap. 5§ har dock den som på begäran 

av en polisman bistår denne i ett enskilt tjänsteuppdrag rätt att enligt polismannens 

anvisningar vidta sådana åtgärder för att upprätthålla allmän ordning eller säkerhet som 
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polismannen anvisar inom ramen för sin behörighet. Enligt polislagens 2 kap. 17§ 3 mom. 

har den, som på begäran eller med samtycke av en polisman tillfälligt bistår en polisman i 

en situation där det är nödvändigt att anlita utomståendes hjälp vid användning av 

maktmedel för att utföra ett synnerligen viktigt och brådskande polisiärt tjänsteuppdrag, 

rätt att under polismannens uppsikt använda maktmedel som polismannen med stöd av sina 

befogenheter bemyndigar honom eller henne att använda. Detta möjliggör det för 

gränsbevakningens personal att, på polisens begäran och under polisens uppsikt, vidta 

åtgärder även vid handräckningsuppdrag. 

 

6.4 Lagen om samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet 

I lagen om samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (2009), 

härefter kallad PTG-lagen, skrivs bl.a. om det bistånd som gränsbevakningsväsendet kan 

ge till polisen och tullen. Syftet med PTG-lagen är enligt lagens första paragraf att främja 

samarbetet samt genomförandet av gemensamma riktlinjer för dessa myndigheters (PTG-

myndigheterna) verksamhet, så att PTG-myndigheternas lagstadgade uppgifter och 

enskilda t.ex. förebyggande och övervakande åtgärder utförs på ett ändamålsenligt, 

effektivt och ekonomiskt sätt. Med samarbete avses i denna lag åtgärder som vidtas i 

samband med brottsbekämpning, övervakning eller internationellt samarbete för en annan 

PTG-myndighets räkning eller för att bistå den andra myndigheten inom dennas 

uppgiftsområde samt samarbete som bedrivs inom PTG-myndigheternas gemensamma 

uppgiftsområde. 

 

Enligt PTG-lagens 2§ 1 mom. kan en PTG-myndighet, på begäran för en annan PTG-

myndighets räkning, vidta en sådan enskild åtgärd i anslutning till brottsbekämpning som 

hör till den andra myndighetens uppgiftsområde, om det är inom ramen för de 

befogenheter som den får utöva inom sitt eget uppgiftsområde gällande sina egna 

brottsbekämpningsuppdrag. Vidtagandet av åtgärder enligt PTG-lagen är således begränsat 

till att det har att göra med brottsligt beteende. Enligt 2§ 2 mom. kan en PTG-myndighet 

också utan en begäran i anslutning till brottsbekämpning vidta en sådan brådskande åtgärd 

som avses i 1 mom., om åtgärden inte kan skjutas upp och de i 1 mom. nämnda 

befogenheterna uppfylls. Den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde åtgärden hör ska 

utan onödigt dröjsmål underrättas om åtgärden. Åtgärderna ska avslutas när den myndighet 

för vars räkning åtgärden vidtas ber om det eller själv åtar sig uppgiften. Om en PTG-

myndighet inte vidtar en åtgärd som avses i 2§ 2 mom., ska den utan onödigt dröjsmål 

informera om ärendet till den PTG-myndighet till vars uppgiftsområde åtgärden hör, om 
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informationen är nödvändig för att förhindra ett allvarligt brott eller för att en 

undersökning av ett sådant brott ska kunna inledas eller om den är nödvändig av något 

annat med dessa jämförbart särskilt skäl. 

 

Genom att granska förarbetena för PTG-lagen kan man konstatera det sägs att en situation 

som kompromissar allmän ordning och säkerhet ofta också leder till att någon 

brottsbenämning uppfylls. På basis av detta kan ett ingripande av gränsbevakningen för att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet också räknas som brottsbekämpning i enlighet 

med PTG-lagens 2§.  De i PTG-lagens 2§ 2 mom. nämnda brådskande åtgärder som 

gränsbevakningen kan vidta utan en skild begäran av polisen är inte lika strikta som de är i 

gränsbevakningslagen. PTG-lagen verkar inte begränsa den verksamhet som föranleder 

gränsbevakningens brådskande åtgärder gällande upprätthållande av allmän ordning och 

säkerhet på det sätt som gränsbevakningslagen gör.  I gränsbevakningslagen (2005) stiftas 

det som tidigare nämnts att en gränsbevakningsman som konfronteras med en sådan 

situation har rätt att ingripa, emedan man kan tolka det som att t.ex. ett meddelande om en 

brådskande situation via telefon eller andra dylika kommunikationsmedel räcker som 

grund för att en gränsbevakningsman genast kan agera enligt PTG-lagen. Fortsättningsvis 

skall gränsbevakningsmannen meddela om saken till polisen om åtgärden kan vänta eller 

om gränsbevakningen inte för tillfället kan sköta ärendet. (Kammonen, 2012, s. 72−73.) 

 

Enligt PTG-lagens 8§ skall en PTG-myndighet inom ramen för sina uppgifter och 

befogenheter främja sådan övervakning av allmän ordning och säkerhet som hör till en 

annan PTG-myndighets uppgifter. Enligt PTG-lagens 10§ är en PTG-myndighet, utöver 

vad som föreskrivs någon annanstans i lag, skyldig att till en annan PTG-myndighet 

tillfälligt överlåta utrustning, lokaler, personalresurser och experttjänster som den andra 

myndigheten inte har tillgång till för att användas vid nödvändiga åtgärder i anslutning till 

brottsbekämpnings- och övervakningssamarbete. Lagen ställer dock villkoret för biståndet 

att detta kan lämnas utan att äventyra utförandet av lagstadgade uppgifter vid den 

myndighet som lämnar biståndet. 

 

Varje PTG-myndighet svarar enligt PTG-lagens 11§ för kostnaderna för det samarbete som 

avses i PTG-lagen. Om biståndet binder stora resurser och drar ut på tiden och väsentligt 

försvårar de grundläggande funktionerna vid den PTG-myndighet som lämnar bistånd eller 

orsakar betydande kostnader, har den myndighet som lämnar bistånd dock enligt 11§ rätt 

att få ersättning för sina direkta kostnader. 
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7 Presentation av intervjuer 

Här presenteras resultaten av de fyra kvalitativa intervjuerna med Gräns 1, Gräns 2, Polis 1 

och Polis 2. Intervjuresultaten presenteras i enlighet med de teman som jag utarbetade inför 

intervjuerna, d.v.s. nuvarande myndighetssamarbete, myndighetssamarbetets laglighet, 

personalens kompetens, omvärldens inverkan på myndigheternas samarbete, och 

tillgängliga resurser för myndighetssamarbetet. Gällande frågetemat om nuvarande 

myndighetssamarbete har intervjuresultaten delats in i underrubrikerna sampatrullering, 

ledning samt förtroende och samarbetsvilja, för att göra innehållet mer överskådligt 

eftersom frågetemat genererade mycket information. 

 

7.1 Nuvarande myndighetssamarbete 

Gällande det nuvarande samarbetet vid skötandet av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag beskriver Gräns 1 de olika formerna av samarbete som för tillfället 

finns. I huvudsak rör det sig om att gränsbevakningens patrull, i enlighet med 

Gränsbevakningslagens 21§, på begäran av polisen utför ett alarmuppdrag. Vid sådana fall 

kan ledningsansvaret ligga hos antingen gränsbevakningen eller polisen och detta avgörs 

oftast av uppdragets allvar. Enligt Gräns 1 händer det också att gränsbevakningens 

patruller vid sidan om sin egen verksamhet självständigt stöter på brådskande uppdrag som 

hör till polisen. I dessa fall leder man och sköter om uppdraget själva och meddelar då det 

är möjligt om saken till polisen, som tar ställning till fortsättningen. Gällande samarbetet 

vid övervakningsverksamhet planeras denna i förhand på närpolisnivå, t.ex. mellan 

bypolispatrullen och sjöbevakningsstationen samt vid planeringsmöten gällande PTG-

verksamheten. Polis 1 berättar att PTG-planeringen, som sker på befälsnivå, kan röra t.ex. 

planering av övervakningsteman samt överenskommelser om övervakningen under 

midsommaren, forneldarnas natt o.s.v.  Någon ansvarsperson finns inte för samarbetet 

utöver PTG-planeringsmötena. Enligt Gräns 1 samarbetar sjöbevakningen ofta med 

polisens båtpatrull vid PTG-verksamhet. I övrigt gäller samarbetet mellan båtpolisen och 

sjöbevakningens patruller oftast gemensamma räddningsuppdrag, övningar samt att man på 

fältnivå säkerställer att man inte gör dubbelt övervakningsarbete. 

 

Polis 2 tycker det är en styrka för samarbetet att gränsbevakningen finns på sådana ställen 

där inte polisen finns till förfogande och han berömmer hur enkelt det är att be 

gränsbevakningen om hjälp och deras vilja att hjälpa till. Han tycker också att det inom 

polisen skett en förändring och att man förhåller sig mer positivt till att gränsbevakningen 
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sköter om polisuppdrag. Han tror att polispatrullerna i allmänhet tycker det är roligt att 

sköta uppdrag tillsammans med gränsbevakningen men att man ändå kan känna att man 

inte är van att arbeta ihop med varandra och inte har samma rutiner gällande att sköta 

uppdragen, eftersom man sist och slutligen sällan ser varandra. 

 

7.1.1  Sampatrullering 

I intervjuerna med samtliga informanter framkommer det att det finns en bypolispatrull på 

Kimitoön och att de aktivt samarbetar med sjöbevakningen. Gräns 1 berättar att 

bypolispatrullen tillsammans med sjöbevakningen planerar och utför gemensam 

övervakning samt genom kontakt upprätthåller en situationsbild över området. Polis 1 

berömmer samarbetet mellan polispatrullen på Kimitoön och Hitis sjöbevakningsstation 

och beskriver samarbetet bl.a. på följande sätt: 

 

Exempel 1: De har verkligen fattat tycke för varandra och tycker om att arbeta 

tillsammans. (Polis 1) 

 

Polis 1 berättar att polispatrullen på Kimitoön tillsammans med Hitis sjöbevakningsstations 

patrull bl.a. utför trafikövervakning. Eftersom polispatrullen på Kimitoön inte har tillgång 

till någon egen båt utför man också övervakning av sjötrafik tillsammans med 

sjöbevakningen. Utöver detta sköter man också alarmuppdrag tillsammans. Motsvarande 

bypolispatrull finns dock inte tillgänglig i de till Pargas tillhörande skärgårdsdelarna. Detta 

beror enligt Polis 1 främst på resursproblem. Enligt Polis 1 utför inte inrättningens alarm- 

och övervakningsgrupper sampatrullering tillsammans med Nagu sjöbevakningsstations 

manskap. Gräns 2 ser det som en svaghet att det saknas en bypolispatrull i Pargas. En 

bypolispatrull leder till att myndigheterna bättre känner varandra och har förtroende för 

varandra i och med att man har att göra med varandra i det vardagliga arbetet. Gräns 2 

anser att gränsbevakningen har tillräckliga resurser för att utföra sampatrullering i 

Åbolands skärgård. Han ser det som ett betydande uppdrag för gränsbevakningen att man 

genom att synas i skärgården producerar en trygghetskänsla för medborgarna och tycker 

det ger mervärde om man via sampatrullering kan realisera denna närvaro tillsammans med 

polisen. Också Polis 2 har förstått att samarbetet mellan Kimitoöns bypolispatrull och Hitis 

sjöbevakningsstation fungerar riktigt bra. Detta tror han beror på lokalkännedom och att 

personalen känner varandra. Han anser att det skulle behövas en sådan bypolispatrull även 

i Pargas. 
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Gräns 1 tror att gränsbevakningens personal förhåller sig positivt till att sköta uppdrag 

tillsammans med polisen och till sampatrullering. Han ser fördelar med att man genom 

vardagligt samarbete också kan agera bättre ihop i mer krävande situationer. Han tycker 

sampatrullering är ett bra koncept särskilt då det gäller att utföra övervakning gällande 

speciella teman. Han anser att det kunde göras mer arbetsplatsrotation så att 

arbetsmetoderna blir mer bekanta. Då det gäller sampatrullering ombord på 

sjöbevakningens båtar påminner han ändå om att man måste tänka på att det finns vissa 

krav gällande besättningen som måste uppfyllas och att polisen bör vara lämpligt skolad 

för att kunna agera som besättningsman och vid de räddningsuppdrag som sjöbevakningen 

kan bli tvungen att utföra vid sidan om övervakningen. Även Gräns 2 uppger att 

gränsbevakningens personal utan tvekan förhåller sig positivt till sampatrullering. Han ser 

sampatrulleringen som en möjlighet i och med att resurserna är begränsade. Han ser det 

som att den största nyttan av sampatrullering fås genom att planera och rikta denna till 

vissa tidpunkter och platser. 

 

Polis 1 och Polis 2 ser fördelar med sampatrullering i och med att man då genom att 

kombinera bägges för små resurser kan få tillräckliga resurser. Polis 1 tror att personalen 

skulle vara nöjd över en situation där de skulle utföra sampatrullering med 

gränsbevakningen. Detta kunde t.ex. vara utvecklande för personalens kompetens. 

 

7.1.2 Ledning 

Gräns 1 anser att det är en styrka att ledningsmetoderna är tillräckligt liknande hos 

gränsbevakningen och polisen, men att betydelsen av att polisen leder ett uppdrag ibland 

kan vara oklar. Han ger som exempel en situation där en gränsbevakningspatrull har 

konfronterats med ett polisuppdrag och meddelar om detta till polisen. Ofta eller 

åtminstone ibland tar polisen ledningsansvaret lite per automatik. Sedan ges 

situationsledningen till en polispatrull som kan vara i Åbo centrum och kanske är upptagen 

med annat. Gräns 1 ifrågasätter om det är ändamålsenligt att byta ledningsansvaret till 

polisen i sådana situationer där man inte i praktiken tar ledningen eller har bäst 

förutsättningar att leda situationen. Enligt Gräns 1 borde ledningsansvaret vid 

myndigheternas samarbete utgå från att den som för tillfället har bättre förutsättningar att 

leda också har ledningsansvaret. Han tillägger att man naturligtvis måste ta uppdragets 

karaktär i beaktande. Om det är fråga om brådskande allvarliga brott är det polisen som 

måste leda om det inte finns särskilda skäl för att inte göra det. Gräns 1 uttrycker sig på 

följande sätt: 
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Exempel 2: Det jag är ute efter är att tagande av ledningsansvar borde innebära 

riktigt ledande, inte bara formellt ledande. (Gräns 1) 

 

Frågan om vem som skall leda kan anses vara svår och åtminstone för den aktuella 

situationen kan detta leda till meningsskiljaktigheter myndigheterna emellan. Gräns 2 

tycker ledningsansvaret fungerar bra då gränsbevakningen sköter om brådskande 

polisuppdrag. Han tycker det finns lagar som stödjer detta väl och att det i fall av oklara 

situationer är väldigt lätt att kommunicera sinsemellan, t.ex. med polisens fältchef. Och då 

man tillsammans sköter ett polisuppdrag ansvarar gränsbevakningen för sina patruller och 

sin utrustning under ledning av polisen. Polis 1 uppger att han kan uppleva det som en 

svaghet att gränsbevakningens personal ibland är lite för ivriga att utföra polisuppdrag, 

särskilt då det gäller mer krävande uppdrag.  Polis 2 efterlyser att gränsbevakningen skulle 

få till förfogande vissa kanaler på myndigheternas Virve-radio där polisen kommunicerar 

under operativa uppdrag. 

 

7.1.3 Förtroende och samarbetsvilja 

Samtliga informanter anser att förtroendet mellan myndigheterna då det gäller samarbete 

vid polisiär verksamhet är på en hög nivå på området. På frågan om vilket betyg, på en 

skala mellan 4−10, informanterna ger gällande förtroendet mellan polisen och 

gränsbevakningen ger samtliga ett mycket bra betyg och medeltalet för svaren blir 9,4. 

Detta illusteraras i figur 6. 

 

Polis1 9,5 

Polis2 10 

Gräns1 9 

Gräns2 9 

Medeltal 9,4 

 

Figur 6: Informanternas vitsord, på en skala mellan 4−10, för hur bra förtroendet är 

mellan polisen och gränsbevakningen på området. 

 

Polis 2 anser att myndigheterna känner varandra bra och litar på varandra, vilket 

underlättar och försnabbar kommunikationen och säkerställer att uppdragen sköts. Enligt 

honom fanns det för 15 år sedan en klar gräns mellan organisationerna, men denna gräns 
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har i dagsläget försvunnit. Gräns 2 hävdar att gränsbevakningens personal förhåller sig 

mycket positivt till att sköta polisuppdrag och att det finns en vilja att betjäna medborgarna 

också gällande polisiära uppdrag. Han uttrycker sig på följande sätt: 

 

Exempel 3: Man är hos oss ganska långt införstådda med att det här på sidan 

om inte i praktiken finns någon annan myndighetsverksamhet än vår. /…/ När 

här ingen annan hjälp finns så har vi nog en vilja att betjäna medborgarna 

också vid polisuppdrag. (Gräns 2)  

 

7.2 Myndighetssamarbetets laglighet 

Meningen med detta frågetema var att få information om huruvida lagstiftningen gällande 

polisens och gränsbevakningens samarbete efterföljs, hur den tolkas, samt om det kunde 

finnas ett behov av att få till förändringar i den aktuella lagstiftningen. Enligt 

gränsbevakningslagens 21§ kan gränsbevakningsväsendet på begäran av en polisman som 

tillhör befälet i enskilda fall sköta brådskande polisåtgärder som behövs för att upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet och som polisen inte utan dröjsmål kan sköta. I intervjuerna 

frågade jag därför frågor gällande hur och av vem begäran om att sköta ett uppdrag 

kommer till gränsbevakningen, hurdana uppdrag det rör sig om samt frågor om hur ofta 

gränsbevakningen sköter om polisuppdrag i Åbolands skärgård. 

 

Polis 1 svarar i de inledande frågorna gällande nuvarande samarbete mellan myndigheterna 

att akuta polisuppdrag i första hand sköts av polisen. Polis 1 svarar att polisen begär 

"tjänstehjälp" av gränsbevakningen om uppdraget är på en ö eller nära en 

sjöbevakningsstation, detta speciellt då det är fråga om rutinuppdrag, som störande 

personer, rattfylleri, mindre kollisioner med mera. Detta sker enligt Polis 1 genom att 

polisens allmänna ledare via sjöräddningscentralen (MRCC) begär tjänstehjälp. I praktiken 

tar polisens fältchef på beslut av den allmänne ledaren kontakt med MRCC varefter 

patrullerna kommunicerar med varandra gällande uppdraget. Polis 1 tror inte att frekvensen 

av polisuppdrag som gränsbevakningen sköter om är särskilt hög eftersom mängden 

uppdrag som kommer till polisens kännedom i skärgården är låg. Han ser det som 

avgörande hur enkelt det är att ta sig till platsen. Om platsen är lättillgänglig med polisens 

bilar sköter polisen om uppdraget och om det är besvärligt att ta sig till platsen med bil 

sköter oftast gränsbevakningen om uppdraget. Gräns 1 uppger att han inte vet vad det 

totala antalet polisuppdrag på området är och således inte kan ta ställning till hur stor 

procent av polisuppdragen som gränsbevakningen sköter om. Han uppger att 
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gränsbevakningen på hans verksamhetsområde under 2018 skötte om dryga 70 

polisuppdrag, vilket han ändå anser vara ett ganska stort antal uppdrag under ett års tid, 

åtminstone sett ur gränsbevakningens perspektiv. Polis 2 uppger att det under sommaren 

kan vara dagligen som gränsbevakningen sköter om polisuppdrag i skärgården. 

Beträffande t.ex. polisuppdrag på Nagu dit man kommer med polisens bilar uppskattar han 

att polisen sköter om ca 50 procent av uppdragen själva. På frågan om Polis 2 anser det är 

frågan om enstaka polisuppdrag som gränsbevakningen sköter om eller om det är mera än 

så svarar han följande vis: 

 

Exempel 4: Det är frågan om enstaka uppdrag på det sättet att man alltid måste 

överväga här hos oss när man ber om hjälp från gränsbevakningen. Jag skulle 

säga att fast det är dagligen så är det frågan om enstaka fall. Det är inte så att 

det skulle vara automatiserat på nått sätt. (Polis 2) 

 

Också Gräns 2 uppskattar utan att ha fakta att gränsbevakningens sköter om ca 50 procent 

av polisens brådskande uppdrag i Åbolands skärgård. Han tycker att man inte kan säga det 

är fråga om enstaka fall. 

 

Gräns 1 tror att gränsbevakningen för tillfället sköter om sådana polisuppdrag som inte är 

brådskande och som således egentligen hör till polisen. Ofta rör sig begäran om 

tjänstehjälp om skötande av sådana icke-brådskande uppdrag. T.ex. kan det gälla fall av 

dödsorsakutredningarna i skärgården där polisen inte kommer med till händelseplatsen 

utan gränsbevakningen sköter om den inledande utredningen på händelseplatsen och 

borttransporten av den avlidne. Också enligt Polis 1 är dödsorsaksutredningarna i 

skärgården ett juridiskt problem. Det kan vara fråga om dödsfall på t.ex. öar och båtar och 

då det inträffar överraskande dödsfall i skärgården har inte gränsbevakningen jurisdiktion 

att sköta denna utredning eftersom det inte är ett brådskande uppdrag och inte heller hänför 

sig till brottsutredning. Som det nu är begär polisen enligt Polis 1 att gränsbevakningen 

utför platsundersökning och hjälper till med transporten av den avlidne. Polis 1 tycker ändå 

det skulle kännas dumt att gränsbevakningen i dessa fall skulle transportera polisen till en 

avlägsen händelseplats i skärgården. Gräns 2 är också han av den åsikten att 

gränsbevakningen sköter om uppdrag som man inte kan klassa som brådskande. Han ger 

som exempel ett uppdrag som man skötte om för någon vecka sedan där man på begäran 

av polisen avlägsnade en person i Nagu kyrkby. Uppdraget var inte på något vis 

brådskande och han tror att det handlar om att polisen inte vill "offra" en patrull till 
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uppdraget. Enligt honom är det ändå fråga om en rätt liten mängd icke-brådskande uppdrag 

som man sköter. På frågan om man då tolkar det som ett tjänstehjälp uppdrag svarar Gräns 

2 att det inte riktigt kan ses som tjänstehjälp utan att det nog mer handlar om skötande av 

ett uppdrag gällande allmän ordning och säkerhet. Polis 2 tror också han att 

gränsbevakningen i dagsläget sköter om icke-brådskande polisuppdrag. Han anser dock att 

det är fråga om medborgarnas behov av hjälp som alltid måste gå i första hand och att 

myndigheterna är skyldiga att hjälpa medborgarna så snabbt som möjligt. Han berömmer 

också enkelheten i att begära och få hjälp av gränsbevakningen. Detta har blivit mindre 

byråkratiskt genom åren och således är processen nu mycket snabbare. 

 

Gräns 1 och Gräns 2 tycker bägge att förfrågningarna om tjänstehjälp fungerar bra mellan 

organisationerna. Polis 1 uppger att han tror att det ibland kan förekomma att man "genar" 

gällande jurisdiktionen, vilket gör att man kan ifrågasätta gränsbevakningens rätt att agera. 

Som exempel nämner han att formkraven gällande begäran om tjänstehjälp ibland verkar 

glömmas bort. Detta bekräftas av Polis 2 svar om att begäran om handräckning i praktiken 

fungerar så att polisens fältchef ringer gränsbevakningens fältchef och att man sedan 

kvitterar begäran via den allmänna ledaren. Formella handräckningsbegäran skickas inte 

längre. 

 

Då det gäller begäran av polisen om att gränsbevakningen utför brådskande uppdrag i 

enlighet med gränsbevakningslagens 21§ utgår gränsbevakningen enligt Gräns 1 från att 

begäran görs av en till befälet hörande polisman såsom det står i lagen oberoende av att 

begäran i praktiken förmedlas av polisens fältchef. Gräns 1 tror ändå inte att polisens 

allmänna ledare alltid vet om att begäran görs. Detta antagande baserar han på diskussioner 

han fört med kollegor och bekanta. Gräns 1 anser att polisen kunde ha lite bättre kunskap 

om gränsbevakningslagen. Han anser att lagstiftningen är rätt invecklad gällande 

gränsbevakningens och polisen samarbete vid polisuppdrag. Det finns många olika 

scenarion där polisen och gränsbevakningen kan samarbeta att det kan vara svårt att hålla 

reda på vilket slags samarbete det är fråga om. Detta påverkar dock inte det vardagliga 

arbetet och det viktigaste är ändå att uppdragen sköts och diskussionen om vad grunden till 

samarbetet är handlar främst om hur myndigheterna själva tolkar och kommer överens 

vilket slags samarbete det är fråga om. Polis 2 uppfattar också lagstiftningen som oklar, 

t.ex. gällande polisens övervakningsuppdrag tillsammans med gränsbevakningen. Gräns 2 

bekräftar också han att det råder en viss oklarhet gällande på basis av vilken lag polisen 

begär hjälp av gränsbevakningen att sköta uppdrag. Han uppger att det åtminstone på 
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fältnivå förekommer situationer i vilka man på vägen till uppdraget måste fundera över på 

vilka grunder man sköter polisuppdraget. 

 

7.3 Personalens kompetens 

Alla informanter bekräftar att gränsbevakningens personal genom sampatrullering har 

bekantat sig med polisens verksamhet. Polis 2 berättar att gränsbevakningens personal 

under en tre veckors period har "praktiserat" vid polisinrättningen, d.v.s. sampatrullerat 

med en eller flera poliser i en polispatrull. Att polisen på motsvarande sätt har bekantat sig 

och sampatrullerat med sjöbevakningens patrull har dock inte skett. Polis 2 anser att 

gränsbevakningens kunskap om polisuppdrag under de senaste åren har förbättrats. 

 

Polis 1 anser att gränsbevakningens personal borde få tillräcklig polisutbildning om man 

självständigt skall utföra polisuppdrag. På frågan om gränsbevakningen och polisen har 

gemensamma utbildningsdagar svarar Polis 1 att sådana ordnas. Bl.a. har 

polisinrättningens personal skolat gränsbevakningens personal gällande 

dödsorsaksutredning. Han är inte säker men tror att maktmedelsinstruktörerna för polisen 

och gränsbevakningen har deltagit och dragit utbildning för varandras personal. Enligt 

Polis 2 har detta diskuterats men aldrig ordnats. Polis 2 ser inga problem med 

gemensamma utbildningsdagar för taktik och maktmedelsanvändning, utan tror att det är 

möjligt att ordna om viljan finns. Gräns 2 uppger att gränsbevakningen och polisen har 

övningar gällande olika scenarion tillsammans, men att myndigheterna var för sig sköter 

om utbildning gällande grundläggande taktik och maktmedelsanvändning. Han ser det som 

en styrka att myndigheterna har en liknande utbildning gällande detta och 

gränsbevakningens och polisens utbildare deltar i varandras utbildningar och på så sätt är 

också tillvägagångssätten liknande. Han tycker dock att det skulle vara klokt att ibland ha 

gemensam utbildning där alla nivåer deltar. 

 

Gräns 1 uppger också att utbildning sker på många sätt. Som exempel nämner han att 

båtpoliserna deltar i sjöräddningsövningar och allmänna ledarna i utbildningsdagar. På 

frågan om polisen borde utbilda gränsbevakningens personal gällande skötandet av 

brådskande polisuppdrag svarar Gräns 1 att det är en mångfacetterad fråga, men att mycket 

av denna kompetens hör till gränsbevakarnas grundutbildning. T.ex. utbildning gällande 

maktmedelsbruk, ledning av den operativa verksamheten och användande av tvångsmedel. 

Det viktiga är enligt honom ändå att det praktiska operativa samarbetet fungerar och att det 

finns tillräcklig kompetens gällande detta, t.ex. gällande vart begäran om tjänstehjälp 



48 

 

skickas, vilka talgrupper som används vid radiotrafik och vem som leder uppdragen o.s.v. 

Det rör sig egentligen inte om utbildning, utan om att ha en gemensam uppfattning om hur 

man sköter det operativa samarbetet och gällande detta anser han att de tekniska 

lösningarna och kompetensen är fungerande och kompatibla. 

 

Polis 2 upplever det som att alla fältchefer nog vet när gränsbevakningen kan utföra 

polisuppdrag och när man kan begära tjänstehjälp, men anser att det kan vara en svaghet att 

polisen inte alltid har kunskap gällande vad gränsbevakningens patruller kan göra, vilket 

kan leda till försiktighet att be om hjälp. Polis 2 uttrycker sig i intervjun på följande vis: 

 

Exempel 5: Att var går kunskapsnivån hos gränsbevakningen? Det måste vi 

utreda mer om dom sköter ett uppdrag. (Polis 2) 

 

Gällande lokalkännedomen om skärgårdsområdena inom polisinrättningens alarm- och 

övervakningsgrupper uppger Polis 2 att det är finns vissa anställda som har anknytning till 

skärgården, men att de som inte har någon anknytning dit har dålig kunskap om t.ex. var 

sjöbevakningsstationerna ligger och vilka fordon som finns till förfogande men också 

överhuvudtaget dålig kunskap om var skärgården finns. Han anser det är sådant som borde 

förbättras, men har förståelse för att kunskapsnivån inte är den bästa ännu eftersom det är 

ganska nyligen som skärgårdsområdena inkluderats i Åbo polispatrullernas 

utryckningsområde. Han tror att utbildningsbesök under vilka polispersonalen bekantar sig 

med sjöbevakningsstationerna, gränsbevakningens personal och deras fordon skulle främja 

samarbetet. Gräns 2 uppger att det under tidigare år har hänt att polisens fältgrupper varit 

och bekantat sig med sjöbevakningsstationerna och utrustningen där, men att detta inte 

skett under detta år. Det har varit tal om att det skulle vara bra om polisen kom och 

bekantade sig med gränsbevakningens verksamhet, särskilt i samband med att utrustningen 

förnyas. 

 

7.4 Omvärldens inverkan på myndigheternas samarbete 

Polis 1 lyfter i intervjun fram att gränsbevakningsväsendet i Finland är annorlunda än i de 

flesta andra europeiska länder, där gränsbevakningsväsendet är underställt polisen. Då två 

organisationer samarbetar blir ledningen annorlunda. Det skulle ur ledningsperspektiv vara 

klarare om alla var poliser och gjorde polisarbete och att allt leddes från ett och samma 

ställe. Polis1 ser det dock inte som ett problem i dagsläget eftersom samarbetet i praktiken 

fungerar bra mellan polisen och gränsbevakningen. Gräns 1 anser inte att polisen och 
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gränsbevakningen i Finland i framtiden kan eller borde vara en och samma organisation. 

Detta har att göra med de många olika uppgifterna som gränsbevakningen är ansvariga för 

i Finland. 

 

Polis 2 anser att ett klart ja borde ges åt gränsbevakningen att sköta polisens uppdrag direkt 

via nödcentralen. I dessa fall kunde ändå polisen sedan avgöra om gränsbevakningen kan 

och ska sköta uppdraget eller om polisen också skall delta i uppdraget och ta ledningen för 

utförandet. Också Gräns 1 tar i sin intervju upp att han anser att lagstiftningen är 

problematisk, eller att åtminstone tolkningen av lagstiftningen är problematisk, vilket leder 

till att gränsbevakningen inte får information om ett uppdrag direkt av nödcentralen. Vid 

det gamla nödcentralsystemet fick gränsbevakningen vetskap om ett polisuppdrag i 

skärgården som ett infouppdrag.  Gräns 1 beskriver detta på följande vis: 

 

Exempel 6: Nödcentralverket tillsammans med Polisstyrelsen satte stopp för 

detta förfarande för att de tolkade dels polislagen och dels nödcentralslagen så 

att ett automatiskt delgivande av uppdrag till en annan myndighet inte kan 

göras. (Gräns 1) 

 

Gräns 1 tycker detta kan vara en fara för medborgarnas rättigheter, i och med att det 

medför en fördröjning då uppdraget först skall gå via polisens och gränsbevakningens 

ledningssystem innan det kan ges till gränsbevakningens patrull. Polis 2 anser också att 

övervakning inom polisens uppgiftsområde klarare borde tillåtas inom gränsbevakningens 

verksamhetsområde och också på landområden, eftersom det annars i praktiken finns 

ställen i Finland där inte myndigheterna finns till förfogande i förebyggande syfte. 

 

Informanterna fick ta ställning till möjliga hotbilder mot säkerheten i Åbolands skärgård 

och vilka utmaningar detta för med sig för myndighetssamarbetet. På frågan om 

informanterna tror att brottsligheten kommer att öka i skärgården p.g.a. att myndigheternas 

närvaro är låg ansåg Gräns 1 detta vara ett hot. Låg synlighet kan leda till ökad brottslighet 

men han påminde om att också det fasta boendet i skärgården minkar. Om resurserna 

minskar i framtiden leder detta i första hand till att övervakningsuppdragen minskar, vilket 

i sin tur leder till att närvaron och synligheten minskar och kan leda till att kriminaliteten 

ökar. Gällande brådskande uppdrag tror han att resurserna alltid kommer att räcka till för 

att dessa skall kunna skötas. Gräns 2 ser också det som ett framtida hot att kriminaliteten 

ökar i skärgården, i och med att det finns objekt som kan intressera de kriminella. Polis 1 
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påpekar att minskad myndighetsnärvaro inte alltid leder till ökad kriminalitet. Enligt 

honom finns det många andra faktorer som också påverkar kriminaliteten. Många i 

skärgården har en sådan socioekonomisk ställning att kriminaliteten inte nödvändigtvis 

ökar för att närvaron är låg.  Polis 1 nämner som exempel att kriminaliteten inte har ökat i 

Nagu sedan polisstationen stängdes. Han nämner också att kriminalitet som har att göra 

med turism inte heller är ett stort problem i skärgården, eftersom det oftast inte rör sig om 

personer som har en tendens att begå brott som rör sig i skärgården. Däremot då det händer 

något i skärgården leder denna frånvaro av polisstationen att polisen inte finns färdigt på 

plats. Polis 1 nämner också att han tror att den subjektiva säkerhetskänslan i skärgården 

kan försämras av den orsaken att den fasta befolkningen blir allt äldre.  

 

På frågan om det finns en risk att de som bor i skärgården inte anmäler brott till 

myndigheterna verkade det bland informanterna finnas en klar oro. Polis 1 tror att detta 

kan stämma. Polis 2 anser att säkerhetskänslan i skärgården är ganska hög, men att den 

största hotbilden mot säkerheten är att befolkningen inte längre ringer då de behöver hjälp 

om man upplever att det inte finns hjälp tillhanda. Även Gräns 2 tror att detta kan vara ett 

hot, speciellt gällande mindre händelser där han inte tror att man anser att det är värt 

anmäla om saken till myndigheterna. Gräns 1 tyckte dock att förmågan att reagera ännu är 

ganska god i Åbolands skärgård, i varje fall från gränsbevakningens synvinkel. 

 

7.5 Tillgängliga resurser för myndighetssamarbetet 

Polis 2 tycker inte polisens resurser är tillräckligt bra för att man till hundra procent skall 

kunna sköta polisens uppdrag i Åbolands skärgård. Polisen syns ganska lite i skärgården 

nuförtiden. Det är närmast trafikpolisen och bypolispatrullen som ibland har möjlighet att 

synas till i skärgården. Han tror ändå inte att polisens resurser kommer, eller ens kan, bli 

mycket sämre inom den närmaste framtiden. Inte heller Polis 1 anser att Sydvästra-

Finlands polisinrättning för tillfället har sådana resurser att man självständigt kan sköta 

alarm- och övervakningsuppdragen i skärgården tillräckligt bra. Man är beroende av 

gränsbevakningen och av deras resurser. Gällande framtida resurser är Polis 1 ändå positiv, 

vilket framgår av svaret på frågan om han tror att polisen och gränsbevakningen i 

framtiden kommer att ha mindre resurser än för tillfället. På denna fråga svarar Polis 1 att:  

 

Exempel 7: Det har vänt nu. Man måste säga att det här regeringsprogrammet 

lite svängde på det för polisens och gränsbevakningens del. (Polis 1) 
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Problemet med polisens verksamhet i glesbygden är enligt Polis 1 dock att det relativt 

sällan kommer alarmuppdrag dit. Polisen har inte tillräckliga resurser för att vara 

närvarande på glesbygden för att vänta på att något skall hända. Sydvästra-Finlands 

polisinrättning har alarm- och övervakningsgrupper som ansvarar för övervakningen av 

alla områden, även de i Åbolands skärgård. Dessutom har varje kommun en egen 

befälsansvarig som följer med den allmänna situationen i kommunen ur polisens synvinkel. 

På detta sätt vill man säkerställa att det finns polisiär närvaro i hela alarmområdet. I 

praktiken är det dock svårt att verkställa övervakning längre ut i skärgården p.g.a. 

arbetsskiftens längd och de långa avstånden. Polis 1 tycker att man från polisens sida inte 

kan göra särskilt mycket gällande resurserna. Regeringen bestämmer över polisens resurser 

och med de resurser som finns måste polisinrättningarna klara av sin uppgift så gott det 

går. På frågan om han tycker det är en bra metod att polisinrättningarna får öronmärkta 

pengar t.ex. för att satsa på polisnärvaro i glesbygden svarar Polis 1 att han föredrar att 

staten definierar målsättningen, t.ex. att polisen skall vara närvarande även i skärgården, 

och sedan ger sådana resurser att detta är möjligt men ändå låter polisinrättningarna besluta 

över hur resurserna används för att uppnå målsättningarna. 

 

Gräns 1 tycker att gränsbevakningens resurser hittills varit tillräckliga för att sköta polisens 

brådskande uppdrag i Åbolands skärgård. Även om han anser att det nuförtiden är farligt 

att säga att resurserna kommer att bestå, ser han inte att det skulle ske några större 

förändringar. Om man tar i beaktande att utrustningen utvecklas och blir bättre tror han att 

resursläget t.o.m. kommer att bli bättre. Han anser att det är ett hot mot myndigheternas 

möjligheter till samarbete och att tillsammans sköta polisens uppdrag om bägges resurser 

minskar för mycket. Gräns 2 anser att resurserna är tillräckliga, men på så sätt för små att 

man inte kan garantera att man kan sköta alla polisuppdrag eller slutföra uppdraget i och 

med att räddningsuppdrag som inträffar samtidigt har högre prioritet. Gräns 2 tror inte att 

resurserna blir sämre inom den närmaste framtiden, men uppger att om de skulle bli det 

påverkar det gränsbevakningens förmåga att sköta polisuppdrag negativt. Även Polis 2 

anser att det kan vara ett hot mot samarbetet om myndigheterna tvingas skydda sina egna 

knappa resurser och hålla fast vid sina egna uppdrag. För medborgarna skulle detta bli 

ohållbart då hjälp finns tillhanda men inte sköts p.g.a. resursbrist eller för långa avstånd. 

 

Både Gräns 1 och Polis 1 anser att det finns möjligheter att bättre utnyttja synergieffekter 

vid anskaffningar. Gräns1 nämner anskaffningen av båtar som exempel och Polis 1 uppger 
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att det finns många dyra anskaffningar och att användningen av t.ex. båtar kunde vara 

gemensam så att man effektivt kunde använda sig av sina tillgångar. 

 

8 SWOT-analys och åtgärdsförslag 

I detta kapitel presenteras en SWOT-analys som baserar sig på resultatet från de kvalitativa 

intervjuerna, på vad som framkommit gällande riktlinjerna och målsättningarna gällande 

polisverksamheten i skärgårdsmiljö samt på den lagstiftning som styr samarbetet mellan 

polisen och gränsbevakningen. De i undersökningen identifierade styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och hoten gäller samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen gällande 

att sköta polisens alarm- och övervakningsuppdrag i den åboländska skärgården. 

 

I kapitlet presenteras också åtgärdsförslag baserat på teori, informanternas intervjusvar och 

mina egna slutsatser. Då man drar slutsatser och gör åtgärdsförslag som baserar sig på en 

SWOT-analys kan man som det presenterades i delkapitel 2.1 enligt Kamensky (2010, s. 

193) använda sig av följande tankesätt: 

 

Styrkor:  1) Använd  2) Utveckla 

Svagheter: 1) Avlägsna 2) Förmildra 3) Undvik 

Möjligheter 1) Försäkra sig om att dessa utnyttjas 

Hot 1) Gå runt 2) Förmildra 3) Avlägsna 4) Förvandla till möjlighet 

 

Jag kommer att utgå från detta tankesätt då jag drar slutsatser och ger möjliga 

åtgärdsförslag baserat på SWOT-analysen. 

 

8.1 Styrkor 

Jag har i undersökningen identifierat ett flertal styrkor gällande polisens och 

gränsbevakningens samarbete vid skötande av polisens alarm- och övervakningsuppdrag. 

Dessa presenteras härnäst och samtidigt analyserar jag hur man kunde använda och/eller 

utveckla dem. 

 

8.1.1 Bypolisverksamhet på Kimitoön 

Samtliga informanter berömmer i avsnitt 7.1.1 Sydvästra-Finlands polisinrättnings 

bypolisverksamhet på Kimitoön, och den inverkan den har på samarbetet mellan polisen 

och gränsbevakningen. Att ha en patrull som finns närvarande på området och 

kontinuerligt samarbetar med sjöbevakningens patruller leder enligt Polis 2 och Gräns 2 till 
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att patrullerna blir bekanta med varandra och varandras tillvägagångssätt, vilket i sin tur 

ökar förtroendet. Man har enligt Polis 1 utfört övervakningsuppdrag tillsammans men 

också skött om alarmuppdrag. Enligt vad som framkommit i intervjuerna verkar 

bypolisverksamheten bl.a. ha möjliggjort delande och kompletterande av varandras 

kunnande och genom ett höjt förtroende lett till ett välfungerande samarbete. Detta innebär 

att samtliga grundelement gällande samarbete, som Ståhle och Laento (2000, s. 26) lyfter 

fram och som presenterades i avsnitt 4.2.2, d.v.s. kunskapskapital, mervärde och tillit, 

verkar uppfyllas då polispatrullen på Kimitoön samarbetar med sjöbevakningens patrull. 

En förutsättning för ett lyckat samarbete är enligt denna teori att samarbetsparterna förstår 

på vilka sätt de kan komplettera varandras verksamhet och kunnande. 

 

I detta fall gäller det att använda och utveckla denna styrka. Att behålla 

bypolisverksamheten på Kimitoön kan anses vara av stor vikt för ett framtida fungerande 

samarbete mellan polisen och gränsbevakningen på området. Polis 1 lyfter i sin intervju 

fram att en bypolispatrull bara har ett visst antal timmar till förfogande per arbetsperiod 

och att detta ändå begränsar närvaron på området. Det kan därför tolkas vara skäl att 

utveckla polisens och gränsbevakningens samarbete så att även den fältgrupp som har 

Kimitoön som sitt ansvarsområde gällande övervakning är införstådd med möjligheterna 

att tillsammans med gränsbevakningen sköta övervakningsuppdrag. Som det framgår i 

avsnitt 7.1.1 betonar såväl Gräns 1 som Gräns 2 att det är viktigt att planera 

sampatrulleringen och att den riktas till överenskomna tidpunkter och platser för att uppnå 

effektivitet och dra bästa nytta av denna. Att man vid sampatrulleringen använder sig av 

och utbyter information gällande övervakningsbehov bör således enligt detta beaktas om 

man vill utveckla den nuvarande bypolisverksamheten. 

 

8.1.2 Bra nuvarande samarbete och goda förutsättningar att behålla eller förbättra 

detta 

Det har i undersökningen kommit fram ett flertal faktorer som pekar på att det nuvarande 

samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen fungerar bra. Sådana faktorer är ett högt 

förtroende, en vilja att samarbeta, en förståelse av vikten av samarbetet, liknande 

arbetsmetoder, arbetsplatsrotation samt gemensamma utbildningar. Det finns också goda 

förutsättningar för ett fungerande samarbete då man analyserar organisationens officiella 

gemensamma värderingar och målsättningar. 
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På frågan om hur man på en skala mellan 4 och 10 värderar förtroendet mellan polisen och 

gränsbevakningen på området i fråga blir medeltalet av informanternas svar 9,4. Detta 

tyder på att det finns ett stort förtroende mellan organisationerna. Förtroende lyfts, av bl.a. 

Huxham och Vangen (2005) i avsnitt 4.2.2, fram som en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna gällande samarbete.  

 

Samtliga informanter tycker enligt intervjusvaren i kapitel 7 att samarbetet mellan 

myndigheterna fungerar bra och uppger att personalen förhåller sig positivt till skötande av 

uppdrag tillsammans, till sampatrullering och till givande och erhållande av tjänstehjälp 

myndigheterna emellan. Polis 2 berömmer gränsbevakningen gällande att de alltid hjälper 

till och att de är lätta att kontakta. Gränsbevakningens vilja att sköta polisuppdrag har 

enligt honom förbättrats och även polisens inställning till att låta gränsbevakningen sköta 

polisuppdrag. Han anser att den viktigaste målsättningen ändå är att invånarna i skärgården 

får hjälp och att de har en känsla av att det finns myndighetsnärvaro. Samma 

tankegångssätt finns enligt Gräns 2 hos gränsbevakningens personal. Man har en stark vilja 

att samarbeta med polisen och betjäna medborgarna och förstår vikten av att skapa 

trygghet för hela befolkningen. 

 

Myndigheterna kunde använda sig av personalens uppenbart starka inbördes förtroende 

och vilja att samarbeta och deras förståelse för vikten av samarbete samt dess betydelse för 

säkerhetskänslan i skärgårdsmiljö. Man kunde vidare utveckla förtroendet och viljan att 

samarbeta genom att ha fler gemensamma aktiviteter, som t.ex. utbildningssdagar samt 

genom att från ledningens sida uppmuntra till samarbete. 

 

Gräns 1 ser det som en styrka att ledningssystemen inom polisen och gränsbevakningen är 

tillräckligt lika. Han ser också styrkan i att myndigheternas utbildning, kompetens, 

tekniska lösningar och utrustning är kompatibla med varandra. Samtliga informanter 

nämner i sina intervjuer att gränsbevakningens personal via arbetsplatsrotation under en tre 

veckors period haft möjlighet att bekanta sig med polisens övervaknings- och 

alarmverksamhet. Gränsbevakningsmannen har då patrullerat tillsammans med en 

polisman. Gräns 1 anser att detta kunde utvecklas ytterligare genom att utöka mängden 

arbetsplatsrotation. 

 

Det framkommer också i undersökningens alla intervjuer att polisen och gränsbevakningen 

har gemensamma utbildningar. Det kunde dock tolkas som en svaghet att det enligt 
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informanterna inte ordnas gemensamma utbildningar gällande taktik och användning av 

maktmedel vid skötande av polisens vardagliga uppdrag. Att polisens fältgrupper ibland 

skulle ha taktik och maktmedelsutbildning tillsammans med gränsbevakningen skulle 

kunna utveckla styrkan som den gemensamma utbildningen utgör. Man kunde genom att 

ha utbildning där alla nivåer deltar åstadkomma bättre förtroende samt större bekantskap 

med arbetsmetoderna vid respektive myndighet. Genom utbildningssdagar kunde man 

också råda bot på den brist på kännedom om skärgården och om gränsbevakningens 

resurser och personal, som enligt Polis 2 finns bland en stor del av polisens fältpatruller. 

Det skulle vara en fördel att polisens fältgrupper bekantar sig med skärgårdsområdet. 

Konkret kunde man utveckla lokalkännedomen samt det nuvarande samarbetet och 

förutsättningarna för framtida samarbete genom t.ex. en utbildningsdag. Utbildningssdagen 

kunde t.ex. innehålla teori om gränsbevakningslagen och PTG-lagen kombinerat med ett 

besök vid en sjöbevakningsstation, i samband med vilket man skulle presentera 

gränsbevakningens resurser samt bekanta sig med geografin och infrastrukturen i den 

åboländska skärgården. 

  

I teorianalysen i kapitel 5 jämförde jag polisens och gränsbevakningens målsättningar och 

värderingar med varandra och analyserade hur dessa kan påverka myndighetssamarbetet. 

Jag kom fram till att polisen och gränsbevakningen kan anses ha liknande målsättningar 

och värderingar gällande skötandet av alarm- och övervakningsuppdrag i skärgårdsmiljö. 

Värderingarna som kan anses motsvara varandra redovisas i figur 7: 

 

Polisen Gränsbevakningen 

Service & rättvisa Samarbetsförmåga & pålitlighet 

Kompetens  Yrkeskunnighet 

 

Figur 7: Jämförelse av polisens och gränsbevakningens värderingar. 

 

Gränsbevakningen har enligt sin strategi  (Gränsbevakningens hemsida, 2018) som en av 

sina målsättningar att genom partnerskap möjliggöra en effektiv verksamhet som innebär 

fördelar för båda parter. Polisen har enligt sin strategi för 2017-2020 (Polisens hemsidor) 

som målsättning att fördjupa samarbetet med andra myndigheter i synnerhet i glesbygden. 

Liknande målsättningar är en av många framgångsfaktorer som presenterades i avsnitt 

4.2.2 och legitimiteten från organisationernas högsta ledning sägs där bl.a. av Lindberg 

(2009) ofta vara en avgörande framgångsfaktor vid samarbete. Genom att det från högsta 
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nivå betonas att organisationerna har som målsättning att samarbeta och varför detta skall 

ske får personalen information om att ledningen står bakom samarbetet.  

 

8.1.3 Planerad PTG-verksamhet 

Gräns 1 berättar i delkapitel 7.1 att gränsbevakningen vid PTG-möten har ansvarspersoner 

för samarbetet med polisen. Det rör sig om sjöbevakningsstationernas chefer som 

tillsammans med polisens PTG-ansvarspersoner planerar inkommande års gemensamma 

verksamhet. Polis 1 bekräftar att sådana möten hålls regelbundet och att polisbefäl som är 

ansvariga för PTG-verksamhet deltar i mötena. På mötena planeras hur man delar upp 

arbetet och samarbetar vid speciella evenemang och tidpunkter. 

 

Både Gräns 1 och Gräns 2 betonade i avsnitt 7.1.1 vikten av att planera sampatrullering på 

förhand och rikta det till tidpunkter och platser där det behövs för att uppnå bästa resultat. 

Därför kan PTG-verksamheten, och de planeringsmöten gällande polisens och 

gränsbevakningens gemensamma övervakning och sampatrullering vid särskilda tidpunkter 

och evenemang, anses vara en styrka i det nuvarande samarbetet. I delkapitel 5.1 framkom 

det att det från politiskt håll bl.a. i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes 

regering (2019) betonas vikten av fortsatt PTG-samarbete. Man kan dra slutsatsen att 

denna styrka nog kommer att användas även framöver. Det man kunde göra är att utveckla 

PTG planeringen så att den blir mer omfattande. En mer omfattande PTG planering kunde 

t.ex. innefatta att man på befälsnivå också planerade eller tog ställning till behovet av 

gemensamma utbildningar och behovet av speciella gemensamma temaövervakningar i 

skärgården. 

 

8.2 Svagheter 

Jag har i undersökningen identifierat ett flertal svagheter gällande polisens och 

gränsbevakningens samarbete vid skötande av polisens alarm- och övervakningsuppdrag. 

Dessa presenteras i detta delkapitel och samtidigt analyserar jag hur man kunde avlägsna, 

förmildra och/eller undvika dem. 

 

8.2.1 Avsaknad av bypolisverksamhet/sampatrullering i Pargas 

I och med att bypolispatrullen på Kimitoön kan anses vara en styrka gällande polisens och 

gränsbevakningens skötande av polisiära uppdrag så kan avsaknaden av en motsvarande 

patrull i Pargas anses vara en svaghet. Såväl Polis 2 som Gräns 2 tycker det skulle vara bra 

för myndighetssamarbetet om det fanns en bypolispatrull i Pargas. 
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Det enklaste sättet att avlägsna denna svaghet bör vara att skapa en bypolispatrull även för 

Pargas. Avsaknaden av en sådan har enligt Polis 1 att göra med resursproblem. Om man 

inte kan avlägsna svagheten i SWOT-analysen bör man enligt Kamensky (2010) förmildra 

den. Enligt Polis 1 har området en trafikgrupp som ansvarar för övervakningen i de 

skärgårdsdelar som hör till Pargas. Om man räknar polisens närvaro i skärgården i timmar 

sa Polis 1 i sin intervju att trafikpatrullen, som för närvarande ansvarar för övervakningen i 

Pargas, kan komma upp i ett högre timantal i och med att gruppen består av flera 

medlemmar än bypolispatrullen. Antalet närvarodagar, och således synligheten, är dock 

mindre än då det finns en bypolispatrull närvarande. Enligt vad som framkommit i 

intervjuerna utförs inte heller sampatrullering mellan Åbo huvudpolisstations fältgrupper 

och patrullerna vid Nagu sjöbevakningsstation, vilket sker mellan Kimitoöns bypolispatrull 

och patrullerna vid Hitis sjöbevakningsstation. Man kan därför anse att Sydvästra-Finlands 

polisinrättning, utifall det inte p.g.a. resursproblem går att få en egen bypolispatrull till 

Pargas, borde se över övriga möjligheter för att öka myndighetsnärvaron i skärgården och 

få igång ett aktivt polissamarbete med gränsbevakningen också i de skärgårdsdelar som hör 

till Pargas. 

 

I intervjuerna som presenterades i kapitel 7 frågade jag om möjligheterna att planera in 

arbetsturer tillsammans med gränsbevakningens patruller på polisens fältpatrullers 

arbetslistor. Jag frågade också om åsikter gällande situationer då det visar sig att det är ett 

ojämnt antal poliskonstaplar på arbete, och om man i dessa fall för dagen kunde få till 

stånd en sampatrull med gränsbevakningen. Polis 1 tycker det är en god tanke men tror att 

dessa förslag kan vara problematiska i och med att gränsbevakningen har sina egna 

prioriterade uppdrag, t.ex. sjöräddningsuppdrag, som de måste kunna sköta, och detta kan 

begränsa gränsbevakningsmannens möjligheter att delta i en sampatrull med en polisman. 

Om polisens fältpersonal är udda till antalet och gränsbevakningen har resurser som man 

kan binda i en sampatrull för ett arbetsskift ser Polis 1 det ändå som helt möjligt att 

polisens fältchef använder sig av resursen till att skapa en sampatrull. Gräns 1 ser också 

begränsningar gällande dessa förslag trots att gränsbevakningens resurser nog räcker till 

för sampatrullering. Om sampatrulleringen sker med båt kan polismannen vara bunden till 

gränsbevakningens verksamhet hela arbetsskiftet, t.ex. de sjöräddningsuppdrag som 

sjöbevakningens båtpatruller prioriterar. Dessutom måste vissa kompetenskrav uppfyllas 

för att polismannen skall kunna delta i sjöbevakningens båtpatrull. Han ser det som viktigt 

att planera plats och tid för sampatrullering på förhand i enlighet med när man och var 
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man kan anta att det är ett större behov av övervakning eller kommer fler alarmuppdrag. 

Gräns 2 var också skeptisk till nyttan av sampatrullering som inte är på förhand planerad 

för bestämda tidpunkter och platser och lyfter i sin intervju fram att det är positivt för 

förtroendet om man har att göra med varandra i mer vardagliga sammanhang. Polis 2 

uppger i sin intervju att lokalkännedomen om området Åbolands skärgård och om 

gränsbevakningens resurser kan vara dålig inom Åbopolisens fältgrupper. Om man beaktar 

alla dessa intervjusvar går det att dra den slutsatsen att det inte är en bra lösning att man 

bildar sampatruller utan förhandsplanering. Det skulle också vara en fördel att de polismän 

som utför sampatrullering är bekanta med området och med gränsbevakningens resurser 

och arbetsmetoder. Det kan således inte anses vara optimalt att planera in sampatrullering 

så att det är polismän som inte är bekanta med området och sampatrullering som 

patrullerar. 

 

Om Sydvästra-Finlands polisinrättning inte har möjlighet att ha en bypolispatrull i Pargas 

kan man, baserat på resultaten i denna undersökning, anse att det näst bästa alternativet är 

att utnämna en närpolispatrull eller fältgruppspatrull som ansvarar för övervakning på 

Pargas skärgårdsområden och för att samarbeta med gränsbevakningen. Patrullen skulle 

kunna delta i övrig vardaglig verksamhet, men planera in egen övervakning och 

sampatrullering i skärgården på förhand. Under sommaren då det rör sig mest människor i 

skärgården kunde patrullen planera in mer närvaro i skärgården och under vintern kunde 

patrullen vara mer tillgänglig för övrig verksamhet. I intervjuerna med Gräns 1 och Gräns 

2 framkommer det att det finns paus- och övernattningsutrymmen på 

sjöbevakningsstationerna, vilka polisen kunde använda sig av. Detta kunde möjliggöra att 

patrullen arbetar intensivt i skärgården under flera dagars tid och att man kan övernatta vid 

sjöbevakningsstationen och således inte förlorar synlighet och tid i skärgården på grund av 

transporter mellan huvudpolisstationen och skärgården.  

 

8.2.2 Otillräckliga polisresurser 

Otillräckliga polisresurser påverkar enligt intervjusvaren i delkapitel 7.5 i denna 

undersökning direkt polisens synlighet och såväl möjligheten att självständigt sköta 

alarmuppdrag, som att via samarbete med gränsbevakningen utföra övervakningsuppdrag 

och sampatrullering i skärgården. Polis 2 tycker inte att polisens resurser är tillräckligt bra 

för att man till hundra procent skall kunna sköta polisens uppdrag i Åbolands skärgård. 

Polis 1 ansåg i sin intervju att Sydvästra-Finlands polisinrättning för tillfället inte har 

sådana resurser att man självständigt kan sköta alarm- och övervakningsuppdragen i 
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skärgården tillräckligt bra, utan att man är beroende av gränsbevakningen och av deras 

resurser. Gräns 1 anser att det är ett hot mot myndigheternas möjligheter till samarbete och 

att tillsammans sköta polisens uppdrag om bägges resurser minskar för mycket. 

 

Om man återgår till lagstiftningen som presenterades i kapitel 6 och på definitionen i 

gränsbevakningslagens 21§ skall det vara fråga om enskilda uppdrag då gränsbevakningen 

utför ett brådskande polisuppdrag. I intervjun med Gräns 2 uppskattade han att 

gränsbevakningen sköter om ca hälften av de brådskande polisuppdragen i skärgården. 

Beträffande polisuppdrag på Nagu uppskattade Polis 2 att gränsbevakningen sköter om 

hälften av uppdragen om det är uppdrag på fasta Nagu. Man kan förhålla sig tvivelaktigt 

till om det rör sig om enskilda fall om gränsbevakningen sköter om ca hälften av polisens 

uppdrag i skärgården. Detta kan anses vittna om att det inte finns tillräckliga resurser hos 

polisinrättningen för att i enlighet med gränsbevakningslagen själv sköta merparten av 

polisuppdragen i skärgården. 

 

Resurserna man inom myndigheterna har tillgängliga är något man inte direkt själva kan 

påverka. Däremot kan man påverka hur man använder sig av de resurser man tilldelats och 

således har jag räknat de otillräckliga polisresurserna som en intern svaghet i SWOT-

analysen. Eventuella framtida minskade resurser analyseras i avsnitt 8.4.3 som ett möjligt 

extern hot. Om man flyttar mer resurser till skärgården så minskar det på resurserna någon 

annanstans påpekar Polis 2 i sin intervju. Således kan man anse att det är svårt att avlägsna 

problemet med otillräckliga resurser. Om man satsar mer resurser på övervakning i 

Åbolands skärgård kan ett annat område i sin tur få otillräckliga resurser. Det kan vara en 

balansgång att hitta rätt resurser till rätt platser, och för att förmildra denna svaghet kan 

man vara tvungen att öka på effektiviteten hos de resurser man redan har tillgång till. 

 

Som tidigare konstaterades har avsaknaden av en bypolispatrull i Pargas enligt Polis 1 med 

resursproblem att göra. Han anser vidare att en bypolispatrull i sig inte löser problemet 

eftersom den inte alltid är närvarande då det inträffar någonting och polisen inte heller har 

resurser att ha patruller som väntar på alarmuppdrag i skärgården. En lösning kunde, precis 

som gällande den föregående svagheten, vara att ha en närpolispatrull som i mån av 

möjlighet ansvarar för att samarbeta med gränsbevakningen och utföra övervakning i 

skärgården, t.ex. under valda delar av året eller ett visst antal gånger i året. Det skulle 

främst gälla de skärgårdsdelar som hör till Pargas, eftersom Kimitoön för närvarande har 

en bypolispatrull. Att en patrull har som uppgift att under året utföra myndighetssamarbete 
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och övervakning i skärgården kunde förmildra svagheten med otillräckliga polisresurser, 

även om problematiken med att patrullen inte alltid är närvarande då det kommer 

alarmuppdrag kvarstår. Man kunde dock få till stånd en ökad myndighetsnärvaro och ett 

ökat samarbete med gränsbevakningen. Om inte resurserna är tillräckliga för att avvara en 

sådan patrulls arbetstid kan man försöka förbättra effektiviteten av nuvarande resurser. Till 

exempel kunde man utreda om den trafikgrupp som enligt Polis 1 är ansvarig för 

övervakningen på området på något vis skulle kunna samarbeta med gränsbevakningen. En 

förlängning av båtpolisernas säsong kunde också förslagsvis gynna samarbetet med 

gränsbevakningen och framförallt myndighetsnärvaron i skärgården. 

 

8.2.3 Inga konkreta målsättningar eller verksamhetsplaner för glesbygds-

verksamheten på polisinrättningsnivå 

Som jag kom fram till i kapitel 5 betonas vikten av trygghet för alla på regeringsnivå. 

Enligt regeringsprogrammet (Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes 

regering, 2019) skall särskild vikt fästas vid att förbättra människors säkerhet och stärka 

trygghetskänslan. Regeringen vill öka myndigheternas närvaro och synlighet i synnerhet på 

de områden där servicenivån är sämst och fastställa maximala responstider för polisen i 

hela landet. Enligt regeringsprogrammet fortsätter PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen 

och Gränsbevakningsväsendet och det administrativa samarbetet mellan 

säkerhetsmyndigheterna utvecklas och fördjupas. 

 

I kapitel 5 nämns också att det i Sydvästra-Finlands polisinrättnings resultatavtal för åren 

2018 och 2019 inte finns någon konkret målsättning gällande polisens verksamhet på 

glesbygden eller gällande samarbetet med gränsbevakningen. I intervjun med Polis 1 kom 

det fram att polisinrättningen inte har några konkreta målsättningar gällande skötande av 

verksamhetsområdets glesbygdsområden. Att glesbygdsverksamheten inte ingår i 

resultatavtalet beror på att man inte kan ha med allt i avtalet. Han menar att det istället 

handlar om att man i det dagliga ledandet och strategiska tänkandet överväger och tar i 

beaktande hur man skall kunna utföra övervakning av hela området på ett rättvist sätt. 

Någon skild strategi eller verksamhetsplan finns inte heller för verksamheten, utan man 

betonar istället vikten av PTG-samarbete. Polisinrättningen har samarbetskanalerna öppna 

och använder sig av dem. 

 

Att polisinrättningen inte har någon konkret målsättning gällande sin glesbygdsverksamhet 

eller samarbetet med gränsbevakningen kan anses vara en svaghet eftersom avsaknaden av 
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klara målsättningar möjligen leder till att man prioriterar verksamhet, i vilken det finns 

konkreta målsättningar. De offentliga verksamheterna kan i och för sig fortsätta existera 

utan att de utsätts för krav på att uppnå effektivitet och målsättningar, men att regeringen 

gör upp målsättningar men inte ställer något målsättningskrav på polisinrättningen gällande 

glesbygdsverksamheten kan anses vara en svaghet i och med att Danermark (2000) i 

kapitel 4 betonade vikten av att organisationens högsta ledning ger legitimitet till 

samarbetet för att detta skall vara framgångsrikt. Svagheten gällande avsaknaden av 

målsättningar för glesbygdsverksamheten kan avlägsnas, genom att man tar med någon 

målsättning om glesbygdsverksamheten och/eller myndighetssamarbetet i resultatavtalet. 

Man kunde förslagsvis mäta resultatet t.ex. i arbetstid som lagts på närvaro på glesbygden 

och/eller på sampatrullering med gränsbevakningen. 

 

Avsaknaden av en verksamhetsplan för glesbygdsverksamheten kan anses påverka 

myndighetssamarbetet negativt. I en verksamhetsplan gällande glesbygdsverksamheten 

kunde man innefatta hur man vill samarbeta med gränsbevakningen. Man kunde också där 

definiera målsättningar för verksamheten och således förmildra problemet med att det 

saknas målsättningar gällande glesbygdsverksamheten i resultatavtalen. Också baserat på 

samarbetsteorin i avsnitt 4.2.2. kunde en verksamhetsplan för glesbygdsverksamheten vara 

bra för myndigheternas samarbete. Enligt Gray (1996) påverkas framgången i samarbete av 

att de som deltar utbyter information och skapar sig en gemensam vision och målsättning 

med samarbetet. Detta kan enligt Gray ske genom att arbeta fram en gemensam strategi för 

samarbetet och planera hur man skall genomföra samarbetet för att framgångsrikt uppnå 

sina målsättningar. En metod för att avlägsna svagheten gällande avsaknad av 

verksamhetsplan för glesbygdsverksamheten kunde således vara att uppgöra en officiell 

strategi eller verksamhetsplan för hur man vid polisinrättningen vill sköta hanteringen av 

alarm- och övervakningsuppdrag och förebygga brottslighet samt öka säkerhetskänslan på 

områdets glesbebyggda områden. En sådan plan eller strategi skulle kunna definiera 

hurdan brottsförebyggande verksamhet man har i området och hur alarm- och 

övervakningsuppdrag i praktiken skall skötas på området. Planen skulle gagna samarbetet 

med gränsbevakningen på så sätt att målsättningarna och metoderna för 

glesbygdsverksamheten skulle definieras. Myndighetssamarbetet är enligt denna 

undersökning en väsentlig del för polisens glesbygdsverksamhet. 

 

Man kunde också avlägsna denna svaghet genom att skapa en mer ingående PTG-

verksamhetsplan gällande samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen. Det finns som 
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tidigare konstaterats redan ett fungerande PTG-samarbete, vid vilket man planerar 

gemensam övervakning vid särskilt krävande tidpunkter. Eventuellt kunde man utveckla 

detta samarbete ytterligare så att det innefattar en än mer detaljerad och långtgående årlig 

planering av samarbetet och så att myndigheterna tillsammans gör upp en konkret 

verksamhetsplan gällande det inkommande årets samarbete. Denna kunde, förutom den 

planerade PTG-verksamheten vid särskilt krävande tidpunkter, innehålla målsättningar, 

metoder och teman för sampatrullering samt planerad utbildning och arbetsplatsrotation 

mellan myndigheterna. Detta är också i enlighet med att Polis 1 i intervjun sa att polisens 

och gränsbevakningens samarbete och gemensamma övningar måste ske på ett sätt som 

ledningen godkänt. 

 

8.2.4 Oklarheter i samarbetsformen och beslutskedjan 

I delkapitel 7.2 presenterades intervjusvaren gällande myndighetssamarbetets laglighet. 

Gräns 1 anser att lagstiftningen är invecklad och att polisen kunde ha lite bättre kunskap 

om gränsbevakningslagen. Gräns 1 tar i intervjun upp att det finns många olika 

samarbetsformer att det kan vara svårt att hålla reda på vilket slags samarbete det är fråga 

om. Gräns 1 uppger att en begäran av polisen om att gränsbevakningen i enlighet med 

gränsbevakningslagen 21§ skall sköta ett brådskande polisuppdrag skall komma på 

begäran av en till befälet hörande polisman, men att det i praktiken framförs av polisens 

fältchef. Han tror, baserat på diskussioner med kollegor och bekanta, inte att den allmänna 

ledaren alltid är medveten om att en sådan begäran görs. Gränsbevakningen tolkar det ändå 

alltid som att polisen ledningssystem fungerar och att begäran kommer från en till befälet 

hörande polisman. 

 

Oklarheterna gällande beslutskedjan bekräftas också av Polis 1:s svar om att han tror det 

kan vara en svaghet gällande myndigheternas samarbete att man ibland genar då det gäller 

”tjänstehjälpsprocessen”. Detta leder enligt honom till att man kan ifrågasätta 

gränsbevakningens rätt att agera. Polis 2 berättar att begäran om hjälp av 

gränsbevakningen i praktiken sker så att polisens fältchef ringer gränsbevakningens 

fältchef och sedan kvitterar sin begäran via polisens allmänna ledare. Formella 

handräckningsbegäran skickas enligt honom inte längre. 

 

I intervjun med Gräns 2 framkom det att det ur gränsbevakningens synvinkel inte alltid 

uppfattas som klart på basis av vilken lag polisen begär hjälp av gränsbevakningen. På den 

operativa nivån förekommer det situationer, i vilka man på vägen till uppdraget får fundera 
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över eller begära information om vilken lag som ger gränsbevakningen rätten att agera. I 

intervjuerna framgår också att det finns olika tolkningar då det gäller en situation där 

polisen begär att gränsbevakningen skall sköta ett uppdrag som inte är brådskande i 

enlighet med gränsbevakningslagen 21§. Gräns 1 uppger att det vid icke-brådskande 

uppdrag som polisen begär att gränsbevakningen skall sköta blir fråga om 

handräckningsbegäran. Detta är undantaget den gemensamma övervakningsverksamheten 

som görs baserat på PTG-lagen. Gräns 2 ger i sin intervju ett exempel på ett uppdrag som 

man inte uppfattade som brådskande men skötte om på begäran av polisen. Det gick ut på 

att avlägsna en person från en plats i Nagu kyrkby. Han tolkade inte det som en 

handräckningsbegäran utan som ett uppdrag gällande allmän ordning och säkerhet, vilket 

sköts enligt gränsbevakningslagen 21§. Enligt Polis 1 kan dödsorsakutredningarna i 

skärgården vara ett juridiskt problem. Dödsfallsutredningar kan bli aktuella på öar och 

båtar. Det rör sig inte om ett brådskande polisuppdrag eller om brottsutredning och 

gränsbevakningen har således inte rätt att sköta uppdraget. Detta sköts för tillfället genom 

att polisen begär att gränsbevakningen skall utföra platsundersökning och transportera 

kroppen. Också Gräns 1 tar upp dödsorsaksutredningarna som ett uppdrag som 

gränsbevakningen ibland sköter om trots att det hör till polisen. 

 

Gräns 1 uppger att oklarheter gällande samarbetsformen i praktiken inte leder till att 

uppdragen inte sköts. Befogenhet att sköta uppdragen finns, men det kan vara fråga om att 

man har olika syn på samarbetsformen. Enligt vad som framkommit i kapitel 6 gällande 

lagstiftning kan dock oklarheter i samarbetsformen rent konkret leda till att 

gränsbevakningens befogenheter påverkas. Gränsbevakningen har i enlighet med 

lagstiftningen som presenterades i kapitel 6 polisbefogenheter enbart då de sköter om ett 

polisuppdrag i enlighet med gränsbevakningslagen 21§. Om det är fråga om en 

handräckningsbegäran eller agerande baserat på PTG-lagen har gränsbevakningen enbart 

sina egna befogenheter. Det har också betydelse för själva kontakten mellan 

myndigheterna på basis av vilken lag polisen begär hjälp av gränsbevakningen. Detta 

påverkar vem som har rätt att begära denna hjälp och vem som kan fatta beslut om hjälpen 

ges. Vid handräckningsbegäran av polisen till gränsbevakningen skall, i enlighet med 

lagstiftningen som presenterades i kapitel 6, handräckningen enligt polislagen begäras av 

en polisman som hör till befälet om inte sakens brådskande natur föranleder något annat. 

Här krävs också i enlighet med gränsbevakningslagen 77§ att beslutet om givande av 

handräckning fattas av chefen för en förvaltningsenhet eller en gränsbevakningsman med 

minst löjtnants grad som vid förvaltningsenheten skriftligen har förordnats att sköta 
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uppdraget. Om det är fråga om skötandet av ett brådskande uppdrag enlig 

gränsbevakningslagens 21§ skall detta alltid begäras av en polisman som tillhör befälet, 

varefter gränsbevakningsväsendet kan sköta uppgiften. Om man däremot använder sig av 

PTG-lagens 2§ räcker det med en begäran för annan PTG-myndighets räkning för att en 

PTG-myndighet skall kunna vidta en åtgärd i samband med brottsbekämpning. Oklarheter 

gällande samarbetsformen kan således leda till oklarheter gällande vem som kan fatta 

beslut gällande myndigheternas samarbete. Eftersom oklarheter i samarbetsformen 

påverkar gränsbevakningens befogenheter samt den beslutskedja som krävs för att 

myndigheterna enligt lagstiftningen skall kunna samarbeta måste detta tolkas som en 

svaghet gällande samarbetet. Lagligheten i myndigheternas verksamhet kan bli lidande om 

inte samarbetsformen är klar. 

 

För att förmildra detta problem borde man bland polisen få mer kunskap om de olika 

samarbetsformerna som kan vara aktuella vid polisens och gränsbevakningens samarbete. 

Polisens fältchefer fattar beslut om åtgärder vid uppdrag i skärgården och utbildning för 

dem skulle kunna leda till en större kunskap. Man kunde också förbättra 

arbetsprocedurerna så att polisen vid sin begäran om hjälp av gränsbevakningen också 

klargör på vilken lag detta baserar sig. Man kunde också framarbeta en lättöverskådlig 

modell för de olika möjligheterna för polisen att begära hjälp av gränsbevakningen då det 

gäller skötande av polisuppdrag. Jag har i figur 8 utarbetat ett exempel på en sådan modell. 

Modellen är endast ett exempel på hur en modell över myndighetssamarbetets olika 

möjligheter kunde se ut. Vilken polisman som helst kan exempelvis begära om hjälp av 

gränsbevakningen på basis av PTG-lagens 2§, men i praktiken skulle det vara enklare och 

klarare om kontakten mellan myndigheterna sköts enhetligt av fältchefen. I en färdig 

modell kunde man också lägga till telefonnummer och övriga kontaktuppgifter till 

gränsbevakningen. 



65 

 

 

Figur 8: Exempel på modell över polisens möjligheter att begära hjälp av 

gränsbevakningen gällande skötande av polisuppdrag. 

 

8.3 Möjligheter 

Jag har i undersökningen identifierat två möjligheter gällande polisens och 

gränsbevakningens samarbete under skötande av polisens alarm- och 

övervakningsuppdrag. Dessa presenteras i detta delkapitel och samtidigt analyserar jag hur 

man kunde försäkra sig om att dessa utnyttjas. 

 

8.3.1 Politisk vilja att satsa på glesbygden och samarbete 

I kapitel 5 presenterade och tolkade jag de nationella målsättningarna och strategierna som 

finns gällande säkerheten på glesbygden. Antti Rinnes regering vill enligt 

regeringsprogrammet (2019) öka myndigheternas närvaro och synlighet i synnerhet på 

områden där servicenivån är som sämst. I regeringsprogrammet framgår också bl.a. att 

gränsbevakningens resurser skall tryggas, att det administrativa samarbetet mellan 

säkerhetsmyndigheterna skall utvecklas och att PTG-samarbetet skall fortsätta. Även den 

tidigare regeringen, Juha Sipiläs regering, betonade vikten av att polisens operativa 

handlingsförmåga omfattar hela landet. Enligt Inrikesministeriets redogörelse för den inre 
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säkerheten krävs det ett övergripande myndighetssamarbete i en komplicerad 

säkerhetsmiljö. (Inrikesministeriet, 2016.) I den lägesrapport gällande säkerhet i 

glesbygdsområden, som publicerades av Inrikesministeriet 2016, anges ökat och förbättrat 

myndighetssamarbete som en direkt åtgärdsrekommendation för att kunna förbättra 

säkerheten på glesbygden (Inrikesministeriet, 2014). 

 

Det kan således sägas finnas en klar politisk vilja och målsättning att skapa säkerhet och 

trygghetskänsla även i skärgården, och en av metoderna som nämns för detta är 

myndighetssamarbete. Både nuvarande och föregående regering har betonat vikten av 

trygghet oberoende var i Finland man bor, samt betonat vikten av myndighetssamarbete. 

För myndigheterna gäller det att utnyttja denna möjlighet t.ex. för att få ökade resurser. Det 

kunde vara av vikt att försäkra sig om att de ökade resurserna man från politiskt håll vill 

satsa på glesbygden de facto styrs till sådan polisverksamhet. Eftersom skärgårdsområden 

med sin svårtillgängliga geografi är unika områden i Finland kunde man kanske i 

framtiden tänka sig att polisinrättningar som har skärgårdskommuner på sitt 

verksamhetsområde kunde få någon form av skärgårdstillägg för att konkret användas för 

att säkerställa polisens synlighet på dessa områden. I intervjun med Polis 1 framgick dock 

att han anser att det är bättre att staten definierar polisens målsättningar gällande t.ex. 

glesbygden, utan att via politisk styrning definiera hur pengarna skall användas. 

 

8.3.2 Synergieffekter 

Gräns 1 och Polis 1 anser enligt sina intervjusvar, som presenterades i delkapitel 7.5 

angående frågetemat resurser, att det i framtiden borde vara möjligt att få till 

synergieffekter för att förbättra möjligheterna till samarbete mellan polisen och 

gränsbevakningen. Gräns 1 tycker det är onödigt att två myndigheter kämpar med samma 

problem. T.ex. gällande anskaffning och service av båtar skulle myndigheterna i framtiden 

kunna göra detta tillsammans. Också Polis 1 menar att gemensam anskaffning av båtar 

kunde vara en framtida möjlighet gällande synergieffekter. Gräns 1 nämner också 

båtpolisbesättningarnas och sjöbevakningsbesättningarnas behörigheter som ett exempel 

hur man via synergieffekter kunde åstadkomma förbättringar för att lättare kunna nå de 

krav som ställs på farkosternas besättning. För myndigheterna gäller det med andra ord 

enligt informanterna att försäkra sig om att utnyttja möjligheterna till synergieffekter i 

framtiden. 
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8.4 Hot 

Jag har i undersökningen identifierat ett antal hot gällande polisens och gränsbevakningens 

samarbete vid skötande av polisens alarm- och övervakningsuppdrag. Dessa presenteras i 

detta delkapitel och samtidigt analyserar jag hur man kunde gå runt, förmildra, avlägsna 

och/eller förvandla hoten till möjligheter. 

 

8.4.1 Begränsande och svårtolkad lagstiftning 

Som framgick i avsnitt 8.2.4. verkar det vara oklart enligt vilken lag gränsbevakningen 

sköter om polisuppdrag. Man kan uppfatta detta som att lagstiftningen kan vara svårtolkad, 

vilket kan vara ett hot mot myndigheternas samarbete. En svårtolkad lagstiftning kan leda 

till osäkerhet för polisen gällande rätten att begära hjälp av gränsbevakningen och för 

gränsbevakningen gällande rätten att ge hjälp. Bl.a. avgörs gränsbevakningens 

befogenheter direkt av om det är fråga om en begäran om åtgärder i enlighet med 

gränsbevakningslagen, en handräckningsbegäran i enlighet med polislagen eller en begäran 

baserad på PTG-lagen. 

 

Polis 2 tycker i sin intervju att även icke-brådskande uppdrag i samma form som 

brådskande uppdrag kunde utföras av gränsbevakningen och tycker också att övervakning 

inom polisens uppgiftsområde klarare borde tillåtas för gränsbevakningen. Lagstiftningen 

begränsar för närvarande gränsbevakningens möjligheter att sköta polisåtgärder i 

skärgården. Med andra ord finns det en risk att icke-brådskande polisuppdrag i skärgården, 

vilka kunde skötas av gränsbevakningen, inte sköts överhuvudtaget för att lagstiftningen 

inte tillåter detta. Detta kan anses tala emot polisens värdering om service och regeringens 

målsättning att öka myndigheternas närvaro där servicenivån är lägst. Enligt vad som 

framgår av Inrikesministeriets redogörelse för den inre säkerheten är gränsbevakningen 

snart den enda handlingskraftiga myndigheten i de glest bosatta områdena vid kusten. 

(Inrikesministeriet, 2016, s. 16) Att via lagstiftningsförändringar ge gränsbevakningen 

möjligheter att i enskilda fall sköta alla typer av polisuppdrag, även de icke-brådskande, 

kan enligt intervjuundersökingen vara en metod att avlägsna hotet om att icke-brådskande 

uppdrag i skärgården inte sköts om p.g.a. att lagen inte tillåter detta.  Jag tror ändå att det är 

viktigt att behålla formuleringen om enskilda fall. Annars finns det en risk för att det blir 

automatik att polisen, p.g.a. begränsade resurser, frågar om gränsbevakningen kan sköta 

polisuppdrag i skärgården. Gränsbevakningen har sina egna uppgifter och har knappast 

möjlighet att i alltför stor utsträckning sköta polisens icke-brådskande uppdrag, men i de 

fall de har resurser för detta skulle man via lagförändring kunna öka servicenivån i 
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skärgården och också ge gränsbevakningen polisbefogenheter då de sköter om de icke-

brådskande polisuppdragen. Det skulle också vara klarare om alla polisuppdrag som 

gränsbevakningen på polisens begäran utför, baserar sig på samma lag. På det viset kunde 

både polisen och gränsbevakningen bättre åtskilja när det är fråga om utförande av 

polisuppdrag och när det fråga om handräckning.  

 

8.4.2 Förmedling av uppdragen sker inte direkt till gränsbevakningen 

I intervjuerna som presenteras i delkapitel 7.4 gällande omvärldens inverkan på 

myndighetssamarbetet tar informanterna upp problematiken med att förmedling av 

polisuppdrag inte sker direkt till gränsbevakningen. Gräns 2 är av den åsikten att det skulle 

leda till kortare utryckningstid om gränsbevakningen fick direkt information om ett 

polisuppdrag via nödcentralen. Det tar tid för patrullerna att komma iväg och det är ändå 

lätt att vid behov inhibera uppdraget. Polis 2 anser att man borde tillåta nödcentralen att 

förmedla polisuppdrag direkt till gränsbevakningen, varefter polisen tar ställning till om 

polisen också borde delta i uppdraget. Gräns 1 uppger att gränsbevakningen tidigare via 

den gamla nödcentralmodellen som ett infouppdrag fick information om polisuppdrag som 

inträffade i skärgården. Nuförtiden ges enligt Gräns 1 inte information om dessa uppdrag 

direkt till gränsbevakningen, utan Nödcentralsverket och Polisstyrelsen tolkar 

lagstiftningen som att gränsbevakningen får information om uppdraget först då polisen har 

tagit ett beslut om att de begär att gränsbevakningen skall utföra det brådskande uppdraget 

på basis av gränsbevakningslagens 21§. Gräns 1 anser att lagstiftningen och tolkningen av 

denna utgör ett hot mot medborgarnas rätt att snabbt få hjälp. Informationen om 

brådskande polisuppdrag i skärgården borde också enligt honom förmedlas snabbare till 

gränsbevakningen. 

 

Enligt lagen om nödcentralsverksamhet 4§ (Lag om nödcentralsverksamhet, 2010) har 

nödcentralsverket till uppgift att producera nödcentralstjänster. Med nödcentralstjänster 

avses i nödcentralslagen mottagande och bedömning av nödmeddelanden och andra 

motsvarande meddelanden som förutsätter omedelbara åtgärder av räddningsväsendets, 

polisens eller social- och hälsovårdens myndigheter samt förmedling av meddelanden och 

uppdrag i enlighet med myndighetsanvisningar till berörda myndighet eller till den som 

enligt avtal sköter myndighetens uppgifter.  

 

Enligt lagen ska med andra ord nödcentralen förmedla uppdrag till berörda myndighet och 

i anslutning till detta stödja myndighetens verksamhet. I och med att gränsbevakningen 
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sköter om brådskande polisuppdrag först på beslut av till befälet hörande polisman, eller då 

de själva konfronteras med ett sådant brådskande polisuppdrag, förmedlar nödcentralen 

enligt lagen om nödcentralverksamhet inte uppdraget direkt till gränsbevakningen. För att 

kunna avlägsna hotet gällande att nödcentralen inte kan förmedla uppdragen direkt till 

gränsbevakningen, före polisen har meddelats, krävs att lagstiftningen förändras så att 

gränsbevakningen är behörig att sköta polisuppdrag utan polisens begäran, alternativt att 

tolkningen av att gränsbevakningen konfronteras med ett brådskande polisuppdrag 

innefattar att man får information om det via nödcentralen. 

 

Enligt lagen om nödcentralverksamhet 4§ skall nödcentralverket dessutom i anslutning till 

produktionen av nödcentralstjänster stödja polisens verksamhet. Detta kan enligt lagen röra 

sig om åtgärder i samband med förmedling av uppdrag och andra sådana uppgifter i 

anslutning till stödjande av myndigheternas verksamhet som det är ändamålsenligt att 

nödcentralsverket utför. Enligt statsrådets förordning om nödcentraltjänster (2010) kan 

sådana brådskande stödtjänster som hör till produktionen av nödcentralstjänster gälla bl.a. 

extra larm och ändring av larmrespons samt förmedling av begäran om handräckning och 

annan begäran om stöd. Man skulle enligt detta kunna förmildra hotbilden gällande att 

reaktionstiden lider då det kommer brådskande polisuppdrag till skärgården genom att via 

nödcentralens stödfunktioner få till stånd en försnabbad reaktionstid då det är fråga om 

brådskande uppdrag. Detta kunde i enlighet med nuvarande lagstiftning ske så att 

fältchefen, då han tar emot ett brådskande uppdrag i skärgården, direkt begär stöd av 

nödcentralen på så sätt att nödcentralen förmedlar information om det kommande 

uppdraget till gränsbevakningen. Särskilt vid brott mot liv och hälsa kan varje minut vara 

viktig och att polisen direkt begär att gränsbevakningen informeras för att sedan vidta 

vidare åtgärder, kan vara en metod för att undvika att tid går till spillo. Ännu bättre skulle 

det kunna vara om Nödcentralverket och Polisstyrelsen tog ställning till att sådana 

stöduppgifter ges per automatik, t.ex. vid brådskande uppdrag som berör liv och hälsa, och 

där gränsbevakningens patruller är närmast händelseplatsen. På detta sätt skulle polisen 

meddelas först om händelsen, men inte ha initiativet och ansvaret för att genast informera 

gränsbevakningen, utan nödcentralen skulle ha som rutin att direkt då polisen meddelats 

anmäla om ett möjligt kommande uppdrag till gränsbevakningen och även direkt meddela 

polisen om att ett sådant meddelande görs. Ansvaret för ett förmedlat uppdrag övergår 

enligt lagen om nödcentralverksamhet 11§ på den mottagande myndigheten när denna har 

tagit emot meddelandet eller uppdraget. I detta fall skulle inte gränsbevakningen överta 
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ansvaret för uppdraget då de meddelas om saken, men de kunde vidta nödvändiga 

förberedelser för att snabbt kunna agera då polisen tar kontakt. 

 

8.4.3 Minskade resurser i framtiden 

I delkapitel 7.5 presenteras intervjusvaren gällande resurser. Gräns 1 tror att minskade 

resurser i framtiden i första hand skulle leda till att övervakningsverksamheten och andra 

dylika uppdrag som man inte måste sköta uteblir. Detta skulle enligt honom påverka 

myndighetsnärvaron och kunna påverka benägenheten att begå brott. Också Gräns 2 tror 

att brottsligheten i framtiden kan öka i skärgården, dels p.g.a. att myndigheternas närvaro 

är liten. 

 

Hotbilden om att minskade resurser i framtiden kan leda till en ökad brottslighet kan också 

härledas från Cohen och Felsons så kallade rutinaktivitetsteori, som presenteras i kapitel 1. 

Enligt denna måste tre förutsättningar vara uppfyllda för att ett brott skall kunna begås. 

Dessa förutsättningar är att det finns en motiverad förövare, ett lämpligt objekt och en 

avsaknad av kapabla väktare. Man kan förebygga brott och öka säkerheten och 

säkerhetskänslan genom att avlägsna en av de tre förutsättningarna. (Sarnecki, 2015, s. 

103−104) En situation i vilken brottslingar söker sig till skärgården skulle leda till att 

rutinaktivitetsteorins förutsättning om en motiverad förövare uppfylls. Lämpliga objekt 

finns det gott om i skärgården och om det då ännu p.g.a. minskade resurser i framtiden 

råder en avsaknad av kapabla väktare är alla förutsättningar uppfyllda för att brott skall 

kunna begås. Om polisen och/eller gränsbevakningen i framtiden har mindre resurser, 

vilket enligt informanterna skulle försvåra en aktiv närvaro i skärgården, kan detta leda till 

en ökad brottslighet på området. 

 

Det verkar dock baserat på intervjuerna som att denna hotbild inte är aktuell åtminstone i 

den närmaste framtiden. Polis 1 uppger att man nu på regeringsnivå vill öka på resurserna 

för såväl polisen som gränsbevakningen och Gräns 1 litar på att det alltid kommer att 

finnas resurser för att sköta brådskande uppdrag. Polis 2 tror att resurserna i den närmaste 

framtiden kommer att bestå. 

 

Trots att hotet inte för tillfället är stort kan det vara bra att vara medveten om hur minskade 

resurser i framtiden kan hota samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen. Gällande 

denna hotbild är det främst fråga om att man genom åtgärder kan förmildra det externa 

hotet. Ett effektiviserat och ökat polissamarbete med gränsbevakningen, kan vara en metod 
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för att öka myndighetsnärvaron i Åbolands skärgård. Genom att ha fungerande 

samarbetsformer kan man effektivare kombinera bägge myndigheternas resurser och 

behålla myndigheternas synlighet, även om resurserna i framtiden minskar. Enligt 

rutinaktivitetsteorin kan man genom att upprätthålla myndighetsnärvaron förhindra att 

brottsligheten ökar. Man kan också tänka sig att man riktar in övervakningen så att den ger 

största möjliga säkerhetskänsla. Ett av de nuvarande sätten att mäta känslan av säkerhet 

bland befolkningen är polisbarometer undersökningen. Polisbarometern är en 

intervjuundersökning i vilken man undersöker medborgarnas bedömningar av polisens 

verksamhet och Finlands inre säkerhet. Undersökningen gjordes senast år 2018 och ur den 

framgår att befolkningen anser att rattfylleri är den brottslighet som oroar dem mest. 

(Vuorensyrjä & Fagerlund, 2018.) Att t.ex. rikta in myndighetssamarbetet och den 

övervakande verksamheten i skärgården till den formen av övervakning borde i sådana fall 

öka säkerhetskänslan. 

 

8.4.4 Skärgårdsbefolkningen anmäler inte brott 

Frågetemat omvärldens inverkan på myndighetssamarbetet presenteras i delkapitel 7.4. 

Där framkom informanternas svar gällande hotbilden att ortsbefolkningen i skärgården inte 

anmäler brott. Polis 2 anser att det största hotet för invånarna i skärgården är att man låter 

bli att be om hjälp då man uppfattar det som att det inte finns hjälp tillhanda. Polis 1 tror 

också att det är sant att flera brott som sker i skärgården inte anmäls till polisen, eftersom 

man upplever att myndigheterna inte reagerar. Gräns 2 berättade i sin intervju att han tror 

att skärgårdsbefolkningen, särskilt då det är fråga om mindre brott, inte anmäler dessa till 

myndigheterna. Det kan också enligt honom leda till att man själva försöker reda upp 

situationerna. 

 

Om man i skärgården inte begär hjälp eller anmäler om brott finns det en risk att detta 

leder till en ond spiral. Om man vid myndigheternas planering av resursanvändning bl.a. 

använder statistik över mängden brott och alarmuppdrag som informationskälla, finns det 

en risk för att skärgårdsbefolkningens passivitet gällande att begära hjälp och anmäla brott 

leder till att resurserna för området minskar. Detta påverkar också direkt polisens och 

gränsbevakningens möjligheter till samarbete och möjligheter att vara närvarande i 

skärgården. Gräns 1 sade i sin intervju att minskade resurser i första hand leder till minskad 

övervakningsverksamhet. En ytterligare minskad övervakningsverksamhet och 

myndighetsnärvaro kan leda till en ännu högre tröskel för att begära hjälp och anmäla 

brott. Om man tillämpar den tidigare bl.a. i inledningen nämnda rutinaktivitetsteorin och 



72 

 

tänker sig att skärgårdens befolkning är en sorts väktare som övervakar området och 

anmäler om brottslighet, kan hotbilden att man inte reagerar på brottsligheten leda till ökad 

brottslighet. 

 

Hotbilden om dålig reaktionsförmåga bland skärgårdsbefolkningen är i sig extern, eftersom 

myndigheterna inte direkt kan påverka människors beteende. Indirekt kan myndigheterna 

ändå påverka och förmildra hotbilden. Detta kan man göra t.ex. i resursplaneringen genom 

en medvetenhet om att en relativt liten mängd brott och utryckningar i skärgården inte 

behöver betyda att det inte sker brott där. Man kan använda sig av andra analysmetoder för 

att kunna rikta in verksamheten på rätt områden. Om man t.ex. som ett fiktivt exempel ser 

på antalet blåstester det görs per konstaterat rattfylleri i skärgården och det enligt detta 

verkar vara vanligare med rattfylleri i skärgården än i övriga verksamhetsområdet kan man 

rikta övervakning till just denna typ av brottslighet. Att planera in sampatrullering för vissa 

temaövervakningar kan vara ett effektivt sätt för myndigheterna att öka sin synlighet i 

skärgården och denna typ av sampatrullering förespråkades ju tidigare av både Gräns 1 och 

Gräns 2. 

 

Det enklaste sättet att påverka skärgårdsbefolkningens reaktionsförmåga gällande brott kan 

ändå vara att myndigheterna helt enkelt arbetar för att vara närvarande i skärgården och 

sköter om uppdragen i enlighet med sina värderingar om service, rättvisa och kompetens, 

och med dessa metoder upprätthåller ett förtroende hos befolkningen. Genom att öka sin 

lokalkännedom och insikt i möjligheterna till samarbete med gränsbevakningen kan 

polisen öka servicenivån också i skärgården. En ökad servicenivå där 

skärgårdsbefolkningen känner att de får hjälp och att myndigheterna reagerar borde sänka 

reaktionströskeln och således förmildra denna hotbild.  

 

8.5 Illustration av SWOT-analysen 

Samtliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot som presenterats i analyskapitlet 

sammanfattas i figur 9. 
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Figur 9: Sammanfattning av resultaten i undersökningens SWOT-analys. 

 

8.6 Utveckling av samarbetet 

Jag har presenterat olika åtgärdsförslag i samband med att SWOT-analysens resultat har 

redovisats. I det följande lyfter jag utan att rangordna dem fram de tre mest konkreta och 

väsentliga åtgärdsförslagen och hur åtgärdsförslagen enligt undersökningen kunde utveckla 

samarbetet mellan polisen och gränsbevakningen. 

 

Ett exempel på en sådan åtgärd är, förutom att behålla Kimitoöns bypolispatrull även i 

framtiden, att skapa en motsvarande bypolispatrull också för Pargas, alternativt att 

utnämna en fält- eller närpolispatrull som ansvarig för att planera övervakning och 

samarbete med gränsbevakningen i skärgården. För närvarande är en trafikgrupp ansvarig 

för övervakningen i Pargas. Trafikgruppen samarbetar dock inte med gränsbevakningen 

och har inte möjlighet att närvara i skärgården lika ofta som en bypolispatrull. Det kan 

anses vara önskvärt att få så stor synlighet som möjligt för att öka på trygghetskänslan i 

skärgården, och då är det bättre att en patrull ofta är närvarande än att flera patruller mer 

sällan närvarar i skärgården. Man kunde tänka sig en patrull som i enlighet med ledningens 

riktlinjer planerar in egen övervakning och övervakning tillsammans med 

gränsbevakningen. Denna riktade övervakning kunde fokusera på maximal synlighet och 

ökning av trygghetskänslan i skärgården. Eftersom resurserna är knappa kunde patrullen 

användas också för andra uppgifter, men t.ex. genom effektiv övervakning och välplanerat 
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samarbete skulle man kunna få till stånd en ökad närvaro i skärgården. Man kan t.ex. tänka 

sig att patrullen övernattar vid sjöbevakningsstationen för att maximera tiden i skärgården 

under sina övervakningsdagar. Att ha en särskilt utnämnd patrull för skärgården bör också 

enligt undersökningen leda till positiva samarbetseffekter gällande lokalkännedom och 

förtroende. Om inte detta är möjligt kan man försöka utveckla samarbetet mellan den 

trafikgrupp som nu är ansvarig för området och gränsbevakningen. Detta första 

utvecklingsförslag illustereras i figur 10. 

 

 

Figur 10: Utvecklingsförslag 1. 

 

En annan åtgärd som på flera sätt kunde påverka samarbetet positivt är en mer noggrann 

planering av myndigheternas samarbete. Det kunde t.ex. röra sig om att utveckla PTG-

samarbetet så att man, förutom att planera när och var man under större händelser skall 

samarbeta, också planerade formerna och kvantiteten av mer vardagligt 

övervakningssamarbete. Man kunde förslagsvis på samma gång planera gemensamma 

målsättningar, utbildningsbehov och personalrotation mellan myndigheterna. Alternativt 

eller varför inte kompletterande, kunde man göra upp en verksamhetsplan för hur man vill 

sköta glesbygdsverksamheten på området. Denna skulle kunna innefatta 

myndighetssamarbetets former och målsättningar. Om dessa åtgärder inte är möjliga eller 

kan prioriteras skulle det kunna vara ett bra alternativ att inkludera en målsättning gällande 

glesbygdsverksamheten i polisinrättningens resultatavtal. Genom en noggrannare planering 

av myndighetssamarbetet eller glesbygdsverksamheten kunde man åstadkomma positiva 

effekter gällande t.ex. närvaro, förtroende, effektivitet och kompetens. Detta andra 

utvecklingsförslag illustereras i figur 11. 
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Figur 11: Utvecklingsförslag 2. 

 

Att utveckla arbetsprocesserna är en annan åtgärd som kunde utveckla samarbetet mellan 

polisen och gränsbevakningen på många sätt. Jag har bl.a. presenterat ett åtgärdsförslag 

gällande att polisen i sin begäran om hjälp av gränsbevakningen också alltid klargör på 

vilken lag detta baserar sig. För detta ändamål kunde man också framarbeta en 

lättöverskådlig modell, t.ex. i enlighet med figur 8 som presenterades i avsnitt 8.2.4, över 

polisens möjligheter att begära hjälp av gränsbevakningen gällande skötande av 

polisuppdrag. Vidare har jag i undersökningen presenterat åtgärdsförslag gällande hur ett 

polisuppdrag förmedlas till gränsbevakningen. Genom att skapa en arbetsprocess i vilken 

nödcentralen har ansvar för att som stöd för polisen meddela om ett kommande brådskande 

polisuppdrag till gränsbevakningen kan man bl.a. förbättra responstiderna och förbättra 

tryggheten i skärgården. Detta kunde i praktiken ske genom att nödcentralsoperatören 

förmedlar uppdraget till polisen och samtidigt frågar om informationen om uppdraget 

också skall förmedlas direkt till gränsbevakningen. Detta tredje åtgärdsförslag presenteras i 

figur 12. 

 

 

Figur 12: Utvecklingsförslag 3. 
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9 Sammanfattning och diskussion 

Polisens samarbete med gränsbevakningen har en viktig roll då det gäller att skapa 

säkerhet i skärgårdsmiljö. Syftet med denna undersökning har varit att via teorianalys och 

kvalitativa intervjuer analysera och utveckla samarbetet mellan polisen och 

gränsbevakningen gällande säkerhetsarbetet i den åboländska skärgården. Jag har i 

undersökningen presenterat samarbetsteori gällande samarbete i allmänhet samt mer 

specifikt samarbete mellan polisen och gränsbevakningen. I undersökningen har jag också 

analyserat de riktlinjer och målsättningar som finns gällande polisens glesbygdsverksamhet 

samt den lagstiftning som styr denna verksamhet. De kvalitativa semistrukturerade 

intervjuerna har gjorts med två personer som arbetar inom polisen och två personer som 

arbetar inom gränsbevakningen. Med detta tillvägagångssätt har jag gjort en s.k. SWOT-

analys och fått fram de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns gällande polisens 

och gränsbevakningens samarbete under skötande av polisuppdrag i den åboländska 

skärgården. På basis av denna SWOT-analys har jag sedan presenterat åtgärdsförslag, vilka 

kunde utveckla myndigheternas samarbete och således också förbättra säkerheten i 

skärgården. 

 

I denna undersökning har det framkommit att det finns goda förutsättningar för samarbete 

mellan myndigheterna. Myndigheterna har liknande målsättningar och värderingar och det 

finns ett högt förtroende för varandra, en stark vilja att samarbeta samt en förståelse för 

samarbetets betydelse gällande skärgårdsbefolkningens säkerhet. Dessutom förekommer 

det gemensamma utbildningar och arbetsplatsrotation. Andra styrkor som identifierats i 

undersökningen är den planerade PTG-verksamheten, vid vilken myndigheterna 

tillsammans planerar sitt samarbete vid särskilda tidpunkter och platser samt den 

bypolisverksamhet som finns på Kimitoön. En motsvarande bypolispatrull finns dock inte i 

Pargas, vilket enligt undersökningen är en svaghet. 

 

Resurserna är alltid svåra att få att räcka till för polisen och detta är också enligt 

undersökningen en svaghet gällande möjligheterna att samarbeta. De begränsade 

resurserna begränsar också möjligheterna att utföra övervakning självständigt eller via 

sampatrullering i skärgården och begränsar också utryckningstiderna. Detta gör ett 

effektivare samarbete mellan polisen och gränsbevakningen önskvärt. En framtida 

möjlighet för att förbättra resurserna kunde enligt undersökningen vara att man drar mer 

nytta av synergieffekter, t.ex. vid anskaffning av båtar. 
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Ur undersökningen framgår att vikten av myndighetssamarbete samt säkerhet även i 

landets glesbebyggda områden betonas av landets beslutsfattare och i de nationella 

strategier och målsättningar som finns gällande den inre säkerheten. Denna politiska vilja 

måste ses som en möjlighet för att kunna utveckla myndighetssamarbetet. Det kan dock 

enligt undersökningen vara en svaghet om myndighetssamarbetet och 

glesbygdsverksamheten inte syns som konkreta målsättningar i polisinrättningens 

resultatavtal eller att man inte har någon verksamhetplan för glesbygdsverksamheten. 

 

Ett hot mot samarbetet är enligt undersökningen att lagstiftningen kan vara begränsande 

och svårtolkad. Detta kan leda till oklarheter gällande vilken typ av samarbete men utför 

och påverka de befogenheter som gränsbevakningen har till förfogande och också leda till 

oklarheter i vem som har rätt att besluta om samarbetet. Ett annat hot mot samarbetet och 

framförallt säkerheten i skärgården är att nödcentralen inte, före ett polisbefäl beslutat om 

saken, kan ge information om ett brådskande uppdrag direkt till gränsbevakningen trots att 

det är mest ändamålsenligt att de sköter om uppdraget. Undersökningen har också 

identifierat framtida hotbilder gällande indragna resurser samt gällande att skärgårdsborna 

inte anmäler brott till myndigheterna. 

 

De tre mest konkreta metoderna för polismyndigheten på området att utveckla samarbetet 

är enligt denna undersökning att utnämna/skapa en patrull som är ansvarig för övervakning 

och samarbete tillsammans med gränsbevakningen, att fördjupa planeringen av PTG- och 

glesbygdsverksamhet och fastställa målsättningar gällande dessa, samt att förbättra sina 

arbetsprocesser gällande begäran om hjälp av gränsbevakningen och förmedlande av 

polisuppdrag till gränsbevakningen. 

 

Jag har i undersökningen strävat efter att genom en relativt liten mängd intervjuer få fram 

ett så omfattande svar på mina frågeställningar som möjligt. För att säkerställa detta har jag 

valt informanter som har bra insikt i frågeställningarna, men ändå via sina arbetsuppgifter 

har olika perspektiv på dessa. Jag har dessutom gjort teorianalys för att få fram information 

till SWOT-analysen och som underlag för de kvalitativa intervjuerna. Jag har i 

undersökningen beaktat de etiska aspekterna som ställs på forskning. Detta har jag gjort 

bl.a. genom att vara klar och tydlig då jag kommit överens med informanter om deras 

deltagande i undersökningen, och om förutsättningarna för deras deltagande. Jag har själv 

tolkat och analyserat teorin samt intervjuerna och tagit i beaktande att undersökningen 
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skall ha så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Detta har jag gjort bl.a. genom att 

banda in intervjuerna och vara noggrann med transkriberingen. Intervjuerna har gjorts på 

svenska och finska och till analysdelen i undersökningen har jag översatt de finska 

uttrycken. Detta kan vara problematiskt, då det kan vara svårt att direkt översätta ett 

intervjusvar. Att jag gjort intervjuerna personligen underlättar dock tolkningen av svaren 

och således är det också lättare att hitta en lämplig översättning av svaret som på bästa sätt 

beskriver vad informanten menade med sitt svar.  

 

Att polisen och gränsbevakningens samarbete fungerar på bästa sätt är av stor betydelse för 

säkerheten i skärgården. Samarbetet påverkar såväl den subjektiva som den objektiva 

känslan av säkerhet och med myndigheternas begränsade resurser kan det vara helt 

avgörande att samarbetet fungerar för att utryckningstiderna inte skall bli för långa och för 

att det skall finnas en synlig myndighetsnärvaro i skärgården. Jag hoppas att denna 

undersökning kan inspirera till fortsatt forskning gällande myndighetssamarbete och 

säkerhet i skärgården. Sådan forskning kunde t.ex. ha som syfte att granska hur 

polisuppdrag i skärgården sköts och av vem. I denna undersökning har jag inte gått in och 

analyserat mängden uppdrag i skärgården som sköts av polisen och/eller 

gränsbevakningen. Jag har inte heller analyserat vilken typ av uppdrag det rör sig om eller 

hur dessa i praktiken har skötts eller hur snabbt. Andra idéer för framtida forskningsprojekt 

skulle kunna vara att utveckla ett utbildningsspaket gällande polisens och 

gränsbevakningens samarbete under skötande av polisuppdrag eller att utforma en officiell 

guide för de olika möjligheterna polisen har att begära hjälp av gränsbevakningen. Jag 

hoppas vidare att denna undersökning kan fungera som inspiration då det gäller att 

utveckla polisens och gränsbevakningens samarbete och att de utvecklingsförslag jag 

utarbetat gällande samarbetet i bästa fall kan leda till en ökad känsla av myndighetsnärvaro 

och säkerhet i skärgården i enlighet med beslutsfattarnas målsättningar om trygghet för 

alla. 

  



79 

 

Referenser 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber Ab. 

Axelrod, R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books. 

Bell, J. (2007). Introduktion till forskningsmetodik (Fjärde upplagan p.). Danmark: 

Studentlitteratur. 

Blaxter, L., Hughes, C. & Tight, M. (2001). How to research, andra upplagan, 

Buckingham: Open university press. 

Cambridge dictionary. (2018). Hämtad 24.10 2018 från adressen 

https://dictionary.cambridge.org 

Danermark, B. (2000). Samverkan: Himmel eller helvete? Stockholm: Gothia. 

Danermark, B. & Kullberg, C. (1999). Samverkan: Välfärdens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur. 

Fhinnlaoich, C. M. (1999). Interorganizational Cooperation: Towards a Synthesis of 

Theoretical Perspectives. Dublin: https://www.escholar.manchester.ac.uk. 

Förvaltningslagen. (2003). Hämtad 27.3 2019 från adressen 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2003/20030434 

Gray, B. (1985). Conditions Facilating Interorganizational Collaboration. Human relations, 

volume 38, 911−936. 

Gray, B. (1996). Cross-sectoral partners: Collaborative alliances among business, 

government and communities. I verket: C. Huxham, Creating collaborative 

advantage. (s. 57−59). London: Sage. 

Gränsbevakningens hemsidor. (2019). Hämtad 14.1 2019 från adressen 

https://www.raja.fi/lsmv/sv/ 

Gränsbevakningslagen. (2005). Hämtad 19.2 2019 från adressen 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050578 

Gränsbevakningens strategi 2027 (2018). Hämtad 3.10.2018 från adressen: 

http://niinidigi.kopioniini.fi/rajavartiolaitos_strategia_2027/#/4/ 

Heinrichs, M. (12. 9 2019). Rekordår för Lilla ringvägen - också övernattningarna ökar.   

Åbo Underrättelser, s. 4−5. 

Huxham, C. (1996). Collaborative advantage. London: Sage publications ltd. 

Huxham, C. & Vangen, S. (2005). Managing to Collaborate, the theory and practise of 

collaborative advantage. Abingdon: Routledge. 

Inrikesministeriet. (2014). Inrikesministeriets publikation 4/2014: Gles säkerhet? 

Lägesrapport om säkerheten inom glest bebyggda områden. Inrikesministeriet. 

Inrikesministeriet. (2016). Inrikesministeriets publikation 16/2016: Statsrådets redogörelse 

för den inre säkerheten. Helsingfors: Inrikesministeriet. 

Jonsson, S. (23.8 2019). Sjöbevakningen misstänker: Knark och människor smugglas med 

fritidsbåtar. Vasabladet. 

Jord och skogsbruksministeriets hemsidor. (2019). Hämtad från www.mmm.fi: 

https://mmm.fi/sv/skargard den 19.2.2019 

Jord och Skogsbruksministeriets skärgårdsprogram 2017−2019. Skärgårdsprogrammet 

2017-2019: öar, hav, sjöar, älvar och stranzonen som faktorer i den regionala 

utvecklingen. Helsingfors: Jord och Skogsbruksministeriet. 

Kamensky, M. (2010). Strateginen johtaminen, menestyksen timantti. Helsingfors: 

Talentum. 



80 

 

Kammonen, H. (2012). Rajavartiolaitoksen toimivalta yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpidossa. Espoo: Raja- ja merivartiokoulun julkaisusarja 1, 

Tutkimuksia 1/2012. 

Kearney, C. , Hisrich, R. & Roche, F. (2009). Public and Private Sector 

Entrepreneurship:Similarities, Differences or a Combination? Journal of Small 

Business and Enterprise vol 16 nr 1, 26−46. 

Kimitoöns hemsidor. (27. 3 2019). Hämtad 27.3.2019 från adressen 

https://www.kimitoon.fi/om_kimitoon/om_orten 

Kozuch, B. & Dobrowski, Z. (2014). Creating Public Trust. An Organisational 

Perspective,. New York: Pater Lang. 

Kozuch, B. & Sienkiewicz-Malyjurek, K. (2016). Factors of effective inter-organizational 

collaboration: a framework for public management. Transylvanian Review of 

Administrative Scienses no.47 E/2016, 97−115. 

Kreiner, K. & Sevon, G. (1998). Constructing R & D collaboration: lessons from 

European EUREKA projects. Köpenhamn: Copenhagen Business School Press. 

Krogars, M. (1995). Verkostoilla kriisinhallintaan. Vasa: Ankkurikustannus oy. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lag om nödcentralsverksamhet. (2010). Hämtad 25.9.2019 från adressen www.finlex.fi: 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100692 

Lagen om främjande av skärgårdens utveckling. (1981). Hämtad 3.10.2018 från adressen 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1981/19810494 

Lagen om samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.(2009). Hämtad 

19.2.2019 från adressen https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090687 

Lampinen, T. (1987). Poliisin muille viranomaisille yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi antama virka-apu - tutkielma hallinto-oikeudellisesta virka-avusta. 

Oikeustieteiden osasto. Rovaniemi: Lapin korkeakoulu. 

Lindberg, K. (2009). Samverkan. Malmö: Liber. 

Linden, R. M. (2003). Working Across Boundaries: Making Collaboration Work in 

Government and Nonprofit Organizations. San Fransisco: John Wiley & Sons. 

Maasalo, E. (2010). 90 vuotta yhteistyötä turvallisuuden puolesta. Esbo: okänd utgivare. 

Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K. (2006). Partnerskap i sammhällsförändringens centrum. 

Teoksessa U. Mörth & K. Sahlin-Andersson, Privatoffentliga partnerskap: 

Styrning utan hierarkier och tvång? (s. 11−37). Stockholm: SNS. 

Oliver, C. (1990). Determinants of interorganizational relationships: integration and future 

directions. Academy of Management Review(15 (2)), 241−265. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen - kvalitativa och kvavtitativa 

perspektiv. Liber. 

Pargas stads hemsidor. (2019). Hämtad 27.3.2019 från adressen: 

https://www.pargas.fi/web/kommuninfo/sv_SE/om_pargas/ 

Polisens hemsidor. (2019). Hämtad 14.1.2019 från adressen https://www.poliisi.fi/lounais-

suomi 

Polisens strategi 2017−2020 (2019). Hämtad 19.2.2019 från adressen 

https://www.poliisi.fi/om_polisen/polisens_varderingar 

Polislagen. (2011). Hämtad 19.2.2019 från adressen 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110872 



81 

 

PolStat: polisens statistiksa verktyg (2018). 

Radnitzky, G. (1970). Contemporary schools of metascience. Göteborg: Akademiförlaget. 

Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering. (2019). Ett inkluderande och 

kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Helsingfors. 

Sarnecki, J. (2015). Introduktion till kriminologi, volym II straff och prevention (1:1 p.). 

Lund: Studentlitteratur. 

Statistikcentralen. (27.3.2009). Befolkningsstatistik 2008. Hämtad 27.3.2019 från adressen 

http://www.stat.fi/til/vaerak/2008/vaerak_2008_2009-03-27_tau_001_sv.html 

Statistikcentralen. (25.5.2018). Fritidshus 2017. Hämtad 27.3.2019 från adressen 

www.stat.fi: http://www.stat.fi/til/rakke/2017/rakke_2017_2018-05-

25_kat_001_sv.html 

Statsrådets förordning om nödcentralverksamhet. (2010). Hämtad 25.9.2019 från adressen 

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100877 

Stiftelsen svensk industridesign. (24.10.2018). Hämtad 24.10.2018 från adressen 

http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/1-Forberedelse/Verksamheten/SWOT-

analys/ 

Ståhle, P. & Laento, K. (2000). Strateginen kumppanuus - avain uudistumiskykyyn ja 

ylivoimaan. Borgå: WSOY. 

Sydvästra-Finlands polisinrättnings resultatavtal för 2018. POL-2017-21638 Sydvästra-

Finlands polisinrättning. Hämtad från adressen 

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/vuosittaiset_tulossopimukset 

Sydvästra-Finlands polisinrättnings resultatavtal för 2019. POL-2019-5473 Sydvästra- 

Finlands polisinrättning. Hämtad från adressen 

https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/vuosittaiset_tulossopimukset 

Svenska akademins ordbok (2018). Hämtad 24.10.2018 från adressen: 

https://www.saob.se/artikel/?seek=samarbete&pz=1#U_S427_1614 

Thomson, A. M. & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. 

Public Administration Review, 20−32. 

Valtonen, V. (2010). Turvallisuustoimijoiden yhteistyö operatiivis-taktisesta näkökulmasta. 

Helsingfors: Maanpuolustuskorkeakoulu. 

Vangen, S. & Huxham, C. (2010). Introducing the Theory of Collaborative Advantage. 

Teoksessa S. Osborne, The New Public Governance? Emerging Perspectives on the 

Theory and Practice of Public Governance (s. 163−184). London: Routledge. 

Vangen, S. & Huxham, C. (2010). Introducing the Theory of Collaborative Advantage. 

Teoksessa S. Osborne, The New Public Governance? Emerging Perspectives on the 

Theory and Practice of Public Governance (s. 163−184). New York: Routhledge. 

Vuorensyrjä, M. & Fagerlund, M. (2018). Poliisibarometri 2018 : kansalaisten arviot 

poliisin toiminnasta ja Suomen sisäisen turvallisuuden tilasta. 

Polisyrkeshögskolan. 

 


