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Abstract 
Upper secondary schools programme - a qualitative study about the collaboration of the 
Youth- and family team, the upper secondary schools and the police to prevent drugs  
 
Author: Åsa Göransson 
Supervisor: Björn Johansson 
 
This essay discuss drug preventative work performed by the members of the “Upper 
secondary schools programme”, which is a part of the Youth- and family team of the Social 
Services. They perform this work in collaboration with the police and upper secondary 
schools in Örebro.  
The purpose of this essay is to investigate and describe this collaboration. More specifically, 
the purpose is to study the contents of documents of the municipality of Örebro concerning 
drug prevention aimed at youths through collaboration and compare with the actual work that 
is carried out by the Youth- and family team through collaboration. Further issues dealt with 
are possible improvements and if the parties concerned feel a need for a documented structure 
concerning their way of working. 
 
I have used a qualitative method and I have interviewed members of parties concerned. The 
two members of the Upper secondary organisation, the head principal of the Karolinska 
School and the group-leader of the narcotics squad, have been interviewed.  
The essay is based on earlier research concerning collaboration between the social services, 
the school and the police working with vulnerable children and youths.  
Documents from the municipality of Örebro about youth, drug abuse and collaboration will 
also be a part of my interpretation.  
 
As starting point I will analyse my result from the focuses I found common in earlier research. 
The chapters on Earlier research and Results will be presented divided into different themes. 
These themes are: Aim and purpose, Means, Knowledge, roles and equality, Support from the 
management and legitimacy and Structure and routines. I also analyse earlier research 
regarding social service’s collaboration with the police and the school, along with research on 
secrecy and laws. Improvements and a passage about documents of Örebro municipality will 
also be presented in the result/analysis.  
 
My result shows that there is a connection to earlier research regarding Aim and purpose, 
Support from the management and Knowledge, roles and equality. Aims and attitudes 
common to all parties and a supportive management is mutual for the people I have 
interviewed. They feel interdependent of each others work and knowledge. Structure and 
routines vary but there is still a relatively determined work procedure and this procedure has 
been more or less implemented by the staff. There are means being put into their collaboration 
and they consider the means provided enough for them to do their work. Regarding problems 
with secrecy mentioned in earlier research is not seen as a problem of the parties concerned. 
They can usually work with consent from the clients.  
 
Central keywords: youth, collaboration, social services, school, police, drug prevention 
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Sammanfattning 
Gymnasieverksamheten – en kvalitativ undersökning om Ungdoms- och familjeteamets 
samverkan med gymnasieskolan och polisen i drogpreventivt arbete 
 
Författare: Åsa Göransson 
Handledare: Björn Johansson 
 
Denna uppsats tar upp det drogpreventiva arbete som Socialtjänstens Ungdoms- och 
familjeteams Gymnasieverksamhet utför i samarbete med Polisens narkotikagrupp och 
gymnasieskolorna i Örebro. Syftet är att undersöka och beskriva denna samverkan. Mer 
specifikt handlar det om att studera vad Örebro kommuns dokument säger om samverkan i 
drogpreventivt arbete med ungdomar och vad Ungdoms- och familjeteamet gör för att 
samverka mot droger. Ytterligare frågeställningar är dessutom om samverkan kan förbättras 
och om de inblandade parterna känner ett behov av ett mer dokumenterat upplägg.  
 
Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning som utgörs av intervjuer med representanter 
från berörda verksamheter. Ungdoms- och familjeteamets två anställda i 
Gymnasieverksamheten har intervjuats samt gruppledaren för polisens narkotikagrupp och 
gymnasiechefen på Karolinska skolan. 
   Uppsatsen baseras på tidigare forskning om samverkan mellan socialtjänst, skola och polis 
för att hjälpa barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Min tolkningsram 
består av dokument från Örebro kommun som tar upp frågor angående ungdomar, missbruk 
och samverkan i Örebro Kommun. 
 
Utöver tolkningsramen har resultatet analyserats med utgångspunkt i vad den tidigare 
forskningen fokuserar på. Tidigare forskning och resultatet presenteras utifrån teman. Dessa 
är: Mål och syfte, Resurser, Kunskap, roller och jämlikhet, Stöd från ledningen och legitimitet 
samt Struktur och rutiner. Jag har dessutom tagit upp tidigare forskning om skolan och polisen 
som samverkanspartner till socialtjänsten och därtill även forskning om sekretess och lagar. 
Avsnitt om förbättringsområden och dokument från Örebro kommun presenteras även i 
resultatdelen.   
 
Min undersökning visar att det finns en koppling till vad forskningen nämner om samverkan 
gällande Mål och syfte, Stöd från ledningen och Kunskap, roller och jämlikhet. Ett 
gemensamt mål och förhållningssätt och en ledning som stödjer samverkan är ömsesidigt för 
de tre parterna. Man känner ett jämlikt beroende av varandras verksamheter och kunskaper. 
Strukturer och rutiner kring arbetet ser lite olika ut men de har ändock en relativt utstakad 
arbetsgång att följa och arbetssättet är i mer eller mindre omfattning implementerat hos 
personalen. Resurser satsas på att samverka i drogprevention, och de intervjuade anser att de i 
det stora hela har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete. När det kommer till problem 
som nämns i forskning angående sekretess har jag inte funnit det problemet i detta samarbete 
då man oftast kan arbeta med samtycke.  
 
Centrala nyckelord: ungdom, samverkan, socialtjänst, skola, polis, drogprevention 
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Förord 
 
Under ett studiebesök på Ungdoms- och familjeteamet hörde jag Catharina Persman och 
Christer Lundsten berätta om deras samarbete med polisen. Detta sätt att arbeta intresserade 
mig så när det sedan var dags att välja ämne till C-uppsatsen kontaktade jag dem för att 
diskutera om att eventuellt skriva om deras verksamhet. Nu tio veckor senare har jag skrivit 
om det samarbete de har tillsammans med polisen och gymnasieskolan. Jag skulle vilja tacka 
båda två för att de har ställt upp inte bara med intervjuer utan även för att de hjälpt mig 
komma i kontakt med de övriga samarbetspartners som jag har intervjuat. 
 
Därmed också tack till Leif Lindström på Karolinska skolan och Peter Forsell i 
narkotikagruppen.  
 
Ett stort tack även till min handledare Björn Johansson som har hjälpt mig inte bara med det 
tekniska runt uppsatsen utan uppmuntrat mig då jag varit på väg att ge upp.  
 
Självklart även ett stor tack till alla i min omgivning som har hjälpt mig mer än de anar.  
 
Tack allihop! 
 
Åsa Göransson 
Örebro, 27 december 2005 
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1.1 Inledning 
Ungdomsenheten i Örebro kommun är en del av Socialförvaltning väster men tar emot 
uppdrag från både socialkontor väster och öster. En liten del av denna enhet är Ungdoms- och 
familjeenheten som består av en öppenvårdsgrupp, gymnasieverksamheten, socialt arbete för 
döva och hörselskadade ungdomar samt Unga mammor och pappor. Två representanter från 
Ungdoms- och familjeteamet arbetar som ett litet team inom gymnasieverksamheten som 
riktar in sig på drogprevention med gymnasieskolan och polisen (www.orebro.se). 2001 
påbörjades ett projekt mellan socialtjänsten och gymnasieskolorna i Örebro. Detta för att 
upptäckterna av missbruk på gymnasiet var få trots att statistik visar att debut ofta sker under 
gymnasietiden. Syftet med projektet var att utbilda personalen på skolorna för att ge dem 
kunskap i att tidigt upptäcka ett missbruk. Samma representanter från socialtjänsten som 
skulle utbilda skolpersonalen skulle även finnas tillgängliga för skolorna i missbruksfrågor i 
form av samråd och vägledning. En viktig del i projektet var att dessa representanter fick 
mandat från socialtjänsten att fungera som en länk initialt i nyupptäckta ärenden (Lundsten 
och Widner 2003:4).Vid projektets slut ansåg kommunen att konceptet visat lyckade resultat 
och man beslutade att arbetssättet skulle fortsätta men i något förändrad form. 1 januari, 2004 
startades hos polisen en narkotikagrupp bestående av åtta poliser för att arbeta med bland 
annat ungdomar och narkotika som sin målgrupp. Samarbetet mellan representanter från 
Ungdoms- och Familjeteamet, narkotikagruppen och gymnasieskolorna är det som i dag 
kallas Gymnasieverksamheten (Lundsten och Widner, 2003:10). Detta är ett informellt 
samarbete som inte har ett strukturerat upplägg med dokument som styr. Detta är ingen 
behandling utan handlar om att tidiga insatser ska sättas in vid misstanke om bruk/missbruk 
av droger. Detta sker i samarbete med polisen och gymnasieskolorna. Det är alltså inte 
socialkontoren som hänvisar dem vidare till denna verksamhet utan det sker vid sidan av 
byråkratin och blir en snabb insats. Man vänder sig då till den öppenvård man har på 
Ungdoms- och Familjeteamet. Det är dock inte Gymnasieverksamhetens representanter som 
utför behandlingen. De står för föräldrakontakten och bistår ungdomarna med stödsamtal och 
provtagning tills en handläggare i gruppen blir ledig. En bedömning görs alltid från fall till 
fall om en formell anmälan enligt §14 Socialtjänstlagen (SoL) ska ske till myndighetskontoret 
från skolan. Då de ska arbeta med tidiga insatser vid misstanke om missbruk tar de sig inte an 
ungdomar med tung missbruksproblematik. Begreppet droger innefattar narkotika och ett 
destruktivt användande av alkohol, även sniffning. Denna insats är alltså inte en typ av 
behandling utan är mer en första kontakt med socialtjänsten som förhoppningsvis inte behöver 
bli särskilt långvarig (Informationssamtal med Christer Lundsten 2005-11-03). 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva samverkan mellan Ungdomsenheten, 
polisen och gymnasieskolorna i Örebro i deras drogpreventiva arbete med ungdomar. Mer 
specifikt handlar det om att studera vad kommunens dokument säger om samverkan i 
drogpreventivt arbete med ungdomar och vad Ungdoms- och familjeteamets 
Gymnasieverksamhet gör för att samverka mot droger.  
 
Mot bakgrund av ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vad säger kommunens dokument om samverkan i drogpreventivt arbete för 
ungdomar?  

• Hur beskriver Ungdoms- och familjeteamet, polisen respektive gymnasieskolan 
samarbetet och dess syfte? 

• Föreligger det några skillnader i parternas beskrivningar av denna samverkan? 
• Vilka hinder och möjligheter kan identifieras? 
• Kan samverkan förbättras? 
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• Anser de inblandade parterna att det finns ett behov att ett dokumenterat upplägg som 
styr samverkan? 

 
1.3 Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar bara på det drogpreventiva arbete som Ungdoms- och 
familjeteamets två representanter gör i samverkan med polis och gymnasieskolan i den s.k. 
Gymnasieverksamheten. 
 
1.4 Begrepp 
I Ungdoms- och familjeteamets verksamhetsplan står det att man i Gymnasieverksamheten 
arbetar drogpreventivt. Detta handlar mestadels om att få till stånd tidiga upptäckter och tidiga 
insatser (Ungdoms- och familjeteamets verksamhetsplan 2005). 
Ordet samverkan betyder att ”någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser 
och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra” (Boklund 
refererad i Socialstyrelsen 2004a:6).  
I föreliggande arbete avser samverkan och samarbete att man arbetar tillsammans mot 
likartade eller gemensamma mål.  
 
 
2. Metod  
2.1 Val av metod och urval 
Mot bakgrund av syftet valde jag att göra kvalitativa intervjuer för att få svar på hur 
samarbetet i Gymnasieverksamheten ser ut i praktiken. ”Kvalitet handlar om karaktären eller 
egenskaperna hos någonting. Kvalitativ forskning syftar alltså till att klargöra ett fenomens 
karaktär eller egenskaper” (Widerberg 2002:15). Att använda sig av en kvalitativ studie 
lämpar sig bra när man vill undersöka personers sätt att resonera, reagera eller urskilja 
varierande handlingsmönster (Trost 1997:15f).  
   Då syftet är att undersöka samarbetet mellan Ungdoms- och familjeteamet, gymnasieskolan 
och polisen i vad som kallas Gymnasieverksamheten består mitt urval av att intervjua 
representanter från delaktiga aktörer. Ungdoms- och familjeteamet har två personer som 
arbetar just med Gymnasieverksamheten. Intervjuer har därför genomförts med dessa två 
representanter. Att jag valde att intervjua båda dessa personer beror på att det skulle ge båda 
de inblandades bilder av och synpunkter på verksamheten och samarbetet. 
   Intervjuer med representanter från polisens narkotikagrupp och från en gymnasieskola har 
även utförts. Peter Forsell är gruppledare för narkotikagruppen och har även varit med från 
starten. Att intervjua honom föll sig därför naturligt. Leif Lindström som är gymnasiechef på 
Karolinska skolan kontaktade jag på inrådan från Christer Lundsten för att han ansåg att de 
har ett fortgående samarbete och att Leif är insatt i arbetet och därför skulle ha betydelsefull 
information att tillföra.  
 
2.2 Utförande 
Jag har haft vad Trost (1997:19) benämner en relativ låg standardisering på mina frågor i 
intervjuerna. Jag har utgått från en intervjumall men har anpassat vissa frågor då jag har 
intervjuat representanter från olika verksamheter. Jag har inte heller följt ordningen på 
frågorna utan anpassat dem efter hur samtalen har utvecklat sig. Trost (1997:20) beskriver en 
hög standardisering bland annat genom att man har exakt samma förutsättningar för alla 
delaktiga. Intervjuerna utfördes med respektive person på deras arbetsplats. Intervjuerna med 
polisen och gymnasieskolan gjordes på deras egna kontor, medan intervjuerna med 
representanterna från socialtjänsten gjordes i samtalsrum då de delar kontor och vi därför inte 
kunde vara ifred. Förutsättningarna var därmed någorlunda lika för de delaktiga men som 
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tidigare nämnts anpassades intervjufrågor efter deras egna verksamhet. Jag anser dock att 
intervjuerna har varit relativt strukturerade, då jag följt en mall med samma utgångspunkter 
för alla. Intervjuerna genomfördes med personerna var och en för sig. Detta föll sig naturligt 
med polisen och gymnasieskolan då de tillhör olika verksamheter. Att jag valde att intervjua 
de två representanterna från socialtjänsten var för sig grundar sig i att jag ville höra bådas 
berättelser och åsikter utan påverkan av varandra. Trost (1997:27) påpekar att vid intervjuer 
med fler än en person kan de mer talföra och dominanta ta över och det blir i huvudsak deras 
åsikter som kommer fram.  
   Jag använde mig av bandspelare under samtliga intervjuer som därefter transkriberades 
ordagrant. Detta för att kunna fokusera på samtalet och inte på att göra anteckningar. Det 
underlättar dessutom att ha intervjuerna i sin helhet för att kunna använda citat och kunna 
hänvisa till vad som verkligen har sagts under intervjuerna. Widerberg (2002:115f) påpekar 
att utskrifter av intervjuer är tidskrävande och att det ur en trygghetsaspekt kan vara en fördel 
att även föra anteckningar utifall att bandspelare eller band skulle gå sönder. Jag gjorde endast 
ett fåtal anteckningar under intervjuerna, då specifik fakta så som datum eller namn nämndes. 
Då mitt material bestod av endast fyra intervjuer var det heller inte särskilt tidskrävande att 
skriva ut intervjuerna.  
   Vissa människor vill inte bli inspelade och kan därmed säga nej. De kan även bli hämmade 
och besvärade och svaren kan därför påverkas (Trost 1997:51). Godkännande att banda 
samtliga intervjuer gavs och ingen verkade enligt min mening misstycka eller bli hämmade av 
bandspelaren.  
   I kapitlet Tidigare forskning har jag tagit del av litteratur och rapporter inom ämnet 
samverkan för att skydda ungdomar mot missbruk. Fokus har legat på samarbete mellan 
socialtjänst, skola och polis. Sökord som använts är: samverkan, socialtjänst, skola, polis, 
drogprevention, ungdomar. Engelska sökord var colloboration, social services, school, police, 
drug prevention och youth. Dokument om samverkan från Örebro kommun har även använts.  
  
2.3 Analysförfarande 
I analysen av mitt empiriska material tar jag utgångspunkt i teorier om samverkan mellan 
myndigheter/organisationer. Jag har undersökt vad dessa teorier beskriver om samverkan och 
relaterat det till de svar jag fått i min undersökning. Då jag även tagit del av Örebro kommuns 
egna dokument om samverkan används detta material för att analysera vad man genom 
Gymnasieverksamhetens samarbete gör för att uppfylla kommunens strävan mot en 
samverkan i drogpreventivt arbete. Detta material består bland annat av Puls-gruppens 
styrdokument och den drogpolitiska handlingsplanen för Örebro.  
   Kvale (1997:184f) menar att man genom att först läsa igen sitt underlag, skaffa sig ett 
intryck och sedan gå tillbaka för att ytterligare bearbeta kan finna betydelsefulla förbindelser 
och strukturer som man till en början inte lägger märke till. Detta kallas att skapa mening ad 
hoc. Man använder då inte en standardmodell utan olika tekniker, så som att till exempel 
koncentrera och kategorisera texten. Koncentrering innebär att man gör uttalanden mer 
koncisa och sammanfattar texten. Med kategorisering delar man in uttalandena i kategorier 
som går att urskilja berättelserna. Man kan även använda sig av tekniken meningstolkning då 
man spekulerar i tolkningar kring texten (Kvale 1997:174f). Då jag bearbetade de intervjusvar 
jag fått upptäckte jag ett mönster liknande det jag funnit i tidigare forskning. Jag använder 
mig därför av samma teman. Inom dessa teman har jag tagit fram de samband jag ser mellan 
de olika intervjuade, samt kopplat till forskningen. Jag har då jämfört om samarbetspartnernas 
uppfattning om förutsättningar uppvisar likartade mönster som de som framkommit ur den 
tidigare forskningen.  
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2.4 Metodkritik 
Jag har intervjuat representanter från de verksamheter som är delaktiga i detta samarbete. Min 
uppfattning är ändå att fler intervjuer skulle ha gynnat undersökningen. Leif Lindström på 
Karolinska skolan hade stora kunskaper om Gymnasieverksamhetens upplägg, men han är 
inte direkt delaktig i själva arbetet mer än i speciella fall. En intervju med till exempel 
skolkuratorn skulle ha kunnat ge en större inblick i den praktiska arbetsgången vid misstanke 
om missbruk hos en elev på skolan. Självklart hade det även funnits ett värde i att intervjua 
representanter från andra gymnasieskolor i Örebro, då engagemanget kan variera från skola 
till skola. Att jag intervjuade en representant som man på Ungdoms- och familjeteamet anser 
att man har ett gott samarbete med visar enbart en sida av ett samarbete som förekommer i 
hela Örebro. Det skulle även ha varit intressant att intervjua en medarbetare till Peter Forsell i 
narkotikagruppen för att se om denne har samma uppfattning som gruppledaren.  
Jag har ett litet urval i min kvalitativa undersökning och detta kan enligt Trost (1997:18) ofta 
mötas med misstänksamhet då de inte är representativa befolkningen i statistisk mening.   
 
Den litteratur jag har tagit del av har i relativt liten utsträckning handlat om enbart samverkan 
vid missbruk, utan har även till stor del tagit upp kriminalitet. Mycket forskning handlar även 
om samverkan för att skydda så väl barn som ungdomar. Detta gäller för både svensk som 
internationell forskning. Att hitta forskning som enbart tar upp samverkan för att arbeta 
drogpreventivt med ungdomar har varit svårt. Jag anser dock att den forskning jag har tagit 
del av har en relevans för min undersökning.  
 
2.5 Reliabilitet och validitet 
Huruvida de svar jag fått på mina frågor är sanna, och därmed har en hög reliabilitet, är svårt 
att fastställa. Jag anser att de frågor jag ställt inte har varit av en känslig karaktär så att de 
tillfrågade inte skulle kunna vara sanningsenliga. Men självklart så kan det vara känsligt att be 
representanter från olika verksamheter att prata öppet om ett samarbete, och be dem berätta 
om vad som behöver förbättras. Man kan då aldrig vara helt säker på att de svar man får är 
helt uppriktiga. Det är svårt men dock viktigt att kunna bevisa att ens data har en trovärdhet. 
Detta genom att kunna visa att mitt sätt att mäta är trovärdigt (Trost 1997:102). Att mäta 
reliabilitet i kvalitativa studier är problematiskt då kvalitativa intervjuer oftast är lågt 
standardiserade. (Trost 1997:100) Vid sådana studier handlar det ofta om en process snarare 
än ett statiskt skeende. Människan är inte statisk och svaren skulle kanske därför inte bli de 
samma vid olika mätningstillfällen (Trost 1997:101).  
 
Inre validitet handlar enligt Merriam (1994:177f) om hur väl ens resultat överrensstämmer 
med verkligheten och om man studerar det man avser att mäta. När man använder sig av 
kvalitativ metod undersöker man människors konstruktion av verkligheten. Det är därför 
deras verklighet man undersöker. Enligt Lincoln och Guba (refererade i Merriam 1994:178) är 
det därför upp till författaren att bevisa att de konstruktioner av dessa personers verklighet 
återges på ett korrekt sätt. Jag anser att jag har studerat det jag från början avsåg att mäta. Jag 
har undersökt hur samarbetet ser ut i praktiken, och har dessutom undersökt de deltagandes 
upplevelser av samarbetet. De svar jag fått i min undersökning angående deras upplevelser av 
samarbetet är självklart upplevelser som är deras verklighet. Men som Taylor och Bogdan 
(refererade i Merriam 1994:178) påpekar så är den kvalitative forskaren intresserad av 
perspektiv snarare än av sanningen i sig. Att det är just deras upplevelser och verklighet som 
jag studerar leder till att den externa validiteten inte är hög. Den information jag presenterar i 
min undersökning kan man inte använda till att dra generella slutsatser om 
Gymnasieverksamheten i sin helhet då jag enbart har mätt samarbetet med Karolinska skolan. 
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Men då man väljer att göra en kvalitativ fallstudie för att gå in på djupet i en viss situation, 
som jag gjort i denna undersökning av ett specifikt samarbete är jag inte intresserad av att 
generalisera samarbete i allmänhet.  
 
2.6 Etik 
Som jag nämnde i stycket om reliabilitet anser jag inte att jag har ställt frågor av så pass 
känslig karaktär att jag har behövt ta ställning till några etiska dilemman. Självklart kan de 
intervjuades svar få konsekvenser om det gäller känsliga frågor. Jag har bett de deltagande i 
min undersökning att berätta om såväl negativa som positiva aspekter i deras samarbete. Min 
upplevelse är dock att mina frågor eller deras svar inte skulle kunna påverka deras ställning. 
Merriam (1994:190) menar att djupintervjuer kan få oförutsedda effekter på längre sikt. 
Walker (refererad i Merriam 1994:190f) har gjort en skriftlig uppställning av fem områden 
som en fallstudieforskare måste ta hänsyn till. Bland dessa nämns konfidentialitet, anonymitet 
och att olika intresseorganisationer kan vilja få kontroll över resultaten. Konfidentialitet och 
anonymitet har i min undersökning inte varit problemområden då de intervjuade inte är 
anonyma och deras svar inte behövs hålla konfidentiella. De resultat jag kommer fram till ska 
de deltagande representanterna ta del av men jag anser att varken jag eller de intervjuade har 
blivit påverkade av yttre omständigheter.  
   De kommunala dokument som jag har tagit del av är offentliga dokument och inte de 
intervjuades privata handlingar. Att jag har använt mig av dessa innebär därmed ingen 
svårighet. 
 
 
3. Tidigare forskning 
Jag ska här presentera vad tidigare forskning visar om samverkan i drogpreventivt arbete för 
ungdomar. Jag kommer först att presentera vad i forskningen som är gemensamt för 
samverkan för att sedan visa tre empiriska exempel på samverkansprojekt och undersöka vad 
som fokuserades på i dessa fall.  
Första delen kommer att ta upp skolan och polisen som samverkanspartner till socialtjänsten. 
Sedan följer en kort genomgång om vad lagen säger om samverkan samt forskning kring 
sekretess. Därefter följande stycken har jag delat in i teman utifrån vad man i tidigare 
forskning kan urskilja ett gemensamt fokus på. Dessa teman är Mål och syfte, Resurser, 
Kunskap, roller och jämlikhet, Stöd från ledning och legitimitet samt Struktur och rutiner. Sist 
följer ett avsnitt om vad forskning tar upp som positivt respektive negativt i samverkan.  
 
Regeringen i Sverige har uppmärksammat att det i arbete med barn och ungdomar som far 
illa, eller är i riskzonen för att fara illa, är viktigt med ett samarbete mellan olika myndigheter. 
De framhöll även att det är viktigt att en strategi läggs upp för klargöra hur samverkan bör 
genomföras och vad den har för positiva effekter (Socialstyrelsen, 2004a:4).  
De definierar begreppet barn som en person under 18 år och ungdom en person mellan ca 13 
och 18 år. Med begreppet barn som far illa innefattas till exempel barn som utsätts för fysiskt 
eller psykiskt våld men även barn/ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende såsom 
missbruk. De har använt sig av en definition av Boklund (refererad i Socialstyrelsen 2004a:6) 
av ordet samverkan som då betyder att ”någon eller några tillför sina specifika resurser, 
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra”. 
Verksamheter tillför alltså olika perspektiv för att åstadkomma en helhetsbedömning för att 
kunna göra en helhetsinsats för barn och unga som far illa. Samhället är komplext och för att 
finna en helhetslösning är det viktigt att ta del av flera verksamheters förståelse för ett 
fenomen (Lundgren och Persson 2003:29). 
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I september 2003 gav regeringen därför i uppdrag till Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och 
Myndigheten för skolutveckling att ta fram en övergripande strategi för samverkan när det 
gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen 2004a:5). Jag ska nedan 
presentera de förutsättningar och hinder för samverkan som Socialstyrelsen beskriver i sin 
bilaga till skrivelsen (Socialstyrelsen 2004b:10-13). Grundläggande förutsättningar för en 
fungerande samverkan som visat sig i forskning är att  

- ett klart uttalat mål ska finnas 
- att de samverkande parterna känner ett behov för samverkan  
- tydlighet kring målgruppen  
- tydlighet kring vilka problem man vill angripa 
- rimliga resurser för att nå målet  
- kunskap om varandras verksamheter och regelverk  
- tydliga roller och förväntningar på varandra/ tydliga gränser mellan 

kompetensområdena                                             
- legitimitet för samverkan, d v s förankrad hos ledningen 
- tydliga samverkansrutiner.  

 
Jag har utgått från Socialstyrelsens förutsättningar vid indelning i temana för att under dessa 
respektive tema presentera vad forskningen säger.  
 
3.1 Skolan och polisen som samverkanspartner 
Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning, NAD (1998:82-87) menar att det i olika 
länder finns olika samverkansmodeller men att ”community approach” verkar vara den 
vanligaste modellen vid drogpreventivt arbete mot ungdomar. Denna modell innebär att olika 
myndigheter, yrkeskategorier och personal från verksamheter som arbetar med ungdomar 
arbetar gemensamt med en riskgrupp. Skolan betonas ofta som en viktig del i 
drogpreventionen då barnen spenderar en stor del av sin tid i skolans lokaler under vuxnas 
uppsikt och finns tillgängliga för att ta emot kunskap och en viss fostran.  
 
Lundgren och Persson (2003:30-38) beskriver i sin skrift samverkan ur ett internationellt 
perspektiv. Här talar man mycket om samverkan med skolan när barn och unga befinner sig i 
riskzonen. Eftersom de flesta barn genomgår utbildning som bistås av samhället är det en 
naturlig och praktisk institution att använda sig av. Ett projekt i Frankrike där skola, polis, 
socialtjänst och barnets/ungdomens hem samverkar lägger man fokus på att förbättra 
skolresultat för barn och unga i riskzonen. Detta för att goda skolresultat kan verka positivt 
mot en negativ utveckling. Hemmet och familjen ska bli delaktiga för att det är viktigt att 
myndigheterna inger förtroende men samtidigt för att hemmet och familjen i många fall kan 
innebära en risk i sig själv. Ett projekt i Storbritannien startade 1998 för att försöka få stopp 
på den utveckling med ökade sociala och utbildningsmässiga klyftor i samhället. Här skulle 
då myndigheter och föräldrar bekämpa dessa klyftor som mest drabbar de som redan befinner 
sig i en riskzon att utveckla ett destruktivt beteende som till exempel avhopp från skolan. Vad 
som nämns som eventuellt negativt med samverkan med hemmet är att föräldrar kan beläggas 
med allt för stor skuld för deras barns utveckling istället för att fokus läggs på hur samhället 
och dess struktur kan ha påverkat utvecklingen. Garmarnikov och Green (refererad i 
Lundgren och Persson 2003:32) beskriver att de flesta familjer vars barn och ungdomar tillhör 
detta projekt anses tillhör de som är lågutbildade och bidragsberoende samt att deras 
föräldrakunskap inte är tillräcklig samt att de inte bryr sig om sina barns skolresultat.  
McConkey (refererad i Lundgren och Persson 2003:32) har lyft fram tre faktorer som viktiga 
för samverkan med barn och unga som riskerar att fara illa. Dessa är skolan, mångkunnig 
personal och samordnad förvaltning och styrning. Skolan ska användas som samlingspunkt 
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för även andra verksamheter som ska arbeta med barn och ungdomar, och bli en naturlig 
mötesplats för familjer i riskzonen. Att personalen är kunnig inom sitt utbildningsområde 
såväl som att de har kunskap om att samverka för klientens bästa och inte för den egna 
verksamheten anger han som viktigt. Att man arbetar under en samordnad förvaltning ska 
verka kostnadseffektivt samt för klientens bästa.  
 
Narkotikakommissionen (refererad i Hübinette 2003:29) konstaterar att det ”på många håll 
saknas ett övergripande och mer strukturerat samarbete mellan socialtjänst och polis”. Att 
polis vid ett ingripande vid missbruk hos en ungdom har ett samarbete med socialtjänsten kan 
vara viktigt för att ungdomen ska få vård så snabbt som möjligt. En anmälan till socialtjänsten 
från skolan kan tyvärr innebära en lång utrednings- och handläggningstid som leder till att 
ungdomen får vänta på att insatser sätts in. Då får skolan stå för de tidiga insatserna trots att 
det är socialtjänstens plikt att arbeta med missbrukande ungdomar. Att polisen informeras om 
en missbrukande elev på en skola kan hjälpa polisens spaningsarbete.  
   Hübinette menar vidare att skolan är en viktig arena för att bekämpa missbruk hos 
ungdomar och att man ska utgå från principen att om tidig upptäckt och tydlig reaktion 
(Hübinette, 2003:29). En engagerad och positiv ledning kan vara avgörande för att idén om 
samverkan ska vara väl förankrad hos övrig personal. Det är viktigt att denna personal har en 
passande utbildning för att kunna hantera uppgiften att förebygga missbruk och få till tidiga 
upptäckter ( Hübinette 2003:94f). 
   I en rapport skriven 1998 av Granholm betonar författaren vikten av att det fanns behov av 
en högre grad av samverkan mellan kommunal förvaltning och polis i preventivt arbete för 
unga. Det finns ofta oklarheter i samarbetet mellan socialtjänst och polis vad gäller 
ansvarsområden i det preventiva arbetet och samarbetet är outvecklat. 
 
Även Socialstyrelsen nämner i sin bilaga (2004b:28) som förbättringsområden 
      -     utarbeta rutiner för konsultation respektive anmälan till socialtjänsten 

- att utforma samverkansrutiner mellan polis, sjukvård, socialtjänst och skola för att 
åstadkomma snabba och tydliga reaktioner vid ungdomskriminalitet och missbruk av 
alkohol och narkotika.  

- när en anmälan görs till socialtjänsten av en samarbetspartner kan denna medverka vid 
ett inledande samtal med familjen och själv uttrycka sin oro för barnets situation 

- en lämplig struktur kan behöva utarbetas där en samverkan riskerar att bryta samman. 
 
Trots att flera förbättringsområden nämns menar de även att en mycket god samverkan redan 
har utvecklats lokalt (Socialstyrelsen 2004a:5).  
 
3.2 Sekretess och lagar 
Det finns i Sverige lagstiftning som påvisar en skyldighet för myndigheter att samverka. 
Polisen skall enligt 3 § Polislagen samverka med andra organisationer vars verksamheter 
berör polisverksamheten. De ska fortlöpande samarbeta med myndigheter inom socialtjänsten. 
Socialtjänsten har också en skyldighet att samverka enligt Socialtjänstlagen genom både 
uppsökande verksamhet och på individnivå. (3 kap 1,4 och 5 §) 2003 gjordes ett tillägg i SoL 
att nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd, därför att regeringen 
ansåg att samverkan ska ske på alla samhällsnivåer i arbete med barn som far illa eller riskerar 
att fara illa. Samtidigt fick även bland annat skolan en skyldighet att samarbeta med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs om barn riskerar att fara illa.  
Alla verksamheter som berör barn och ungdomar har dessutom en skyldighet att anmäla till 
socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden kan 
behöva ingripa till ett barns skydd (Socialstyrelsen 2004b:3f). 
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Lacey (refererad i Lundgren och Persson 2003:33f) har gjort en översikt av engelsk forskning 
om samverkan. Hon menar att svårigheter med sekretess ofta används som en ursäkt för 
verksamheter att inte samarbeta. Detta är bara en av utmaningar med att arbeta med 
samverkan.  
 
Teman 
3.3 Mål och syfte 
Samverkan är enligt McConkey (refererad i Lundgren och Persson 2003:33) ingen enkel 
lösning utan man måste ha i åtanke att samverkan inte enbart ska gagna den egna 
verksamheten. För att den skall kunna användas på korrekt sätt och gynna alla parter är det 
viktigt att modeller för liknande projekt utformas och att de följs upp och utvärderas. Det 
finns tyvärr inte tillräckligt med långsiktiga studier som följer projektens klienter över lång 
tid. Liknande vad svensk forskning visar nämner han att mål och syfte med samverkan ofta 
inte är tydlig för de medverkande parterna. Sahlin (1992:63) menar att socialtjänstens mål 
med samverkan har förändrats från att vara av effektivitetsskäl till ett behov för att ge en 
helhetssyn, denna förändring ska ha skett under 1980-talet. Enligt utvärderingar gjorda under 
slutet av 1980-talet (Bjurström refererad i Sahlin 1992:64) av samverkansprojekt visade de att 
samarbetsparterna var medvetna om att samverkan skulle förekomma men inte varför eller så 
hade de olika uppfattningar om skälen till samverkan.  För att konflikter inte ska uppstå om 
mål för samverkan är det viktigt att deltagarna har samma uppfattning om problemområde och 
rekommendationer för det arbete som ska utföras (Sahlin 1992:66). 
   Socialstyrelsen (2004a:7) har i sin skrivelse ”Strategi för samverkan i frågor som rör barn 
som far illa eller riskerar att fara illa” kommit fram till att målet med samverkan ska vara   

- att barn som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling, på individ- eller gruppnivå 

- att barnet ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn 
- att barnet ska vara i fokus  

 
Vad Socialstyrelsen (2004b:11) även presenterar som förutsättningar för en samverkan är  

- ett klart uttalat mål ska finnas 
- att de samverkande parterna känner ett behov för samverkan  
- tydlighet kring målgruppen  
- tydlighet kring vilka problem man vill angripa 

 
Lundgren och Persson (2003:28) påpekar också att samverkan ska karakteriseras av 
gemensamma mål och syften och att parterna har en gemensam syn på klienternas behov.  
Danermark (2000:17) påvisar detta genom att beskriva hur två olika yrkeskategorier kan ha 
samma mål men olika tillvägagångssätt för att uppnå det. En stökig elev i en klass är för 
läraren ett pedagogiskt problem medan det för kuratorn är ett psykologiskt och socialt 
problem.  
 
3.4 Resurser 
Sahlin argumenterar i sitt BRÅ-PM Ungdomsprojekt Retorik och praktik (1992:61) för 
samverkan som ett sätt att effektivisera en myndighets arbete, då de samverkar med andra 
samhällsorgan. Genom att samarbeta kan man avlasta sitt eget arbete och minska dubbelarbete 
som då även leder till mindre ekonomiska utgifter. En BRÅ-rapport från 1976 (refererad i 
Sahlin 1992:62) visade dock att det fanns en risk för att verksamheterna utförde samma arbete 
om de blev tilldelade samma arbetsuppgifter. Sahlin menar ändock att centrala organ i Sverige 
var positiva till samverkan på lokal nivå då effektiviteten ökar.  



 

 9 

Även fast många myndigheter redan har liknade strävanden åt samma håll, kan man genom att 
initiera en samverkan få andra myndigheter att fokusera än mer och lägga mer på resurser mot 
ett mål som den egna verksamheten strävar efter. Man kan tillsammans nå en bredare grupp 
beroende på att man har olika metoder för att nå ut till sin målgrupp. Detta betyder också att 
olika verksamheter får olika information från och om klienter och det ger en större bredd av 
information om man samverkar i ett informationsutbyte (Sahlin 1992:61). 
   Drogmissbruk kostar samhället enorma summor pengar. Att arbeta med förebyggande 
arbete och tidiga insatser borde därför prioriteras för att förhindra att alltför grovt missbruk 
uppstår. Trots detta menar Granholm (1998:24, 29, 77) att socialtjänsten lägger mindre 
resurser på preventivt arbete. Att dela på arbetsbördan borde därför vara kostnadseffektivt. 
Ett av skälen till att Socialstyrelsen fick uppdraget göra en strategi för samverkan med arbete 
som rör barn som far illa var att många samverkansmodeller prövas som projekt men som på 
grund av ekonomiska skäl oftast inte förlängs efter projekttidens slut. Samtidigt anser man i 
denna skrivelse att det finns en stark övertygelse att samverkan medför ett bättre arbete för 
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Genom att arbeta tillsammans ökar man 
kompetensen och tar tillvara på varandras resurser (Socialstyrelsen 2004b:2). 
   Att genom samverkan arbeta förebyggande ger en ekonomisk vinst då dessa barn och 
ungdomar i slutändan kostar samhället pengar om inte insatser sätts in för att skydda dem 
(Lundgren 2003:30). 
 
3.5 Kunskap, roller och jämlikhet 
Enligt Sahlin (1992:65f) fanns det när hon skrev sitt PM konkurrens mellan de statliga 
myndigheterna om samordningen av barn- och ungdomsfrågor. Det är viktigt att samverkan 
upplevs positivt för alla samverkansparter och att de andra parterna inte känner sig kränkta av 
de andras verksamheter. Lundgren och Persson (2003:28) menar att man ska ha urskiljbara 
kompetensgränser och ha en ambition att tona ned professionshierarkier.  
   Det är även viktigt att man har kunskap om varandras verksamheter och regelverk och att 
det finns tydliga gränser mellan kompetensområdena och att man inte kliver in på varandras 
områden. Här gäller det att rollerna för respektive verksamhet är tydliga (Socialstyrelsen 
2004b:11). Även Lacey (refererad i Lundgren och Persson 2003:34) påpekar vikten att vilken 
roll de ska ha och inte inkräktar på varandras roller samtidigt som man inte helt kan separera 
rollerna utan man ska överlappa varandra. 
   Som jag tidigare nämnt kan olika yrkeskategorier ha olika tillvägagångssätt för att nå 
samma mål och en konkurrens kan uppstå mellan verksamheterna om vilken typ av 
tillvägagångssätt som ska användas (Danermark 2000:16f). 
 
Tidiga insatser betonas som viktiga i arbete med barn och unga i riskzonen för att de inte ska 
utveckla ett destruktivt beteende och det är viktigt att kunskap om tidiga insatser sprids. 
Öppna verksamheter dit barn, ungdomar och föräldrar kan vända sig till på eget initiativ vid 
oro för sig själva eller sina barn och få snabb och förhoppningsvis tillfällig hjälp anser de vara 
en ”grundläggande byggsten i en strategi för tidiga insatser i samverkan” (Socialstyrelsen 
2004a:13). 
   Som nämndes tidigare i texten anser Hübinette (2003:94f) att det är av vikt att de personer 
som arbetar med ungdomar är utbildade för att kunna stödja ungdomarna och kunna få till 
stånd tidiga upptäckter och insatser.  
 
3.6 Stöd från ledning och legitimitet 
Samverkan ska ske på nationell såväl som på lokal nivå. Samverkan på nationell nivå ska 
stödja och stärka det samverkande arbetet på lokal nivå och ge arbetet för barn som far illa en 
större legitimitet och bättre förutsättningar. En strategi på nationell nivå ska finnas för att 
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samordna den samverkan som ska utvecklas på lokal nivå. Är samverkan väl förankrad hos 
ledningen ger detta en legitimitet i dess arbete. (Socialstyrelsen 2004b:11) Även Hübinette 
menar att om idén om samverkan ska förankras i en verksamhet krävs stöd från ledningen 
(2003:94). 
   Det är även viktigt att stödet från ledningen fortsätter även när arbetet väl satts igång och att 
den utsedda gruppen inte förväntas sköta sig själv. Danermark (2000:18f) menar att man från 
ledningsnivå kan hänvisa till att kompetensen ligger i själva gruppen som utför 
arbetsuppgifterna och därmed avsäger sig ansvar. Författarens erfarenhet är däremot att det är 
viktigt med en klar och tydlig ledning.   
 
3.7 Rutiner och struktur 
Danermark anser att uppfattningen att personkemi som en avgörande faktor till en god 
samverkan är en myt. Att förlita sig på personkemi som faktor för en fungerande samverkan 
är inte en tillräckligt stark faktor utan kan istället vara påfrestande för inblandade parter då 
ansvaret ligger på personerna istället för på en upplagd strategi. Irritation och spänningar i 
gruppen påverkar samverkan negativt och försvårar den. Att dessutom lägga ansvaret för 
samverkan på medarbetarna kan också en ge en skev bild vid ett misslyckande att det är 
personernas fel och inte verksamheten i sig (Danermark 2000:11f).  
   Omorganisation och personalomsättning kan också enligt Socialstyrelsen vara ett hinder.  
De ska även tydliggöra verksamheternas respektive uppdrag och överbrygga och undanröja 
”gråzoner” som gör att personer kan falla emellan två målgrupper då verksamheterna är 
osäkra på vem ansvaret ligger hos. Man behöver på lokal nivå bygga upp en struktur kring 
barn- och ungdomsfrågor på ledningsnivå där såväl kommunen som landsting och polis finns 
representerade. Det är viktigt att strukturer är klarlagda så att parallella processer inte 
förekommer och att ”rätt personer” från rätt verksamhet samverkar i förhållande till uppgiften 
(Socialstyrelsen 2004a:13). 
   Regeringen har genom lagstiftning slagit fast att samverkan ska ske mellan myndigheter för 
att förbättra arbetet för barn och ungdomar i risk (Socialstyrelsen 2004b:21). 
 
Rutiner för ett aktivt förhållningssätt i verksamheterna bör vara att man kanaliserar den oro 
som finns inom olika grupper i till exempel skola eller sjukvård för att kunna införa tidiga och 
flexibla insatser för dessa och använda sig av den oroade personen som antagligen känner 
barnet eller ungdomen väl och utgå därifrån och sedan involvera föräldrar och samarbeta i 
arbetet med ungdomen. Tidiga insatser ska prioriteras av socialtjänsten och ska helst ske utan 
myndighetsutövning. För att samverkan ska kunna genomföras med detta syfte är det viktigt 
att de inblandade i samverkan har regelbundna möten kring personen. Vägledande principer 
skall vara att  

- barnets behov sätts i fokus och insatser ”skräddarsys” så långt det är möjligt över 
sektorsgränser och formar en helhet 

- barn, ungdomar, föräldrar och övrigt nätverk görs i ett tidigt skede delaktiga i sökande 
efter hållbara lösningar 

- arbetet präglas av ett aktivt förhållningssätt, engagemang och professionalitet.  
             (Socialstyrelsen 2004a:14) 
 
3.8 Modeller för samverkan 
3.8.1 SSP I Malmö 
SSP står för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i preventivt arbete med ungdomar 
för att förebygga kriminalitet och missbruk. Denna modell använder man sig av i bland annat 
Malmö. Ett projekt startades i en stadsdel i Malmö med SSP-arbete i Danmark som förebild, 
där man haft goda erfarenheter under flera decennier. Man hade redan innan projektets start 
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ett samarbete mellan dessa parter men man ville utarbeta ett arbetssätt för att se till att 
samarbetet var hållbart i längden. Vid projektets slut ansåg man i Malmö stad att modellen var 
framgångsrik och beslut fattades om att denna typ av organisation för samverkan mellan 
skola, socialtjänst och polis skulle göras permanent. Det finns i Malmö en gemensam 
organisation för hela staden. Lokala grupper finns i stadsdelarna bestående av representanter 
från alla tre parter. De har stöd av en ledningsgrupp i stadsdelen. Sedan finns ytterligare en 
central ledningsgrupp och sekretariat för hela staden. Den centrala ledningsgruppens 
arbetsuppgifter består av ett överordnat ansvar för organisation, att prioritera SSP-
verksamheten utifrån inkomna planer och verksamhetens behov. De delar även ut medel för 
särskilda verksamheter och ser över strategi- och målfrågor. SSP-sekretariatet ska verkställa 
den centrala ledningsgruppens beslut vad gäller åtgärdsplaner och strategier. De ska även stå 
för rådgivning, koordination, metodutveckling, beredning av ärenden inför central 
ledningsgrupp, framtagning av kursprogram, budgetarbete och ekonomiska rapporter inom 
SSP-organisationen. Ledningsgrupperna i stadsdelarna godkänner och leder lokala insatser 
utifrån åtgärdsplan och budget. De ska tydliggöra mål och riktlinjer och se till de lokala 
gruppernas arbete samt ha en dialog med sekretariatet. SSP-grupperna i stadsdelarna med 
representanter från skolledning, närpolis, individ- och familjeomsorg, kurator och fritidsledare 
samt samordnare för SSP och för lokal brotts- och drogförebyggande arbete, ska upprätta 
förslag på åtgrdsplan och för mål och strategier i verksamheten och verkställa insatserna i 
samförstånd med ledningsgruppen. På varje plan finns en särskild SSP- samordnare (SSP- 
organisationen i Malmö 2005:2ff). 
   Verksamheten bygger på gemensamma åtgärdsplaner, och dessa görs upp årsvis i SSP-
grupperna, då med utgångspunkt i de lokala behoven. Planerna innefattar skola, socialtjänst 
och polis och innehåller bara aktiviteter som alla tre parter ska delta i. Då hela organisationen 
är delaktig i verksamheten finns ett stort stöd från ledningen till de lokala grupperna. Att 
arbeta med SSP ingår i de arbetsuppgifter man har i sin befattning, detta för att personer i sig 
inte ska ligga till grund för samarbetet utan kunna fortgå om personal byts ut. Det fanns som 
tidigare nämnts redan ett samarbete och därför lades SSP-ansvar in i befintliga tjänster.  
SSP arbetar med brotts- och drogförebyggande frågor, som är gemensamma för skola, 
socialtjänst och polis. Målet är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, 
droganvändning och annat riskbeteende genom arbeta i miljöer där barn och ungdomar vistas. 
Exempel på åtgärder kan vara att minska skolk, utveckling och spridning av nya metoder, 
föräldrautbildning och drogförebyggande åtgärder. Det är en förutsättning att det finns en 
samstämmighet mellan aktörerna. I de lokala grupperna arbetar man främst med primär och 
sekundär prevention i sin samverkan. I den primära preventionen sätts generella åtgärder in, 
medan man i sekundär prevention riktar in sig på riskmiljöer och riskpersoner (SSP- 
organisationen i Malmö 2005:6). Det är en förutsättning att de deltagande parterna har en 
gemensam bild av situationen i stadsdelen efter att man sett över problem, riskgrupper samt 
skyddsfaktorer och positiva krafter. Parterna använder sedan sina respektive kunskaper för att 
kunna ge en helhetsbild. Sedan arbetar parterna utifrån sitt kompetensområde (SSP- 
organisationen i Malmö 2005:7). 
   I Danmark utarbetades den danska modellen av SSP utifrån den danska motsvarigheten till 
Brottsförebyggande rådet, ”Det Kriminalpraeventive Råd” som består av fem kommittéer där 
SSP är en egen kommitté. Samarbetet initierades av de tre parterna skola, socialtjänst och 
polis och finns idag på både central och lokal nivå. På den centrala nivån medverkar 
kriminalvård, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. På lokal nivå arbetar man på tre 
nivåer. På den beslutande nivån ingår chefer från skola, socialtjänst och polis. På nivå två 
finns representanter från olika kommunala förvaltningar och en SSP-samordnare som 
samordnar det lokala brottsförebyggande arbetet. Det praktiska förebyggande arbetet utförs av 
representanterna på den sista nivån. Kommittéer finns i de flesta kommuner men arbetet är 
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inte lika väl genomarbetat i alla kommuner och enbart vissa kommuner har arbetat fram egna 
handlingsplaner för sitt förebyggande arbete (Ekblad och Häggström 2004:9).  
 
Man kan se i SSP-projektet i Malmö de har ett starkt stöd från ledningen ovanför i och med 
att de har representanter på olika ledningsnivåer. Man arbetar utifrån de lokala behov som 
finns, inte bara på stadsnivå utan utifrån olika stadsdelars behov. Både att ha stöd från 
ledningen och att utgå från lokala behov nämns av Socialstyrelsen (bilaga och strategi) som 
en förutsättning för samverkan. Man har ett gemensamt mål och syn på det problem man vill 
angripa och har en utarbetad struktur för att respektive yrkeskategori ska komma till sin rätt 
genom att använda sin specifika kompetens. Den helhetsbild som olika yrkeskategorier ger 
kan också nämnas som en positiv faktor i en samverkan (Socialstyrelsen 2004b, Lundgren  
och Persson 2003). 
   Att det finns fasta befattningar som utför SSP:s arbetsuppgifter gör att det finns säkerhet i 
att samarbetet ej faller samman vid personalbyte. Personalomsättning nämns som ett hinder 
för samverkan i Socialstyrelsens bilaga (2004b). Med samverkansuppgifterna invävda i en 
befattning ger denna säkerhet.  
   I samverkan deltog olika yrkeskategorier som alla enligt den tidigare forskningen anses vara 
relevanta för att arbeta med ungdomar i preventivt arbete.  
 
3.8.2 Ungdomsstyrelsen och Styret i Umeå 
Ungdomsstyrelsen utförde på regeringens begäran ett antal projekt under tidsperioden 1997-
2001. Dessa projekt skulle genomföras genom att arbeta med utsatta ungdomar genom 
samverkansprojekt (Kassman 2002:3). Detta för att testa och utvärdera de olika modellerna 
för att sedan kunna utforma fungerande modeller för samverkan att arbeta med i framtiden på 
kommunal nivå (Kassman 2002:5). Femton kommuner valdes ut för att utveckla sitt arbete 
med att samordna insatser för unga i riskzonen och olika modeller användes i de olika 
kommunerna. Man menar att det är viktigt att man tar tillvara på den kompetens som personer 
från olika yrkesgrupper som arbetar med ungdomar besitter och dra nytta av varandras 
verksamheter. Målgruppen skulle vara bred, det vill säga inte endast ungdomar med ett 
allvarligt destruktivt beteende så som missbruk eller kriminalitet skulle ingå i målgruppen 
utan även de ungdomar som till exempel blivit lidande av den stora ungdomsarbetslöshet som 
rådde under 1990-talet (Kassman 2002:5). Andra verksamheter än kommunala skulle tas med 
i samverkan till exempel polis, lokala föreningar och näringsidkare (Kassman, 2002:4). 
Istället för att enbart fokusera på egenskaper hos ungdomar med problem ska man istället 
fokusera på de egenskaper hos de unga som innebär en möjlighet att främja utvecklingen för 
ungdomarna så väl som för gruppen och samhället i stort i att minska marginalisering och 
sociala skillnader (Rönnols 2002:5).  
   Syftet med projektet var att  
”utarbeta en handlingsplan för att samordna insatser för ungdomar i riskmiljöer i ett antal 
medelstora kommuner i syfte att stärka det förebyggande arbetet. Arbetet skall ske i samråd 
med Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Statens skolverk, Socialstyrelsen och 
Folkhälsoinstitutet” (Kassman 2002:3). 
   Det övergripande syftet var att se vilka aktörer, vilken målgrupp man vände sig till och vilka 
framgångsfaktorer som fanns i de olika modellerna och vad man ska se upp med. Forskarna i 
de respektive projekten har nämnt dessa frågor som viktiga att fundera över och analysera.  
I Umeå utvärderades ett projekt kallat Styret som startades 1998. Detta projekt granskades av 
Gunnel Rönnols. Det fanns redan tidigare ett utarbetat samarbete mellan till exempel 
socialtjänst och skola och mellan skolsköterskor, syokonsulenter, socialsekreterare och 
ungdomskonsulenter (Rönnols 2002:4). Två representanter från polisen och en fältgrupp från 
socialtjänsten startade ett samarbete för att få bukt på problemet med brott på stan i Umeå. 
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Samarbetet i denna form lades ned efter ett år då polisen drog sig ur, men fältgruppen fortsatte 
sin verksamhet (Rönnols 2002:13). Samtidigt startades projekt Styret med Socialförvaltningen 
som huvudman och i samarbete med Ungdomsstyrelsen. Man tog tillvara på det samarbete 
som tidigare funnits med socialtjänst, polis och åklagare och byggde vidare på det med 
ytterligare partners till exempel skolan och representanter från föreningslivet i Umeå. Alla 
parter var till en början inte säkra på vikten av denne projektgrupp men den uppfattningen 
förändrades snart och parterna menade att en samverkan var att prioritera och att samverkan 
mellan olika verksamheter går att genomföra.  
   Man hade innan projektets start påbörjat ett alkohol- och drogpolitiskt program och detta 
användes som grund för den samverkan man skulle utföra. Samverkan skulle från början 
vända sig till ungdomar med problem men det drogpreventiva arbetet hamnade i fokus. Man 
sökte projektpengar för att stärka ungdomars attityder mot droger som en del av arbetet att 
förebygga användning av narkotika, detta kallades Anna-projektet (Rönnols 2002:16). 
Styret som projektgrupp bildades alltså för att se över drogpreventiva insatser för ungdomar i 
Umeå och se hur dessa skulle komma till sin rätt genom samverkan. Detta gjorde man, men 
man fruktade i gruppen att deras resultat inte skulle utmynna i en praktisk verksamhet för dem 
som arbetar med ungdomarna. Kommunstyrelsen beslutade dock att pengar skulle ges för att 
genomföra den handlingsplan som gruppen utarbetat och fått godkänd av kommunstyrelsen 
2001. En tjänst för att samordna dessa insatser skulle tillsättas genom omfördelning av 
personalresurser inom berörda förvaltningar.  
   Ungdomsteamet på skolan tillkom alltså inte som ett resultat av Samverkansprojektet utan 
som resultat av ett tidigare projekt med samverkan som grundtanke. I detta samarbete ingick 
kuratorn, skolsköterskan, studie- och yrkesvägledare, resurspedagog, ungdomskonsulent från 
fritidsgården, ungdomsassistenter från ungdomsgården och två socialsekreterare från 
socialtjänsten i bostadsområdet. De började träffas varje vecka för att diskutera åtgärder som 
kunde gynna alla parters arbete med ungdomar. Trots att det fanns en viss tveksamhet till 
genomförandet av samverkan så var tanken om dess nödvändighet väl förankrad och man 
började arbeta fram en modell för detta syfte (Rönnols 2002:17f). Deras syfte var ”att som en 
del av SAM-projektet se över ungdomsarbetet och med gemensamma krafter arbeta fram ett 
förslag på hur det gemensamma förebyggande arbetet med ungdomar på området ska gå till” 
(Rönnols 2002:21). Teamet skulle bland annat fortsätta att träffas varje vecka, ta fram en 
informationsfolder, utarbeta samarbete med andra personer och verksamheter så som till 
exempel polis och samordna insatser och åtgärder mot alkohol och snatterier. Parternas egna 
arbetsuppgifter tog mycket tid i anspråk och så att utveckla samverkansprojektet hamnade lite 
åt sidan och eftersom de hade få formella uppgifter stannade ofta förslagen hos mötenas 
deltagare. Socialsekreterarna som tidigare bedrivit sitt arbete i skolans lokaler flyttade sedan 
tillbaka till socialtjänsten men mötena skulle fortgå. Trots att gruppen inte var den samma så 
kvarstod ändå förståelsen för vikten av samarbete och andan lever kvar (Rönnols 2002:23f).  
 
Ungdomsstyrelsen hade som uppgift att se över modeller av samverkan och kunna utforma 
modeller för framtida bruk. Som Socialstyrelsen (2004b) nämner blir inte många projekt 
permanenta utan läggs ned vid projekttidens slut trots att de flesta tror att samverkan är ett bra 
forum för att nå resultat. Ungdomsstyrelsen hade även de uppfattningen att man ska ta tillvara 
på varandras kompetens och verksamheter mellan olika yrkeskategorier. Man ville utforma en 
handlingsplan för att få en struktur för framtida samverkansmodeller. De medverkande i 
projekt Styret var till en början inte säkra på vikten av en samverkan. Detta kan man relatera 
till vad Bjurström (refererad i Sahlin 1992:64) skrev om att verksamheter ibland inte är 
medvetna om varför man samarbetar. En tveksamhet till samverkan bland de medverkande 
parterna kan man se som ett tecken på att tanken bakom samverkan inte nått fram till fullo.  
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I Umeå träffades samverkansteamet regelbundet varje vecka. Detta var en rutin som skulle 
leda till att deras egna ursprungliga arbetsuppgifter inte skulle ta all tid i anspråk. Trots detta 
hamnade de samverkande uppgifterna i skymundan. Kanske var de arbetsuppgifterna inte 
tillräckligt inarbetade i befattningarnas uppgifter för att de skulle vara en del av rutinen.  
Även hos Ungdomsstyrelsen såg man en vikt i att arbeta med andra samarbetspartners utanför 
socialtjänsten och skolan. Polisen ansågs vara en viktig bit i det arbete man ville utföra. I det 
ursprungliga projektet på skolan fanns polisen med som en aktiv del av samarbetet men drog 
sig ur. I den mesta forskningen jag har tagit del av visar man att ett samarbete mellan 
socialtjänst, skola och polis är gynnande i arbete med ungdomar.   
 
3.8.3 Upplands- Brogymnasiet 
På Upplands- Brogymnasiet använder man sig av policy och handlingsprogram i sitt försök att 
skapa en narkotikafri skola. Denna information är hämtad ur Hübinette (2003:125-128). Man 
har en klar och tydlig policy där man förklarar att man inte accepterar droger på skolan. 
Förutom att erbjuda undervisning av god kvalitet, ska skolan även vara en trygg och trivsam 
arbetsmiljö för eleverna. Policyn ska leda till att man ska arbeta med att förebygga, upptäcka 
och ingripa mot bruk av droger. Man pekar på vad svensk lagstiftning säger om skolans 
skyldigheter gällande användande av narkotika bland skolans elever. Skolan skall enligt 
Skollagen motverka missbruk av narkotika. De har dessutom en skyldighet enligt 
Socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om en elev använder narkotika eller misstänks 
använda narkotika.  
   Man ska förebygga bruk av narkotika genom att informera elever och föräldrar om skolans 
drogpolicy, följa upp anledningar till elevers höga frånvaro, ha ett regelbundet samarbete med 
polis och socialtjänst samt ge information/utbilda skolans personal om hur tecken på 
drogmissbruk kan yttra sig för att få till tidiga upptäckter. En nära samverkan med socialtjänst 
och polis är i åtgärdsstadiet en nödvändighet för att fastställa ett missbruk genom drogtest och 
utforma en behandlingsplan. Arbetsgången om en misstanke om missbruk växer fram ska 
börja med ett inledande samtal med rektor/biträdande rektor, mentor, representant från 
elevvårdsgruppen och eleven. Är eleven under 18 kontaktas föräldrarna, men då man anser att 
föräldrarnas medverkan är av stor betydelse försöker man få en myndig elevs samtycke att 
kontakta föräldrar. Vid fortsatt misstanke eller om eleven själv erkänner att denne brukar 
droger görs en anmälan till socialtjänst och om bruk fastställs genom drogtest kallar man till 
ett möte med eleven och eventuellt föräldrar där man klargör att insatser är nödvändiga och en 
behandlingsplan utformas. Denna kan variera beroende på behov och situation för den 
enskilde eleven. Att fortsätta med drogtester under en period kan stärka ungdomen att säga nej 
till droger samtidigt som man säkerställer fortsatt drogfrihet.  
 
I sitt arbete med policy och handlingsprogram mot narkotika pekar man på den lagstiftning 
som finns för skolan att anmäla till socialtjänst vid uppdagande av missbruk samt om 
socialtjänstens skyldighet att hjälpa missbrukande ungdomar. Hübinette (2003) talar om 
vikten av tidiga upptäckter och insatser och detta är något som Upplands- Brogymnasiet 
arbetar för att få till genom att utbilda sin personal för att de ska kunna avläsa tecken hos 
ungdomarna som kan vara signaler på missbruk och få till en insats i ett tidigt stadium. Även 
här pekar man på vikten av att samarbeta även med polisen.  
 
3.9 Vad forskningen visar vara positivt och negativt i samverkan  
De egentliga effekterna av samverkan är egentligen inte fastställda. Den kunskap som finns 
rörande svenska samverkansprojekt består mestadels av uppföljningar av samverkansprojekt 
där de medverkande parter själva gjort utvärderingarna. Trots att det ännu inte finns forskning 
som helt stöder att samverkan gynnar arbete med barn och ungdomar visar en studie (Barn i 
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fokus-projeketet 1996 refererad i Socialstyrelsen 2004b:15ff) gjord av Kommittén mot 
barnmisshandel att professionella inom till exempel skola, polis och socialtjänst har positiva 
erfarenheter. Exempelvis lyfts tids- och resursbesparingar och bättre hjälpinsatser fram som 
något positivt, vilket i förlängningen innebär att utsatta barn tidigare kan upptäckas samt att 
kunskapen och kompetensen hos de inblandade parterna blir bättre. Andra positiva effekter är 
bl.a. att utredningstider kan minskas och stödinsatser eller behandling kan sättas in i ett 
tidigare skede, att socialtjänstens myndighetsstämpel tonas ned, vilket underlättar 
motivationsarbetet och förbättrar kontakten med klienterna, samt slutligen, att 
barnperspektivet stärks om socialtjänsten har ett nära samarbete med barncentrerade 
verksamheter som öppna förskolan och barnavårdscentralen.  
 
Den tidigare forskningen betonar att syftet med samverkan mellan olika verksamheter är att 
gynna arbetet med ungdomar som far illa. Likaså lyfts vikten av att få en helhetsbild genom 
att använda olika yrkeskategoriers kunskap och kompetens, samt betydelsen av gemensamma 
mål och syften med verksamheten.  
 
En forskningsstudie i USA av Glisson och Himmelgarn (refererad i Socialstyrelsen 2004b:15) 
menar att samverkan inte har några effekter alls och kan till och med verka negativt. Icke 
samverkande organ ska däremot öka mångfalden i deras arbete.  
 
Vad som däremot kan vara hinder för samverkan såsom olikheter vad gäller kunskap, 
regelverk och organisation hos samverkanspartnerna är viktiga att identifiera och diskuteras 
för att kunna gå vidare i processen (Danermark refererad i Socialstyrelsen 2004b:12). Ett 
flertal författare nämner även  
 

-     osäkerhet i yrkesrollen 
- oklar ansvarsfördelning 
- oklara mål 
- oklara mandat 
- olika professionella och organisatoriska prioriteringar 
- olika kompetens, ansvar, makt och resurser 
- olika organisationsideologi; konkurrerande teorier/synsätt 
- olika regelverk 
- samverkan upplevs inte som ömsesidigt fördelaktig 
- personmotsättningar, som grundar sig i statusfrågor/upplevd makt 
- omorganisation och personalomsättning 
- sekretessfrågor 
- identifikation med olika personer i ett ärende 
 

Personalomsättning påverkar samverkan på det sätt att långsiktig kompetens- och 
metodutveckling försämras när kontinuitet i personalgruppen saknas (Socialstyrelsen 
2004b:13). 
 
 
4. Tolkningsram 
I Örebro kommun läggs stor vikt på att arbeta drogpreventivt. Ett flertal grupper har tillsatts 
för att utarbeta tillvägagångssätt för att förebygga missbruk och även brott. 
Verksamhetsplaner och styrdokument har lagts fram för att detta preventiva arbete ska kunna 
genomföras. Även andra myndigheter i Örebro har prioriterat narkotikafrågor högt. 
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Samverkan mellan dessa myndigheter blev därför en naturlig fortsättning för att underlätta 
och förbättra detta arbete.  
 
4.1 Puls-gruppen 
I juni 2003 tillsattes Puls-gruppen i syfte att förbättra samordningen mellan Örebros 
myndigheter. Representanter från Polismyndigheten, Landstingets beroendecentrum, Örebro 
kommuns socialtjänst, Kriminalvården och Örebro brottsförebyggande råd är delaktiga i detta 
beslutande organ.  
   Puls-gruppens arbete styrs av ett antal dokument. Sveriges nationella handlingsplan mot 
narkotika från 2002 är en av dem med visionen om ett narkotikafritt samhälle. Gruppens mål 
överrensstämmer med den nationella handlingsplanen. Det handlar om att minska 
nyrekrytering till missbruk, förmå fler missbrukare att upphöra med sitt missbruk och minska 
tillgången på narkotika. Det politiska fokuserar på polisiära insatser mot 
narkotikabrottsligheten, Kriminalvårdens vård och behandling av missbruk och det lokala 
förebyggande arbetet samt opinionsbildning. När det gäller det lokala förebyggande arbetet 
styrs arbetet även av kommunens egna drogpolitiska program. När gruppen startades följde de 
det gamla programmet, men i maj 2005 antogs en ny handlingsplan. Styrande dokument från 
socialtjänsten består av direktiv från Kommunfullmäktige, programnämnd Social välfärd samt 
driftsnämnderna väster och öster. Direktiv i missbruksarbetet säger att man bland annat ska 
minska institutionsplaceringar till följd av missbruk och istället utveckla vården på 
hemmaplan. Socialnämnd väster har även direktiv att de ska öka samarbetet med andra 
organisationer i samhället för att minska droganvändning hos unga. 
   Kriminalvården och Landstingets Beroendecentrum har direktiv i sina verksamheter för att 
främja samarbete. Dessa beskriver jag inte djupare då syftet med denna uppsats är fokus på 
samarbete mellan socialtjänst, polis och gymnasieskolan.  
   Det övergripande syftet för Puls-gruppen är alltså att underlätta praktisk samverkan mellan 
myndigheter, förstärka förebyggande och tidiga insatser, samordna vård och 
behandlingsresurser riktade till narkotikamissbrukare samt att utgöra ett beslutsforum för 
narkotikarelaterade frågor.  
   Arbetssätt för att stimulera en bredare samverkan av myndigheterna i Örebro i 
narkotikafrågor är att det nätverk av representanter som ingår i gruppen ska föra denna 
information vidare till sin organisation.   
   De ska även använda sig av de kartläggningar som respektive myndigheter gör för att 
analysera vilka åtgärder som är nödvändiga i arbetet mot narkotika samt lägga fram förslag på 
sådana. Gruppen ska dessutom följa upp och utvärdera de insatser som finns inom området 
narkotikabruk/missbruk.  
   Det senaste styrdokumentet för Puls-gruppen avser deras verksamhetsplan för juni 2004- 
juni 2006. En prioriterad aktivitet under denna period är att genomföra utbildning av personal 
för att klargöra de olika aktörernas roller, frågor som rör missbruk, preparatkunskap, 
utbildning rörande vårdkedjan etc. Polisen har som uppgift att rikta sina insatser mot 
narkotika i samarbete med övriga myndigheter. Övriga prioriterade aktiviteter under denna 
period kan ses i bilaga 1.  
 
24 februari 2005 lämnades ett förslag från Stadskansliet att Örebro kommun ska införa en 
grupp som ska ha som mål att utifrån den drogpolitiska handlingsplanen stimulera preventiva 
insatser på lokal nivå och samordna dessa insatser med andra aktörer utanför kommunen.  
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2005 att en sådan grupp ska inrättas. De ska se över 
hur kommunen samordnar det preventiva arbetet. Denna grupps namn är Örebro centrum för 
alkohol- och drogprevention, ÖCAD (Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2005).  
 



 

 17

4.2 Drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun 
Man har på nationell nivå fastställt en handlingsplan mot narkotika. Denna fastställdes i 
januari 2002. Ett av medlen för att nå målet – ett narkotikafritt samhälle – är att minska 
rekryteringen till missbruk genom lokalt förebyggande arbete.  
   1996 antogs ett alkohol- och narkotikapolitiskt program för Örebro där det fastslås att 
kommunen ska arbeta mot ett narkotikafritt samhälle (Styrdokument och verksamhetsplan för 
Puls-gruppen maj 2004-juni 2006). I maj 2005 antogs ett mer aktuellt och utförligare 
program; Drogpolitisk handlingsplan för Örebro kommun. I såväl den nationella som lokala 
handlingsplanen poängteras vikten av att fokusera på drogförebyggande arbete för barn och 
ungdomar (2005:4f).  
   I den kommunala handlingsplanen tydliggörs de strategier som Örebro kommun ska 
använda för att förebygga drogmissbruk. Dessutom poängteras att bred samverkan är en viktig 
förutsättning för att nå de uppsatta målen (Drogpolitiskhandlingsplan för Örebro kommun, 
2005:3). Det övergripande målet för Örebro kommun är att Örebro ska vara narkotikafritt, 
barn och ungdomar ska inte använda tobak, alkohol eller narkotika under sin uppväxt. De 
strategier och arbetssätt som ska utmärka det förebyggande arbetet för att nå dessa mål är: 
stärka det redan friska, identifiera riskgrupper, samverkan och nätverksbyggande, vetenskap 
och kunskapsbas (2005:8). En aktör som nämns med särskilt ansvar är skolan. De ska 
samverka och ha en dialog med föräldrar, ge samtalsbaserad undervisning om alkohol och 
andra droger samt få till stånd tidiga insatser vid problem (2005:8). Socialtjänsten som aktör 
med särskilt ansvar ska nå dem som har ett riskbeteende och sätta in tidiga insatser (2005:9).  
 
Handlingsplanen baseras på kunskaper om förebyggande, tidiga samt sena insatser. I den 
lokala drogpolitiska handlingsplanen fokuseras primära och sekundära insatser. De sekundära 
insatserna ska inrikta sig på grupper som har ett riskbeteende och riskerar ett framtida 
missbruk eller skador (2005:3f). I dessa riskgrupper ska man fokusera på skyddsfaktorer som 
kan skydda från en destruktiv utveckling. Föräldrar är en viktig skyddande faktor för barn och 
ungdomar och det är därför av stor vikt att insatser riktas mot gynnade relationer mellan barn 
och deras föräldrar. Förebyggande insatser behövs på individ-, grupp- och samhällsnivå 
(2005:6).  
   Förutom insatser till individer och riskgrupper fastställs att efterfrågan på droger måste 
minskas. Efterfrågan ska minska genom att stärka ungdomars attityder mot droger och även se 
till att det finns goda kunskaper om förebyggande arbete i de yrkesgrupper som arbetar med 
barn och ungdomar. Polisen i Örebro arbetar dessutom kontinuerligt för att tillgängligheten på 
narkotika ska minska.  
 
Handlingsplanen beaktar också vilka insatser som behövs i kommunen och vilka 
samarbetspartners som krävs för att på bästa sätt kunna genomföra insatserna. Tre 
övergripande mål med arbetet presenteras; Örebro ska vara narkotikafritt, barn och ungdomar 
ska inte använda tobak, alkohol eller narkotika under sin uppväxt och man ska minska 
alkoholskadorna.  
   Det första målet ska bland annat nås genom att färre personer ska pröva narkotika samt att 
man tidigt ska uppmärksamma de som har narkotikarelaterade problem. Parter som ska 
samarbeta för att nå detta är Örebro brottsförebyggande råd, Puls-gruppen, 
föreningar/organisationer, skola, polis, socialtjänst, landstinget, samhällsmedicin och ÖCAD.  
Mål två ska nås genom minskad användning av droger hos barn och ungdom samt att deras 
alkoholdebut ska skjutas upp. Detta ska bland annat ske genom ANT-undervisning, 
kampanjer mot langning samt information om aktuella drogvaneundersökningar för 
skolpersonal, föräldrar, elever, media och ungdomsarbetare. Det anses också viktigt att elever 
stärks i sina attityder mot tobak, alkohol och narkotika samt att föräldrarna stärks i sina 
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föräldraroller och förhållningssätt. Barn, ungdom och unga vuxna i riskzon ska erbjudas stöd 
och hjälp så att deras problem tidigt kan uppmärksammas. (Se bilaga 2 för en mer utförlig 
beskrivning av övergripande syften och delmål).  
 
4.3 Verksamhetsplan för Ungdoms- och familjeenheten/Ungdoms- och familjeteamet 
2005 
Ungdoms- och familjeenhetens egna verksamhetsplan beskriver i sin verksamhetsidé att de 
ska finnas till för ungdomar med missbruksproblematik eller kriminellt beteende De ska även 
bygga upp en god eftervård för ungdomar på hemmaplan efter en institutionsvistelse och 
arbeta med ungdomar som dömts till vård inom socialtjänsten. De anger att de även vill 
kännetecknas genom en stor och bred kunskap om preventionsarbete.  
 
Verksamhetsidén för gymnasieverksamheten är  

- att fungera som en länk mellan gymnasieskolan och socialtjänsten i ärenden som rör 
ungdomar och missbruksproblematik 

- att utbilda skolpersonal i narkotikafrågor och hjälpa personalen med snabba samråd 
vid deras misstanke och oro angående ungdomar med missbruk 

- att fungera som en länk mellan polismyndigheten och socialtjänsten i ärenden som rör 
ungdomar och missbruksproblem 

- att på ett tidigt stadium möta upp ungdomar och föräldrar och ge professionellt råd och 
stöd.  

 
4.4 Handlingsplan mot droger på gymnasieskolan 
På gymnasieskolan Karolinska har man i en handlingsplan deklarerat att man arbetar för en 
drogfri skola. Här tas den arbetsgång upp som ska följas vid misstanke om missbruk hos en 
elev. Representant från Ungdoms- och familjeteamet ska kontaktas om misstanke kvarstår 
efter fortsatt observation av eleven och samtal om eventuellt missbruk. Om eleven medger ett 
missbruk ska Ungdoms- och familjeteamet kontaktas direkt och en anmälan göras till 
socialtjänsten enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen om eleven är under 18 år. Här tar behandling 
vid men en tät återkoppling till skolan ska ske från Ungdoms- och familjeteamet.  
Ungdoms- och familjeteamet kan även kontaktas i ett tidigare skede för rådgivning. Man tar 
även i beaktning huruvida eleven är myndig eller inte (Handlingsplan mot droger på 
gymnasieskolan). Denna arbetsgång finns med som bilaga 3.  
   Ett samarbetsavtal delas även ut till föräldrar och elever i årskurs 1 där man förklarar sin 
policy och att man samverkar med Ungdoms- och familjeteamet vid missbruksproblematik. 
Med detta avtal vill man få till ett samtycke att kunna samarbeta även då eleven är myndig 
(Gymnasieskolan tar aktiv ställning mot narkotika). 
 
 
5. Resultat och analys 
Jag ska nedan presentera mitt resultat. Även här delas resultatet in i teman såsom i kapitlet om 
tidigare forskning. I detta stycke läggs även ett avsnitt in om samarbetets 
förbättringsområden. Ett avsnitt om vad Örebro kommuns dokument säger om sin strävan att 
samverka i drogpreventivt arbete med ungdomar och vad samarbetsparterna gör för att 
uppfylla denna strävan kommer även att presenteras. 
Resultat och analys kommer att presenteras gemensamt under respektive rubrik.  
 
5.1 Att samverka i drogpreventivt arbete; socialtjänst, skola och polis 
När det kommer till frågan om varför man anser att samverkan gynnar ens verksamhet anser 
alla tre parter att det finns en positiv aspekt.  
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Catharina Persman och Christer Lundsten på Ungdoms- och familjeteamet menar att de är helt 
beroende av skolan och polisen i sitt arbete för att få in ungdomar i behandling. Att samverka 
är därför en nödvändighet. De behöver de andra aktörerna för att finna ungdomarna, samtidigt 
som de andra aktörerna behöver dem för att behandla de ungdomar de upptäcker. Christer 
berättar vidare att man genom att samarbeta täcker alla ytor där ungdomar kan missbruka. 
Samarbetar man med föräldrar täcker man tiden när ungdomen är i hemmet, med skolan 
täcker man den tid ungdomen är i skolans lokaler och samarbetet med polisen täcker kvällar 
och helger på fester och stan. Täcker man alla tänkbara ytor finner man dem snabbare och kan 
få till stånd tidigare insatser. Som Catharina påpekar strävar man efter att en kontakt ska tas 
med ungdomen från deras sida redan dagarna efter att polisen gjort en upptäckt.  
Peter Forsell i narkotikagruppen hos Örebropolisen menar att ungdomarna får snabba insatser. 
Detta underlättar deras arbete då fler slutar och inte återvänder till samma situation. Att de 
dessutom kan ta den här direktkontakten med Ungdoms- och familjeteamet och gå förbi 
byråkratin på myndighetskontoren gör att de får ett väldigt nära samarbete. Denna 
direktkontakt har man använt sig av tidigare, även innan just detta samarbete utarbetades. Vid 
en omstrukturering inom socialtjänsten förändrades villkoren, och ärenden gick återigen via 
myndighetskontoren. När narkotikagruppen startades för cirka två år sedan tryckte man från 
både polisens håll och socialtjänstens håll på om att återfå denna direktkontakt och klartecken 
gavs. Det är viktigt att få in ungdomarna i behandling i ett tidigt stadium innan de gått för 
långt i sitt missbruk. Att samverka med socialtjänstens Ungdoms- och familjeteam gör att de 
får en direktkontakt och kan få feedback. Att de får reda på att vissa grupperingar sköter till 
exempel sina urinprov och lämnar negativa prov gör att deras arbete känns mer motiverat. 
Peter påpekar även att deras arbete kan vara till nytta i vårdkedjan för de ungdomar de 
upptäcker som inte har nått en insikt att de behöver hjälp utan istället döms till vård.  
Leif Lindström på Karolinska skolan berättar om vikten för deras skola att samarbeta med 
Ungdoms- och familjeteamet och därmed kunna ta till vara på deras kompetens, skolan är som 
Leif påpekar inte proffs i sammanhang kring missbruk. De utvecklar dessutom sina egna 
kunskaper om missbruk så väl som att de stärker sitt mod att våga se och att inte blunda. De 
får en bättre beredskap i att tidigare slå larm. Sedan är det självklart Ungdoms- och 
familjeteamet som är de professionella i hantering av drogproblematik.  
 
Forskning av bland annat Hübinette (2003:29) påpekar att en anmälan från polis till 
socialtjänst vid en upptäckt om missbruk hos en ungdom tyvärr kan innebära en lång 
handläggningstid med fördröjda behandlingsinsatser som följd. Genom den direktkontakt man 
har med Ungdoms- och familjeteamet från polisens sida kan denna fördröjning oftast 
förhindras. Kontakt ska påbörjas omedelbart med ungdomen och dennes föräldrar. Detta är 
också något som kommer till uttryck i intervjuerna.  
 
”Tar man en unge på fredagen så ska den vara här på måndagen och få vård, inte gå en 
byråkratisk väg genom myndighetskontoren.” Catharina   
 
Hübinette menar även att man ska utgå från principen om tidiga upptäckter och insatser. Att 
arbeta för tidiga insatser nämns av alla tre parter i min undersökning som en viktig aspekt i 
samarbetet.  
 
”Det handlar alltid om att hitta dem så tidigt som möjligt. Ju senare vi kommer in desto 
svårare blir behandlingen”. Christer 
 
”Och sedan underlättar det ju definitivt vårt arbete eftersom det blir så snabba vårdinsatser 
och många slutar. Det gör ju att situationen kommer att bli bättre”. Peter 
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”Det är enklare att blunda. Och då har ju ungdomsteamet stärkt oss i vår hållning att man får 
aldrig blunda. Det är bättre att våga ta ett möjligtvis felaktigt beslut än att inte våga alls”. 
Leif 
 
McConkey (refererad i Lundgren och Persson 2003:32) nämner kunskap hos personalen som 
en viktig faktor när man arbetar för att hjälpa barn och ungdomar i riskzonen. Att ta tillvara på 
olika yrkesgruppers kunskaper och kompetens för att få en helhetsbild nämns dessutom i 
forskning av Lundgren och Persson (2003:29). Man kan se att det finns en stor förståelse hos 
de olika parterna jag har intervjuat för att en samverkan är nödvändig. Man känner ett 
ömsesidigt beroende av varandras verksamheter för att få till stånd en helhetsbedömning och 
helhetsinsats. Utan varandras kunskaper och arbetsområden skulle arbetet försvåras.  
 
5.2 Sekretess 
Alla tre parter i Gymnasieverksamheten antyder att de inte upplever sekretessen som ett 
problem i deras samarbete.  
Att arbeta utifrån samtycke för att få samarbeta med ungdomens skola och även polisen i 
vissa fall anser man i de allra flesta fall vara en möjlighet. Är ungdomen myndig och själv ska 
ge samtycke menar Christer att man får fråga ungdomarna på ett taktiskt sätt och förklara för 
dem att det är viktigt att skolan vet vad som händer. Att få samtycke att kontakta en myndig 
ungdoms föräldrar är oftast inte heller ett problem menar Catharina. Säger de till ungdomen 
att de är oroliga och därför vill ringa föräldrarna är det inte många ungdomar som protesterar. 
Sekretessen gentemot polisen anser Catharina inte heller vara något problem då polisen har en 
anmälningsplikt gentemot socialtjänsten, och när de väl lämnat över ärendet är de bara 
intresserade av att veta att ungdomarna får behandling.  
   Peter har här i mångt och mycket samma uppfattning. Att arbeta med samtycke är inget 
problem. Då de har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten är sekretessen inget problem 
från deras håll. Dessutom menar Peter att det i många fall då de fått en bra kontakt med en 
ungdom kan ungdomen själv vilja att polisen ska vara med under samtal.  
På Karolinska skolan utgår man från en handlingsplan mot droger. Utifrån denna 
handlingsplan använder man sig även ett samarbetsavtal som presenteras för föräldrar och 
elever i årskurs 1. Detta samarbetsavtal använder man för att få samtycke att arbeta 
tillsammans med föräldrar även när ungdomen fyllt 18 år. När en kontakt med föräldrar eller 
Ungdoms- och familjeteamet väl blir aktuell för en myndig ungdom frågar man ytterligare en 
gång, men Leif menar att man i de flesta fall får ett jakande svar.  
 
Att gömma sig bakom sekretess som en ursäkt för att inte samverka beskriver Lacey 
(refererad i Lundgren och Persson 2003:33f) som vanligt förekommande. Hon menar dock att 
det är en av utmaningarna med att just samarbeta. Alla tre parter i min undersökning beskriver 
däremot inte sekretessen som ett hinder såsom citaten nedan påvisar.  
 
”Om man har inställningen att man ska få till ett samarbete då lägger man ju fram det till 
föräldrarna att det är skitbra att få till det här samarbetet. Och vi gör det för att din unge ska 
få så mycket hjälp som möjligt. Vem säger nej till det?” Catharina 
 
”Så gör vi 18-årsgränsen till ett problem så blir det ett problem. Försöker vi avdramatisera 
det då är det inte så stort. Så tycker jag att det är med sekretessen mellan skola och 
socialtjänst också. Säger man hela tiden att man försvarar sig bakom en sekretess, men då 
blir det jättesvårt att samarbeta.” Catharina 
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”Det är ju så att sekretessen går ju naturligtvis att häva genom samtycke och många gånger 
när vi har initierat ett ärende till socialtjänsten så har ju vi både en skyldighet och en rätt att 
gå ned och lämna det.” Peter 
 
”Jag tycker att man har stor förståelse för att skolan och andra myndigheter samverkar. Det 
känns inte som att det är ett bekymmer. Jag tycker inte att det stör vårt preventiva jobb.” Leif 
 
Man har i sitt samarbete utarbetat en rutin för att kringgå sekretessen och arbetar med 
samtycken i de fall det är nödvändigt. Att polis och skola dessutom har anmälningsplikt till 
socialtjänsten om en ungdom missbrukar droger gör att sekretessen från skola och polis till 
socialtjänsten faller.  
 
5.3 Mål och syfte 
I mina intervjuer framgick att man har ett relativt liknande mål och syfte med samarbetet. 
Man kan urskilja ett mönster om ett övergripande mål om att ungdomarna ska få hjälp och må 
bra.  
Så här beskriver de olika parterna syftet för samarbetet: 
”Vi ska finnas behjälpliga för gymnasieskolorna när det gäller missbrukstankarna och att det 
ska vara direktingång därifrån och ett tight samarbete med polisen också så att tar man en 
ungdom på fredagen så ska den vara här på måndagen och få vård, inte gå en byråkratisk 
väg genom myndighetskontoren. Och det vet man ju att ju fortare man blir hjälpt desto fortare 
man kommer desto lättare är det ju att lägga av.” ”Målet är i alla fall att det ska vara svårt 
att knarka i Örebro men det ska vara lätt att sluta.”  Catharina  
 
”Att speciellt när det gäller ungdoms- och familjeteamet att de här ungdomarna som är i 
farozonen eller har påbörjat ett drogmissbruk, att de så snabbt som möjligt ska få hjälp att 
komma ur sitt missbruk eller de som vi ser kanske bara vara i riskzonen och inte har trätt in i 
det här att de ska få hjälp så att de inte kliver in i missbruket.” Peter 
 
”Vårt huvudsyfte är ju att få ungdomarna att få vård. Det är ju inte straffet i sig, det ger ju 
ingen vinning i det hela.” Peter 
 
”Att förstärka skyddsnätet kring den enskilde ungdomen eller gruppen av ungdomar som vi 
har här. Alltså det är alltid smart att samordna samhällets resurser, det ger en bättre 
totaleffekt än att vi skulle jobba var och en på sitt håll som vi ju har gjort alltför mycket 
tidigare. Och det tycker jag också att den här tiden har gett uttryck för också att det har blivit 
bättre. Samordna insatserna, stärka kontaktnätet tycker jag är syftet.” Leif 
 
Att ha ett gemensamt mål nämns av flera författare (Socialstyrelsen 2004b:11, McConkey 
refererad i Lundgren och Persson 2003:33). Man kan utifrån ovanstående citat urskilja ett 
tydligt mönster i de intervjuades berättelser om vilket mål man har med samverkan. Att hjälpa 
ungdomarna och att de ska må bra är det övergripande målet. Danermark (2000:17) påpekar 
att man i olika yrkeskategorier kan vilja använda olika tillvägagångssätt för att nå målet. I 
detta samarbete deltar tre aktörer från relativt skilda verksamheter. Man har trots detta en 
relativt liknande uppfattning hur man ska nå målet. De respektive parterna ska utföra sina 
arbetsuppgifter men ta hjälp av varandras kompetens.  
 
Dessutom nämner Sahlin (1992:66) att samma bild av problemet man ska angripa är viktigt 
för att inte konflikter ska uppstå. Lundgren och Persson (2003:28) beskriver vidare att 
parterna ska ha en gemensam bild av behoven hos dem man ska hjälpa.  
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Som nämns tidigare i deras beskrivning av syftet är förhållningssättet gentemot ungdomarna 
att de ska få hjälp. Att de arbetar för att ungdomarna ska må bra framkommer tydligt och de är 
även överrens parterna emellan att fokus ska läggas på att behandla missbruket, inte att 
ungdomen ska straffas. Leif menar att man på skolan är mycket måna om att den gamla typen 
av lärare som främst är inriktad på undervisning inte ska finnas kvar och att man genom 
rekrytering av unga lärare alltmera blir inställda på att även arbeta socialt.  
   På min fråga om de anser att de har ett liknande förhållningssätt gentemot ungdomarna och 
den problematik de hanterar anar man en överrensstämmelse om att de närmar sig 
målgruppens problematik på likartat sätt. 
 
”Om målet är att ungdomar inte ska missbruka eller att vi ska hitta ungdomar tidigt så är det 
ju samma. Om det är yttersta målet. Och det känner ju vi och polisen. Och det har ju 
självklart skolan också. Rent praktiskt så har ju skolan en roll och vi en annan. Men det är ju 
bara det vi har som gemensam fråga. Då borde ju alla vara överrens.” Christer 
 
”Så jag tror att vi har ganska samsyn på den biten. Sedan tror jag att det skiljer sig, 
naturligtvis, ifrån, jag tror inte att vi kan prata generellt för hela vårt polishus här utan vår 
grupp har ju den synen sedan är det väl en och annan som tycker att den känner att den vill 
jaga missbrukarna och tänker fel, det sättet som jag tycker är fel.” Peter 
 
”Jag tycker inte att vi har någon diskrepans i vår målsättning. Vi arbetar ju engagerat och 
stenhårt på den här skolan för att hjälpa våra ungdomar att slippa droggissel. Den 
övergripande målsättningen, allt överskuggande målsättningen. Och det är naturligtvis deras 
utgångspunkter också. Så att det långsiktiga ställer vi ju solklart upp på”. Leif 
 
Att verksamheterna dessutom anser att de har ett behov av samverkan och att de är medvetna 
om varför samverkan ska genomföras nämns av Bjurström (i Sahlin 1992:64) som en viktig 
faktor.  
   Enligt Christer var ett samarbete med polisens narkotikagrupp när den startades både ett 
önskemål och ett krav så att socialtjänsten skulle kunna möta upp med sina tjänster vid 
upptäckter av missbrukande ungdomar. Dessa representanter från Ungdoms- och 
familjeteamet skulle vara polisens kontakt in till socialkontoren. Även från Ungdoms- och 
familjeteamets sida hade man tryckt på att man ville ha en grupp poliser som arbetade mer 
riktat mot missbrukande ungdomar i ett tidigt stadium. Tidigare hade polisen varit duktiga på 
att hitta äldre etablerade missbrukare. Catharina berättar om samarbetet med 
gymnasieskolorna att tanken från börjat var att utbilda personalen i narkotikafrågor då målet 
var att de skulle upptäcka fler missbrukande ungdomar tidigt. Detta var viktigt för att trots att 
statistik visar att många debuterar i missbruk under gymnasiet var det få upptäckter just där.  
Peter är av samma åsikt som Christer i denna fråga. När narkotikagruppen bildades för att 
man i Örebro ville göra en satsning mot narkotika behövde gruppen en inkörsport till 
socialtjänsten för att kunna se till att dessa ungdomar får snabb hjälp och inte omedelbart 
återvänder till missbruket.  
   Leif berättar att samarbetet tog sin början när Christer presenterade idén på skolorna i 
Örebro under 2001. Trots att han menar att man redan innan hade ett bra elevvårdsarbete på 
skolan så var han av åsikten att detta var ett angeläget projekt att utveckla och att det var en 
god sak.  
 
Av respondenternas svar kan man tyda att alla aktörer förstår vikten av att ett samarbete har 
utvecklats. Man hade en förståelse för att man behövde varandras verksamheter för att kunna 
fullfölja sitt eget uppdrag. I skolans fall att kunna undervisa alla elever på ett tillfredställande 
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sätt, i polisens fall att minska antalet ungdomar som missbrukar och i Ungdoms- och 
familjeteamets fall att få in ungdomar i behandling.  
 
5.4 Resurser 
De tjänster som Christer och Catharina har på Ungdoms- och familjeteamet i 
Gymnasieverksamheten går ut på att arbeta just med att förebygga missbruk bland ungdomar 
genom samverkan. Även i Peters tjänst ingår det i arbetsuppgifterna för narkotikagruppen att 
arbeta drogpreventivt och att samverka med särskilt socialtjänsten men så klart även skolan. 
Att det finns resurser till deras arbete är därför givet. Peter menar dock att det självklart aldrig 
finns så mycket resurser som man skulle kunna önska, men att det i det stora hela satsas 
resurser inom polisen på just deras verksamhet. Christer och Catharina känner även de att man 
inom kommunen satsar resurser på att arbeta preventivt. Man har nyligen blivit beviljade 
pengar från kommunstyrelsen till prevention, pengar som inte ska satsas på behandling. Dessa 
pengar ska gå till att arbeta preventivt med spelmissbruk. Detta ska bli en del av 
gymnasieverksamheten.  
   Skolans främsta uppgift är däremot inte att fokusera på arbete med missbruk. De har flera 
uppdrag att arbeta utifrån och här får Leif göra bedömningen utifrån skolans synpunkt hur 
mycket tid som kan avsättas. Han känner att man har resurser i form av kurator, skolsköterska 
och berörda lärare i samarbetet, men att han naturligtvis inte skulle tacka nej till extra pengar 
för att stärka samarbetet.  Leif känner därför att det är mycket värdefullt för dem inom skolan 
att de får en gratis fortbildning för personalen. Han nämner även en satsning för att införa 
Livskunskap på schemat där man fick pengar från Länsstyrelsen för att starta detta projekt. 
Detta är dock inget projekt som direkt innefattar samarbetet med Ungdoms- och familjeteamet 
mer än på det sätt som man i Livskunskapen tar upp ämnet missbruk.  
 
Att få resurser verkar inte vara ett problem i samarbetet mellan dessa parter. Likt vad Sahlin 
(1992:61) nämner om att man genom en samverkan kan inspirera andra till att satsa resurser 
mot ens eget mål har man från Ungdoms- och familjeteamet initierat ett mer aktivt arbete att 
förebygga missbruk på skolorna. Att det som Granholm (1998:29) belyser att det dessutom 
ska vara kostnadseffektivt att samverka är inget som man tydligt kan urskilja i intervjuerna 
utan snarare att man känner ett beroende av varandras verksamheter för att få sin egen att 
fungera väl. Som Leif nämner är man dock tacksam på skolan för den fortbildning man får 
gratis för sin personal. Detta ger en kostnadseffektivitet i och med deras samarbete.  
 
5.5 Kunskap, roller och jämlikhet 
Man kan urskilja att alla tre parter känner ett beroende av varandras kunskaper och 
verksamheter.  
   Christer beskriver hur de är beroende av lärarna för att hitta ungdomarna som missbrukar 
som går i skolan och även beroende av polisen som gör ett viktigt arbete med att hitta 
ungdomarna ute på gator, torg och fester. Om inte de fanns och kunde hitta ungdomarna 
skulle de på Ungdoms- och familjeteamet inte komma i kontakt med ungdomarna på samma 
sätt. Catharina menar vidare att om polisen och skolan inte skulle göra sitt jobb att få in 
ungdomarna till deras verksamhet skulle de få tänka om helt.  
   Peter anser att den feedback de får från socialtjänsten kring de ungdomar som de har 
upptäckt och slussat vidare till Ungdoms- och familjeteamet är en viktig motiverande faktor. 
Att ungdomarna får snabb vård och slutar med drogerna förbättrar dessutom situationen för 
polisernas arbete då dessa ungdomar inte återvänder till samma liv.  
   Leif menar att de behöver Ungdoms- och familjeteamet för att de har ökat deras 
medvetenenhet och kompetens och inte längre står lika handfallna som tidigare. De finns 
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alltid tillgängliga att rycka ut. Enligt Leif låter de var och en sköta det som de är bäst på, 
vilket innebär att de behöver Ungdoms- och familjeteamet i missbrukssammanhang.  
 
Av parternas berättelser kan man uppfatta att man känner en jämlikhet och respekt för 
varandras kunskaper och roller i samarbetet.  
   Såväl Christer som Catharina anser att man i samarbetet har en respekt för varandra och inte 
anser sig kunna mer än någon annan. Man respekterar varandras kunskaper och försöker sig 
inte på att utföra de andra aktörernas arbetsuppgifter. Det är polisens uppgift att leta efter 
ungdomarna ute på gator och torg och skolans uppgift att lära ut. Det är deras uppgift att 
behandla dessa ungdomar. Så någon konkurrens förekommer inte enligt Catharina.  
 
”Jag tror att det är därför det funkar för det är ingen tror sig kunna mer än någon annan. Det 
är ju det att vi jobbar med det vi är bra på och så släpper vi de andra bitarna. Vi är inte ute 
och jagar folk på helgerna för det vet vi att det gör polisen så mycket bättre. Vi försöker 
heller inte lära ungdomarna en massa saker, det är ju skolans uppgift.” Catharina 
 
Även Peter bedömer att de är jämlika i arbetet och att det finns en ömsesidig respekt. De har 
ett stort förtroende för teamets arbete.  
   Leif anser att representanterna från Ungdoms- och familjeteamet har närmat sig skolans 
värld på ett ödmjukt sätt och är lyhörda. De tvingar inte på skolan sina åsikter men visar 
tydligt att de finns tillgängliga när skolan behöver dem.   
 
”Jag menar, ungdomsteamet har naturligtvis lärt sig hur det ser ut på gymnasieskolan och de 
närmar sig oss på ett mycket bra sätt tycker jag. De har lärt sig förstå att det här systemet är 
inte så fasligt enkelt att tränga in i. Det är liksom inte bara att säga att nu vill vi köra en 
informationsdrive, eller vi vill träffa de och de klasserna”. Leif 
 
Mitt resultat visar att det hos de tre parterna finns en respekt för varandras kompetensområden 
och att de själva anser att de är bäst inom sitt eget arbete och inte har någon tanke på att 
försöka lägga sig i de andras uppgifter. Att de olika aktörerna känner en jämlikhet med sina 
samarbetspartners nämns i forskning av bland annat Sahlin (1992:65f) för att man inte ska 
känna att ens egen verksamhet kränks. Lundgren och Persson (2003:28) menar vidare att man 
ska ha en klar åtskiljning mellan kompetensområdena och inte kliva över gränserna för 
varandras verksamheter och uppgifter. Detta betonar även Socialstyrelsen (2004b:11).   
 
5.6 Stöd från ledning och legitimitet 
Hos alla tre parter jag har intervjuat menar man att det finns ett stöd från ledningen ovanför att 
arbeta preventivt samt att de ska samverka för att genomföra detta arbete. Christer och 
Catharina berättar båda två att de känner att ledningen anser deras arbete vara viktigt då det på 
kommunal ledningsnivå fattas beslut om samverkan och prevention. Det finns en tydlighet 
kring att missbruk och unga ska prioriteras. Catharina berättar att de har en stor frihet att lägga 
upp arbetet som de själva vill men det finns ett stort engagemang från deras chef. Hon tror 
även att om detta samarbete inte redan var igång skulle det komma direktiv uppifrån att ett 
sådant skulle påbörjas. Peter känner att de har ett stöd från ledningen för deras arbete. Han 
påpekar dock att exakt hur väl ledningen känner till deras kompetens och arbetsmetoder kan 
vara olika för olika personer, men att han i det stora hela är övertygad om att ledningen anser 
att deras arbete är viktigt.  
   Leif känner ett starkt stöd från gymnasienämnden att stärka kontakterna och att nämnden 
vet att det här samarbetet är viktigt.  
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Stöd från ledningen visar forskningen vara betydelsefull för att arbetet ska implementeras väl 
i verksamheten. Detta gör även att arbetet ges en större legitimitet (Socialstyrelsen 2004b:11).  
Detta verkar vara fallet för de tre parterna i min undersökning. Då man, som i Christers och 
Catharinas fall, arbetar med just samverkan behövs inte arbetet implementeras i just deras 
verksamhet, men det har implementeras i deras övriga arbetsgrupp på Ungdoms- och 
familjeteamet. Det kan man uttyda i och med att poliserna inte enbart har kontakt med 
Gymnasieverksamhetens representanter utan med hela personalgruppen. I narkotikagruppen 
har man också samverkan inbakad i arbetet och detta gör att man i gruppen anammat detta 
arbetssätt. Att det finns stöd hos ledningen gör däremot att man fullt ut kan satsa på denna 
metod. Då skolans primära uppgift inte är att arbeta med missbruk, och lärarna kanske inte 
anser det vara deras uppgift, är stöd från ledningen en viktig del i Leifs arbete att 
implementera arbetssättet hos skolans personal. Att sedan Leif själv anser att samarbetet är 
viktigt är en del i att personalen implementeras i arbetssättet då Leif är deras ”ledning”.   
 
Detta samarbete har pågått under en period och man känner att man har ett fortsatt stöd. Enligt 
Danermark (2000:18f) är ett fortsatt stöd bakom arbetet viktigt. Kompetensen finns hos 
samverkansparterna men man arbetar kontinuerligt på ledningsnivå för att utveckla 
samarbetet som man uppenbarligen anser vara av stor vikt.  
”Och det är ju en del i samverkan att de har de här mötena och att det är beslutande personer 
som sitter där. Förr var det ju mer, detta började ju för ett par år sen att man försöker istället 
för att ha de här samverkansgrupperna som man hade förr med icke beslutsfattande personer 
så är man ju inte på att ha de som kan ta beslut i de grupperna för att kunna få en snabbare 
handläggning så att man ändrar arbetet i den riktningen.” Peter om Puls-gruppen.  
 
I detta citat förklarar Peter hur man i den beslutsfattande Puls-gruppen arbetar för att få till 
stånd snabbare beslut när det kommer till exempelvis samarbete mellan olika verksamheter 
för att arbeta preventivt med ungdomar. Puls-gruppen sammansattes för att samordna 
samverkande insatser i Örebro, och man arbetar kontinuerligt för att förbättra den.  
 
5.7 Strukturer och rutiner 
Här har jag valt att skriva ut den beskrivning jag fått berättad för mig från respektive part om 
strukturer och rutiner kring deras praktiska arbete. Jag kommer sedan att analysera deras svar 
i förhållande till vad forskning säger om struktur och rutiner.  
 
Christer och Catharina berättar om vilka rutiner de har i sitt arbete. De utbildar personalen på 
skolorna i att tidigt upptäcka missbruk och att våga reagera. All nyanställd personal utbildas, 
alltså inte bara lärare utan all vuxen personal som arbetar på skolan så som lokalvårdare, 
vaktmästare och personal i matbespisningen. De är även ute i arbetslagen på skolorna och 
diskuterar till exempel den oro som finns hos lärarna för att elever ska tappa förtroende för 
dem om de felaktigt utsätter dem för en ”anklagelse”. På lärarnas efterfrågan kan de komma 
ut till klasserna om det har funnits en specifik anledning. De kan då tala med klassen om vad 
de kan erbjuda för behandling, prata om beroende, svara på deras frågor runt droger och så 
vidare. I detta kan det vara så att en lärare har en oro runt någon elev och då kan de 
uppmärksamma denne extra i sina diskussioner, något som de senare kan ha nytta av vid 
eventuellt fortsatt arbete med eleven.  Till exempel kan läraren vilja att de ska observera en 
viss elev, som man eventuellt fortsätter att arbeta med. Enligt en handlingsplan som de flesta 
skolorna har anammat ska personalen vid oro eller misstanke observera eleven extra under ett 
par veckor, utifrån de tecken de lärt sig och om misstanken kvarstår går man vidare i ärendet 
genom att kontakta Ungdoms- och familjeteamet. 
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Fasta rutiner kring hur kontakten sköts finns egentligen inte, man har inga bestämda tider för 
möten utan det är mestadels vid behov. Skolan kontakter dem vid misstanke eller oro om 
missbruk och de finns då till hands i ett tidigt stadium för att ge råd, en typ av 
handledningskonsultation och senare för att vara delaktiga i föräldrasamtal och slussa in till 
behandling. Enligt handlingsplanen kontaktas Ungdoms- och familjeteamet om misstanke 
kvarstår efter observation. Då kontaktas även familjen och en tid för möte bokas in. I 
anknytning till detta möte kan man även försöka få till stånd en provtagning. ”Vi vet ju av 
erfarenhet att får man ett positivt prov så kan de inte neka då kan de lägga ned fasaden och 
då kan vi börja jobba.” 
   Att sedan återkoppla till skolan om vad som händer med deras elev i behandling är något 
som de pratar mycket om med handläggarna för att skolan inte ska glömmas bort. Det är lätt 
att det glöms bort då det inte finns med som en rutin men man anser att det är väldigt viktigt 
att man återkopplar till skolan i ärenden, det behöver bara vara en kort återkoppling om att en 
insats pågår.  
Rutiner kring kontakten med polisen beskriver Catharina så här: ”där är vi väl inte så aktiva 
åt det hållet utan där är det mera så att vi finns på plats här. Det är inte så att vi springer på 
möten och har en massa koll på varandra utan det är så att de kan någon gång, typ en gång 
om året i stort gå igenom hur deras kartläggning ser ut. Absolut inte vid namn men vilka 
områden de satsar på. Det är ett polisarbete och de måste få göra det och där är vi inte 
insatta alls. Utan det är så att när vi få ungdomar in hit och de börjar prata och de nämner 
namn så får ju polisen reda på det. Eller kanske inte namn men områden.” ”Men annars är 
det så att polisen hör av sig till oss när de har påträffat någon ungdom och familj som ska ha 
hjälp. Då får vi en kort överlämning, så vi får ju absolut inget förhör eller så utan det står 
bara vad den är tagen för och vilka preparat man tror att de har använt och att ungdomen vill 
ha vård, hjälp och stöd. Så kommer de hit.” ”De kommer in här ganska ofta informellt.” 
”Men där är ju styrkan, vi har ju rätt att gå in och kunna ringa till föräldrarna dagen efter att 
polisen har tagit dem. Då skickar ju polisen en rapport, samtidigt går samma rapport till 
socialkontoren.” ”Och så bara meddelar vi socialkontoret att vi har inlett en kontakt, hoppas 
att det är ok? Och det tycker de ju är bra. Och sedan om de har något ytterligare, självklart 
gör vi en träff senare men det ska inte behöva bli att föräldrar och ungdomar ska behöva 
vänta utan det ska ske omgående”.  
 
Peter säger: ”våran huvuduppgift blir ju att upptäcka så många som möjligt som jag säger är 
i farozonen eller har klivit igång på ett missbruk. Och när vi får reda på någonting eller om vi 
tar ett ringa narkotikabrott på en ungdom så skriver ju vi en anmälan och sedan tar vi ut en 
kopia direkt som vi lämnar. Vi gör upp med den här ungdomen som vi träffar att vi tar en 
kontakt med ungdomsenheten och att de då kontaktar den här personen inom ett par dagar 
och att det är ok. Då har vi fått en överenskommelse med socialtjänsten och 
myndighetskontoren att det är ok att vi lämnar direkt till Ungdoms- och Familjeteamet vilket 
gör att vi kortar ned handläggningstiden innan de får en kontakt, en vårdande kontakt så att 
det tar bara några dagar. Och det ser vi som en jättestor fördel.”  
   Vad gäller kontakten med Ungdoms- och familjeteamet berättar Peter att de inte har några 
fasta möten, utan de har mycket telefonkontakter om till exempel namn på ungdomar som de 
hör ryktas om så att de har möjligheten att kontakta dem och föräldrar. Förutom det åker de 
ofta ner till deras kontor för att till exempel lämnar papper och rapporter. 
   Peter berättar att de med skolorna har kontakt med personal som kan tipsa om ställen där 
ungdomar kan tänkas använda droger. De försöker även lära känna ungdomarna för att de ska 
få förtroende för dem och känna att de kan prata med dem om andra ungdomar i farozonen. 
De kan besöka skolorna för föredrag om ett specifikt problem förekommer på en skola men 
generellt sett är de ute på skolorna för att lära känna ungdomarna.  
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Leif berättar att man inleder varje läsår med att bjuda in Ungdoms- och familjeteamet när 
skolan ska träffa föräldrarna för årskurs 1. ”Och då har Christer och vem det nu är som 
kommer, ett kort informationspass där de beskriver deras utgångspunkter och arbetets syfte 
och jag brukar då ifrån skolans synpunkt stryka under att vi jobbar tillsammans och att vi 
gärna ser att föräldrar och ungdomar sätter sig ned och tittar på ett samarbetsavtal som 
ungdomsteamet har jobbat fram tillsammans med oss. Vi introducerar den idén och vi sprider 
det här samarbetsavtalet redan då.” 
   Sedan genomförs en utbildning med nyanställda varje år, oftast i november. ”Det handlar 
alltså om en halvdag att öppna ögonen för vår nyanställda personal så att de är medvetna om 
hur drogsituationen ser ut i stan, vilka preparat som må hända våra ungdomar kan nyttja och 
få dem medvetna.”  
   Han berättar vidare att de kontaktar Ungdoms- och familjeteamet när det känns påkallat. 
Finns det en oro eller misstanke om en enskild individ från exempelvis skolsköterskan eller 
skolkuratorn, har de stor nytta av att de kan kalla dit teamet. Även om det till exempel finns 
en oro kring drogliberala funderingar i en klass kan teamet kallas dit. Med polisen arbetar 
man med om det visar sig vara en större verksamhet eller härva på skolan, att elever är 
inblandade i kriminalitet. ”Då kan ju jag i och för sig bara svara för Karro. Men jag tror att 
de andra enheterna arbetar på samma sätt.” 
 
Rutiner och strukturer kring hur samarbetet ska gå till emellan polisen och Ungdoms- och 
familjeteamet finns utarbetade på ett informellt vis men inte i dokumenterad form. Ur 
intervjusvaren kan man ändå se att parterna har en klar bild av sina egna uppgifter och även 
vad den andra partens uppgifter är. Enligt Socialstyrelsen (2004a:13) ska det vara klarlagt 
vem som har ansvar för vad så att det inte uppstår ”gråzoner” och personer faller emellan, 
samtidigt som man även måste se till att parallella processer inte förekommer. Rutiner för hur 
samverkan ska gå till ska utarbetas. Detta för att verkligen få till tidiga insatser och dessutom 
få möjlighet att involvera föräldrarna (Socialstyrelsen 2004a:14). Mellan gymnasieskolan och 
Ungdoms- och familjeteamet använder man sig av en handlingsplan som visar hur 
arbetsgången ska se ut. Här finns alltså en mer dokumenterad struktur i samarbetet. Vare sig 
samarbetet är strukturerat eller informellt har man alltså en viss arbetsgång utarbetad för att 
man ska fånga alla. Arbetsgången mellan narkotikagruppen och Ungdoms- och familjeteamet 
är som nämnts av det mer informella slaget men verkar ändå vara implementerad i deras 
verksamhet. Man verkar alltså ha en tydlig bild av sina egna och varandra arbetsuppgifter. 
Detta leder till att ingen faller emellan och att man inte gör ett dubbelarbete.  
   Kontakten tillbaka till skolan när en ungdom får behandling verkar vara ett område som inte 
har en utarbetat struktur, trots att man menar att det är viktigt att ge feedback till skolan. Här 
kan man ana att den informella strukturen inte riktigt räcker till och är tillräckligt väl 
implementerad i arbetssättet.  
 
Att förlita sig till personkemi för att ett samarbete ska vara väl fungerande menar Danermark 
(2000:11f) vara riskabelt. Även Socialstyrelsen (2004a:13) betonar risken med att det är 
personrelaterat vid personalomsättning. Att man i samarbetet mellan Ungdoms- och 
familjeteamet och polisen inte följer en dokumenterad struktur skulle därför kunna påverkas 
av såväl personkemi som personalomsättning. Men som man påpekar från båda parters håll 
anser de att arbetssättet är inarbetad. Peter tror på det upplägg som deras arbete har och att 
tankesättet och arbetsmetodiken är inarbetat. Vidare anser han att det är byggt mycket på 
förtroende för dem som arbetar på Ungdoms- och familjeteamet. Det har fungerat bra att 
lämna ärendena direkt till dem och de har förtroende för deras arbetssätt och arbetsmetodik.  
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Catharina menar att deras sätt att arbeta är genomarbetat och det är många som är involverade 
i samarbetet. Men om personer byttes ut hos de olika aktörerna skulle det kunna påverka om 
den nya personen inte är lika socialt inriktad eller prioriterar samverkan högt. ”Visst är det 
personuppbyggt på ett sätt.” Catharina påpekar också följande: ”man vill ju att det ska vara 
en organisation som är stadgad och inte bara hänger på personerna. Och det tror jag att det 
är nu eftersom det är så många av handläggarna som känner polisen direkt också så det är 
enkelt att tala emellan.” Följande citat från Christer tyder även det på att samarbetet till viss 
del är personrelaterat. ”Allt arbete när det handlar om sådant här, det handlar om relationer, 
om förtroende och kontakter. Ju mer du känner de som finns på socialkontoren, skolorna och 
här ju lättare blir det att samarbeta i alla ändar.”   
   Samarbetet med gymnasieskolan har däremot en mer dokumenterad struktur. Man har på 
Karolinska skolan ett policydokument som visar deras ståndpunkt i avståndstagande från 
droger. Han menar att man på skolan arbetar med många olika policydokument men att arbeta 
drogpreventivt är något som är väl integrerat hos personalen.  ”Det lever vi med i vardagen. 
Och när exempelvis någon inte funkar, mycket frånvaro, betygen rasar då slår vi till 
bromsarna rätt så snabbt och det blir konferenser med föräldrar där man tittar igenom hela 
situationen. Så vi har ett hyfsat alarmsystem. Om det står på papper eller ej må vara vi har 
det både och.” Han tror dock att det i vissa fall kan vara personberoende. ” Jag tror att det 
kan vara så att enskilda gymnasiechefer eller rektorer har olika stort engagemang i 
sammanhanget och att de personerna då är bärare av idén och så. Och att det inte är direkt 
integrerat i skolans liv.” Detta tyder på att det trots en fastställd arbetsgång att följa kan vara 
personrelaterat då det handlar om enskilda personers engagemang. I mina intervjuer framgår 
att man personerna emellan har ett bra förhållande. Att man kommer väl överrens med de 
parter man ska arbeta med, har en bra personkemi, kan därför också vara en bidragande faktor 
till att rutinerna följs, inte för att det finns en dokumenterad struktur.  
 
5.8 Att förbättra 
Förbättringar som representanterna i min undersökning från Ungdoms- och familjeteamet, 
Karolinska skolan och narkotikagruppen nämner är dessa:  
 
Christer menar att samarbetet fungerar bra men att han önskar att lärarna var ännu mer aktiva.  
”Trots att vi är ute mycket och kör mycket metoddiskussioner i arbetslagen så märker man ju 
fortfarande att det är mycket trögt som sitter, att de tror att de ska försämra relationen och de 
är så rädda för allting. Så jag tror att det fortfarande finns ett stort antal ungdomar som vi 
borde kunna upptäcka.” Han berättar dock vidare att det har blivit en förbättring på skolan i 
att föra närvaro på eleverna. Frånvaro är ett klassiskt tecken på missbruk, och det har tidigare 
visat sig att missbrukande haft stor frånvaro under en lång period utan att man har slagit larm.  
”Och ibland kan vi bli jättebesvikna fortfarande att det kommer in någon unge som går i 
tvåan-trean och har en gigantisk frånvaro och föräldrarna har fortfarande inte fått reda på 
det.” 
   På gymnasienivå har lärare ingen skyldighet att kontakta föräldrar vid frånvaro men enligt 
Christer finns det en övertygelse hos rektorer och gymnasiechefer att det är viktigt, det ligger i 
tidsandan. ”Och i de allra flesta fall så är man ganska vaken på att faktiskt kontakta hemmet. 
Men det finns fortfarande brister i sådana här stora organisationer. Men då är det ju oftast 
enskilda lärare som ger fan i det här, som inte tycker att det är viktigt utan har missuppfattat 
sitt uppdrag som mentor och där finns det fortfarande mycket att göra.” 
”Men det är en nyckelfråga för oss som vi driver stenhårt hela tiden. Det här måste fungera 
och det handlar ju om att fortfarande få föräldrarna att kunna vara delaktiga på gymnasiet i 
det som händer. Det är så naturligt så jag förstår inte att de kan tycka att det är konstigt.” 
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Catharina som inte arbetet mer än ett år i Gymnasieverksamheten och känner att hon inte 
kommit in tillräckligt i verksamheten för att se vad som kan förbättras och utvecklas för 
tillfället men att det självklart alltid finns saker att förbättra. 
 
Peter menar att allting kan naturligtvis förbättras men han har mest exempel på vad som kan 
förbättras i deras arbetsmetodik för att upptäcka så många som möjligt. Då främst att upptäcka 
fler tjejer då statistik visar att de ligger sämre till på att upptäcka tjejer.  
”Jag tycker annars att vi är på ganska god väg (vad gäller samarbetet), sedan pratar vi ju. Vi 
har ju lite utbildningar, och där vi sitter och pratar om samarbetet och då kanske det kommer 
fram lite och då rättar vi till det. Då kör vi diskussionsgrupper sen med någon från 
socialtjänsten och någon från polisen sitter och pratar och då kommer det fram nåt så löser vi 
det, förbättrar det.” Peter 
 
Leifs målsättning är hela tiden att förbättra arbetssättet. Leif anser att genomslaget med 
samarbetsavtalen skulle kunna vara bättre, han eftersträvar en svarsfrekvens på 100 %.   
Han menar vidare att ett förbättringsområde skulle kunna vara utbildningen till nyanställda. 
”Jag har en känsla av att Christer och Cina inte riktigt når alla. För att enskilda individer 
inte dyker upp. Det jag gör på min skola är att jag säger alla nyanställda SKA gå på det här, 
det är ok att lämna lektioner och så. Ni får välja vilken dag ni ska gå och så. Sen orkar inte 
jag följa upp om alla gör det utan jag litar på att folk är smarta nog att ta åt sig utbildning. 
Jag följer inte upp på det sättet.” Att ha en stor satsning på information igen för all personal 
skulle också vara en bra idé för att då den senaste var 2002. Det är kunskaper som måste 
fräschas upp.  
”Sedan vet jag också att de har haft synpunkter på att olika enheter och inom olika enheter, 
olika program så vet jag att de har sagt att de märker att det är skillnader i hur olika enheter 
och delar av enheter hanterar de här frågorna och att det väldigt mycket handlar om 
personligt engagemang och rektors möjligheter och vilja att arbeta på det här sättet. Vissa är 
mycket engagerade och andra mindre, mer ljumma i sin hållning och det märks ju också. Men 
det är ju också jättesvårt att kräva och det kan inte ungdomsteamet göra utan det måste växa 
fram inifrån oss på något sätt”. ”Men i övrigt så har jag väl ingen så där konkret idé om 
någon ny del i det hela utan det är mer att konstituera och förstärka de goda länkar som vi 
har. Jobba vidare med dem.”  
 
Att man från socialtjänstens håll nämner lärarnas sociala engagemang som ett 
förbättringsområde är även uppmärksammat av Leif på Karolinska skolan och de arbetar för 
att förnya sig. I denna fråga handlar det om att man har olika mål mellan yrkeskategorier. 
Socialtjänsten arbetar med ungdomarna socialt medan skolans främsta uppgift är att 
undervisa. För övrigt kan man inte urskilja några gemensamma punkter där man känner behov 
av en förbättring.  
 
Socialstyrelsen (2004a:5) menar att det finns en bra lokal samverkan för att arbeta med barn 
och ungdomar som riskerar att fara illa. Dock nämner de till exempel dessa 
förbättringsområden: att en struktur ska utarbetas när en samverkan riskerar att försvinna och 
att det ska finnas rutiner kring en samverkan mellan till exempel socialtjänst, skola och polis 
för att åstadkomma snabba och tydliga reaktioner vid missbruk. De menar även att när en 
anmälan görs till socialtjänsten av en samarbetspartner kan denna medverka vid ett inledande 
samtal med familjen och själv uttrycka sin oro för barnets situation (Socialstyrelsen 
2004b:28). Dessa förbättringsområden nämns inte av de jag intervjuat. Man verkar tvärtemot 
nöjda med den struktur som finns för tillfället. Tydliga och snabba reaktioner är vad de 
arbetar för i sitt samarbete. I detta samarbete brukar dessutom andra parter än socialtjänsten 
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medverka vid inledande samtal. Som rutin på skolan har man att man har samtal där eleven, 
skolan, familjen och socialtjänsten är delaktiga. Polisen medverkar däremot enbart i samtal 
om ungdomen själv vill det då denne känner ett förtroende för dem.  
 
”Och många gånger är det ju så att de här ungdomarna om man får en bra kontakt så är ju 
inte det ett problem. De pratar ju ofta. Det händer ju att de vill att vi ska komma till dem på 
enheten tillsammans med socialtjänsten. Det händer att vi åker dit och pratar med dem 
gemensamt.” Peter 
 
5.9 Vad säger kommunens dokument och vad gör Gymnasieverksamheten? 
Vad Christer och Catharina beskriver om deras arbete mot gymnasieskolan överrensstämmer 
väl med vad som står i deras verksamhetsplan om Gymnasieverksamheten. De fungerar som 
en länk mellan de medverkande parterna, utbildar skolpersonal i narkotikafrågor, hjälper 
personalen vid misstanke/oro om missbruk, och möter upp ungdomar och föräldrar i ett tidigt 
stadium. I den handlingsplan som finns utarbetat för gymnasieskolan för deras arbetsgång vid 
oro/misstanke om missbruk inkluderas kontakt med Ungdoms- och familjeteamet. Denna del 
uppfyller Gymnasieverksamheten då de finns tillgängliga för konsultation, urinprovtagning, 
för att delta i föräldrasamtal samt att slussas vidare till behandling.  
   Den drogpolitiska handlingsplanen för Örebro kommun säger att socialtjänsten ska nå de 
med ett riskbeteende och sätta in tidiga insatser, detta genom samarbete med polisens 
narkotikagrupp. Tidiga insatser och upptäckter är ett ledord i Ungdoms- och familjeteamets 
verksamhet. Man strävar efter att tillsammans med skolan och polisen finna missbrukande 
ungdomar och få in dem till behandling så snabbt som möjligt. Att inkludera föräldrarna i 
arbetet är av stor vikt då de är en skyddande faktor för barn och ungdom. Man eftersträvar i 
sitt arbete att inkludera föräldrarna, även då ungdomen är över 18 år.  
 
I den drogpolitiska handlingsplanen nämns även att man ska sträva efter att minska 
efterfrågan på droger och stärka attityder mot droger. Man arbetar på Karolinska skolan med 
Livskunskap där man arbetar utifrån till exempel temat alkohol och narkotika. Temat 
integreras i olika ämnen och man diskuterar temat utifrån relevans i just det ämnet. ANT- 
undervisning nämns i den drogpolitiska handlingsplanen, och Livskunskap kan sägas vara en 
modern modell av undervisning om alkohol, narkotika och tobak. Ungdoms- och 
familjeteamet kan på begäran besöka klasser vid specifika tillfällen då skolan känner en oro 
för till exempel en drogliberal inställning i klassen. 
   Polisens narkotikagrupp är generellt inte delaktiga i skolans ANT- undervisning men arbetar 
för att minska efterfrågan och stärka attityder genom att lära känna ungdomarna.  
Ungdoms- och familjeteamets verksamhetsplan beskriver även att Gymnasieverksamheten 
ska fungera som en länk mellan polismyndigheten och socialtjänsten i ärenden som rör 
ungdomar och missbruksproblem. Även detta uppfylls genom den direktkontakt som finns 
mellan polisen och personalen på Ungdoms- och familjeteamet.  
   Puls-gruppen nämner som prioriterad aktivitet under perioden juni 2004- juni 2006 att 
utbilda personal för att klargöra de olika aktörernas roller, frågor som rör missbruk och 
preparatkunskap. Att man utbildar skolpersonal kring frågor som rör missbruk och 
preparatkunskap framgår tydligt i både Ungdoms- och familjeteamets och skolans intervjuer. 
Huruvida personal inom socialtjänsten eller polisen utbildas inom detta har inte framkommit. 
Under de utbildningsdagar man har med skolan, och även under besök i skolans arbetslag, 
diskuteras även andra frågor såsom tillvägagångssätt vid oro, det vill säga man klargör 
aktörernas roller. Skolans roll är att uppmärksamma de missbrukande ungdomarna och ta en 
kontakt för att socialtjänsten skall kunna behandla dem.  
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6. Slutsatser/slutdiskussion 
Jag har undersökt ett samarbete som Örebro kommuns Ungdoms- och familjeteam har med 
gymnasieskolorna och polisens narkotikagrupp för att arbeta drogpreventivt riktat mot 
ungdomar.  
 
I det stora hela framgår det i min undersökning att det arbetssätt som utarbetats mellan de tre 
parterna är en framgångsrik metod för att samverka kring ungdomar och 
missbruksproblematik. Parterna är överrens om att en samverkan är nödvändig. Analysen 
visar också att parterna; 

 
- har ett gemensamt mål och syfte med samarbetet 
- anser sig ha tillräckliga resurser och att det satsas pengar på deras arbete 
- känner en jämlikhet i att alla parter är beroende av varandras kunskaper samt att 

rollerna är tydliga för respektive verksamhet 
- har stöd från ledningen att utföra sitt arbete 
- har i mer eller mindre utsträckning dokumenterade strukturer och rutiner kring arbetet. 

Trots en viss informell samverkan är arbetssättet relativt väl implementerat hos 
personalen  

 
Jag har beskrivit samarbetets praktiska upplägg utifrån det jag fått berättat för mig i 
intervjuerna. Berättelserna visar på att parterna har tydliga arbetsuppgifter och man är på det 
klara med vem som ska göra vad. 
I de dokument jag tagit del av från Örebro kommun angående arbete med ungdomar och 
missbruksfrågor nämns prevention och samarbete vid flera tillfällen. Direktiv från ledningen 
om samverkan visar att det finns ett stöd att det ska utföras och en tilltro till detta arbetssätt. I 
de strategier och arbetssätt som finns uppställda i verksamhetsdokument och handlingsplaner 
nämns socialtjänst, skola och polis som aktörer. Parterna uppfyller delar av dessa strategier 
och mål genom det arbete som utförs i den samverkan som sker. Att få till stånd tidiga 
upptäckter och insatser är ett viktigt mål, vilket man arbetar för.  
 
Vad som nämns som förbättringsområden är att man från socialtjänstens sida önskar ett större 
engagemang från lärare i det sociala ansvaret för eleverna. Förslag på förbättringar från de 
andra parterna innefattar främst deras eget arbete. Förbättringsområden för samarbetet finns 
dock självklart alltid, vilket flera av parterna poängterar.  
 
I detta samarbete deltar tre olika verksamheter med olika utgångspunkter. Skolan är en 
pedagogisk institution, polisen en rättslig och socialtjänsten en social. Jag är dock även av 
åsikten att det idag, mer än förr, finns en inställning att även arbeta socialt inom skolan och 
polisen. Att man har ett samarbete för att samordna dessa synsätt gör att man täcker, om inte 
hela, så i alla fall en stor del av samhället som unga befinner sig i. Att samarbeta, inte enbart 
mellan dessa verksamheter, utan att samarbeta i sig kan till en början framstå som extra arbete 
då man ska ta hänsyn till andras verksamheter så väl som sin egen. Att man idag har större 
fokus på att man ska samverka tror jag ligger lite i tiden. Det diskuteras mycket om att man 
ska samarbeta för att få en heltäckande bild och kunna göra ett heltäckande arbete. Ofta satsar 
man på de metoder som för tillfället är aktuella men förhoppningsvis satsar man på samarbete 
för att man nått en insikt i att man behöver varandra. Detta för att jag är av uppfattningen att 
detta sätt att arbeta underlättar arbetet för såväl socialtjänsten, skolan och polisen men främst 
för att det förbättrar förhållandena för de ungdomar som faller in i ett missbruk och har ett 
behov av att dessa verksamheter arbetar tillsammans för ungdomens bästa. Även för att 
missbrukande ungdomar på en gymnasieskola inte ska gå igenom sin utbildning utan att få 
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hjälp och för att de ungdomar som polisen upptäcker ute på stan inte ska få en anmälan på sig 
med böter som följd för att sedan återvända till samma livsstil igen. Dessa ungdomar som är i 
ett tidigt stadium av ett missbruk kan tyvärr hamna i skymundan på myndighetskontoren 
bland andra ärenden av mer akut art. Om man från socialtjänstens sida inte värnar om detta 
samarbete går även de miste om den ypperliga möjligheten att finna dessa ungdomar och 
behandla dem innan de trätt långt in i ett missbruk. 
 
Man är beroende av varandras verksamheter för att kunna utföra sitt eget arbete på ett 
tillfredsställande sätt. Om man inte kunde ta del av varandras kunskaper och arbetsområden 
skulle man inte kunna genomföra det ursprungliga målet för ens egen funktion. Att polisen 
och skolan upptäcker dessa missbrukande ungdomar är en förutsättning för att socialtjänsten 
skall kunna behandla i ett tidigt stadium samtidigt som skolan och polisen är beroende av att 
socialtjänsten behandlar ungdomarna så att de inte själva ska behöva ta hand om dem.  
Av vad de intervjuade berättat kan jag urskilja att de har en i stort sett enbart positiv 
inställning till detta samarbete. Som tidigare forskning nämner är det viktigt att man har 
samma mål och att ingen verksamhet hamnar i skymundan. Jag är av åsikten att de delaktiga 
parterna i detta samarbete har en så positiv bild av samarbetet just för att de kämpar mot 
samma mål och att allas verksamheter gynnas. Att sträva mot sitt eget mål utan att ta hänsyn 
till vad de andra vill skulle kunna påverka samarbetet negativt om detta inte gynnar alla 
parter. Samarbetet skulle då hamna i skymundan bakom det egna arbetet som då blir det 
primära. Att samarbetet gynnar ens egen verksamhet är det största incitamentet.  
 
Forskning visar att det är viktigt med en struktur i arbetet för att samverkan inte ska riskera att 
bryta samman. Min mening är att trots att samarbetet inte är helt strukturerat mellan dessa 
parter finns arbetssättet relativt väl implementerat i verksamheterna. Om detta sedan beror på 
ett personligt engagemang och en socialt inriktad personlighet är svårt att avgöra. De parter 
som jag har intervjuat har ett socialt intresse. Representanterna från Ungdoms- och 
familjeteamet är socialt skolade så deras inställning är ingen överraskning. Att 
gymnasiechefen och narkotikagruppens ledare har en social inriktning tror jag kan bero mer 
på deras personlighet än på deras skolning. Min uppfattning efter att ha intervjuat Peter 
Forsell i narkotikagruppen är att deras sociala inriktning är unik för polisen. Nämligen att de 
poliser som arbetar i gruppen behöver ha ett socialt intresse för att kunna utföra den sorts 
polisarbete som gruppledaren strävar efter att utföra. Trots att jag inte kan bevisa att så är 
fallet så finns det tyvärr skäl att anta att den sociala inställningen hos parterna i detta 
samarbete är en viktig del i dess framgång. Man kan därmed bara hoppas att arbetssättet med 
dessa personer i ledningen implementeras så pass väl att det i framtiden inte ska vara 
beroende av personliga faktorer. Självklart är det omöjligt att bortse från att personkemi är en 
påverkande faktor. Hur väl ett arbetssätt än är implementerat så kommer relationer mellan 
människor som arbetar tillsammans alltid påverka hur väl man kan samarbeta. Att fokusera på 
vad gäller personkemi och relationer i ett samarbete är därför att detta inte ska vara det 
avgörande. Det är ett gemensamt förhållningssätt och mål som ska styra arbetet och göra det 
starkt. Att förlita sig på personkemi är naivt och håller inte i längden. Att dessa ungdomar ska 
behöva lita till personkemi för att korrekta och tillfredsställande insatser ska sättas in är inte 
acceptabelt. För att samhället ska kunna erbjuda en rättvis behandling måste man ha ett klart 
och tydligt sätt att arbeta för dessa ungdomar så att de inte blir lidande på grund av en 
verksamhets dåliga upplägg och brist på struktur.  
 
Att samarbeta ska om det utförs på rätt sätt även vara kostnadseffektivt. Att säga att något  
är kostnadseffektivt kan ha en något negativ klang då det låter som om man främst påpekar att 
man genom en viss metod kan spara pengar. Jag tycker däremot att en samverkan är 
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”resultateffektiv”. Vid en kostnadseffektivitet fokuserar man på en effektivitet av kostnader 
medan jag anser att det är viktigare att fokusera på effektiviteten i det arbete man utför. Varje 
verksamhet utför sina arbetsuppgifter och kopplar samman dessa till en helhet som ger ett 
bättre resultat.      
 
Trots att jag inte ifrågasätter uppriktigheten hos de personer jag har intervjuat vill jag ändå 
diskutera huruvida man vid frågor om samarbetspartners vågar säga sin verkliga mening. Att 
atmosfären kan påverkas om en negativ sanning kommer fram vore inte otänkbart. Att då 
hålla inne med sina åsikter för att inte förstöra den samvaro som finns skulle då vara en enkel 
lösning för att behålla husfriden. Men för att en arbetsmetod ska kunna utvecklas och 
förbättras är förutsättningen att man tar itu med de problem som uppstår och reder ut dem. 
Förhoppningsvis överskuggar detta faktum ett eventuellt problem med att inte komma 
överrens och behöva kompromissa. 
 
Gällande förbättringar så upplever jag att detta samarbete är socialt inriktat och det är därför 
socialtjänstens syn som är modellen. Att man i samarbetet med skolan upplever att vissa 
lärare inte tar sitt ansvar ser man då ur sin egna sociala vinkel. Denna vinkel är på inget sätt 
självklar i skolans värld och det är just därför som detta måste förbättras. Att man från skolans 
håll därför inte direkt kan ange förbättringar hos socialtjänsten kan nog bero på att deras 
arbete är genomarbetat och de har den behandlande, sociala inriktningen färdig. 
 
Jag har undersökt samarbetet med Karolinska skolan i Örebro i och med att jag bara intervjuat 
en representant från denna skola. Jag har därmed inte undersökt hur samarbetet ser ut med alla 
gymnasieskolor i Örebro och inte heller huruvida man från dessa skolors håll är nöjda med 
samarbetet. De svar jag har fått från Leif Lindström representerar enbart om man på denna 
skola anser sig vara nöjda med samarbetet eller inte. Hade jag intervjuat representanter från 
andra skolor skulle jag kunnat få helt andra svar. Det sociala engagemang som jag upplevde 
hos Leif tror jag inte finns hos alla gymnasiechefer. Samarbete finns med de andra skolorna 
men som jag tidigare nämnt får jag uppfattningen att intresset och engagemanget kanske inte 
är lika stort på alla skolor. Därmed inte sagt att man på de övriga skolorna inte anser att 
samarbetet är nödvändigt. Det kan jag inte uttala mig om. Christer på Ungdoms- och 
familjeteamet menar att de är nöjda med samarbetet riktat mot skolan men att han önskar ett 
större engagemang från lärarna. Han menar att det finns skillnader mellan olika personer såväl 
som mellan olika skolor. Men att jag intervjuade Leif på Christers inrådan då han ansåg att 
Leif har ett engagemang tyder på att jag på andra skolor i staden inte skulle möta samma 
intresse hos gymnasiecheferna. Att vidare undersöka hur samarbetet med övriga skolor 
fungerar i praktiken och hur deras tankar kring att samarbeta kring elevers drogproblematik 
ser ut tror jag skulle vara viktig inte enbart för att det alltid är viktigt att veta hur väl ett arbete 
utförs och hur det uppfattas, utan även för att detta skulle kunna öppna ögonen än mer även 
för dessa skolor och sätta igång en diskussion om hur man kan utveckla arbetet och 
implementera synsättet hos lärarna och övrig personal.    
   Det skulle även ha varit av intresse att intervjua en av medlemmarna i narkotikagruppen för 
att se om denna har samma åsikter som sin chef. Här tror jag dock att det skulle finnas större 
likheter än vad jag misstänker att det skulle vara hos olika gymnasiechefer. Min bild av 
narkotikagruppen och dess medlemmar är att man har ett stort socialt intresse och att man 
anser att samarbetet med Ungdoms- och familjeteamet är av stor vikt för deras arbete. Därför 
tror jag att man i denna arbetsgrupp har en mer gemensam uppfattning och inställning till 
ungdomars missbruk och behandling.  
   Självklart tillhör inte Leif och övriga gymnasiechefer samma arbetsgrupp på samma sätt 
som de i narkotikagruppen. Att det finns olikheter där och inte ett gemensamt förhållningssätt 
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är därför väntat. Peter nämner ju att hans uppfattning att det inom polisen i Örebro finns olika 
uppfattningar om hur problemet med missbruk ska angripas. Att det då inte skulle finnas 
olikheter inom skolans värld är därför omöjligt.  
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4.2.1. Prioriterade aktiviteter 2004-2006 
Nedan anges specifika aktiviteter som är av högsta prioritet för Puls-gruppen under 2004- 
2006. Puls-gruppens avsikt, att finna effektiva samarbetsformer, utgör grunden för gruppens 
existens.
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Intervjumall 
STARTEN 
Hur och när påbörjades samarbetet? 
Varför började ni samarbeta just då? 
Vilket syfte har samarbetet? 
 
MÅLGRUPP? 
Vilken är er målgrupp i detta samarbete? 
 
HUR DET SER UT? 
Hur är samarbetet upplagt? 
Hur ser samarbetet ut i praktiken? 
Vilken är er roll i samarbetet? Era praktiska uppgifter 
Hur går kontakten er emellan till? 
Hur ofta har ni kontakt/ har möten? 
 
HUR? 
Hur arbetade ni fram samarbetet? 
Fick ni inspiration från andra liknande samarbeten ni känner till i andra kommuner eller 
verksamheter? 
Har ni använt er av en modell som andra använt och ansett fungera bra? 
 
TYCKER LIKA? 
Känner du att ni har samma mål? 
Utgår ni från samma förhållningssätt? 
Har ni samma bild av det problem ni ska angripa? 
 
UPPLEVELSE AV SAMARBETET 
På vilket sätt tror du att ett samarbete underlättar/förbättrar ert arbete? 
Hur upplever du samarbetet? 
Uppfylls era behov av samarbetet? 
Gagnar samarbetet ert arbete? 
Känner du att ni är jämlika i arbetet? (respekt för varandras arbete och kompetens) 
Kan samarbetet förbättras, och i sådant fall vad behöver förbättras? 
Anser du att de andra parterna uppfyller sina delar av samarbetet? 
Hur påverkas arbetet av att ni tillhör olika organisationer, till exempel med sekretess? 
 
DOKUMENT SOM STYR? 
Hur väl är personalgruppen insatta i arbetet? 
Skulle vem som helst i gruppen kunna leda samarbetet? 
Känner ni ett behov av ett strukturerat dokument att följa? 
 
STÖD OCH RESURSER 
Anser ni att det är ledningen ovanför er som kräver en samverkan? 
På vilket sätt har Örebro kommun mm påverkat ert samarbete genom sina policys för 
samverkan mot droger i Örebro? Till exempel drogpolitisk handlingsplan. 
Känner du ett stöd från ledningen ovanför er? 
Tror du att ledningen anser ert arbete vara viktigt och känner tillit till er kompetens? 
Anser du att ni har tillräckliga resurser att arbeta med samarbetet? 
Anser du att det satsas tillräckligt mycket resurser på detta arbete? 


