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SAMMANFATTNING

Samverkan är ett ord med många synonymer och innebörd för myndigheter. Syftet med denna 

studie är att studera samverkan mellan myndigheterna i Luleå kommun och dess arbete för att 

verka mot drogproblematiken. Fokus i essän ligger på att ge en överblick på vad samverkan 

innebär och hur god samverkan mellan myndigheterna kan skapas. Frågeställningar som 

kopplas till studien är följande: Vilka åtgärder och förebyggande insatser har myndigheterna 

vidtagit för att verka mot drogproblematiken? Hur ser samverkan mellan dess myndigheter 

ut? Hur ser Föräldraföreningen mot narkotika på narkotikaproblematiken?

Slutsatser som kan dras är att samverkan mellan myndigheterna i Luleå kommun existerar. 

Dock råder det delade meningar över hur denna samverkan nyttjas och hur den bör utvecklas 

och bli mer effektiv. Det råder en gemensam oro för narkotikamissbruket samt även oro för 

den allt mer liberala synen på narkotika som ungdomar i Luleå kommun har. 

Nyckelord: Samverkan, ungdom, narkotika
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ABSTRACT

Cooperation is a word of many synonyms and meanings in the world of government 

authorities. The aim of this study is to scrutinize cooperation between the local authorities in 

Luleå municipality, in the work to act on the drug abuse among the youth. The focus in this 

essay is to give a survey of what cooperation is and how to bring about well functioning 

cooperation between the local authorities. 

The main questions used in order to fulfil the aim were, which preventive measurements have 

the local authorities taken to act on the question of drug abuse? How is the cooperation 

working between the local authorities’? How do the non governmental association view the 

drug abuse?

The conclusion is that cooperation between the local authorities does exist. However the 

opinions differ regarding exercising and developing the cooperation in order to make it more 

efficient. There is a common concern for the drug abuse and concern for the increasing liberal 

attitude towards narcotics which the youth in Luleå municipality seem to have. 

Keywords: Cooperation, youth, narcotics
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1. INLEDNING

I ett samhälle med hög prestationspress söker allt fler ungdomar alternativa metoder för att 

kunna uppfylla de upplevda kraven. Ungdomars identitetsökning innebär att individen finner 

sig själv samt sin plats i det samhälle den är verksam i. Krav från omgivningen kan både ha en 

positiv och en negativ påverkningsfaktor i individens sökande av tillhörighet och identitet1. 

Förändring i ungdomskultur och samhällskultur kan skapa klyftor mellan ungdomarna och 

samhället. I dagens samhälle har ungdomar en allt mer liberal syn på narkotika 2. Det är inte 

längre tabu att öppet tala om narkotika i skolan eller i det privata umgänget 3. Vissa skolor i 

Norrbotten har infört slumpvisa drogtester bland eleverna. Målet med dessa tester är att 

skrämma elever från att bruka narkotiska preparat under skoltid4. Kan det vara så att denna 

taktik egentligen bara lockar dem till att prova? Strategin att skrämma bort och skapa rädsla 

kan i vissa fall leda till att innehållet i budskapet döljs bakom hotet och därmed ej når 

ungdomarna 5.

Narkotikamissbruk har i flera decennier varit ett samhällsproblem och det är det än idag. 

Tuffare tullkontroller, nya lagstiftningar och strängare fängelsestraff är exempel på åtgärder 

som i praktiken innebär att användandet av droger erkänns som ett samhällsproblem 6.

Runt om i landet har narkotikamissbruket bland ungdomar blivit allt mer omfattande.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN), har sedan 1971 årligen 

genomfört drogvaneundersökning på ungdomar från årskurs 9. Syftet med undersökningarna 

är att kartlägga skolelevers alkohol- och narkotika vanor. I år 2008 undersökning deltog 8 915 

elever från årskurs 9 samt årskurs 2 från gymnasiet 7. CAN’s undersökning kartlade att 

narkotikaanvändningen bland gymnasieelever var betydligt högre än narkotikaanvändning 

bland eleverna från årskurs 9. 17 procent av pojkarna samt 15 procent av flickorna i 

gymnasiet uppgav att de någon gång provat narkotika. Undersökningen visade även att 

narkotikaanvändningen under 1970-talet till slutet av 1980-talet hade minskat. Dock 

                                               
1 Angelöw, B. Jonsson, T. (2000) Introduktion till socialpsykologi (Studentlitteratur, Lund) s. 86
2 www.Lulea.se Socialförvaltningen. Verksamhetsplan 2007-2009 (2009-05-25)
3 Angelöw, B. Jonsson, T. (2000)
4 ”25 elever drogtestade på Strömbacka” (Artikel: Piteå-Tidningen publicerades 09-04-28)
5 Angelöw, B. Jonsson, T. (2000)
6 Ibid.
7 www.CAN.se (09-04-27)

http://www.Lulea.se
http://www.CAN.se
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konstateras att användandet ökat med ca 10 procent år 2001. År 2008 låg användningen av 

narkotika på 7 procent för pojkar och 5 procent för flickor 8.  

Luleå kommun genomförde år 2007 en drogundersökning bland elever i årskurs 9 och elever i 

årskurs 2 från gymnasiet. Undersökningen visade på att narkotikaanvändningen bland elever i 

årskurs 9 var högre i Luleå än i hela riket. 37 procent av eleverna i årskurs 2 från gymnasiet 

uppgav att de provat någon typ av narkotika. Denna siffra är dock lägre än i hela riket 9.

I takt med att globaliseringen och Internet har suddat ut de tidigare synliga gränserna mellan 

länder runt om i världen, har användningen och spridningen av narkotika blivit allt mer 

omfattande. Det har aldrig tidigare varit så enkelt att komma åt narkotika som det är idag. 

Med ett enda musklick har man narkotika i sin brevlåda inom loppet av en vecka. 

Tillägligheten av narkotika, och andra olagliga preparat, kräver ständig samhällsförändring. 

Internets oavbrutna erbjudanden om nya och ”snabba” droger bidrar till att samhället hamnar 

på efterkälken i kampen mot narkotikamissbruk 10.

Anledningen till varför jag valde att undersöka myndigheters samverkan kring 

drogmissbruket bland ungdomar i Luleå, grundar sig i mitt intresse för myndigheters 

arbetssätt och deras till mötesgång för att lösa ett samhällsproblem. Myndigheterna ansvarar 

bland annat för att lösa de problem som medborgare och samhället anser vara skadligt. I 

media framställs ofta ett missnöjde med myndigheternas åtgärder samt dess byråkratiska och 

krångliga system. 

                                               
8 www.CAN.se rapport 114. Skolelevers drogvanor 2008 (09-04-27)
9 www.Lulea.se. Drogundersökning 2007 (2009-04-23)
10 ”Spice är otroligt beroendeframkallande” (Artikel publicerades 09-04-29)

http://www.CAN.se
http://www.Lulea.se
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att undersöka om sociala myndigheter, kommunen, organisationen 

FMN11 samt polisen i Luleå kommun samverkar för att verka mot drogproblematiken bland 

kommunens ungdomar. 

De frågeställningar som kopplas till studien är följande:

 Vilka åtgärder och förebyggande insatser har myndigheterna vidtagit för att verka mot 

narkotikaproblematiken?

 Hur ser samverkan mellan myndigheter ut?

 Hur ser Föräldraföreningen mot narkotika på narkotikaproblematiken?

1.2 AVGRÄNSNINGAR

Studien omfattar intervjuer med informanter från socialförvaltningen, polisen, FMN och 

kommunen. Med ungdomar avses i denna studie ungdomar mellan15-20 år. Undersökningen 

har även en geografisk avgränsning, eftersom jag avser att titta på hur samverkan ser ut bland 

myndigheter i Luleå kommun, andra närliggande kommuner som Boden och Piteå omfattas 

därmed inte av denna studie. 

1.3 DISPOSITION

Studien omfattar fem kapitel. Kapitel 1 inleder med en inledning med avsikt att ge läsaren

bakgrundsintroduktion och inblick på studiens övergripliga syfte samt varför problemet anses

vara ett sociologiskt problem. I första kapitlet presenteras även syftet, frågeställningar. I 

studiens andra kapitel redovisas val av metod och urval samt etiska reflektioner. Tidigare 

studier presenteras i tredje kapitlet. Kapitel fyra presenteras bakgrundsinformation och 

begreppsdefinition. Kapitel fem redogör de teorier som skall klarlägga det sociologiska 

perspektivet i studien och begreppsförklaring. I kapitel sex sammanställs resultatet av 

intervjuerna. I studiens sista kapitel, kapitel sju, förs en diskussion, där empirin, teori, analys 

och intervju vävs samman. 

                                               
11 FMN är en förkortning för Föräldraföreningen mot narkotika. 
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2. METOD

Jag kom i kontakt med majoriteten av informanterna genom att skicka E-post till berörda 

myndigheters E-postadresser. E-postadresserna hittade jag med hjälp av www.lulea.se.

E-postadressen till FMN fann jag genom att använda sökmotorn Google. I E-postmeddelandet

som skickats till berörda parter bifogades en kort presentation om mig själv och studiens 

syfte. Mitt tillvägagångssätt innebär att jag i första skedet kontaktat myndigheternas 

informationsavdelningar. Informationsavdelningen har därmed slussat mitt meddelande vidare 

till de personer som de ansåg var lämpligast. Det innebär att jag därmed ej har kunnat styra 

urvalet av informanter. Urvalet av myndigheter ämnades täcka alla myndigheter som jag 

ansåg behandla drogproblematiken i Luleå kommun, alla informanter i undersökningen är 

insatta inom respektive område. Jag hade även telefonkontakt med några av informanterna. 

Dock skedde majoriteten av kontakten via E-post. I arbetet omnämns informanterna efter den 

myndighet eller organisation de representerar. 

I undersökningen har fyra informanter intervjuats. Intervjuerna var 30 minuter till 60 minuter 

långa. Samtliga intervjuer har skett separat, det vill säga att intervjuerna ägde rum med en 

informant åt gången. Intervjuerna har ägt rum i informantens arbetsmiljö. Detta med 

anledning av att informanten skall känna sig bekväm och trygg samt befinna sig i en miljö 

han/hon känner till. Intervjuerna spelades in med bandspelaren, som jag sedan i efterhand har 

gått tillbaka och använt mig av. Utöver frågorna från intervjuguiden ställdes även olika 

följdfrågor till samtliga informanter. Transkribering och analysering av samtliga intervjuer har 

gjorts. Citat ur intervjuerna har använts för att styrka teori och påstående. 

Resultatet från drogvaneundersökningar som Luleå kommun och CAN utfört, kommer

använda för att ge en tydlig bild på hur ungdomars drogvanor i Luleå ser ut. 

2.1 KVALITATIVA METODER

I denna studie har jag använt mig av ett kvalitativt arbetssätt. Kvalitativ metod framstår i vissa 

områden inom samhällsvetenskap som den tolkande metoden i jämförelsen med kvantitativ 

metod. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att kvalitativ metod lägger större 

betoning på ord än på siffror, sambandet mellan teori och praktik samt att metoden är 

http://www.lulea.se
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tolkningsinriktad 12. Det vill säga att kvalitativ metod lägger vikten på informanternas utsagor, 

dessa utsagor analyseras och tolkas med hjälp av teorier.

Den negativ kritik som forskare ibland riktar mot kvalitativ metod, är att kvalitativ metod 

oftast bygger på forskarens egna förförståelse. På grund av detta menar forskare att det är 

svårt att replikera en kvalitativ metod, det vill säga att forskarens egna förförståelse påverkar 

forskarens tolkningssätt gällande hans/hennes datainsamling13. Kvalitativ metod brister även 

vid ”genomsynligheten”, det vill säga att det inte finns någon utförlig beskrivning på hur 

forskaren gått tillväga för datainsamling. En del forskare anser att man ej finner denna brist 

inom den kvantitativa forskningen, då metoden bygger på en detaljerad redovisning för hur 

forskaren gått tillväga vid insamlandet av information 14.

Några andra skillnader mellan dessa forskningsmetoder, är att forskare som använder sig av 

kvantitativ metod inte har samma ”närhet” till sina informanter som forskare som använder 

kvalitativ metod har. Fler skillnader mellan dessa olika metoder är att kvantitativ forskning är 

strukturerad, för att studera de begrepp och frågeställningar som är studiens syfte medan 

kvalitativ metod tenderar att vara mer ostrukturerad, detta för att analysera och komma fram 

till betydelsen i formantens utsagor samt de begrepp som har sin grund på den empiriska 

informationen15. Sammanfattningsvis är den största skillnaden mellan dessa metoder hur 

datainsamlingen sker och hur materialet bearbetas samt analyseras16.

Denna studie baseras på en kvalitativ metod, då studien bygger på informanternas utsagor 

samt deras syn på samverkan. För att vidare skapa förståelse till det insamlade materialet 

kommer jag att styrka arbetet med olika teorier som kan ge en bättre inblick till 

informanternas uttalanden. Jag valde kvalitativa metoder då jag vill utifrån mina informanters 

synvinkel, med hjälp av deras utsagor, se om det finns samverkan mellan dem. 

                                               
12 Bryman, A. (2002) samhällsvetenskapliga metoder Liber AB, Malmö
13Bryman, A. (2002)
14 ibid
15 ibid 
16 Repstad, P. (2005) Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete studentlitteratur, Lund  
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2.2 ETISKA REFLEKTIONER

Det finns inom samhällsforskning inga klara riktlinjer hur frågan om etik bör studeras och 

bejakas. Det finns ingen klar bild på vilka inställningar och metoder som är godkända. Diener 

& Crandall har delat in de etiska principerna som en forskare skall undvika att bryta mot, i 

fyra huvudsakliga områden. Dessa huvudpunkter anger att det inte ska förekomma någon 

skada för deltagaren, ingen brist på samtycke från deltagaren, ej inskränka på informantens 

privatliv och att forskare exempelvis inte ska underhålla information från informanten17.

Hur en forskare skall skriva en utförlig och bra undersökning utan att avslöja informantens 

identitet kan vara en svår uppgift. Etik är ett av samhällsvetenskapens svåraste områden att 

tackla. Vart går gränsen mellan för mycket och för lite information? Vart börjar och slutar 

konfidentialiteten mellan forskaren och informanten? De fyra mest förekommande etiska 

frågeställningarna som en forskare stöter på när arbetet helt eller delvis baseras på 

informanters upplevda verklighet är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att samtliga 

informanter skall vara informerade om studiens syfte och att deltagandet i studien är frivillig, 

de har rätten att när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan i studien. I och med

att inga av mina informanter var minderåriga har godkännande från deras förälder inte 

behövts, däremot har samtliga informanter innan studiens början gett sitt samtycke till 

medverkan och intervju. Konfidentialitetskravet kräver att de uppgifter som informanterna 

angav under studien behandlas med diskretion. Undersökningsdeltagarna har i denna studie

innan intervjuerna blivit underrättade att allt som sägs under intervjun är konfidentiellt och att 

all annat som anses vara ”känslig” information kommer att behandlas med största möjliga 

omsorg. Nyttjandekrav innebär att insamlad information endast får användas till denna 

undersökning18.

Som nämnt ovan så finns det ingen guide eller exakta riktlinjer för hur en forskare bör gå till 

väga i en undersökning, utan forskarens eget samvete, etik och moral får fungera som en 

moralisk kompass. Betydelsen av etik i denna studie är att jag till min bästa förmåga skall

genomföra en god undersökning, detta genom att exempelvis informera deltagarna om de fyra 

ovan nämnda kraven.

                                               
17 Bryman A. (2002) 
18 Bryman A. (2002) s. 441
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2.3 Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet syftar i en undersökning till tillförlitligheten i den empiriska 

datainsamlingen19. Validitet anger om forskaren har studerat det han/hon avsåg att studera.

För att en undersökning skall ha stark reliabilitet krävs det att vid testning av datamaterialet, 

visar samma resultat vid samtliga testningar. I en kvalitativ studie är reliabilitet och validitet 

inte av större betydelse. Detta med anledning av att kvalitativ metod inte avser att mäta ett 

fenomen. En del forskare anser dock att reliabilitet och validitet kan tillämpas inom kvalitativ 

metod om begreppen införlivas i forskningen20.

                                               
19 Gustavsson, B.(2003) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund s. 47-48
20 Brymnan A. s 257



Examensuppgift, VT-09 Semhar Tesfazghi
C-uppsats
Arbetsvetenskap-inst. LTU

8

3. TIDIGARE STUDIER

Det har genom åren drivits olika projekt i syfte att kartlägga ungdomars drogvanor. Här nedan

kommer jag att presentera två projekt, varav det ena fokuserar på drogmissbruket bland 

ungdomar i Luleå kommun och det andra fokuserar på myndigheternas samverkan kring barn-

och ungdomsfrågor. ”Drogundersökning 2007” är ett projekt vars syfte är att kartlägga tobak, 

alkohol -, och narkotika användning bland ungdomar i Luleå. I denna studie kommer jag

endast att titta på kartläggning av narkotika och inte tobak- och alkohol, då dessa aspekter inte 

är relevant för denna studie. Socialstyrelsen genomförde även dem 2007 en rapport om 

”strategi för samverkan kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”. 

Rapporten ger förslag på hur god samverkan uppnås. 

3.1 ”Drogvaneundersökning 2007 - Luleå kommun”

Drogvaneundersökningen genomfördes i Luleå kommun tillsammans med elever från årskurs 

8 och 9 samt årskurs 2 från gymnasiet. 

Lokala drogvaneundersökningar är relativt nytt i Luleå, kommunen har tidigare använt sig av 

CAN’s riksomfattande studier om tobak- alkohol och narkotikamissbruk, som låg på 

kommunnivå21. År 2007 antog kommunfullmäktige ett nytt drogpolitiskt program för Luleå 

kommun. Programmet inkluderar samtliga förvaltningar i kommunens strävan att uppfylla de 

visioner och mål som de arbetar för. 

Den första undersökningen ägde rum i Luleå 2002, därefter har ytterligare en undersökning 

slutförts år 2005. Den senaste undersökningen är från 2007 där elever från årskurs 8 och 9 

samt årskurs 2 elever från gymnasiet deltog i utredningen. Syftet med undersökningen var att 

få en mer sanningsenlig bild av hur tobak- alkohol och narkotika bland ungdomar i Luleå såg 

ut. Detta med anledning av att det hela tiden talas att ”supandet har gått ner i åldrarna”, ”det 

är fler ungdomar som super” och ”narkotikamissbruket har ökat”. Nedan kommer en kort 

sammanfattning och sammanställning från undersökningen22.

                                               
21Luleå kommun Drogvaneundersökning 2005
22  Luleå kommun Drogvaneundersökning 2007
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Resultatet från 2007 års undersökning visar att andelen flickor, från årskurs 8, som någon 

gång provat på narkotika låg på 1,5 procent. Detta visar på att flickorna ligger på ungefär 

samma nivå som de gjorde 2002 då procentnivån låg på 2 procent och även från 

drogundersökningen från 2005 på 1 procent. Andelen pojkar, från årskurs 8, som svarat ”ja” 

på frågan om de har provat narkotika var 2 procent. Mellan 2002 och 2005 ökade andelen

pojkar som provat narkotika med 4 procent. 2005 och 2007 minskade antalet pojkar som 

provat narkotika med 3 procent. 

I årskurs 9 uppgav ca 6 procent av flickorna att de provat narkotika. Drygt 8 procent av 

pojkarna, från årskurs 9, har svarat att de har provat narkotika. Det finns ingen möjlighet att 

jämföra detta resultat med drogvaneundersökningen från 2005, då årskurs 9 inte var med i 

drogvaneundersökningen från 2005. 

År 2007 undersökning visade att 37 procent av eleverna från årskurs 2 från gymnasiet någon 

gång har provat narkotika. Detta är en markant ökning då resultatet från 

drogvaneundersökning 2002 visade att 28 procent av flickorna och 32 procent av pojkarna har 

provat narkotika. I drogvaneundersökningen från 2005 låg siffran på 31 procent för flickor 

och 20 procent för pojkar. 

Sammanfattningsvis så har narkotikaanvändningen minskat för pojkar, mellan år 2005 och 

2007. Däremot är andelen ungdomar från årskurs 9 som har provat narkotika högre i Luleå,

jämfört med hela riket. Den grupp som utmärkte sig i år 2007 drogvaneundersökning var 

pojkar och flickor från årskurs 9.

3.2 ”Strategin för samverkan – kring barn och ungdomar som far illa eller 
riskerar att fara illa”

2007 fick Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi för samverkan. I studien finns även 

medverkan från Rikspolisstyrelsen, Myndighet för skolutveckling samt hälso- och 

sjukvårdsavdelningen. Strategin skulle innehålla:
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”ett policydokument och innehålla förslag till struktur för gemensamt arbete mellan 

huvudmän på olika samhällsnivåer och också behandla frågan om hur uppföljning av 

samverkan skall ske på längre sikt”23

Strategin sammanfattar kunskap från samtliga av de ovan nämnda myndigheter. Syftet med 

rapporten är att skapa en guide för samverkan för barn och ungdomar som far illa eller som 

riskerar att fara illa. Som det tidigare har nämnts i denna studie är samverkan ett begrepp som 

är svår definierad, i denna rapport används följande definition för samverkan:

”någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetens och/eller kunskaper till en 

uppgift som man gemensamt har att genomföra” 24

Rapporten visar även att myndigheterna har enligt 6 § Förvaltningslagen en skyldighet att 

samverka, i synnerhet med myndigheter som arbetar med frågor gällande barn som far illa 

eller riskerar att fara illa. Det vill säga myndigheter så som polisen, skolan, socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. Enligt 6 § Förvaltningslagen skall myndigheterna inte endast samverka

med andra myndigheter utan har även skyldighet att samverka med andra samhällsorgan, 

organisationer och andra behöriga som arbetar med barn och ungdomar. I rapporten omnämns 

mål för hur god samverkan uppnås av myndigheterna. Förslagen som berörs är följande: 

”barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 

ogynnsam utveckling, på individuell- och gruppnivå …//… barnet eller den unge ska få stöd 

och skydd från samhället utifrån en helhetssyn …//… barnet eller den unge ska vara i 

fokus”25

Enligt rapporten är det enda som står mellan en bra samverkan och en mindre bra samverkan, 

är om myndigheterna inte ser olikheterna/likheterna och styrkorna samt svagheterna i deras 

arbetssätt. Om de tar hänsyn till dessa punkter skulle de kunna vända det till deras fördel och 

på så vis skapa god samverkan. I rapporten har de delat in samverkan i tre nivåer; nationell 

samverkan, region samverkan och lokal samverkan. Jag kommer här endast ge en kort 

sammanfattning på lokal samverkan, då denna studie endast granskar samverkan mellan 

                                               
23 www.socialstyrelsen.se ( publikation, publiceringsår 2007) sökord: samverkan
24 Ibid
25 ibid

http://www.socialstyrelsen.se


Examensuppgift, VT-09 Semhar Tesfazghi
C-uppsats
Arbetsvetenskap-inst. LTU

11

myndigheter i Luleå kommun. För att samverkan på lokalnivå skall vara god måste 

kommunen skapa en sammansättning för samverkan. Detta gäller samverkan för samtliga 

aktörer rörande barn- och ungdomsfrågor, men även samverkan på politisk nivå, central nivå 

och verksamhetsnivå. Vidare behövs en tydlig arbetsfördelning för att förbättra insatserna för 

de drabbade barn och ungdomar, detta för att de inte skall slussas fram och tillbaka mellan de 

olika myndigheterna 26.

Sammanfattningsvis visade rapporten att för en god samverkan krävs investeringar, pengar, 

kunskap, planering och prioritering. För att samverkan ska hålla på längre sikt behöver 

samverkan bli en del av den rutin som de berörda myndigheterna har i deras dagliga 

verksamhet 27.

                                               
26 ibid
27 ibid
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4. BAKGRUND

4.1 LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun är norrbottens största stad med 73 406 invånare och ett rikt näringsliv med 

flera stora företag så som SSAB. Är en universitet stad med landets enda tekniska universitet.

Luleå är även framgångsrik inom idrott, idrottsföreningarna Plannja basket och Luleå Hockey 

är framgångsrika inom respektive sport 28. 

Luleå kommun satsar mycket på att göra Luleå till en drogfri kommun. Kommunen arbetar 

kontinuerligt med olika drogförebyggande projekt. Ansvariga i kommunen talar om hållbar 

utveckling, med det menar dem:

”att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov” 29

År 2007 antog Luleå kommun ett nytt drogpolitiskt program vars vision och mål är att skapa 

en drogfri kommun och att barn- och ungdomar i Luleå får en drogfri uppväxt. Detta är en 

vision som kommunen hoppas uppfylla till år 2015. Detta mål skall nås med hjälp av lokala 

drogvaneundersökningar som äger rum vart fjärde år 30.

4.2 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningens arbetsuppgift är att förse samhällsmedborgare med ekonomisk hjälp, 

vård och behandling av barn och ungdomar, vård och behandling av alkohol- eller 

narkotikamissbrukare, handläggning av familjerättsliga frågor samt familjerådgivning. De 

som har alkohol- eller drogberoende kan vända sig till socialtjänsten för rådgivning, stöd och 

behandling 31. Socialnämnden omnämner i dess verksamhetsplan för 2007-2009, att 

socialnämnden har som vision att nämnden och dess verksamheter, så som 

socialförvaltningen, skall ge invånarna i Luleå ett meningsfullt liv med kvalitet, engagemang, 

omsorg samt förståelse. Samverkan mellan socialtjänsten och andra berörda parter, i arbetet 

med barn och ungdomar som far illa, är en del av denna vision. I verksamhetsplanen nämns 

                                               
28 www.Lulea.se (2009-04-28)
29 Lulea.se/hallbart (2009-04-28)
30 Drogpolitiskt program för Luleå kommun (2007-02-26)
31 www.Lulea.se (2009-04-28)

http://www.Lulea.se
http://www.Lulea.se


Examensuppgift, VT-09 Semhar Tesfazghi
C-uppsats
Arbetsvetenskap-inst. LTU

13

även att socialtjänsten skall ha en framträdande roll i verkan för skapandet av god uppväxt 

miljö för barn och ungdomar i Luleå kommun 32.  

4.3 POLISEN

Under 2009 har polismyndigheten i Norrbotten satt som mål att ha god beredskap och 

ledarskap. Regeringens landsomfattande mål gällande narkotika innebär ett narkotikafritt 

samhälle, minskad narkotikabrottsligheten samt minskad tillgång till narkotika. Det nationella 

målet är: 

”Polisen ska bidra till att minska tillgången på och användningen av narkotika i samhället 

med ökat fokus mot överlåtelsebrott” 33

De har som strategi att nå visionen genom att arbeta preventivt mot rekrytering och 

drogmissbruk bland ungdomar mellan 15-25 år. God samverkan med de andra myndigheterna 

skall ge bra underlag i arbetet 34. 

4.4 FÖRÄLDRAFÖRENINGEN MOT NARKOTIKA (FMN)

”Missbruk är ingen sjukdom men den orsakar ofta sjukdom”.

1968 grundades Föräldraförening mot narkotika (FMN) i Stockholm av ett antal föräldrar vars 

ungdomar missbrukade narkotika. I takt med att narkotikamissbruket ökade, ökade även 

antalet FMN organisationer runt om i landet. I dag finns FMN i ett femtiotal orter. Maj 1973 

bildades riksförbundet FMN. Föräldraföreningen mot Narkotika är än idag en ideell, religiös 

och partipolitiskt obunden organisation, vars huvudsakliga arbete vänder sig till anhöriga, 

föräldrar, syskon och kamrater. De förser anhöriga med information, kurser och råd om hur de 

skall hantera missbruket som deras nära och kära utsätter sig för 35.

FMN i Luleå tillhör region 1, där även FMN Boden och FMN Piteå/Älvsbyn ingår. FMN 

Luleå är även moderförening för FMN Gällivare/Malmberget, FMN Kalix, FMN Kiruna och 

FMN Överkalix. Trots att FMN är partipolitiskt obunden är de verksamma i olika drogprojekt 

                                               
32 www.Lulea.se  Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2007-2009 (2009-05-25)
33 www.polisen.se verksamhetsplaner (2009-05-06)
34 Ibid (2009-05-26)
35 Fmn.se (2009-04-25)

http://www.Lulea.se
http://www.polisen.se
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som kommunen ansvarar för. De är exempelvis med i projektet ”Allas Ansvar”, som 

socialförvaltningen ansvarar för, vars syfte är att arbeta med drogförebyggande arbete. 

4.5 BEGREPPSDEFINITION

I detta avsnitt kommer jag att definiera de begrepp som omfattar hela studien, detta för att ge 

inblick över vilka definitioner som används. Dessa begrepp är samverkan, i samspel med 

andra begrepp som ungdom och narkotika. Nedan kommer jag att ge en bredare definition och 

innebörden av begreppen.

4.5.1 Samverkan

Begreppet samverkan är ett ord med en rad olika förklaringsmöjligheter och innebörder. I de 

flesta områden är ordet synonymt med begreppet samarbete. I SOU 1996:85 finner man 

följande definition: 

”samverkan är det som kan ske mellan olika myndigheter, organisationer och förvaltningar 

på organisationsnivå, men även mellan enskilda individer och myndigheter, organisationer 

och förvaltningar” 36

I ”Samverkan, Välfärdsstatens nya arbetsform”, använder Berth Danermark och Christian

Kullberg sig av Claes-Göran Westrins definition på begreppet samverkan. Westrin delar in 

begreppet i fyra kategorier. Detta med hänsyn till hur verksamheten är uppdelad. Första 

kategorin handlar om kollaboration eller samverkan mellan myndigheter. Andra kategorin tar 

upp koordination eller samordning, när resultat från varje myndighet samlas ihop till ett och 

gemensamt resultat. Konsultation är Westrins tredje kategori, med detta menar Westrin när en

myndighet hyr in en yrkesgrupp för konsultation i en fråga. Integration eller 

sammansmältning, fjärde kategorin, sker när två eller fler myndigheter, organisationer slås 

samman och har gemensamma arbetsuppgifter 37.

I denna studie kommer jag att använda SOU’s definition för samverkan. Detta med anledning 

att det återspeglar studiens syfte. SOU använder begreppet i syfte att begreppet definierar en:

                                               
36 SOU 1996:85 Jönsson. E: en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet: 
betänkande från en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. Fritzes. Stockholm
37 Danermark, B. Kullberg, C. (1999) sid. 35
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”process där man agerar för ett visst syfte, att uppnå ett gemensamt mål” 38

4.5.2 Ungdom

I denna rapport avses med begreppet ungdomar personer mellan 15-20 år. Individer går 

ständigt igenom förändringar i sina liv. Bosse Angelöw och Thomas Jonsson har i boken

”Introduktion till socialpsykologin”, delat in dessa förändringar i tre faser, receptiva fasen, 

expansiva fasen och sociala fasen. Det är i den första fasen som de första 20 åren av vårt liv 

utvecklas och det är då ungdomar påverkas av omgivningen som mest 39. De stadier av livet 

som en människa ständigt genomgår är av biologisk art och social art. Barndom, ungdomstid, 

tidig vuxenålder, medelålder samt ålderdom är de stadier som en människa genomgår. I 

många kulturell skapar ungdomstiden spänningar och osäkerhet i samhället 40. 

4.5.3 Narkotika

De narkotiska preparat som är mest förekommande i Sverige är cannabispreparat så som 

marijuana och hasch. Internet har ökat tillgången till narkotika och därmed gjort narkotika

alltmer lättillängligt för allmänheten 41. Enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:69) är det 

”olagligt att inneha narkotika (även för eget bruk), föra in eller ut narkotika över Sveriges 

gränser, tillverka eller odla narkotika, sälja, ge bort eller låna ut narkotika samt framföra ett 

fordon drogpåverkad” 42

Enligt 8 § narkotikastrafflagen är narkotika:

”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller 

euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas med sådana egenskaper 

eller effekter …//…”43

I denna studie kommer ingen avgränsning på narkotika göras, utan en generell bild och 

användandet utav begreppet narkotika avses. 

                                               
38 SOU 1996:85 sid. 26
39 Ibid sid. 84
40 Giddens. A. (2007) Sociologi. sid 173-174
41 www.tullverket.se sökord: narkotika (2009-05-18)
42 Sveriges Rikes Lag (2009)
43 Ibid

http://www.tullverket.se
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3 TEORI

5.1 BERTH DANERMARK

Berth Danermark, sociolog vid Örebro och Linköping universitet, är en av de främsta 

forskarna inom området samverkan. Danermark har genom åren publicerat flertalet böcker 

kring begreppet samverkan. Här nedan presenteras en kort sammanfattning av Samverkan –

himmel eller helvete? samt Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform.

5.2 SAMVERKAN –HIMMEL ELLER HELVETE

…//…”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” 44

Danermark har som utgångspunkt att samverkan är möten mellan människor. Han menar 

vidare att samverkan handlar om människor som samverkar om andra människor, som objekt 

och subjekt. Det positiva som kommer från ett lyckad samverkan är; ökad kompetens, 

tillfredställelse med arbetet samt ökad effektivitet. 

Han har pekat ur tre faktorer som kan skapa god samverkan. Partena i samverkansprojektet 

har vanligtvis olika utbildningar, det leder till att de har annorlunda uppfattningar och metoder 

för att lösa de problem som dyker upp. Denna aspekt kallas för kunskaps – och 

förklaringsmässiga faktorer. Den andra faktorn är formella och informella regler, det vill säga 

lagstiftningar, regelsystem, anvisningar och sekretess, som parterna har till skyldighet att 

följa. En organisatorisk situation uppstår när aktörer från olika organisatoriska positioner skall 

mötas och samverka

Det finns, enligt Danermark, fyra ambitionsnivåer som visar på hur organiserad samverkan är. 

Längst ner i ambitionsnivån är när samverkansprojektet börjar, när aktörerna enbart samlats 

för råd och stöd. På den andra nivån samordnar de sina insatser för att nå upp till nästa nivå. 

Tredje nivån når de när nya arbetsmetoder skapas för ett det gemensamma arbetet. Högsta upp 

på ambitionsnivån har vi när två eller flera verksamhet slås samman.

                                               
44 Danermark, B. Samverkan –himmel eller helvete? sid. 15
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5.2.1 Organisatoriska  förhållanden kring samverkan

Det som enligt Danermark, krånglar till det med samverkan mellan organisationer, är att det i 

samverkansprojekt samlas aktörer som vanligtvis är beslutsfattare i deras arbetsplats. Detta 

gör att det blir svårt att fatta beslut som alla aktörer godkänner. Visa aktörer i gruppen har 

kanske befogenheten att på plats fatta viktiga beslut medan andra måste vända sig till sin 

överordnare, det kan leda till obalans och skapa problem inom gruppen. 

Politiska regelverk och beslut påverkar organisationers möjlighet till samverkan. Ju mindre 

politisk styrning organisationen berörs av desto större möjligheter till samverkansprojekt med 

andra organisationer. Förutom interna regelverk måste organisationer följa lagstiftningar som 

riksdagen och regeringen frambringat. Dessa lagstiftningar anger oftast vilken organisation 

som har ansvaret och makten i olika samverkansprojekt. Lagstiftningen som alla 

organisationer oavsett yrkesområde måste följa är sekretesslagen. Förutom lagstiftningar finns 

det förordningar och anvisningar som kan försvåra samverkan. Fackliga avtal, yrkesetiska 

koder och interna stadganden, är några exempel på förordningar och anvisningar. 

Sammanfattningsvis är följande förutsättningar nödvändiga för lyckad samverkan; 

 Att samverkan har en tydlig och klar ledning

 Att samverkan har ett klart uttalat mål

 Att tillräckliga resurser ställs till förfogande

 Att skillnaderna mellan de samverkande anseende synsätt, organisation och regelverk 

har identifierats

 Att hindrande skillnader undanröjs eller om detta inte går, sätt att hantera dem 

utvecklats 45

5.3 SAMVERKAN –VÄLFÄRDSSTATENS NYA ARBETSFORM

I ”Samverkan – Välfärdsstatens nya arbetsform” tar Danermark fasta på och analyserar de 

organisatoriska aspekterna på de förändringar som den svenska välfärdsstaten genomgår.  Han 

menar att i dagens välfärdsstat är samverkan en oundviklig arbetsform, detta med anledning 

av att välfärsstaten blivit alltmer reglerad genom lagstiftningar och blivit decentraliserad av 

beslutsbefogenheter. Den andra utvecklingen är att verksamheten har ändrat på innehållet i 
                                               
45 Ibid sid. 47
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deras verksamhet, det vill säga att verksamhetens arbetsuppgifter har överförts till en annan. 

Det vill säga att en myndighet har fått överta en annan myndighets arbetsuppgifter. Detta 

menar Danermark leder till att aktörerna måste samverka, för att välfärdsstaten skall överleva. 

Samverkan blir inte längre ett alternativ utan en nödvändighet för verksamhetens verkan. 

Detta då samhället blir alltmer reglerat av lagstiftningar och andra regelverk. 

5.3.1 Faktorer som hämmar och främjar samverkan

Det finns inte många utformade faktorer som visar på hur samverkan med störst möjlighet 

utövas. Danermark har sammanfattat faktorer som hämmar och främjar samverkan. Exempel 

på hämmande faktorer för samverkan är bland annat vagt formulerade mål, olika 

kunskapstraditioner och professionella mål, olika ekonomiska intressen, skilda 

organisatoriska strukturer, oklar ansvarsfördelning, dålig samordning samt stor 

arbetsbelastning. Exempel på främjande faktorer vid samverkan är då verksamheterna är 

organiserade i gemensamma distrikt, den administrativa och politiska ledningen och 

finansieringen av verksamheten är samordnad samt att man lyckas åstadkomma ett lagarbete 

där man involverar alla berörda organisationer. 
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4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER

6.1 POLISEN

Under sina år som polis har informanten märkt att ungdomars attityd gentemot droger har 

förändrats. Han menar att tillängligheten är en av de avgörande faktorerna till hur 

drogmissbruket kommer att utvecklas: 

”inställning till droger och tillgängligheten till droger är lite oroande”

Även om han är oroad över den negativa utvecklingen, anser han att polisen ändå har lyckats 

följa utveckling samt vidtagit passande åtgärder. Polisen har blivit bättre på att lokalisera de 

som missbrukar och langar narkotika. Exempel på att ungdomars attityd till narkotika har 

förändrats, är att många ungdomar nu likställer till exempel hasch med alkohol.

”men det finns en oro att attityd fortsätter så finns det farhågor att några fler trillar det”. 

Han upplever att samverkan mellan polisen och socialförvaltningen, kommunen och FMN är 

bra, dock anser han att det finns ett behov av en organisation som uteslutande fokuserar på 

missbruket bland ungdomar: 

”…//… det är viktigt att man sluter sig under en paraplyorganisation”.

Polisen har som mål att skapa ett bra kontaktnät med organisationer och myndigheter som 

jobbar med ungdomar. Han anser att det är viktigt med god samverkan mellan organisationer 

och myndigheter: 

”det ska finnas ett forum, en person eller någon form av en organisation som man har skapat, 

den behöver inte vara stel å den behöver inte vara livlig, utan den kan vara flytande men att 

det finns en samlingspunkt där alla samlas, att man träffas regelbundet då man diskuterar 

saker, man ställer fram problemen, skriver ner dom å sedan beslutar man att nu gör vi så här 

å sen ses vi nästa gång å då tittar man tillbaka å fattar beslut”
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När informanten ser på arbetet i ett längre perspektiv, uttalar han en förhoppning att dagens 

samarbete kommer att resultera i att arbetsmetoderna samt samarbetet effektiviserats och 

preciserats ytterligare:

”förhoppningsvis har samarbetet utvecklats så att vi börjar inrikta oss på rätt saker”

Polisens samverkan med skolan har blivit allt bättre, tack vare att skolan blivit allt bättre på att 

anmäla de elever som de tror missbrukar narkotika. En av de förebyggande strategier som 

polisen arbetar med är att skapa bättre relation med skolan och andra myndigheter:

”det förebyggande arbetet som polisen gör är lite grann att vi försöker skapa kontakten med 

andra å att få igång ett samarbete så att vi kan hjälpas åt med att slussa personerna vidare”

På frågan om dagens resurser och förutsättningar räcker för att hantera problemet sett ur ett 

längre perspektiv, svarar informanten följande: 

”Vi skulle behöva vara några fler så att vi kunde jobba lite mer uthålligt å lite mer kontinuitet 

så att säga men får vi bara igång det här samarbetet med andra myndigheter så att det blir 

lättar å snabbare information å snabbare beslut. Polisen å andra myndigheter som jobbar 

med ungdomar, de måste bättre samarbete, jag tror att vi är på rätt väg nånstans”

6.2 LULEÅ KOMMUN

Luleå Kommun har sedan 2005 kartlagt i vilken omfattning ungdomar i kommunen brukar 

narkotika. Hösten 2009 publiceras resultaten av den senaste mätningen. Studierna utförs bland 

de elever som är 15-18 år gamla, det vill säga årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på 

gymnasiet. Informanten säger följande: 

”…//… när det gäller narkotika så ser det olika ut beroende på vilka årskurser man tittar på. 

…//… Det som är nytt är ju det här med nätdrogerna, ungdomarna får tag på legala droger 

väldigt lätt på nätet ”

Enligt informanten är den populäraste nätdrogen så kallad spice bland ungdomar i 

kommunen. Detta preparat är dock ej ännu klassat som narkotika. Det har konstaterats en 
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förändring när de ser på ungdomarnas syn på narkotika. Informanten anser att ungdomarna 

numera har en liberalare inställning, då de i många fall likställer narkotiska preparat som 

hasch, cannabis och marijuana med alkohol. 

Informanten anser att det i dagsläget råder en god samverkan mellan de olika myndigheterna 

och organisationerna i kommunen, men att det skulle kunna bli ännu mer effektivt. När frågan 

om kommunens resurser kommer upp, säger hon följande: 

”Där har vi ju en stor brist, vi skulle behöva folk som jobbade ute med ungdomar. Det har vi 

ingenting utav i Luleå alltså andra än polisen. Vi har inte fritidsassistenter, vårdassistenter 

eller kamratstödjare, å där är det brist. …//… Men det blir alltid så att det finns en grupp som 

behöver stöd av en annan vuxen å dom måste vi fånga upp tidigare ”

För att nå längre i arbetet att motverka ungdomars missbrukande av narkotika i kommunen, 

anser informanten att det behövs ökade resurser i form av pengar och personal. 

”Men det är ju en politisk prioritering ”

Hon pekar även på behovet av en enhet vid polisen som uteslutande arbetar med dessa frågor. 

Med detta menar hon hur polisen arbetar i praktiken. Om de planerat en insats i samarbete 

med kommunen, så kan det ställas in i sista sekunden på grund av en akut utryckning. Det 

innebär att kommunen avsätter resurser som inte nyttjas. I dagsläget har kommunerna en 

stram budget vilket innebär att de resurser som finns tillgängliga måste användas optimalt. 

”…//… en risig ekonomi, det får ju konsekvenser…speciellt för dom som har mest behov ”

6.3 FMN

Enligt representanten från FMN är det tillgången av narkotika som är orsaken till det ökade 

nyttjandet. Det går heller inte att finna ett samband mellan familjeförhållanden och nyttjande 

av narkotika. Vidare konstateras att missbruket inte bara ökar i Norrbotten utan i hela riket. 

FMN ser en förändrad attityd bland ungdomarnas förhållningssätt till narkotiska preparat. 

Skälet till denna förändring kan bland annat vara att de populäraste drogerna, till exempel

spice, inte klassas som narkotika.
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”…//… jag har hållit på med det här i nästan 20 år så att jag kan säga...visst har det 

accelererat speciellt bland unga missbrukare, man har varit för öppen för att testa, 

visserligen har man varit det förut också men det är nästan så att man tar större risker idag, 

man tycker att det är så spännande att man låter sig påverkas av sina kompisar , så att det är 

ju så att dagens ungdom är liberalt inställda till droger ”

Informanten anser att de myndigheter som bär huvudansvaret för att lösa drogproblematiken i 

kommunen är Polisen och Socialförvaltningen. Hon menar även att god samverkan mellan 

dessa två är av yttersta vikt för att kunna hantera problemet, dock anser hon att det finns stora 

brister i just samverkan mellan polisen och socialförvaltningen. Ett skäl till detta anser hon 

vara rådande sekretesslagstiftning samt rädslan för att bli anmäld. FMN anser att det finns 

stora problem med narkotika i kommunen. De uppskattar antalet missbrukare i kommunen till 

ca 1 200-1 300 personer. 

FMN anser att deras roll i arbetet att stävja missbruket bland ungdomar i kommunen, är att 

stötta de föräldrar som anser sig behöva stöd och information. På längre sikt anser de ej att 

detta kommer att förändras, då just detta är syftet med organisationen. På frågan om det finns 

goda förutsättningar för att lösa grundproblematiken svarar hon följande: 

”Nej nej, inte alls, det måste ju till massa annat, det måste till politiker, skola, 

socialförvaltningen å polisen allt det här det måste ju jobbas ihop alltså. Vår bit, vårt arbete 

är anhöriga inte missbrukare ”

6.4 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Representanten för Socialförvaltningen anser att det finns ett problem med narkotikamissbruk 

i Luleå kommun. Dock anser hon inte att användandet av narkotiska preparat har ”gått ner i 

åldrarna”. Problemet är snarare att ungdomarna har en mer tillåtande syn till narkotika. 

Socialförvaltningen har konstaterat att ungdomar tenderar att göra sin narkotikadebut i de 

övre tonåren – det vill säga 15-18 års ålder. 

På frågan om vem som bär huvudansvaret för att stävja narkotikautvecklingen i kommunen 

svarar hon följande: 
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”Jag tror inte att man kan säga att det är en enskild myndighet som ska gör att det, utan alla 

myndigheter måste samverka …//… jag tror inte att man kan säga att en myndighet har 

huvudansvaret utan alla behövs för alla jobbar med olika delar ”

Informanten menar att Socialförvaltningens samarbete med polisen, kommunen och FMN i 

första hand rör enskilda individer, och att dessa individer är knutna till myndigheten. 

Socialförvaltningen samarbetar även med andra myndigheter i frågan om ungdomars 

missbruk av narkotika, dock är detta samarbete knutet till olika projekt. 

Informanten anser att Socialförvaltningens resurser ej är tillräckliga för att kunna tillgodose 

de behov som finns. Detta innebär att samarbetet med polisen begränsas på grund av 

minskade ekonomiska medel. 

”…//…vilket polisen tycker är en brist för att då tar dom här personerna för ringa narkotika 

brott …//… då kan det ofta ta några dagar innan dom kommer hit till socialtjänsten så att det 

blir ett lite glapp ”  

Socialtjänstens representant tror att Internet kommer att vara en avgörande påverkningsfaktor 

vad avser ungdomars missbruk av narkotika. Hon konstaterar att det redan idag går att se en 

förändring i de narkotiska preparat som ungdomar nyttjar. Det vanligaste preparaten, så kallad

spice, beställs via Internet och är i dagsläget ej klassat som narkotiskt preparat. Informanten 

avslutade intervjun med följande uttalande: 

”Jag ser gärna att drogmissbruket minskar men det är väl mer en vision tänker jag, men 

gärna att man kan stävja det så att inte går ner i åldrarna så att det inte ökar, så att 

tillgängligheten inte ökar ”  
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7 DISKUSSION

Myndigheter och organisationer som arbetar med frågor kring narkotikamissbruk bland Luleå 

kommuns ungdomar, har noterat en ökning av antalet ungdomar som nyttjar narkotiska 

preparat. Huvudskälen till detta anses vara den ökade tillgängligheten av narkotika via 

Internet samt att ungdomar fått en mer liberal syn på nyttjandet av narkotika. Det har även 

konstaterats att många ungdomar i kommunen likställer narkotiska preparat med alkohol. Ett 

annat skäl anses vara att de preparat som många ungdomar använder inte är klassade som 

narkotika. Därmed är det är troligt att detta används som ett skäl till varför ungdomar ej ser 

dessa preparat som så farliga som de i själva verket är. Dock bör det påpekas att det har 

framkommit att många ungdomar likställer till exempel cannabis, hasch och marijuana med 

alkohol, dessa preparat klassas sedan länge som narkotika. Arbetet mot narkotikamissbruk 

skulle underlättas om nya narkotiska preparat kunde klassas rätt snabbare. För att komma till 

bukt med detta problem anser jag att berörda myndigheter, organisationer samt andra vuxna i 

ungdomarnas närhet måste kommunicera med varandra. Det vore därmed lämpligt att instifta 

ett gemensamt forum, där fokus ligger på detta växande problem. 

Samtliga informanter antyder i studien att det råder någon form av samverkan mellan 

myndigheterna. Samverkan, anser informanterna, vara en viktig aspekt i arbetet mot 

narkotikamissbruk bland ungdomar. Dock råder det delade meningar hur denna samverkan ser 

ut och fungerar. Informanten från kommunen anser exempelvis att nuvarande samverkan med 

andra myndigheter är god, men arbetssättet bör förändras och bli mer effektivt. I dagsläget 

finns det ingen myndighet som ansvara för samverkansprojektens utveckling. Detta är åter en

brist som informanten från polisen påpekar. Diskutanten efterlyser en myndighet som skall 

råda som paraplyorganisation, vars syfte skall vara att uteslutande arbeta med samverkan. 

Informanten menar vidare att effektivitet och resultat kan nås med sådan sammansättning av 

aktörer. För en god samverkan skall skapas anser jag att myndigheterna i Luleå kommun 

behöver bättre kommunikation. Nu är det så att vissa myndigheter har mer kontakt med 

varandra, detta anser jag kan leda att de resterande myndigheter utesluts från arbetet mot 

narkotikamissbruk bland ungdomar. Danemark anser att om aktörernas befogenhet att fatta 

beslut ligger på olika nivåer skapas obalans i samverkan mellan olika aktörer46. Om till

exempel en person som innehar en position vilket innebär att han/hon kan fatta beslut utan att 

                                               
46 Danermark. B. (2000) Samverkan – himmel eller helvete?
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kontakta överordnade, samarbetar med en person som kontinuerligt måste vända sig till en 

överordnad för att fatta beslut, kan det leda till en oönskad spänning bland parterna. När jag 

ser på de positioner som mina informanter innehar kan jag se en klar parallell. Tre av fyra 

innehar en position som innebär att de kan fatta betydligt fler avgörande beslut utan att först 

kontakta överordnad chef. Det kan ses som ett avgörande skäl till varför samverkan mellan de 

olika aktörerna ibland haltar rejält. 

Studien visar även på att det samverkas mest mellan Socialförvaltningen och kommunen. 

Utöver denna samverkan finns det önskan om samverkan med samtliga myndigheter som 

arbetar med ungdomar. Danermarks framgångsrecept för god samverkan var att de inblandade 

aktörerna, den politiska ledningen och finansieringen skall vara samordnad. Resurser i form 

av pengar och personal anser alla informanter vara den faktor som håller tillbaka god 

samverkan mellan myndigheterna. Danermarks framgångsrecept framstår som en utopi. En

utopi då det tydligt framgår var myndighetens ekonomiska resurser är knyta till den egna 

myndigheten. Informanten från kommun pekar på problem på hur de hanterar sina 

ekonomiska resurser då hon är väl insatt i arbetet. Min slutsats blir därmed att teorin må vara 

bra på papper men svår att tillämpa i kommuner. 

Som den enda intresseorganisationen vars syfte är att ge råd och stöd till föräldrar med barn 

som missbrukar eller har missbrukat narkotika, anser informanten att ökningen av antal 

ungdomar som missbrukar narkotiska preparat är alarmerande. Tillängligheten av narkotika 

och attitydförändringen till narkotika anses vara orsaken.  Hon anser att huvudansvaret för 

hanteringen av frågor som behandlar ungdomar missbruk av narkotika, ligger hos 

Socialförvaltningen och Polisen. Drogproblematiken kan endast minska i omfattning om 

dessa två myndigheter samarbetar. Informanter ser sekretesslagstiftningen som ett stort hinder 

för samarbete. Hon hyser heller inte större förhoppningar om att drogmissbruket bland

ungdomar kommer att minska. Fortsätter myndigheterna att arbeta som de gör idag, förutspår 

hon en ökning av narkotikamissbruk bland kommunens ungdomar. Personligen anser jag att 

samverkan mellan samtliga berörda myndigheter, som arbetar med dessa frågor är av vikt för 

att nå ett optimalt resultat. 
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Danemark hävdar att samverkan är en oundviklig arbetsform, med anledning av välfärdsstaten 

har blivit allt mer reglerad genom olika lagstiftningar och därmed blivit decentraliserad av 

beslutsbefogenheter. Även om jag förstår Danemarks utgångspunkt, anser jag att detta är 

något som borde förändras. Att följa gällande lag är en självklarhet, men om lagen hindrar en 

god samverkan mellan myndigheter innebär det i praktiken att samhället i sig drabbas. Ett 

fyrkantigt och tungrott myndighetsutövande för samhällsutvecklingen. Detta håller Danemark 

med om då han menar att politiska regelverk och beslut påverkar organisationers möjlighet till 

samverkan. Det innebär att ju mindre politisk styrning organisationen berörs av desto större 

möjlighet till samverkansprojekt med andra organisationer. 

På frågan om vilka åtgärder och förebyggande insatser myndigheterna har vidtagit för att lösa 

narkotikaproblematiken, kunde ingen av representanterna från respektive myndighet ge 

konkreta svar. De projekt som nämndes saknar redovisat resultat. Därför valde jag att ej 

nämna dessa projekt i detta arbete. Personligen anser jag att det är anmärkningsvärt att 

informanterna ej kunde redovisa förebyggande åtgärder, för att minska missbruket av 

narkotika bland kommunens ungdomar. 

Slutligen anser jag att det finns samverkan mellan myndigheterna i Luleå kommun. Dock 

anser jag att det råder förvirring och oro för hur samverkan i framtiden kommer att utvecklas.

Samtliga informanter tror dock att de kommer att utveckla den samverkan som finns idag, till 

ett mer effektivt och resultatgivande samverkan.  

Validiteten i min studie anser jag vara hög, jag har besvarat mitt syfte och frågeställningar. 

Det som skulle ha kunnat öka validiteten i studien är om studien omfattat fler informanter, 

framför allt en informant som kunnat representera skolan. 
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BILAGA 1

Intervjuguide

Inledning

1) Vilken/vilka arbetsuppgifter har du på din arbetsplats?

2) Vad anser du vara främsta anledningen till drogutvecklingen?

3) Hur har drogmissbruket utvecklats de senaste 5-10 åren?

4) Vilken/Vilka myndighet/myndigheter anser du har huvudansvaret för att lösa problemet?

5) Hur ser du på narkotikaproblematiken i kommunen?

Samverkan

6) Har ni samverkan med någon annan myndighet?
Om ja, hur ser samarbetet ut?

7) Behövs samverkan för att lösa drogproblematiken?

8) Hur tror du samverkan ser ut om 5-10 år?
- Hur/vart kommer förändringarna ske?

9)Anser du att det råder god kommunikation mellan myndigheterna?

Resurser

10) Anser du att det behövs mer resurser för att lösa problemet?

11) Vilka resurser har ni på er arbetsplats för att ta tag i drogutvecklingen?

Åtgärder/Framtiden

12) Anser du att det finns bra förutsättningar för att lösa drogproblematiken?

13)) Vilka åtgärder har ni vidtagit för att lösa problemet?
    Om ja, vilka typer av åtgärder har ni vidtagit?




