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The aim of this study was to examine how the new established phenomenon of “Internet
drugs” causes challenges to organizations, both individually and in relation to collaboration.
The study is based on qualitative semi-structured interviews with representatives from three 
organizations - one youth police unit, one medical addiction centre and four units working 
within social services. The theoretical approach that was used is theory about human service 
organizations, theory about collaboration and new institutional organizational theory. A
conclusion is that the current drug classification is problematic and mainly challenging for the 
organizations that focus on prevention work and early interventions. Meanwhile, the 
phenomenon also concerns organizations who work with individuals with drug misuse and/or
dependency problems that often holds some kind of treatment. In these cases it involves the 
use of the widespread Internet drug Spice, however, then it is associated to a side addiction, 
often with the aim of avoiding positive results on drug tests. Our conclusion shows that the 
parties concerned in current collaboration believe that the work against Internet drugs to some 
extent already accommodated within the existing framework for collaboration. Therefore the 
representatives do not have a need for collaboration specially aimed for the Internet drugs.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

I boken Nätdroger & RC-droger beskriver Magnus Callmyr (2011) att nya lagliga droger 

under de senaste åren har farit fram som en orkan på den svenska drogscenen. I likhet med 

Callmyr, framhåller dagstidningen Barometern OT (2014-02-06) under rubriken Ingen vet hur 

farliga drogerna är att nya nätdroger har ökat explosionsartat, ofta innehåller drogerna flera 

olika substanser och det saknas forskning om vad som händer när dessa blandas. 

Drogerna har många namn - den vanligaste beteckningen är nätdroger eftersom att drogerna 

vanligtvis finns till försäljning via internet. En annan beteckning är Rc-droger (research 

chemical drugs) vilket bland annat syftar till att drogerna är framtagna för deras psykoaktiva 

effekter och/eller för att kringgå narkotikalagstiftningen. Vi har i den här studien valt att 

använda namnet ”nätdroger” vilket vi ser synonymt med andra beteckningar såsom

”internetdroger” och ”rc-droger”. 

Arbete mot narkotika överlag, och i synnerhet ett gemensamt arbete mot narkotika, ryms 

inom ett dynamiskt område. Det resulterar i att myndigheters uppdrag och processer blir 

alltmer komplexa, vilket i sin tur utgör grundförståelsen för den här studien (jmf Lindberg & 

Wikström 2013). Fokus riktas därmed mot att studera hur nätdroger, som ett relativt nytt 

inslag på den svenska drogmarknaden, påverkar olika aktörer, vilka på olika sätt arbetar mot 

missbruk och beroende. Inledningsvis är det därför av vikt att lyfta fram vad som ryms inom 

problematiken kopplat till fenomenet nätdroger. Helander et al. (2011) förklarar i artikeln 

STRIDA i kampen mot (o)lagliga droger att nätdroger är växtbaserade eller syntetiska 

substanser vilka öppet saluförs genom Internethandel som lagliga alternativ till illegala 

droger. Detta är möjligt då substanserna i stor mån ännu inte omfattas av juridisk 

klassificering som narkotika eller hälsofarliga varor. Priset för nätdroger är relativt lågt och 

substanserna skickas hem till köparen i diskreta postförsändelser, vilket sammantaget gör 

drogerna nationellt lättillgängliga. Substanserna ger upphov till liknade psykoaktiva effekter 

som exempelvis cannabis, LSD eller amfetamin. Ofta är innehållet okänt vilket gör att risken 

för överdosering är hög. Callmyr (2011) betonar att utbudet av nätdroger är mycket stort. 

Nätdrogerna är framtagna på olika sätt och finns i olika former såsom örtblandningar, pulver 

och piller. Rökmixar är populära över hela världen och örtblandningen ”Spice”, vilket är en 
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form av syntetiskt cannabis, är ett exempel på en vanlig sådan. Seely et al. (2012) konstaterar 

att droger innehållande syntetiska cannabinoider, innebär en stor utmaning för hälso-och 

sjukvården samt brottsbekämpande myndigheter. Tullverket och Rikskriminalpolisen (2013) 

pekar på en ökning av nätdroger i rapporten Drogsituationen i Sverige 2010-2012 och 

framhåller att:

”Spice” substanserna, som tillhör kategorin nya droger, ökar märkbart i hela 

landet, både med avseende på missbruk och bland Polisens och Tullverkets beslag 

(s. 7).

Helander et al. (2012) pekar på, i likhet med Callmyr (2011), att nätdroger som fenomen är 

tämligen nytt och har nått stor uppmärksamhet för allvarliga intoxikationsfall, ibland även 

med dödlig utgång. Under senare år har detta också uppmärksammats i massmedia. 

Exempelvis meddelar Sveriges Radio P4 Östergötland (2013-10-03) att SKL Droganalysenhet 

i Linköping räknar med att hitta en ny drogsubstans i veckan bland de så kallade 

internetdrogerna. De nya substanserna liknar ofta någon substans som redan blivit 

narkotikaklassad och försvunnit från marknaden, tillverkarna av drogerna ligger alltid steget 

före. Tv4-nyheterna Växjö framhöll i nyhetsreportaget Drogen Spice ökar bland unga (2013-

10-03) att Polisen slår larm om att nätdrogerna är lättillgängliga och kan beställas av vem som 

helst via internet. 

Sammantaget ser vi att nätdroger utgör ett mångfacetterat och till stor del redan etablerat 

problem kopplat till missbruk och beroende, vilket tycks öka i omfattning. Med tanke på 

fenomenets komplexitet, exempelvis att drogerna är lättillgängliga, till viss del även lagliga 

och med okänt innehåll, är det därmed sannolikt att organisationer som arbetar för ett 

narkotikafritt samhälle ställs inför nya utmaningar. Dessa utmaningar ämnar vi synliggöra och 

utgör således fokus i den här studien. 

1.2. Problemformulering

I takt med att nya former av droger såsom nätdroger breder ut sig, åläggs myndigheter och 

organisationer uppgiften att hantera fenomenets problematik, dels enskilt och dels i ett 

gemensamt arbete. Under de senaste åren har samverkan blivit alltmer väsentligt inom arbetet 

med missbruk och beroende av olika droger. Folkhälsomyndigheten (2014) menar att för att 

kunna motverka och arbeta förebyggande mot narkotika krävs breda perspektiv och samarbete 
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mellan olika aktörer. Matscheck och Fleetwood belyser i boken Om samverkan – för 

utveckling av hälsa och välfärd (2013, s. 133) det faktum att fältet missbruk är omfattade och 

komplext vilket har lett till att fler kommit till insikt om behovet av samverkan. Vanligtvis är 

missbruk- och beroendeproblem kombinerade med psykiska och/eller somatiska besvär vilka 

för den enskilde individen kan leda till andra sociala problem, exempelvis hemlöshet och 

problem av ekonomisk karaktär. Kommunernas Socialtjänst, Landstingens beroendevård, 

psykiatri och primärvård har det övergripande ansvaret för dessa områden. Även statliga 

myndigheter såsom Polismyndigheten, har viktiga ansvarsområden gällande missbruk och 

beroende.  Det innebär i sin tur att olika aktörer med olika kompetenser, kunskaper samt 

skilda lagrum behöver mötas och hantera de problem nätdrogerna ger upphov till. 

För Socialtjänsten och Landstinget, vilka följaktligen tillsammans med Polismyndigheten kan 

ses som centrala aktörer i arbetet mot nätdroger, finns numera även en lagstadgad skyldighet

för samarbete inom fältet missbruk. Sedan den 1 juli 2013 är Socialtjänsten och Landstinget, 

genom lagändringar i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), skyldiga att ingå avtal med varandra vad gäller samarbete kring personer som 

missbrukar alkohol och narkotika (2012/13:SoU18). På nationell nivå bedrivs sedan några år 

tillbaka ett omfattande arbete och satsning inom ANDT-politiken (Alkohol-, Narkotika-, 

Doping- och Tobakpolitiken). ANDT-strategin syftar bland annat till att skapa bättre 

förutsättningar för samordning och samverkan. För att förbättra samarbete mellan olika 

myndigheter och organisation och mellan myndigheter behövs fortsatta insatser 

(Socialdepartementet Prop. 2010/11:47). På lokal nivå i den mellanstora kommun dit vårt 

sökljus riktas, sker ett lokalt förebyggande arbete vilket utgår från den nationella ANDT-

politiken. Inom åtgärdspaketets ramar sker ett gemensamt utvecklingsarbete sedan en tid 

tillbaka mellan bland annat Polismyndigheten och de flesta förvaltningarna inom kommunen.

Socialtjänsten, Landstinget och Polismyndigheten är aktörer som dels påverkas av och dels 

ska hantera de utmaningar nätdroger ger upphov till. Vi ställer oss frågan på vilket sätt de 

olika organisationerna, vilka å ena sidan har specifika ansvarsområden gällande missbruk och 

beroende, och å andra sidan ska mötas i samverkan, berörs av och hanterar fenomenet i deras 

arbete. Sannolikt uppenbarar sig svårigheter inom denna process vilket gör att organisationer 

därmed möts av nya utmaningar, både enskilt (internt) och inom ramen för samverkan

(externt), och vi ställer oss frågan hur denna problematik adresseras av organisationerna.
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att synliggöra och analysera de utmaningar nätdroger som nytt inslag på den svenska 

drogscenen ger upphov till för Ungdomspolisen, Landstingets Beroendecentrum och enheter 

inom Socialtjänsten, dels för respektive aktör och dels i relation till samverkan i arbetet mot 

narkotika.

- Hur uppmärksammar respektive organisation nätdroger som fenomen? 

- Hur hanteras fenomenet kopplat till organisationernas olika ansvarsområden?

- Vilka föreställningar har respektive organisation om andra berörda organisationer i 

arbetet mot nätdroger, och hur ser man på arbetsfördelningen dem emellan?

1.4. Fortsatt framställning

I andra kapitlet kommer vi först lyfta fram tidigare forskning med fokus på nätdrogernas 

problembild, följt av olika aspekter av samverkan. I tredje kapitlet presenteras vår teoretiska 

ansats - människobehandlande organisationer, samverkansteori samt nyinstitutionell 

organisationsteori. Vidare presenteras i kapitel fyra metodologiska överväganden i relation till

studien där vi resonerar om vår metateoretiska utgångspunkt, val av forskningsmetod, urval, 

studiens tillförlitlighet samt forskningsetiska överväganden. I femte kapitlet redogörs vår 

empiri, indelat i olika teman, i ett integrerat resultat- och analyskapitel. Därefter följer 

sammanfattande slutsatser och avslutande reflektioner, där vi diskuterar tankar och 

funderingar som uppkommit kring resultatet.
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2. Tidigare forskning
I det här avsnittet presenterar vi inledningsvis forskning med fokus på olika potenta droger 

och substanser vilka har uppmärksammats för dess negativa konsekvenser. Därefter 

presenteras forskningsresultat med fokus på olika aspekter av samverkan och vad som händer 

i samverkansprocessen, där vi belyser faktorer som hindrar och möjliggör samverkan. 

2.1. Nätdrogernas problembild

På senare år har nätdrogerna framställts som ett nytt och problematiskt fenomen vilket har fått 

alltmer utrymme i media. I takt med att fenomenet alltmer uppmärksammats har även 

forskning om framförallt specifika preparat och substanser bedrivits. I studien Ökat missbruk 

av Internetdrogen MDPV i Västmanland redovisar Lindeman et al. (2012) en 

anmärkningsvärd ökning av antalet svåra förgiftningsfall av amfetaminliknade drogen MDPV 

vid Västmanlands sjukhus i Västerås under våren 2012. MDPV kallas även för ”badsalt”, 

”kannibaldrogen” eller ”monkey dust” och tillhör en av många nya psykoaktiva substanser 

vilka fått spridning över Internet. Studien visar att drogen och dess effekter framkom på alla 

nivåer inom den somatiska vården, exempelvis framträdde ökat behov av intensivvård och 

ökningar på akutmottagningen. Studien pekar vidare på att MDPV är en svårhanterlig, 

svårdoserad och mycket farlig drog. En slutsats är att samhället bör ägna särskilda resurser åt 

att bekämpa MDPV. Artikelförfattarna menar att en möjlig orsak till ökningen å ena sidan kan 

vara att missbruket sker i en population av ovana brukare, såsom ungdomar, vilket å andra 

sidan utesluts utifrån att studiens material visar att medelåldern ganska hög. En annan orsak 

kan vara en kraftig ökad tillgång. Resultatet visade att de flesta av brukarna tillhörde en sedan 

tidigare etablerad missbrukspopulation. 

Att nätdroger ger komplikationer för hälso- och sjukvården är en del av slutsatsen i 

Musselman och Hampton (2014) översiktsartikel ”Not for Human Consumption”: A Review 

of Emerging Designer Drugs. I artikeln ger författarna en översikt över mer eller mindre 

kända nätdroger och belyser kända farmakologiska egenskaper, symptom vid förgiftning och 

potentiell effektiv behandling. I artikelns slutsats konstaterar författarna att framväxten av nya 

syntetiska droger sker i en takt snabbare än rådande lagstiftning, vilket ger komplikationer för 

hälso- och sjukvården att hantera de olika förgiftningar som nätdrogerna förorsakar. 

Författarna pekar vidare på att det är viktigt för vårdgivare att inom sitt geografiska område 
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hålla sig à jour med nya syntetiska droger samt de varumärken under vilka dessa 

marknadsförs.

I likhet med svårigheterna som uppstår i relation till ökningen av MDVP-drogen framhåller 

även Seely et al. (2012) i sin översiktsartikel Spice drugs are more than harmless herbal 

blends svårigheter som uppstår till följd av andra nätdroger. Spice är olika typer av rökbara 

örtblandningar behandlade med syntetiska cannabinoider vilka utgör ett populärt alternativ till 

cannabis. Sedan 2004 har de aktiva substanserna i Spice ständigt ändrats för att kringgå 

reglering i lagstiftning och för att inte upptäckas i drogtester. Tillgängligheten av Spice på 

internet motverkar arbetet för Polisen. Samtidigt föreligger stora svårigheter att förutse 

toxicitet och effekt då sammansättningen av varje örtblandning är svår att urskilja. Rapporter 

om fall av sjukdom och död ökar i takt med att drogerna finner popularitet världen över. Seely 

et al. (2012) betonar att, även om drogtester visar negativa resultat, behöver framförallt 

verksamma inom akutsjukvård rikta extra uppmärksamma mot att förgiftningar kan vara 

orsakade av Spice. 

Sammantaget framgår att lättillgängliga droger på Internet utgör en bred och mångfacetterad 

problematik. Nätdrogerna är mycket farliga och kan leda till allvarliga konsekvenser för 

enskilda individer. Därmed utgör drogerna en belastning och utmaningar för samhällets 

myndigheter och organisationer som på olika nivåer, samt genom olika arbetssätt, ska hantera 

problematiken, både enskilt och i ett gemensamt arbete. I ljuset av problematiken nätdroger 

ger upphov till riktas därmed fokus mot att lyfta fram de utmaningar organisationer upplever 

sig ställas inför. 

2.2. Samverkan 

Organisationer som arbetar inom missbruk och beroende har olika roller och funktioner. Det 

gör i sin tur att samverkan mellan organisationer är centralt. Samverkan sker även i 

multidisciplinära team vilket innebär att samarbetet förekommer mellan olika professioner 

inom enskilda organisationer. Axelsson och Bihari Axelsson (2006) har i en artikel belyst det 

växande behovet av inter-organisatorisk samverkan mellan multidisciplinära team, där 

utgångspunkten är begrepp som ”integration” och ”differentiering”. Med integration avses en 

definition och en förening av professioners olika teoretiska perspektiv inom samverkan. Med 

differentiering menas i vilken grad ett verksamhetsfält är organiserat i olika organisationer, 
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roller och funktioner. Begreppen menar vi kan förklaras som en form av inre och yttre 

samverkan. Inom den inre samverkan sammanfogas olika professioners perspektiv inom 

organisationen, medan den yttre samverkan står för vilken part som har vilken funktion inom 

samverkan.

Något som, i likhet med inre och yttre samverkan, händer i samverkansprocessen är att det 

mellan organisationer skapas ramar och en form av arbetsfördelning. Löfström (2001) 

förklarar i sin artikel Samverkan mellan offentliga organisationer – att konstruera gränser att 

i samband med att olika organisationer går in i samverkan för att uppfylla ett visst syfte, 

konstrueras och synliggörs samtidigt gränser mellan berörda aktörer. De organisatoriska, 

byråkratins och praktikers olika gränser blir därav ett resultat av ett organiserat 

tillvägagångssätt. Att gränserna tydliggörs behöver inte innebära att det blir svårare att 

genomföra samverkan. Klarare gränser kan istället ge tydligare regler för när de olika 

aktörerna går in i samverkan och ge större medvetenhet för när gränser måste överskridas.

Arbetsfördelning mellan organisationer, att gränser tydliggörs och att ramar för samverkan 

upprättas, menar vi synliggörs som en del av resultatet i Anna Sturkells (2014) avhandling 

”Jag känner mig inte lika ensam”. Sturkell har studerat en socialmedicinsk samverkan mellan 

huvudmän för personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik i Götene kommun. 

Syftet med studien var att se hur samverkan utvecklats över tid, vilken nivå av samverkan 

som uppnåtts och vilket resultat detta har gett för klienterna. Genom organisationsteori och 

specifikt människobehandlande organisationer samt institutionell teori som teoretiska 

utgångspunkter framkom att samverkan fungerar bra. Resultatet pekar på att ett etablerat 

samverkansavtal visade sig vara en bra kunskapskälla och stöd i aktörernas dagliga arbete. 

Andra viktiga faktorer resultatet påvisade var att samtliga berörda parter fått tillräckliga 

mandat, relationen mellan medlemmarna i samverksgruppen har förbättrats samt att det har 

bidragit till sparade resurser. Samverkan har även gynnat klienterna i form av mer effektiv 

och planerad vård. Svårigheterna definieras som bristande resurser för en av aktörerna inom 

samverkan, vilket i sin tur bidragit till att denne inte kunnat delta i samverkan fullt ut. 

Resultatet visar hur samverkan framförallt påverkar organisationers resurser. Vidare betonas 

vikten av att alla aktörer i samverkan har tillgång till resurser då det är en förutsättning för att 

handlingsutrymmet ska kunna användas fullt ut.

I samverkansprocessen finns faktorer som kan utgöra hinder men även faktorer som kan 

främja samverkan. Andersson et al. (2011) har i en forskningsöversikt granskat och analyserat 
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vetenskapliga artiklar gällande olika former av samverkan kopplat till ämnet 

arbetslivsrelaterad rehabilitering. Resultatet visar att faktorer såsom bristande 

kommunikation, bristande tillit, revirtänkande samt konkurrens kunde urskiljas som faktorer 

för att motverka samverkan. Lagstiftning och regler kan också utgöra hinder för samverkan. 

Engagemang och tydligt ledarskap är betydelsefulla faktorer för att främja samverkan. För att 

möjliggöra samverkan är det även viktigt med en gemensam plattform där organisationer kan 

bygga tillit, utveckla en kultur tillsammans och hantera spänningar inom gruppen. I en studie 

om tvärvetenskaplig samverkan inom missbruksvården har Magnusson et al. (2013) studerat 

anställdas erfarenheter inom olika människobehandlande verksamheter i Sverige respektive 

Norge. Även i denna studie har olika faktorer som hindrar respektive gynnar samverkan 

identifierats. Förståelse och respekt för varandra profession, kunskap och vad respektive 

verksamhet kan bidra med är faktorer som kan gynna samverkan. Resultatet pekade vidare på 

att det kan utvecklas personliga relationer mellan parter inom verksamheter vilket i sin tur kan 

bidra till sårbarhet och därmed hinder för samverkan. 

Sammanfattning tidigare forskning

Vi har valt att presentera tidigare forskning som dels lyfter fram komplexiteten med nätdroger

och dels kunskaper om samverkan. Vår framställning av tidigare forskning kring samverkan 

berör delvis samverkansprocessen, där gränser mellan organisationer belyses, samt begrepp 

som kan förklaras likt en form av ”integrering” och ”differentiering”. Sammantaget visar en 

avhandling och artiklar på faktorer som hindrar respektive främjar samverkan. Faktorer såsom 

att ha ett utformat samverkansavtal samt en gemensam plattform, att parter fått tillräckliga 

mandat inom samverkan framställs som främjande faktorer. Vidare framställs engagemang 

och tydligt ledarskap som gynnande faktorer för en god samverkan. Hindrande faktorer har 

beskrivits som bristande resurser för aktörer inom samverkan, bristande tillit och 

kommunikation. Sammanfattningsvis menar vi att dessa faktorer inom tidigare forskning om 

samverkansprocessen, i sin tur kan sättas i relation till det externa arbetet som delvis utgör 

fokus i den här studien.
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3. Teori

I detta kapitel presenterar vi studiens teoretiska ansats, de teorier som är relevanta i 

föreliggande studie: teori om människobehandlande organisationer, teori om samverkan och 

nyinstitutionell organisationsteori. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där vi 

presenterar en modell som flätar samman teorierna i relation till studiens urval.

3.1. Människobehandlande organisationer 

Socialtjänsten, Landstingets Beroendecentrum och Ungdomspolisen menar vi är så kallade 

människobehandlande organisationer inriktade på någon form av människobehandling. 

Människobehandlande organisationer utgör enligt Yehesekel Hasenfeld1 (1983) 

organisationer vilka arbetar för och med människor och vars huvudsakliga fokus är att 

exempelvis skydda, förbättra eller bevara individers personliga välbefinnande. De 

människobehandlande organisationerna kan ses som en produkt av den moderna 

välfärdsstaten då organisationerna har mandat att främja och skydda välfärden. Människor är 

de människobehandlande organisationernas ”råmaterial”, därtill skiljer sig organisationerna 

från varandra genom den förändring de söker hos individen. Människobehandlande 

organisationer har olika typer av inriktningar, vilka är till grund för möjlig klassificering i 

former av människobehandlande-, människobevarande- och människoförändrade tekniker.

Inriktningarna avgör vad organisationer gör, hur klienternas situation hanteras och vad 

resultatet blir. Inriktningarna kan ses som typer av angreppsätt av förändringstekniker vilka 

ger de människobehandlande organisationerna sin specifika karaktär.

Utöver den gemensamma riktningen av människan som ”råmaterial” lyfter Garrow och 

Hasenfeld (2010, s. 33) fram vissa specifika attribut som särskiljer människobehandlande 

organisationer från andra organisationer. Dessa attribut härrör från det faktum att 

människobehandlande organisationer arbetar med att förändra människor. Utifrån dessa 

attribut urskiljs exempelvis att organisationerna:

                                               
1 Yeheskel Hasenfeld, verksam vid ULCA Universitetet i Los Angelses, California, är sociolog och professor i socialt arbete. 

Inom forskningsvärlden är Hasenfeld renommerad för sin forskning och utveckling av teori om människobehandlande 

organisationer. 
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a) är inriktade på arbete av en moralisk karaktär, innefattande att förstärka och upprätthålla 

värderingar av ”det goda samhället” och ”ett önskvärt” mänskligt beteende.

b) är omgivna av en institutionell miljö från vilken organisationens legitimitet och

arbetsmetoder erhålls. 

c) är beroende av relationen mellan klient och personal för att uppnå resultat, relationerna 

innehåller ett avsiktligt användande av känslor från både klienter och personal.

Ur dessa attribut går att urskilja det faktum att människobehandlande organisationer 

innehåller någon form av moraliskt projekt. Värdeladdade bedömningar av moralisk karaktär 

ligger till grund för de tjänster som utförs, det existerar inga givna rätt och fel (Svensson et al. 

2008). Att människobehandlande organisationer erhåller sin legitimitet utifrån en institutionell 

miljö, innebär att de måste anta och upprätthålla kulturella ramar och moraliska system, vilka 

även måste samstämma exempelvis med den statliga byråkratin och andra 

människobehandlande organisationer. Då många och skilda logiker ryms inom den 

institutionella miljön kan konkurrens uppstå vilket komplicerar den eftersträvande 

legitimiteten. Till exempel har olika professioner olika konkurrerande ideologier, och inom 

olika intressegrupper finns motstridiga normer och värderingar, vilket skapar turbulens för 

den institutionella miljön (Hasenfeld 2010).

I arbetet mot nätdroger kan således den enskilde klienten eller patienten ses som 

Socialtjänstens, Landstingets Beroendecentrum och Ungdomspolisens råmaterial, vilka 

exempelvis skall skyddas och vars välbefinnande skall förbättras. Insatser har förändring i 

fokus och är påverkade av den institutionella miljön, organisationens inriktning och moraliskt 

laddade arbete.

Faktorer i omgivningen

Förutom vad som kan urskiljas i relation till människobehandlande organisationers inriktning 

och den institutionella miljön, finns omständigheter i omgivningens miljö som påverkar 

organisationers förutsättningar. Hasenfeld (1983) delar upp omgivningens olika faktorer i en 

generell och en uppgiftsrelaterad miljö. Den generella miljön, vilket i stort gäller för alla typer 

av organisationer, karakteriseras bland annat av ekonomiska, politisk-legala och teknologiska 

faktorer.  Exempelvis kan politiska och legala faktorers påverkan uttryckas genom att 

faktorerna definierar många rättsliga begränsningar, som i sin tur utgör de villkor 
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organisationerna måste rätta sig efter. Stora delar av organisationernas resurser är också 

kontrollerade av offentligheten och styrda av politiska processer, vilka förkommer på både 

lokal och nationell nivå. Politiska processer kan exempelvis bestämma vilka resurser som 

skall tillfalla den sociala välfärden och hur dessa ska förbrukas. Med den uppgiftsrelaterade 

omgivningens miljö avses de organisationer eller specifika grupper som 

människobehandlande organisationer interagerar och/eller utbyter tjänster och resurser med. 

Exempelvis genom att dessa tillhandahåller klienter eller erhåller kompletterande tjänster. 

Hasenfeld framhåller att hur pass beroende en människobehandlande organisation är av den 

uppgiftsrelaterade omgivningen, desto större inflytande får denna över organisationens arbete 

(ibid.).

3.2. Samverkansteori

Vi har i denna uppsats valt att belysa ett nytt fenomen vars problematik inte enbart ska 

hanteras enskilt, utan också i relation till ett gemensamt arbete. I inledningen berördes det 

faktum att samverkan inom fältet missbruk och beroende har blivit alltmer väsentligt, delvis 

beroende på att människan betraktas mer utifrån en helhetssyn (jmf Matscheck & Fleetwood 

2013).

Berth Danermark (2000, s. 15) en framträdande författare på området och förklarar samverkan 

som en arbetsform där olika professioner inom en avgränsad grupp ska arbeta tillsammans, 

utifrån ett gemensamt syfte och mot ett definierat problem. Samverkansprocessen kan 

problematiseras i förhållande till att organisationer vars uppgift är att hantera ett problem, 

utgår från olika kunskaps-och förklaringsmodeller, har olika organisatoriska förutsättningar

och regelverk. Socialtjänsten, Landstingets Beroendecentrum och Ungdomspolisen är alla 

organisationer som har skilda förutsättningar kopplade till dessa aspekter (ibid.). Exempelvis 

styrs Landstinget av sin specifika kunskap och söker förklaringar inom ett medicinskt 

perspektiv, medan Polismyndigheten har regelverk som innebär att de delvis ska arbeta 

förebyggande. Danermark (2000) diskuterar hur dessa faktorer påverkar arbetet och kan leda 

till svårigheter för att uppnå en fungerande samverkan. Skillnader mellan vilken kunskap 

respektive organisation representerar, kan bidra till konkurrens gällande hur ett problem bör 

benämnas och förstås, således har organisationerna olika förklaring till problemet. Ju större 

skilda synsätt organisationer har, desto större chans att det utgör en hindrande faktor för 

samverkan. Makt är också en faktor som spelar in i den här processen. Organisationerna styrs 
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av skilda regelverk vilket kan utgöra skillnader i handlingsutrymme och därmed vem som 

anses ha mer makt inom samverkan. Det påverkar i sin tur respektive organisations anspråk 

för hur problemet ska hanteras vilket kan skapa osäkerhet inom samverkan (jmf Andersson et. 

al 2011).

Dessa faktorer är inneboende svårigheter för samverkansprocessen. För att uppnå målet med 

samverkan krävs därför att organisationernas olika förutsättningar lyfts fram och identifieras 

men också diskuteras och ibland även skrivs ner. Det tydliggör vilka förutsättningar som råder 

för den specifika samverkan (Danermark 2000). Angreppssättet kan förklaras närmast med att 

samverkan gäller att lära sig att ”leva med motsättningar” (Danermark & Kullberg 1999, s. 

164). Samverkan handlar följaktligen om gränsöverskridande arbete och består av en bred 

teoribildning innefattande olika infallsvinklar. Vår teoretiska förståelse av samverkan utgår 

från en interorganisatorisk form av samverkan, det vill säga mellan organisationer. Därmed 

kan fokus riktas mot intersektoriell och interprofessionell samverkan, vilket står för 

samverkan mellan huvudmän och mellan yrkesgrupper samt professioner (Anell & Mattisson 

2009; jmf Axelsson och Bihari Axelsson 2006 ). 

3.3. Nyinstitutionell organisationsteori

I Sverige användes nyinstitutionalismen till en början främst inom det företagsekonomiska 

området. Först på senare år har inriktningen använts inom forskning i socialt arbete och 

sociologi (Johansson 2006). Den nyinstitutionella organisationsteorin avser förklara vad som 

sker i glappet mellan förväntningar på organisationer och den faktiska praktiken. Inom 

nyinstitutionalismen talas det därför om kopplingen mellan verksamheters mål och yttre krav, 

samt anpassningen av de yttre och formella strukturerna baserat på omgivningens normer 

(Linde & Svensson 2013 s. 17; Svensson et al. 2008, s. 39-40). Det specifika för den 

nyinstitutionella organisationsteorin är därmed att förklara innebörden av omgivningens och 

det institutionella, innehållande socialt och kulturellt betingade faktorers, påverkan på hur 

organisationer utformar sitt arbete (Johansson 2006). Till förmån att kunna analysera 

organisationer finns inom den nyinstitutionella organisationsteorin flera olika begrepp, som 

med fördel kan användas när det gäller att analysera förhållandet mellan organisationer och 

deras relation till omgivningen (Blom & Grape 2006). Vi väljer att lyfta fram begreppen 

organisatoriska fält, institutionella logiker, verksamhetsdomäner, domänanspråk och 
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domänkonsensus. Begreppen kan i sin tur sättas i relation till faktorer som påverkar arbetet för 

organisationerna inom ramen för den här studien.

Organisatoriska fält och institutionella logiker 

Med organisatoriskt fält avses ett avgränsat område där flera organisationer i någon mening 

arbetar med liknande saker (Johansson 2006, s. 18). De organisatoriska fälten gör att den 

enskilda organisationen inte primärt är i fokus, istället riktas fokus till de faktorer som 

påverkar utvecklingen, inom och mellan, det gemensamma organisatoriska fältet (Johansson 

2006, s. 21). Vi menar att de organisationer i fokus för den här studien, alla kommer i kontakt 

med nätdroger som fenomen i och med att de arbetar med narkotika på något sätt i deras 

respektive arbete. Således ryms organisationerna inom ett gemensamt organisatoriskt fält. 

Organisationerna innehåller även olika institutionella logiker vilket innebär och utgör ramen 

för vad som är mest rimligt och vad organisationer bör göra. Den institutionella logiken är 

skapad genom kollektiva och historiska föreställningar. Logikerna kan därmed förändras över 

tid vilket även gör att organisationerna förändras. Inom organisatoriska fält finns alltid 

skiljelinjer mellan institutionella logiker, exempelvis kan kulturella utgångspunkter styra 

principerna för hur organisationer bör organiseras (Grape 2006; Linde & Svensson 2013). 

Socialförvaltningen, Polismyndigheten och Landstinget som är föremål för denna studie 

innefattar följaktligen olika institutionella logiker vilka påverkar deras arbete, både enskilt 

och i samverkan.

Verksamhetsdomän, domänkonsensus och domänkonflikt

Begreppen verksamhetsdomän, domänkonsensus och domänkonflikt används för att förklara 

vad som sker då organisationer, vilka således präglas av skilda institutionella logiker, har för 

avsikt att samarbeta. Verksamhetsdomänen innefattar därmed det aktivitetsområde vilket 

aktörerna praktiskt ska hantera. Inom ett organisatoriskt fält kan det finnas flera olika 

verksamhetsdomäner (Grape 2006). Verksamhetsdomänen i vår studie kan kopplas till att 

organisationerna ska hantera de utmaningar fenomenet nätdroger ger upphov till i sitt dagliga 

arbete. 

Med utgångspunkt och i linje med att organisationer har olika institutionella logiker som de 

utgår ifrån i det praktiska arbetet, kan de göra olika domänanspråk om hur arbetet ska utföras 

inom verksamhetsdomänen. Att aktörer styrs av skilda domänanspråk, innebär att de utifrån 
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deras kunskap, legitimerar sitt företräde och anspråk på att utföra ”det rätta arbetet” inom det 

specifika arbetsområdet (verksamhetsdomänen) (Grape 2006). Då aktörerna inom det 

organisatoriska fältet kommer överens om vad respektive aktör ska göra, uppnås 

domänkonsensus. Om aktörerna däremot inte kan komma överens om vilken aktör som ska 

göra vad, uppstår domänkonflikt (ibid.).

3.4. Sammanfattning av teorier

Teori om människobehandlande organisationer, teori om samverkan och nyinstitutionell 

organisationsteori menar vi innefattar olika begrepp och faktorer som på olika sätt går in i,

och kompletterar varandra. Vi presenterar nedan en av oss konstruerad modell (se Figur 1) 

vilken flätar samman teorier och teoretiska begrepp med aktörer från de olika 

organisationerna inom ramen för den här studien. En gemensam nämnare för 

Ungdomspolisen, Landstingets Beroendecentrum och olika enheter inom Socialtjänsten är att 

de på något sätt arbetar mot missbruk och beroende av narkotika. Ett narkotikafritt samhälle 

är således det övergripande målet och det område där alla aktörer arbetar inom, vilket därmed

utgör det organisatoriska fältet.

Figur 1. Teorier och begrepp i relation till studiens urval.
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Det nya fenomenet nätdroger ryms inom det organisatoriska fältet och är något aktörerna på 

olika sätt ska hantera, enskilt och inom ramen för samverkan. För organisationerna är 

nätdroger således en verksamhetsdomän. Aktörerna är alla människobehandlande 

organisationer, påverkade av den legitimitetsskapande institutionella miljön. Exempelvis 

skiljer sig dessa utifrån den förändring de söker hos individen - att skydda, förbättra eller 

bevara klientens personliga välbefinnande. De människobehandlade organisationernas arbete 

speglas dels av deras specifika inriktning, det vill säga organisationernas karaktärsskapande 

förändringstekniker, och dels av deras institutionella logiker, vad som är logiskt för 

respektive organisation att göra. 

Under avsnittet tidigare forskning har vi lyft fram kunskaper som pekar på att organisationer 

vilka arbetar inom missbruk och beroende har olika roller och funktioner (jmf Axelsson & 

Bihari Axelsson 2006). Olika kunskap- och förklaringsmodeller, samt olika organisatoriska 

förutsättningar och regelverk ligger till grund för hur ett problem hanteras (Danermark 2000). 

Följaktligen kan detta ge prägel till att det inom ett gemensamt externt arbete kan finnas 

faktorer som hindrar och gynnar samverkan (jmf Andersson et. al 2011, Magnusson et al 

2013, Danermark 2000).

I relation till ovanstående teorier är således enheterna inom Socialtjänsten, Landstingets 

Beroendecentrum och Ungdomspolisen alla människobehandlande organisationer vilka 

utifrån olika institutionella logiker, har till uppgift att hantera utmaningar fenomenet 

nätdroger ger upphov till. Hur denna problematik adresseras och vilka utmaningar nätdroger 

förorsakar inom det interna och externa arbetet utgör fokus för den här studien. 
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4. Metod och metodologiska överväganden

I föreliggande metodkapitel presenterar vi inledningsvis studiens metateoretiska 

utgångspunkt, följt av den datainsamlingsmetod och urval som varit till grund för studien. 

Därefter presenteras överväganden beträffande studiens tillförlitlighet, följt av ett stycke om 

etiska utgångspunkter och övervägande i relation till den här studien.

4.1. Metateoretisk utgångspunkt

Studiens metateoretiska utgångspunkt går i linje med uppfattning att verkligheten är socialt 

konstruerad. Det socialkonstruktivistiska perspektivet bygger på uppfattningen att 

gemensamma bilder av den sociala verkligheten formas av olika sociala processer, vilka 

organiserar kunskapen och gör den objektiv. Den sociala förståelsen blir därmed en produkt 

av människors objektiva förståelse då kunskapen om verkligheten delas av många (Berger & 

Luckman 1971, refererad i Payne 2008, ss. 29-30). Under utformningen av studien har denna 

utgångspunkt bidragit till insikten av att vi är delaktiga i att konstruera bilder av nätdroger 

som ett problematiskt fenomen och därmed till hur den sociala verkligheten utformas. Vi 

delar således den kvalitativa metodens ontologiska konstruktionistiska ståndpunkt gällande att 

sociala beskaffenheter bygger på individers interaktion och samspel (Bryman 2011).

4.2. Kvalitativ forskningsmetod

Syftet med studien är att synliggöra och analysera utmaningar fenomenet nätdroger ger 

upphov till för olika organisationer, dels enskilt och dels i relation till ett gemensamt arbete. 

Vi ville därför undersöka, med frågeställningar inriktade på föreställningar om, och på vilket 

sätt, organisationerna berörs av och hanterar nätdroger i deras respektive verksamhet, för att 

därefter kunna tolka och lyfta fram dessa utmaningar. Bryman (2011) framhåller att den 

kvalitativa forskningen kan kännetecknas av dess kunskapsteoretiska ståndpunkt, vilken 

beskrivs vara tolkningsinriktad. Fokus är förståelse av den sociala verkligheten med 

utgångspunkt hur deltagarna i en specificerad miljö uppfattar denna verklighet. Till förmån att 

svara på syfte och frågeställningar har vi därmed använt en kvalitativ forskningsmetod, där 

utgångpunkten är tolkning och förståelse.
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4.3. Semistrukturerade intervjuer 

Den kvalitativa forskningsmetoden innefattar bland annat intervjuer. För att erhålla underlag 

till studiens resultat och analys har vi genomfört semistrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar att denna form av halvstrukturerade intervju är en metod som 

befinner sig i skärningspunkten mellan ett vardagssamtal och ett slutet frågeformulär, 

innehållande en del frågor och följdfrågor utifrån vissa teman. Anledning till att vi genomfört 

denna form av intervju är för att intervjumomentet ska ges karaktären av ett samtal och 

samtidigt ha utrymme för reflektion. Patel och Davidsson (2011) förklarar att den kvalitativa 

intervjun går ut på att upptäcka och identifiera olika egenskaper och aspekter av ett visst 

fenomen. Syftet med intervjuer är även att kartlägga intervjupersonens uppfattningar om ett 

visst fenomen. I rollen som intervjuare är det övergripande målet att hjälpa intervjupersonen 

att bygga upp ett sammanhängande resonemang om det studerande fenomenet. 

Intervjufrågorna i kvalitativ intervju har oftast en låg standardisering, vilket innebär att 

intervjupersonen ges möjlighet att svara med egna ord.

Vi gick in i intervjuerna med ett ”batteri” laddat med frågor som vi ville ha svar på. Under 

intervjun försökte vi till stor del använda oss av öppna frågor och strukturera upp samtalet 

med frågor som hölls inom ramen för ämnet. Samtidigt fick respondenten själv tala fritt och 

då använde vi enbart följdfrågor för att få intervjun att flyta på. I enighet med Bryman’s 

(2011) beskrivning och råd som utgångspunkt konstruerade vi en intervjumanual innehållande 

olika teman vilka vi använde som ledord under intervjuerna (se Bilaga 2). Dessa teman, 

innehållande frågor och potentiella följdfrågor, har vi utvecklat med syftet och 

frågeställningar som den primära utgångspunkten. Vi har även konstruerat våra teman utifrån 

de kunskaper vi erhållit av tidigare forskning och med inspiration från de teorier som ligger 

till grund för studien.  Första temat innehåller frågor om respondentens bakgrund, andra temat 

står för hur respondenten ser på nätdroger som fenomen och det tredje och sista temat är 

inriktat på frågor om fenomenet i relation till samverkan. I likhet med Patel och Davidsons 

(2011) resonemang menar vi att detta kunde bidra till att upptäcka egenskaper av och 

uppfattningar om det undersökta fenomenet.

Intervjumanualen har använts som grund vid alla sex intervjutillfällen. Vi har haft 

huvudansvaret för tre intervjuer var, alla intervjuer spelades in för att därefter transkriberas. 

När materialet transkriberats gick vi tillsammans igenom materialet, sorterade och 

analyserade det utefter syfte och frågeställningar, följaktligen i olika teman. Samtliga 
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intervjuer har vi utfört tillsammans, dock iklädda olika på förhand bestämda roller. En av oss 

hade huvudansvaret att ställa frågor i linje med intervjumanualens olika teman. Den andra gav 

således mer utrymme till tanke och reflektion. På så sätt kunde denne flika in med följdfrågor 

i relation intervjumanualen och det som framkom under intervjun. Detta gjorde att vi 

kompletterade varandras frågor och följdfrågor under intervjuns gång. Kombinationen av en 

temabaserad intervjumanual innehållande vilka delar intervjun i stort skulle behandla, samt att 

vi tillsammans använt oss av följdfrågor, anser vi har gjort intervjuprocessen flexibel men 

samtidigt strukturerad, vilket följaktligen går i linje med den valda intervjumetoden.

4.4. Urval och urvalsprocess

Tidigt under förberedelsefasen av uppsatsarbetet kom vi till insikt att det är många 

myndigheter och organisationer som berörs av fenomenet nätdroger i sitt arbete. Svårigheten 

bestod av att kunna ha med alla tänkbara berörda aktörer inom ramen för den här studien. 

Likväl utifrån en samlad förförståelse, i synnerhet baserad på kunskaper från vår 

verksamhetsförlagda utbildning, medias rapportering och inläsning på området, kunde vi

konstatera att framförallt Socialtjänsten, Landstinget och Polismyndigheten är centrala aktörer 

inom arbete med missbruk och beroende. Sammantaget resulterade detta i att vi kunde göra en 

första avgränsning, och slå fast att det var dessa myndigheter, med olika ansvarsområden och 

inriktningar kopplat till missbruk och beroende, som i huvudsak var av intresse för den här 

studien. Urvalet kan vidare förklaras med vad Bryman (2011) benämner som målstyrt urval. 

Med det menas att man oftast inom den kvalitativa forskningen gör urval av vilka 

organisationer eller enheter som ska intervjuas i huvudsak baserat på att de ska 

överensstämma med de forskningsfrågor som formulerats (ibid.). Forskningsfrågorna inom 

ramen för den här uppsatsen består delvis av att undersöka ett relativt nytt fenomens påverkan 

på organisationer, dels enskilt men även i relation till samverkan. Följaktligen ansåg vi att det 

var av vikt att intervjua flera olika organisationer, jämfört med om vi enbart riktat in oss på en 

enskild organisation.

Urvalet kan även relateras till ett så kallat bekvämlighetsurval. Det innebär att valet av 

intervjupersoner är ett resultat baserat på tillgänglighet till individer som annars kan vara 

svåra att få tag i (Bryman 2011). I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen har vi 

skapat kontakter, vilket har varit en betydelsefull faktor för att kartlägga möjliga 

intervjupersoner. Den verksamhetsförlagda utbildningen har också bidragit till en
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grundförståelse för hur arbetet organiseras inom fältet missbruk och beroende överlag. Vi 

insåg även att organisationers arbete kan delas in i olika inriktningar, utifrån deras arbetssätt i 

förhållande till arbetet med missbruk och beroende - förebyggande arbete och tidiga insatser, 

samt vård och behandling. Inriktningarna har därför utgjort en del i vårt urval av vilka 

organisationer och enheter inom dessa, som är föremål för den här studien.

4.5. Representanter för organisationer

Från Socialtjänsten har vi intervjuat fem representanter från olika enheter och med olika 

inriktningar. En socialsekreterare från Missbruk- och beroendeenheten med inriktning på vård 

och behandling. En behandlare som också arbetar med inriktning mot vård och behandling på 

en Öppenvårdsmottagning för alkohol- och narkotika. Två stycken Drogsamordnare vilka 

arbetar med förebyggande arbete, samt en fritidsledare som arbetar i ett Förebyggande team

med förebyggande arbete och tidiga insatser. Vi har även valt att intervjuat en representant 

från Landstingets Beroendecentrum, som arbetar med vård och behandling, samt en 

representant från Ungdomspolisen som arbetar med förebyggande arbete och tidiga insatser.

Alla aktörer arbetar på det sättet inom en myndighet, och representerar därmed olika 

organisationer.

Således eftersträvade vi att urvalet av representanterna skulle speglas av olika inriktningar och 

positioner, för att skapa variation i urvalet. Variationen menar vi förstärktes exempelvis av att 

vi valde att intervjuerna en fritidsledare från Förebyggande teamet, som inte har ett 

ansvarsområde direkt och enbart kopplat till missbruk och beroende, men som likväl besitter 

kunskap och har insyn i narkotikaanvändande bland ungdomar. Det problematiska med en 

bredd i urvalet skulle kunna vara att det föreligger svårigheter att få en ingående bild av 

nätdrogers påverkan på en specifik organisations arbete. Vi kunde dock urskilja att fenomenet 

rör sig mellan, och berör flera organisationer, vilket vi pekade på inledningsvis. Sammantaget 

gjorde det att vi ansåg att det var av vikt att intervjua representanter från olika organisationer 

och utifrån olika inriktningar.

4.6. Tillförlitlighet 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att veta vad som undersöks handlar om 

överenstämmelsen mellan vad som sagts ska undersökas och vad som faktiskt undersöks. 
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Inom en kvantitativ studie används begreppet validitet med innebörden att visa att rätt 

företeelse studeras. Begreppet reliabilitet används för att kvalitetssäkra hur det instrument 

som används inte bidrar till slumpmässiga resultat. Patel och Davisson (ibid.) menar att i 

kvalitativa studier, innebär begreppen validitet och reliabilitet att hela forskningsprocessen 

utgör studiens kvalitet. Utifrån att det finns olika ståndpunkter om begreppen validitet och 

reliabilitet inom den kvalitativa forskningen pekar Bryman (2011) på att tillförlitlighet är ett 

begrepp som innefattar alternativa kriterier för att bedöma en kvalitativ studiens kvalité. För 

att säkra kvalitén på vår studie har vi därför under forskningsprocessen valt att utgå från 

begreppet tillförlitlighet.

Bryman (2011) delar in begreppet tillförlitlighet i fyra olika kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att styrka vår 

studies trovärdighet, har vi i enlighet med Bryman tillförsäkrat att studien har genomförts i 

linje med förekommande regler. Vi har därmed följt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (se etik och etiska överväganden) och riktlinjer för uppsatsskrivandet erhållna av 

Linnéuniversitetet. Att vi följt de regler som finns för uppsatsskrivandet har i sin tur gjort att 

vi haft ett granskande synsätt. Detta tar sitt utryck i den mån att vi har säkerställt att det finns 

redogörelse för exempelvis forskningsmetod, urval och etiska övervägande. För att stärka 

studiens pålitlighet har vi därmed varit noga med studien skall genomsyras av transparens, i 

den mån att vi redogör för våra övervägande i förhållande till metod och studiens 

genomförande (ibid.). Dock menar vi att det inte skulle vara omöjligt att återge en fullständig 

redogörelse för alla övervägande gjorda under forskningsprocessen, då denna inte varit en 

rätlinjig process vilken enkelt kan återges i sin helhet. Tonvikten ligger därav på att vi under 

hela genomförandet av studien har försökt ha en objektiv syn på nätdroger som fenomen och 

hur det påverkar organisationers arbete. I kombination med att vi genom studiens 

socialkonstruktivistiska utgångpunkt, har en medvetenhet av att vi och våra respondenter är 

delaktiga till att konstruera bilden av nätdroger som fenomen. För att bidra till möjligheten att 

förhålla oss objektiva till materialet som framkommit i vår studie har vi därför transkriberat 

samtliga intervjuer. Därigenom har vi kunna gå igenom hur våra intervjurespondenter 

ordagrant har resonerat. Sammantaget kan detta styrka och konfirmera kvalitén av vår studie.

I och med att vår studie ämnar undersöka hur en variation av organisationer adresserar 

fenomenets problematik menar vi kan få betydelse för studiens överförbarhet. Då studien 

omfattar föreställningar om fenomenet nätdrogers påverkan för en variation av organisationer, 
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kan det å ena sidan föreligga svårigheter för överförbarhet om exempelvis liknande studie 

skulle genomföras på andra organisationer. Å andra sidan kan bredden göra studien till viss 

mån överförbar, i det avseendet att vi i första hand inte eftersträvar fylliga och täta 

beskrivningar inom en avskild grupp eller enhet (Bryman 2011).

4.7. Forskningsetiska överväganden

Tidigt under utformningen av studien och innan genomförandet av intervjuerna gjordes en 

etisk egengranskning via Etikkommittén Sydost (2014). Det innebär att vi svarade på frågor 

utifrån en blankett, i syfte att reflektera kring studiens syfte samt i relation till de 

forskningsfrågor som formulerats. Detta anser vi bidrog till diskussioner sinsemellan om 

huruvida det förelåg etiska hinder för studien.

Under arbetet med studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistiskt – samhällsvetenskaplig forskning (2002). Grundläggande handlar de 

forskningsetiska principerna om fyra krav som bör följas när forskning utförs. 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om syftet med forskningen, 

vilka rättigheter och de villkor under vilka deltagande i studien har. Samtyckeskravet syftar till 

att deltagande har rätt att själva bestämma över sin medverkan och forskaren ska se till att 

deltagarna ger ett formellt samtycke till medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

att uppgifterna om deltagande i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

förvaras på ett säkert sätt. Det fjärde kravet står för nyttjandekravet vilket betyder att 

information som samlats in om deltagande i studien, endast får användas i relation till den 

specifika studiens forskningssyfte (ibid.). Vi har i Informationsbrevet beskrivit 

intervjupersonernas rättigheter i samband med deltagande i studien (se Bilaga 1). 

Informationsbrevets innehåll utgår från de forskningsetiska principerna, innehållande en 

beskrivning om vad principerna innebär för deras medverkan i studien. Informationsbrevet 

mailades till informanterna i samband med förfrågan om deltagande. Vi gick även igenom 

punkterna vid intervjutillfället.

Anonymitet är en utav de grundläggande etiska principerna inom svensk forskning (Bryman 

2011, s. 131). Utgångspunkten i den här studien har varit att avidentifiera representanterna, 

genom att inte i detalj redogöra för specifika arbetsuppgifter som i sin tur kan återkopplas till 

personen i fråga. Det innebär vidare att valt att inte skriva ut namn i materialet eller i 
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uppsatsen, vilket går i linje med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I motsvarighet 

med informationskravet har vår hantering av uppgifterna beskrivits i Informationsbrevet. Vi 

anser i förhållande till studiens syfte, att det inte varit avgörande att benämna kommunen där 

organisationerna verkar vid namn. För att ytterligare säkerställa representanternas anonymitet 

har vi därmed valt att benämna den kommun inom vilken studien genomförts som en 

”mellanstor kommun”. 
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5. Resultat och analys

I det här kapitlet har vi valt att integrera resultat och analys. Avsnittet inleds med en 

presentation av respondenternas syn på nätdroger som fenomen. Därefter delas avsnittet upp i

teman som går i linje med syfte och frågeställningar. I det första temat framställer vi hur 

nätdrogerna uppmärksammas i organisationernas arbete och lyfter fram de interna utmaningar

som nätdroger förorsakar organisationerna. I det andra temat framställs föreställningar om, 

och utmaningar i relation till det externa arbetet. Vi presenterar resultatet utifrån 

organisationernas inriktning. Beroende på vilken inriktning organisationerna har, menar vi 

också speglar respektives problembild och ansvarsområde kopplat till fenomenet.

5.1. Synen på nätdroger som fenomen 

Efter att ha sammanställt empirin kunde vi relativt omgående konstatera att det råder 

förhållandevis lika föreställningar om det nya fenomenet nätdroger, oberoende av 

organisationernas inriktning på problematiken. Exempelvis pekar samtliga respondenter på att 

preparaten till stor del är lagliga och farliga samt mycket lättillgängliga, vilket är aspekter 

som respondenterna menar är delar av vad fenomenet i stort kännetecknas av. Samtliga 

respondenter framhåller att nätdrogen Spice är det mest utbredda preparatet inom fenomenet. 

Respondent från Landstingets Beroendecentrum och Ungdomspolisen resonerar emellertid att 

det går i trender om vilka droger som är populära. Exempelvis berättar respondenten från 

Landstingets Beroendecentrum att de för några år sedan lagt märke till andra 

amfetaminliknande preparat vilka också kan benämnas som nätdroger. Således 

uppmärksammas olika typer av nätdroger, dock är Spice det preparat som samtliga 

respondenterna menar att de främst berörts av i deras respektive arbete.

I likhet med Seely et al. (2012) som menar att nätdrogen Spice hela tiden ändras för att 

kringgå narkotikalagstiftningen framhåller även exempelvis respondent från Missbruk- och 

beroendeenheten och Förebyggande teamet att substanserna i drogerna hela tiden byts ut. När 

substansen ändras kan nätdrogerna i den mån ses som lagliga droger. Respondent från 

Landstingets Beroendecentrum betonar att det är problematiskt att benämna fenomenet som 

”nätdroger” då namnet i själva verket kännetecknar vart preparatet vanligtvis införskaffas. 

Respondenten från Beroendecentrum resonerar vidare om laglighetsaspekten och menar att 
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nätdrogerna blir olagliga först när de narkotikaklassas, och skulle istället kunna benämnas 

som ”legala berusningsmedel”. Alla respondenter, menar vi, på olika sätt pekar på att 

nätdroger är farliga då innehållet ofta är okänt, exempelvis på grund av att substanserna 

ändras, byts ut och är syntetiskt framställda. Samtliga respondenter resonerar om 

lättillgängligheten, utifrån det faktum att nätdrogerna finns tillgängliga till försäljning på 

Internet. Exempelvis menar respondent från Ungdomspolisen att det bara är att gå in på olika 

nätshoppar såsom ”Hemulen” eller olika forum såsom ”Flashback”, och beställa hem vad man 

vill ha. Respondent 1 från enheten för Drogsamordning belyser vidare det problematiska av 

att drogerna enkelt kan beställas av vem som helst via Internet och att langningen på så vis tar 

nya former.

(…) men samtidigt så är det ju ändå så att det e ju väldigt enkelt via internet som också 

har blivit en otroligt stor marknad… att du sitter hemma och beställer, å då blir ju 

brevbäraren den största langaren vi har i samhället utan att veta om det för den skull va.

Respondent 1, enheten för Drogsamordning

Det kan därmed utläsas att det råder en gemensam syn på vad som utmärker nätdrogerna 

jämfört med andra droger, vilket går i linje med den bild av fenomenets komplexitet som vi 

pekar på i inledningen av studien, samt den tidigare forskningen om nätdrogers problembild. 

Dessa aspekter menar vi ligger till grund för hur nätdrogerna uppmärksammas och de 

utmaningar fenomenet innebär för respektive organisation och i relation till samverkan.

5.2. Att uppmärksamma nätdroger som ett nytt fenomen

Förebyggande arbete och tidiga insatser 

I enighet med Hasenfelds (1983) teori om människobehandlande organisationer kan vi 

urskilja att respondenterna uppmärksammar problematiken kopplat till nätdrogen Spice delvis 

utifrån verksamhetens inriktning. Beroende på vilken inriktning och typ av angreppssätt som 

de människobehandlande organisationerna har, speglar i sin tur deras specifika karaktär och 

förändringsteknik. Främst Ungdomspolisen, Förebyggande teamet och enheten för 

Drogsamordning arbetar med förebyggande insatser och vi menar därmed att de har en form 

av människobevarande inriktning, utifrån den förändring de söker hos individer. 

Ungdomspolisen och Förebyggande teamet arbetar dessutom med tidiga insatser och har

därmed även en människoförändrande inriktning. Beroende på den inriktning och 
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förändringsteknik organisationerna har, menar vi speglar hur respektive aktör kommer i 

kontakt med fenomenet. Inriktningen speglar också respektive organisations problembild och 

ansvarsområde. 

Figur 2. Aktörer med inriktning på förebyggande arbete och tidiga insatser kopplat till fenomenets 

problembild.

För Ungdomspolisen, Förebyggande teamet och enheten för Drogsamordning kantas 

fenomenet av en problembild vilken står för stor tillgång av nätdroger, och att drogerna främst 

används av ungdomar. Ungdomspolisen och Förebyggande teamet arbetar dessutom med 

tidiga insatser och har därmed ansvar kopplat till ytterligare en problembild av fenomenet, att 

ungdomar till viss del nyttjar, handlar och dealar med Spice.

Enheten för Drogsamordnings ansvarsområde innefattar att arbeta med förebyggande insatser 

inom kommunens projekt vilket utgår från ANDT-politiken (Alkohol-Narkotika-Droger-

Tobak). Respondenterna från enheten förklarar att de dels får indikationer från Polisen, dels 

från regelbundna drogvaneundersökningar bland skolungdomar, samt via signaler från akuten 

inom den somatiska vården, att det är framförallt Spice som uppmärksammas i kommunen. 

Respondenterna från enheten för Drogsamordning betonar att man måste upplysa om riskerna 

och effekterna av Spice. Respondenterna förklarar vidare att enheten exempelvis har 

arrangerat informationsmöte till föräldrar i skolan, samt uppdaterat kommunens broschyrer

om Cannabis med information om Spice. Respondenternas beskrivning av deras arbete menar 

vi därmed påverkas av vad som Grape (2006) beskriver inom den nyinstitutionella 

organisationsteorin som organisationens institutionella logik, vilken syftar till vad 

omgivningen menar att organisationer bör och antas göra. Den institutionella logiken kan ses 

som en form av sammankoppling mellan omgivningens yttre krav och verksamhetens mål. I
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det här fallet att arbeta förebyggande för ett narkotikafritt samhälle, och därmed mot 

tillgången av framförallt Spice, genom att informera och anpassa deras arbete utifrån det

aktuella kunskapsläget.

Respondenterna från Förebyggande teamet och Ungdomspolisen beskriver att deras arbete till 

stor del består av att vara ”ute på fältet” bland ungdomar. Respondenterna förklarar vidare att 

deras arbete handlar om förebyggande arbete och tidiga insatser, vilket i relation till 

Hasenfelds (1983) teori således kan ses som tekniker av bevarande och förändrade karaktär.

Ungdomarna vilka organisationernas respondenter beskriver att de har i fokus, menar vi utgör 

”råmaterialet” för Förebyggande teamet och Ungdomspolisen (ibid.).

På fråga till respondent från Ungdomspolisen om vad nätdroger är för typ av droger så 

framkommer att:

Man kan säga så här... med ungdomar idag är det så här att… det dom gillar mest, det 

som jag kan tala för här i kommunen och med omnejd… De är röka va, och då e de ju 

Spice som är det som gäller nu.

Respondent från Ungdomspolisen

Respondenterna från Förebyggande teamet och Ungdomspolisen betonar dock att det rör sig 

om en väldigt liten grupp ungdomar som de misstänker brukar Spice. Respondenten från 

Förebyggande teamet framhåller att Spice utgör svårigheter i deras arbete eftersom att det är 

svårt att komma åt de ungdomar som de misstänker brukar Spice. Respondenten från 

Förebyggande teamet förklarar att de har varit med vid polisförhör, då någon ungdom har 

blivit gripen med Spice på sig. Respondenten uppger även att de försöker uppdatera sig 

kunskapsmässigt om Spice och andra nya droger.

Respondenten från Ungdomspolisen berättar att Spice enkelt kan framställas genom att 

substanserna köps på Internet i form av kristaller. Med hjälp av rökbara växtdelar, exempelvis 

tobak, och aceton kan en färdig produkt av en kemisk cannabis tillverkas. Den färdiga 

produkten kan sedan säljas till bra förtjänst. Ungdomspolisens representant exemplifierar ett 

fall där de fick kännedom om en 15-årig ungdom som bland annat sålde och brukade Spice. 

Det visade sig emellertid att 15-åringen hade ett stort nätverk och även sålde droger till 

etablerade missbrukare. Respondenten från Ungdomspolisens resonemang om att Spice 

tillverkas för eget bruk och säljs, kan ses i relation till laglighetsaspekten av fenomenet.
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(...) Sen kan det ju va så att du är en sådan som bara vill röka någon gång ibland, och då 

är det ju klart att det är perfekt för dig som meckar lite med det här… se till att få lite 

extra cash… och då blir det inte överlåtelse.. om det vill säga inte är klassad Spice, ja då 

åker du inte på narkotikabrott där heller, utan tjänar lite goa pengar... på att sälja en 

hälsovådlig produkt.

Respondent från Ungdomspolisen

Ungdomspolisen betonar också att det är förhållandevis riskfritt att hålla på med Spice, 

ungdomar tycker inte att det är en så stor grej då det inte är olagligt. Respondenten pekar dock

på att det under samtal med ungdomar som rökt Spice, har framkommit att de fått 

hallucinationer och att de har mått dåligt när de tänder av. 

Respondenten från Ungdomspolisen lägger vidare tonvikten på att nätdroger bara utgör 

toppen av ett isberg. Fler preparat finns och snöbollen har bara börjat rulla. Exempelvis 

berättar respondenten att en annan enhet inom polisen nyligen gjorde ett beslag av en form av 

”nätdrogs-LSD”. Ungdomspolisen lyfter också upp preparatet Lyrica som ett exempel och 

menar att det är ett icke narkotikaklassat läkemedel som finns tillgängligt på Internet. 

Ungdomspolisens resonemang går i linje med den tidigare forskningen vi presenterar i 

förhållande till nätdrogernas problembild. Musselman och Hampton (2014) poängterar i sin 

artikel i likhet med respondenten från Ungdomspolisens resonemang, att framväxten av nya 

syntetiska nätdroger sker snabbare än vad lagstiftningen hinner med. Seely et al. (2012) pekar 

på att sedan 2004 har de aktiva substanserna i Spice ändrats för att kringgå 

narkotikalagstiftningen. Att de nätdroger som förkommer i den här mellanstora kommunen, i 

det här fallet främst Spice, rör sig i en gråzon mellan legalt och icke legalt menar vi i sig kan 

utgöra en utmaning för Ungdomspolisen. Exempelvis då det, i likhet vad respondenten från 

Ungdomspolisen framhåller i citatet ovan, inte alltid går att straffa den person som säljer 

Spice. Respondenten framhåller vidare att det föreligger en svårighet med att det går att köpa 

nätdroger utan att bli straffad.

Respondenten från Ungdomspolisen och även respondenten från Förebyggande teamet 

betonar dock att det viktiga i deras arbete med ungdomar inte är att de ska straffas utan att 

Socialtjänsten och andra viktiga aktörer får kännedom om dem. Att Ungdomspolisen i och 

med laglighetsaspekten av nätdroger, ställs inför nya utmaningar menar vi kan kopplas till att 
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Ungdomspolisen arbete är moraliskt laddat i den mån att göra bedömningar utefter 

lagstiftning om vad som anses vara rätt och fel. Hasenfelds (2010) teori om 

människobehandlande organisationer beskriver att moraliska bedömningar ligger till grund 

för människobehandlande organisationers arbete. Bedömningarna behöver vidare samstämma 

med den statliga byråkratin och andra människobehandlande organisationer för att 

upprätthålla organisationens legitimitet. Vi kan därmed skönja att Ungdomspolisens

legitimitet i viss mån kan äventyras, då de i deras moraliskt laddade arbete och utifrån den 

släpande lagstiftningen, inte kan lagföra individer som brukar eller säljer nätdroger såsom 

Spice. Att Spice enkelt kan tillverkas i hemmet och exempel visar att Spice har sålts lokalt, i 

förhållande till problematiken med laglighetsaspekten av nätdroger, kan sammantaget utgöra 

tänkbara utmaningar för Ungdomspolisens arbete. Att laglighetsaspekten av nätdroger är i 

fokus för Ungdomspolisens arbete menar vi även går i linje med deras institutionella logik, 

vad organisationen förväntas att göra. Grape (2006) menar att den institutionella logiken 

påverkas av kulturella föreställningar om organisationer, och är en form av en kollektivt 

skapad bild av vad Ungdomspolisen i det här fallet bör inrikta sitt arbete på.

Det vi framförallt kan skönja som en utmaning för specifikt Ungdomspolisens arbete, i och 

med etablerandet av nätdroger, är att det går se förgreningar mellan olika målgrupper, att 

ungdomar brukar Spice och där exempel visar att en ungdom sålt till etablerade missbrukare. 

Enligt Ungdomspolisen uppdagades att den 15-åriga ungdomen i exemplet ovan var en stor 

aktör på drogmarknaden. 

Det är ju jätteförgreningar till dom här ungdomarna, å då är det ju inte bara så att dom 

som är 15-16-17 år utan, du ser ju förgreningar att en 15 åring kan ha ett telefonnummer 

eller en mailadress till någon missbrukare som kan vara i min ålder.

Respondent från Ungdomspolisen

Ungdomspolisen beskriver att det tidigare tog längre tid innan ungdomar gick in i 

missbrukarkretsen, medan det i dagsläget är det mycket mer flytande vilket enligt oss utgör 

den mest påtagliga utmaningen för Ungdomspolisen. Ungdomar vänder sig till vuxna och 

tvärt om, vilka respondent från Ungdomspolisen uppger är väldigt flytande. Exempelvis då 

Spice är enkelt att tillverka och ganska riskfritt att hålla på med i och med att det ofta är 

legalt. Ungdomspolisen understryker också att Spice finns på de finaste gatorna i staden, 

vilket vi menar gör det hela än mer flytande.



29

Vård och behandling

Respondent från Socialtjänstens Missbruk- och beroendeenhet och Öppenvårdsmottagningen 

samt Landstingets Beroendecentrum menar vi, enligt Hasenfelds (1983) teori om 

människobehandlande organisationer, alla arbetar utifrån en människobehandlande inriktning. 

Inriktningen står bland annat för vad organisationer gör och hur klienters situationer hanteras. 

I det här fallet arbetar organisationerna med vård och behandling för individer med missbruk-

och beroendeproblematik, vilket således kan förklaras som deras specifika angreppssätt och 

ansvarsområde i relation till att arbeta för ett narkotikafritt samhälle (ibid). Socialtjänstens 

Missbruk- och beroendeenhet och Öppenvårdsmottagning samt Landstingets 

Beroendecentrums problembild av fenomenet kan därmed ses som att klienter och patienter 

inom deras människobehandlande inriktning, i någon mån nyttjar eller misstänks nyttja 

nätdroger.

Figur 3. Aktörer med inriktning på vård och behandling kopplat till fenomenets problembild.

Samtliga tre respondenter framhåller att de ser Spice inom sin verksamhet, dock i liten 

omfattning. Respondenterna uppger att de uppmärksammar nätdroger i behandling eller 

utredning, och genom samtal och/eller motivationsarbete. Det kan i sin tur kopplas till att de 

uppger en förhållandevis gemensam upplevelse av att de klienter som de har kommit i kontakt 

med inte haft Spice som huvuddrog. Även att de betonar att det säkert finns individer som har 

Spice som sin huvuddrog, upplever de att då respondenterna kommer i kontakt med missbruk 

av Spice, rör det sig vanligtvis om ett sidomissbruk. Vid resonemang om sidomissbruk av 

Spice påpekar dock både respondent från Landstingets Beroendecentrum och Missbruk- och 

beroendeenheten att de enbart kan ha misstankar om, eller ana att Spice används av deras 

klienter. Exempelvis resonerar Respondent från Landstingets Beroendecentrum om hur de 

berörs av preparatet i deras arbete:
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Så att… vi har väl… man kan säga att vi har god misstanke om att det förekommer en hel

del utav dom preparaten bland patienterna, men det är inget vi vet.

Respondent från Landstingets Beroendecentrum

Utifrån resonemanget att de kan ha misstankar att det förekommer att man röker Spice i 

någon typ av åtgärd resonerar informanten från Missbruk- och beroendeenheten:

(…) typ dom som går på LARO-behandling… alltså hur mycket Spice röker man där…

vi har väl… flera stycken som kanske har ett umgänge och liksom där misstanken finns 

alltså.

Respondent från Missbruk- och beroendeenheten

Respondent från Missbruk- och beroendeenheten förklarar att de klienter som de kommer i 

kontakt med i sin verksamhet haft ett annat huvudmissbruk, exempelvis cannabis, och sedan 

använder Spice i samband med att de är inne i någon form av åtgärd eller insats. Det antas i 

dessa sammanhang att Spice används som substitut i syfte att det inte ska synas på drogtester. 

Respondenten uppger att det framkommit att klienter i samband med exempelvis en 

behandlingshemsvistelse, i konfrontation med personal, har erkänt att de använt Spice. 

Respondenten betonar dock att det är en ytterst liten grupp som sökt vård för preparatet Spice.

De har endast någon enstaka gång haft ansökan av en klient som använt nätdroger. 

Respondenten menar vidare att de klienter hen haft kontakt med sagt att de egentligen inte vill 

ha Spice, utan hellre vanlig cannabis. Exempelvis har klienterna uttryckt att de kräks av 

Spice, tycker det är skit och att man blir knäpp i huvudet av Spice. 

Även respondenter från Öppenvårdsmottagningen och Landstingets Beroendecentrum, vilka 

vi menar följaktligen har en form av människobehandlande förändringsteknik, med inriktning 

mot vård och behandling (Hasenfeld 1983), framhåller att klienter har upplevt att de far illa av 

Spice. Exempelvis gör Respondenten från Landstingets Beroendecentrum en koppling utifrån 

det problematiska med att Spice numera kan framställas på egen hand, och menar att om man 

inte är bra på att tillverka Spice, kan man bli väldigt sjuk, och de flesta är inte så bra på det. 

Respondenten berättar att de inom organisationer har stött på två patienter som haft nätdroger 

som deras huvuddrog, och poängterar att många utav dem som missbrukar Spice mår väldigt 

illa av det. Respondenten från Öppenvårdsmottagningen exemplifierar ett fall där en klient
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hade Spice som sin huvuddrog. Klienten berättade under samtal om att hen fick en 

fruktansvärd ”snetripp” på Spice, vilket gjorde att klienten lade av med droger helt och hållet.

Att samtliga tre respondenter har uppmärksammat följder av, och av klienterna negativa 

upplevelser på grund av, bruk av Spice menar vi går i linje med Seely et al. (2012) som pekar 

på att rapporter om sjukdom och död ökar i takt med att nätdroger får popularitet, samtidigt 

som det är svårt att förutse effekten av Spice då sammansättningen är svår att urskilja.

Framförallt Respondent från Landstingets Beroendecentrum uttrycker en oro för effekterna av 

Spice inom ramen för deras verksamhet. Respondenten berättar att deras patienter kan ha 

någon allvarlig psykiatrisk åkomma de medicineras för. Oron består av okunskapen kring 

vilken effekten blir och hur okända preparat samverkar med annan medicinering. 

Beroendecentrums respondent betonar därmed att det uppstår problem inom deras arbete då 

effekten av medicinering kan bli helt oväntad och att den tänkta medicinen inte ger rätt 

resultat. Respondenten från Beroendecentrum menar vidare att kunskapsläget kring de här 

preparaten generellt är bristfällig och uttrycker sig på följande sätt:

Vi kommer aldrig vara så up-to-date så att någon kan komma och säga att jag köpte ett 

preparat på nätet igår, jag skulle vilja ha en adekvat medicinsk behandling för det. Vad 

gör vi då, amen det är ju samma kanal som dom. Vi googlar skiten! Vad påminner det här 

mest om som vi vet något om.

Respondent från Landstingets Beroendecentrum

I enlighet med Johansson (2006) skiljer sig de institutionella logikerna inom det 

organisatoriska fältet. Grape (2006) menar att institutionella logiken kännetecknas av vad som 

är mest rimligt och vad organisationer bör göra, utifrån kollektiva och historiska 

föreställningar. Exempelvis i det här avseendet att Beroendecentrums uppdrag i relation till 

nätdrogernas problematik främst baseras på ett medicinskt perspektiv kan förklaras med att 

det ryms inom Landstingets Beroendecentrums specifika institutionella logik. Det är den 

medicinska problematiken som Respondenten framhäver som särskiljer Beroendecentrums 

utmaning kopplade till nätdrogers problematik. Utmaningen för Landstingets 

Beroendecentrum är i sin tur relaterat till att fenomenet delvis är relativt nytt, vilket också 

speglas av att respondenten framhåller att kunskapen inom det medicinska fältet är bristfälligt 

överlag. Exempelvis kan den medicinska okunskapen innebära svårigheter för Landstingets 

Beroendecentrum att ge lämplig medicinsk behandling då effekten av hur nätdroger 
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samverkar med annan medicineringen är okänd. Patienterna inom Landstingets 

Beroendecentrums verksamhet kan även vara i behandling, där krav finns att lämna godkända 

drogtester, annars kan patienterna riskera att mista sin behandling. Respondenten förklarar:

Vi känner ju till det… Spice vet vi ju om, men i och med att många riskerar att bli av med 

sina behandlingar så är det ju inget dom kommer hit och berättar.

Respondent från Landstingets Beroendecentrum

Respondentens arbete på Beroendecentrum försvåras därmed eftersom de flesta preparat som 

ryms under benämningen Spice inte visas på drogtester. Respondenten gör liknelsen med 

Spice som en djungel och pekar på att hen tror att det uppskattningsvis finns omkring 250 

olika cannabinoider som ryms under samlingsnamnet Spice. Drogtesterna kan påvisa 10 

stycken av dessa och om urinprovet skickas på analys kan det detekteras cirka 30 stycken. 

Vi menar därmed att den huvudsakliga utmaningen för Landstingets Beroendecentrum består 

av att kunna påvisa om patienten överhuvudtaget missbrukar Spice. Detta kan vi urskilja även 

gäller för Missbruk- och beroendeenheten eftersom deras arbete, tillsammans med 

Landstingets Beroendecentrum ryms inom ett gemensamt organisatoriskt fält, riktat mot 

missbruk och beroende i strävan mot ett narkotikafritt samhälle. I likhet med Johansson 

(2006) menar vi att Landstingets Beroendecentrum och Missbruk- och beroendeenheten 

därmed arbetar på liknande sätt med problematiken med nätdroger (ibid.). Deras arbete är lika 

i den mån att de arbetar utifrån liknande människobehandlande inriktning med vård och 

behandling, som i sin tur styr hur klienternas situation hanteras och vad resultatet blir 

(Hasenfeld 1983). Det är en svår balansgång för organisationerna att påvisa bruket av Spice, 

dels på grund av att det är något klienterna underhåller och dels på grund av att inte alla sorter 

av Spice syns på drogtesterna. Respondent från Öppenvårdsmottagningen synliggör 

problematiken vi menar att verksamheter inom vård och behandling står inför.

(…) alltså man kommer ju kanske inte ens till dom diskussionerna, vet vi inte om, kan vi 

inte se att dom tar det och dom nekar så kan vi ju inte ens komma till dom 

diskussionerna.

Respondent från Öppenvårdsmottagningen

Respondenten från Landstingets Beroendecentrum och Missbruk- och beroendeenheten ställs 

således inför nya utmaningar kopplat till deras gemensamma inriktning och enskilda 
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institutionella logik, vilka vi menar innefattar en form av kontrollfunktion i relation till deras 

åtgärder och insatser. Hasenfeld (2010) beskriver att människobehandlade organisationer 

måste anta och upprätthålla kulturella ramar och moraliska system utifrån den institutionella 

miljön, från vilken organisationen får sin legitimitet. Organisationerna inom vård och 

behandling ställs därmed inför nya krav på att överhuvudtaget kunna påvisa bruket av 

nätdrogerna, i syfte att bibehålla deras legitimitet inom ramen för de åtgärder och insatser, 

innefattande kontrollfunktioner av moralisk karaktär.

5.3. Föreställningar om det externa arbetet i relation till nätdroger 

Figur 4. Samtliga aktörer kopplat till fenomenets problembild.

Förebyggande arbete och tidiga insatser

Respondent från Ungdomspolisen och enheten Förebyggande teamet från Socialtjänsten, har 

således ett ungdomsperspektiv. Målet med deras verksamheter står därmed i relation till 

omgivningens normer och värderingar om vad de bör göra i arbetet med ungdomar och mot 

narkotika (jmf Johansson 2006). Ungdomspolisen och Förebyggande teamet arbetar 

följaktligen utifrån en människobevarande- (förebyggande arbete) och människoförändrande 

(tidiga insatser) inriktning (Hasenfeld 1983). De har följaktligen ett ansvar att ingripa och 

arbeta mot tillgång till nätdroger, samtidigt som de bör arbeta med tidiga insatser gentemot 

ungdomar som köper, brukar och dealar med nätdroger (se figur 4). I relation till deras 

enskilda arbete sker även en samverkan mellan Ungdomspolisen och Förebyggande teamet.

Respondent från Förebyggande teamet framhåller att polisen, skolan, socialtjänst och 

föräldrar är aktörer som behövs inom ett gemensamt arbete mot narkotika överlag. 
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Respondenterna från Förebyggande teamet och Ungdomspolisen förtydligar att de har en 

samverkan dem emellan. Det menar vi kan tolkas som en interorganisatorisk form av 

samverkan, det vill säga mellan organisationer (Anell & Mattisson 2009). Inom ramen för den 

samverkan sker vad båda respondenterna beskriver som ett viktigt informationsutbyte och 

samarbete, delvis inom så kallade områdesgrupper. I takt med att samarbetet har utvecklats 

menar respondenten från Förebyggande teamet att de fått mer förståelse för vilken nytta de 

har av varandra och vem som gör vad. Respondent från Ungdomspolisen framhåller vikten av 

samverkan med skolan, i syfte att arbeta mot narkotika, och menar i samma mening att deras 

nära samarbete med skola, Socialtjänst och det Förebyggande teamet fungerar bra. 

Ungdomspolisen menar därav att hen i dagsläget inte har några tankar om ett ökat behov av 

samarbete kopplat specifikt till nätdroger.

Jag tror att det samarbete vi har nu är bra, sen kan det alltid bli bättre. Men att koppla in 

fler aktörer eller sådär har jag inget recept på nu, men om jag kollar på vår 

framgångsfaktor så som vi jobbar… så tycker jag att den är väldigt god idag.

Respondent från Ungdomspolisen

Således menar vi att respondenterna från Förebyggande teamet och Ungdomspolisen 

beskriver en förståelse för varandras profession och vad respektive verksamhet kan bidra med 

inom denna samverkan. Dessa faktorer är vidare vad Magnusson et al. (2013) menar är att 

framgångsrika faktorer för samverkan (ibid.). Samverkan menar vi har en form av 

”integrering”, i det avseendet att de förenar deras olika perspektiv inom samverkan. Samtidigt 

som det finns en förhållandevis hög grad av ”differentiering”, exempelvis då skolans och 

Ungdomspolisens roller avsevärt skiljer sig åt (jmf Axelsson & Bihari Axelsson 2006). Enligt 

Andersson et al. (2011) är det viktigt med en gemensam plattform där organisationer kan 

bygga tillit och utveckla en kultur tillsammans för att möjliggöra samverkan. Kontinuerliga 

möten i form av områdesgrupper menar respondent från Ungdomspolisen kan utgöra ett 

forum där man kan flagga för om insatser behöver riktas mot någon eller några ungdomar, 

eller där nätdroger kan diskuteras i relation till specifika fall. Dessa områdesgruppsmöten kan 

därmed ses som Förebyggande teamets och Ungdomspolisens gemensamma plattform.

Respondent från Ungdomspolisen framhåller vidare att en framgångsfaktor är att de inom 

samverkan i den mellanstora kommunen känner till varandra personligen. Denna uppfattning 

skiljer sig från resultatet i Magnussons et al. (2013) studie som pekar på att personliga 
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relationer mellan parter inom samverkan kan utgöra hinder för och leda till sårbarhet inom 

samverkan. Respondent från Ungdomspolisen menar vid resonemang om samverkan med 

olika enheter inom Socialtjänsten, såsom det Förebyggande teamet, att det i dagsläget finns ett 

naturligt sätt att kommunicera med varandra. Respondenten pekar på att en god tillgänglighet 

mellan organisationerna är viktigt, och förklarar vidare vikten av att de får ta del av 

Förebyggande teamets kunskap, baserat på att de arbetar nära ungdomarna. Ungdomspolisens 

respondent menar därmed att den öppna kommunikationen i sin tur bidrar till att de förstår 

respektives uppdrag. Vi kan därmed urskilja att Förebyggande teamet och Ungdomspolisen 

har olika kunskaper utifrån deras respektive verksamhet. Danermark (2000) menar att det är 

viktigt att sådana aspekter, såsom olika kunskaper, lyfts fram och diskuteras, eftersom det är 

av betydelse för en fungerande samverkan.

Respondent från Ungdomspolisen berättar att de inte har något samarbete specifikt med 

Landstingets Beroendecentrum och förklarar att deras roll är att hitta och lagföra personer, 

och sedan går enskilda fall vidare därifrån. Detta skulle kunna härröra från att 

organisationerna har skilda inriktningar i sitt människobehandlande arbete. Ungdomspolisen 

menar vi har ett människobevarande (förebyggande insatser) och till viss del 

människoförändrande (tidiga insatser) vilket skiljer sig avsevärt från Landstingets 

Beroendecentrum som arbetar utifrån människobehandlande inriktning (vård och behandling) 

(jmf Hasenfeld 1983). En annan förklaring utifrån Ungdomspolisens resonemang om att en 

samverkan med Landstinget inte är aktuellt, skulle kunna härröra från vad Danermark (2000) 

beskriver inom sin teori om samverkan. Danermark menar att olika aspekter såsom olika 

regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller samt organisatoriska förutsättningar är faktorer 

som påverkar organisationernas arbete. Faktorerna kan i sin tur leda till svårigheter för 

samverkan och ju större skilda synsätt, desto större är risken att det utgör en hindrande faktor 

för samverkan (ibid.). Ungdomspolisen menar vi pekar på att deras problembild och 

angreppsätt på fenomenet nätdroger skiljer sig avsevärt från Landstingets Beroendecentrum 

vilket gör det svårt att samverka.

Respondenterna från enheten för Drogsamordning har föreställningar om att det är 

problematiskt för framförallt polisen att komma åt nätdrogerna och hänvisar till rådande 

narkotikalagstiftning. Respondenten menar att polisen helt enkelt inte kan göra något åt 

problemet så länge lagstiftningen inte hänger med (jmf Seely et al. 2012). Enligt Hasenfeld 

(1983) finns det faktorer i omgivningens generella miljö som i sin tur påverkar 
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organisationers förutsättningar. En sådan faktor är politiskt-legala faktorer vilka kan innebära 

rättsliga begränsningar som organisationen måste rätta sig efter (ibid.). Att respondenterna 

från Drogsamordningsenheten framhåller att lagstiftningen är vad som gör det problematiskt 

för framförallt polisen att utföra sitt arbete, kan i sin tur relateras till att lagstiftningen är en 

faktor i omgivningens miljö som påverkar organisationernas förutsättningar.

Respondenterna från Drogsamordningsenheten arbetar utifrån en människobevarande 

inriktning (förebyggande insatser) (jmf Hasenfeld 1983). Respondenterna menar vidare att 

deras förebyggande åtgärder är unikt i arbete mot narkotika inom den mellanstora kommunen, 

i den mån att de enbart arbetar förebyggande med att sprida information och kunskap om 

bland annat tillgången av och information om det nya fenomenet nätdroger. Respondenterna 

framhåller vidare att de har ett samarbete med exempelvis gym, krogar inom kommunen i 

arbetet för ett narkotikafritt samhälle.

Vård och behandling

En gemensam problembild för Socialtjänstens Missbruk- och beroendeenhet och 

Öppenvårdsmottagning samt Landstingets Beroendecentrum är att samtliga arbetar utifrån en 

människobehandlande inriktning (vård och behandling) med individer som på olika sätt 

brukar narkotika (jmf Hasenfeld 1983) (se figur 4).

Respondenten från Öppenvårdsmottagningen framhåller att de har ett bra samarbete med 

andra enheter inom Socialtjänsten såsom Missbruk- och beroendeenheten, vilka förser dem 

med klienter. Respondenten framhåller en upplevelse av att de andra enheterna har förståelse 

för arbetet Öppenvårdsmottagningen bedriver, det föreligger inga orealistiska förväntningar. 

Skulle det vara problem så är det ju bara att prata med varandra, uttrycker respondenten. I 

linje med Andersson et al. (2011) som menar att bristande kommunikation kan försvåra 

samverkan, tolkar vi att kommunikationen i själva verket är en faktor som i detta fall kan 

ligga till grund för en god samverkan, i förhållande till respondentens resonemang.

Respondenten från Öppenvårdsmottagningen framhåller vidare en föreställning om att 

nätdroger utgör ett universellt problem. På frågan om det behövs ett gemensamt arbete med 

andra organisationer i kommunen så framhåller respondenten att nätdroger i första hand är ett 

problem på nationell och internationell nivå. Respondenten diskuterar vidare att det både 

internationellt och i Sverige behövs en narkotikaklassning och riktlinjer som snabbt kan

underlätta för narkotikaklassningen av olika preparat. 
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Respondenten från Missbruk- och beroendeenheten berättar att Landstingets 

Beroendecentrum är en aktör de samverkar förhållandevis mycket med. Respondenten från 

Missbruk- och beroendeenheten beskriver att de regelbundet träffas i individärenden. Denna 

samverkan förklarar respondenten kan utgöra forum där enskilda fall diskuteras och där de 

kan uppdatera varandra gällande vad som är aktuellt inom respektives verksamheter, i 

förhållande till nätdroger delas information om något nytt skulle dyka upp, och/eller 

framförallt om den aktuella nätdrogen Spice. Respondenten från Missbruk- och 

beroendeenheten framhåller vidare att deras verksamhet inom Socialtjänsten kan ses som ett 

komplement till Landstingets Beroendecentrum, gällande att enskilda fall vilka inte innefattar 

någon form av medicin eller samsjuklighet lämnas över från Beroendecentrum till 

Socialtjänsten. Det vill säga, de fall som inte ryms inom ramen för Beroendecentrums 

uppdrag och institutionella logik (jmf Grape 2006). Respondenten från Missbruk- och 

beroendeenhetens diskussion förklarar att det finns en tydlighet och medvetenhet för när deras 

gränser behöver överskridas. Vi menar att resonemanget pekar på att deras olika 

organisatoriska och praktikers förutsättningar, därmed har blivit ett resultat av ett organiserat 

tillvägagångssätt, vilket Löfström (2001) menar är vad som sker när arbetsdelningen 

tydliggörs mellan aktörer i samverkan.

Respondent från Landstinget Beroendecentrum framhåller samverkan med Socialtjänstens 

Missbruk- och beroendeenheten som väldigt positiv i den mån att de har många olika 

kompletterande resurser: 

Så vi har helt olika resurser att spela med... och där är det, då är det skitbra att kunna 

samverka. Det hade varit värre om vi hade haft ungefär samma för då hade det kanske 

blivit en konkurrenssituation… men det är det inte. Vi har olika saker att erbjuda och kan 

vi samverka är det skitbra.

Respondent från Landstingets Beroendecentrum 

I relation till Danermark (2000) kan vi därmed skönja att respondenterna från socialtjänstens 

Missbruk- och beroendeenheten och Landstingets Beroendecentrum pekar på att de har en 

god samverkan trots olika kunskaps- och förklaringsmodeller och regelverk. Inom 

Socialtjänstens och Beroendecentrums gemensamma beröringspunkter, uppfattar vi att det till 

stor del råder domänkonsensus eftersom arbetsfördelning sker efter olika kompletterande 

resurser och efter respektive organisations institutionella logik (Grape 2006).
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Respondent från Missbruk- och beroendeenheten, Landstingets Beroendecentrum och 

Öppenvårdsmottagningen talar samtliga på något sätt om att det vore problematiskt att ha ett

samarbete med Polisen utifrån resonemang om att det skulle påverka klientrelationen. 

Problematiken kan kopplas till Garrow och Hasenfeld (2010) beskrivning om vilka attribut 

som särskiljer människobehandlande organisationer från andra organisationer. Garrow och 

Hasenfeld menar att människobehandlande organisationer, i detta fall med inriktning mot vård 

och behandling, är beroende av relationen mellan klient och personal för att uppnå resultat

(ibid.). Exempelvis berättar respondenten från Missbruk- och beroendeenhet att det inom 

ramen för deras verksamhet inte skulle vara naturligt för Socialtjänsten att ha ett samarbete 

med Polisen. Respondenten hänvisar till att deras verksamhet arbetar utifrån ett regelverk, 

vilket gör att enskilda ärenden inte får eller kan diskuteras med Polisen. Respondenten från 

Socialtjänstens Missbruk- och beroendeenhet resonerar således utifrån vad Danermark (2000) 

förklarar i sin teori om samverkan. Socialtjänsten är en organisation som skiljer sig från 

Polisen bland annat utifrån regelverk, vilket i sin tur kan utgöra hinder för samverkan.

I likhet med respondent från Missbruk- och beroendeenheten för även respondenten från 

Landstingets Beroendecentrum ett resonemang om vad en samverkan med polisen skulle 

innebära för deras verksamhet. Respondenten förklarar att en oro finns för vad prislappen på 

ett sådant samarbete skulle vara. 

Vårt viktigaste uppdrag här, det är att ge god vård till patienterna. Skulle den på nått sätt 

riskeras av ett för nära samarbete med polisen så är det ju inte värt det.

Respondent från Landstingets Beroendecentrum

Respondenten menar att patienterna ska känna sig trygga när de kommer till 

Beroendecentrum och kunna prata om vad som helst utan att vara orolig för att information 

ska spridas vidare. Hen menar också att patienterna som kommer till Beroendecentrum inte 

behöver ha krav på sig att vara nyktra eller missbruksfria för att få behandling då det skulle 

vara ”… lite som simskola för folk som redan kan simma” (Respondent från Landstingets 

Beroendecentrum), vilket utgör ytterligare en problematisk aspekt av ett samarbete med 

Polisen. Respondenten från Landstingets Beroendecentrum framhåller dock att det potentiellt 

skulle finnas fördelar med ett visst informationsutbyte med polisen gällande vilka droger som 

är aktuella men att det skulle vara en svår balansgång. Respondenten framhåller 
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föreställningar om att arbetet mot nätdrogerna främst berör aktörer som arbetar förebyggande 

och med uppsökande verksamhet. 

Vi för inget krig mot narkotika, vi är inte ute och letar missbrukare på stan (…) Vi jobbar 

här med patienter som vill få hjälp med olika preparat, dom kommer hit så pratar vi om 

deras problem tillsammans.

Respondent från Landstingets Beroendecentrum

Vidare hänvisar respondenten sina tankegångar till att de inriktar deras insatser och resurser 

mot ett mer utvecklat missbruk och beroende. Respondenten beskriver att det istället är 

laglighetsaspekten som ställer till det, inte främst för dom, utan istället för polisens 

verksamhet. Dock är det problematiska, och en intern utmaning för Ungdomspolisen som vi 

kunnat urskilja, i sin tur är kopplad till laglighetsaspekten av nätdroger.
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6. Slutsatser
Syftet med studien har varit att synliggöra och analysera utmaningar nätdroger ger upphov till 

för Landstingets Beroendecentrum, Ungdomspolisen och enheter inom Socialtjänsten, enskilt 

samt i relation till samverkan. Högst slående är att samtliga organisationer kommer i kontakt 

med nätdroger under samlingsnamnet Spice, ett populärt alternativ till cannabis (jmf Seely et 

al. 2012). Vi har även kunnat referera till att beroende på organisationernas inriktning och 

institutionella logik, uppmärksammas och hanteras fenomenet på olika sätt (jmf Grape 2006; 

Hasenfeld 1983). 

Efter sammanställning av vår empiri kunde vi se problematiken med fenomenet likt en 

problemkedja, där organisationerna hanterar och har ett ansvar att ingripa, beroende på 

respektives organisations inriktning och problembild. En slutsats i relation till ett externt 

arbete är att det i dagsläget finns samverkan mellan organisationer, dock är den samverkan 

som sker inte är utarbetad med specifikt nätdroger i åtanke. Fenomenet kantas vidare av att 

tillgången är stor. En slutsats som vi kan urskilja är att den rådande narkotikaklassningen är 

problematisk vilket berör framförallt aktörer som arbetar med förebyggande arbete och tidiga 

insatser, såsom Ungdomspolisen. Nätdrogerna är lättillgängliga för en stor målgrupp, främst

ungdomar. Samtidigt berör även fenomenet aktörer vilka arbetar med individer med 

missbruk- och beroendeproblematik som ofta innehar någon form av insats eller befinner sig i 

behandling, i de fallen handlar bruket av Spice dock om en form av sidomissbruk.

En slutsats är att etablerandet av nätdroger som nytt fenomen har bidragit till att spelreglerna 

för organisationer har ändrats. Gränserna har i och med etablerandet av framförallt Spice 

blivit alltmer flytande då Spice används inom olika målgrupper, kan framställas på egen hand 

och är tämligen riskfritt att hålla på med. Vi kan därmed urskilja att Ungdomspolisen ställs 

inför utmaningar eftersom det tidigare tog längre tid innan ungdomar närmade sig 

missbrukarkretsen. Då substanserna i Spice konstant ändras för att kringgå 

narkotikalagstiftningen innebär laglighetsaspekten en utmaning för framförallt 

Ungdomspolisens arbete. Svårigheten består därmed av att det många gånger går att använda 

Spice utan att bli lagförd (jmf Musselman & Hampton 2014; Seely et al. 2012). I relation till 

nätdroger inom ett externt arbete uppger Ungdomspolisen en föreställning om att någon annan 

form av samarbete eller samverkan än den nuvarande inte är aktuell. Diskussioner om 
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nätdroger överlag och enskilda fall kan lyftas fram inom den existerande samverkan, där 

ungdomar utgör fokus. Vårt resultat pekar på att det finns ömsesidiga förväntningar inom den

samverkan som sker mellan Ungdomspolisen och Förebyggande teamet riktad mot ungdomar 

och narkotika överlag.

Vårt resultat pekar vidare på att enheten för Drogsamordning hanterar deras del av 

problembilden, vad dem bör och förväntas göra i förhållande till deras institutionella logik

(jmf Grape 2006). Den specifika problembild för Drogsamordningsenheten består av att ett 

nytt fenomen yttrar sig, där framförallt tillgången till drogerna är stor. Verksamheten menar vi 

därmed agerar utifrån deras ansvarsområde, genom att hålla sig á jour med vad som är 

aktuellt, upplysa och informera inom kommunen om kunskapsläget, riskerna och effekterna 

av framförallt Spice. Enheten för Drogsamordning framhåller föreställningar om att nätdroger 

utgör utmaningar specifikt för polisen på grund av att lagstiftningen inte hänger med, vilket vi 

således även kunnat urskilja som en intern utmaning för Ungdomspolisen.

Landstingets Beroendecentrum och två enheter inom Socialtjänsten, Missbruk- och 

beroendeenheten och Öppenvårdsmottagningen, uppmärksammar att nätdroger förekommer i 

form av ett sidomissbruk. Paradoxalt nog menar samtliga tre respondenter att de enbart kan ha 

misstankar om att framförallt Spice används av deras klienter och patienter. Vårt resultat visar 

därmed att Landstingets Beroendecentrum och Socialtjänstens Missbruk- och beroendeenhet 

har lika interna utmaningar inom deras institutionella logik, kopplade till deras respektive 

kontrollfunktioner (jmf Grape 2006). Den interna utmaningen för Landstingets 

Beroendecentrum och Socialtjänstens Missbruk- och beroendeenhet består därav att påvisa 

om patienterna och klienterna överhuvudtaget brukar Spice, då det sällan går att detekteras på 

drogtester. Utmaningen för specifikt Landstingets Beroendecentrum består vidare av 

okunskap kring hur nätdroger, och då framförallt Spice, samverkar med annan stående 

medicinering hos deras patienter. Även om respondenterna uppger att de på så vis berörs av 

nätdroger inom respektive organisation, menar exempelvis respondent från Landstingets 

Beroendecentrum att problematiken med nätdroger främst riktas mot förebyggande och 

uppsökande verksamheter. Både respondent från Landstingets Beroendecentrum och 

Missbruk- och beroendeenheten uppger att det vore problematiskt med ett samarbete med

polisen och hänvisar då till att skulle försvåra klientrelationen och på grund av att de arbetar 

utifrån olika inriktningar samt regelverk.
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Det finns ett samarbete mellan Öppenvårdsmottagningen och Missbruk- och 

beroendeenheten, och respondenten från Öppenvårdsmottagningen menar att 

kommunikationen dem emellan är god. Samverkan sker även mellan Landstingets 

Beroendecentrum och Socialtjänstens Missbruk- och beroendeenhet. Båda respondenterna 

uppger att deras resurser kompletterar varandra.

7. Avslutande reflektioner
Vi har i den här studien synliggjort olika svårigheter och utmaningar i relation till 

organisationernas interna och externa arbete. Dessa utmaningar har vi relaterat till enskilda 

organisationer, samtidigt som vi reflekterat över att skiljelinjerna mellan vad som är 

utmanande för vilken organisation, i mångt och mycket kan vara dubbelbottnade. Det som å 

ena sidan är en intern utmaning kan i sin tur vara utmanande externt. Exempelvis är 

laglighetsaspekten framförallt relaterat till Ungdomspolisens arbete, dock utgör självfallet 

laglighetsaspekten en utmaning för samtliga organisationer i och med att nätdrogerna därav

blir lättillgängliga och brukas av olika grupper.

Innan insamling av materialet trodde vi att det skulle finnas fler föreställningar om 

arbetsfördelningen och förväntningar mellan organisationerna i ett arbete specifikt riktat mot 

nätdroger. Vi ämnade i och med det åskådliggöra skilda synsätt och eventuella 

domänkonflikter i relation till hur problematiken bör och ska hanteras (jmf Grape 2006). 

Dock framkom främst föreställningar om arbetet mot narkotika överlag, där samtliga 

respondenter menar att det inom deras särskilda gemensamma arbete i någon mån finns en 

fungerande arbetsfördelning och ömsesidiga förväntningar. Aspekter av den befintliga 

samverkan går även i linje med den tidigare forskningen vi valt att lyfta fram, i förhållande till

faktorer och delar i samverkansprocessen som är gynnande för en god samverkan. Däremot 

återges att nätdrogers komplexitet, vilket vi även åskådliggjort i studiens inledning och

tidigare forskning, gör det svårt att hantera fenomenet överlag. Vi menar att det är just 

ovissheten om olika aspekter av fenomenet, och otillgängligheten av kunskap gällande om 

och hur fenomenet ska hanteras, som gör att nätdroger är ett svårt och komplext problem att 

få grepp om. Mot bakgrund av ovissheten ställer vi oss frågande till i vilka sammanhang det

överhuvudtaget är av vikt att ha en samverkan riktat mot specifikt nätdroger. Nätdrogerna 

tycks å andra sidan ha fått fotfäste och vi kan därför inte sätta finger på att här finns några 
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entydiga och självklara svar. Det vi dock kan ha tankar om, i linje respondenternas 

resonemang, är att en anpassad narkotikalagstiftning skulle kunna påverka tillgängligheten

och därmed organisationers arbete med fenomenet.

I samband med intervjuerna framkom andra intressanta infallsvinklar på problematiken 

gällande fenomenet, som dock inte ryms inom ramen för den här studiens syfte. Exempelvis 

har samtliga av våra respondenter i någon mån relaterat till att det finns ett samband med en 

tidig debut av tobaksrökning, och bruket av cannabis samt rökmixar såsom Spice.

Respondenterna har även framfört tankar och oro över den pågående legaliseringsdebatten 

vilket genomsyrar samhället när det gäller cannabis och marijuana. Vi menar att det vore 

intressant till vidare forskning att undersöka huruvida, och i så fall på vilket sätt,

legaliseringsdebatten ger vind i seglen för bruket av ”legala” rökmixar som Spice.
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Bilaga 1       2014-04-12

Informationsbrev till deltagande i studie om organisationers utmaningar 

kopplat till fenomenet nätdroger

Hej! Vi heter Sofie Erlandsson och Ola Ankervik och läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under vårterminen 2014 skriver vi ett 

examensarbete inom ramen för en C-uppsats. Uppsatsen syftar till att belysa de utmaningar 

problematiken kring nätdroger kan ge upphov till för olika organisationer, enskilt och inom 

ramen för samverkan. 

Vi kommer att intervjua olika myndigheter i Kalmar. Varje intervju beräknas ta cirka 50-60 

min. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas. Vår förhoppning är att du 

vill medverka i studien och att intervjun sker under april månad, v. 17, senast v. 18. Vi är 

flexibla för önskemål om tid och plats.

Uppsatsen utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 

att du som intervjurespondent när som helst har möjlighet att avbryta din medverkan. Det 

innebär vidare att materialet som framkommer vid intervjun enbart kommer att användas till 

den här studien och därefter kommer intervjumaterialet att raderas. Dina personuppgifter 

kommer att behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillträde till dessa. Insamlat 

material kommer att sammanställas till text och vi kommer att avidentifiera ditt namn i 

arbetsmaterialet samt i den färdiga uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras 

på Linnéuniversitetets databas DiVA, där vem som helst kan ta del av den.

Svar om deltagande via mail eller telefon ser vi som ett formellt svar på samtycke till 

medverkan till intervju i enlighet med ovanstående beskrivning.

Om ni har frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss!

Tack på förhand! Vänliga hälsningar,

Sofie Erlandsson, se222ef@student.lnu.se, 07xxx

Ola Ankervik, oa22ax@student.lnu.se, 07xxx
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Intervjumanual

Bakgrund 

1. Vad är din nuvarande position och ansvarsområde på din arbetsplats? 

– Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Vad har verksamheten/enheten/arbetsgruppen för ansvarsområde i relation till missbruk 

och beroende av narkotika?

Nätdroger

4. Vad anser du att nätdroger rör sig om för typ av droger?

– Nya, olika preparat?

– Är det något/några preparat som utmärker sig?

5. Är nätdroger något som diskuteras inom din verksamhet/enhet/arbetsgrupp? 

- I vilka sammanhang?

6. Hur kommer ni, inom er verksamhet/enhet/arbetsgrupp, i kontakt med missbruk av 

nätdroger?

- Ge exempel; specifika situationer/moment i det dagliga arbetet?

- Har ni särskilda team/grupper/utredare som oftare kommer i kontakt med nätdroger?

7. Upplever ni att nätdrogerna berör någon specifik målgrupp?

– Ge exempel!

8. Hur utmärker sig nätdrogerna jämfört med andra droger?



9. Har du några konkreta exempel där nätdroger utgjort svårigheter för ert arbete?

Samverkan mot och föreställningar om nätdroger

10. Vilken aktör eller vilka aktörer anser du är mest centrala inom ett arbete mot 

nätdroger?

11. Anser du att det behövs ett gemensamt arbete för att hantera nätdrogernas 

problematik?

– På vilket sätt?

12. Har du tankar om att nätdroger utgör specifika utmaningar/svårigheter för aktörer 

såsom Socialtjänsten, Landstinget och Polisen?

13. Finns det något utvecklat samarbete med annan/andra aktörer specifikt riktat mot 

problematiken kring nätdroger?

– Finns uttalade eller specifika ansvarsområden? Samverkansavtal?

– Något som diskuteras?

14. Vilka förväntningar har ni på andra aktörers arbete? Exempelvis Socialtjänsten, 

Polisen, Landstinget.

15. Vad tror du att just din verksamhet/enhet/arbetsplats kan bidra med i arbetet mot 

nätdroger? 

16. Vad tror du andra berörda organisationer har för förväntningar på den organisationen 

du tillhör/ditt arbete?

17. På vilket sätt tror du att nätdroger kan utgöra svårigheter inom ett gemensamt arbete?
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Arbetsfördelning

Denna uppsats är ett resultat av gemensamt arbete och författande. Vi har varit lika delaktiga i 

arbetsprocessen och skrivit alla delar i uppsatsen tillsammans. Undantaget har varit då vi i 

vissa avsnitt delat upp ansvaret för insamling och sammanställning av litteratur/material,

vilket gjorts framförallt på grund av den begränsade tiden för uppsatsarbetet överlag. Vad 

gäller inledningen och bakgrundavsnittet har Ola genomfört sökning, sammanställning och 

bearbetning av tidigare forskning och information om nätdrogernas problembild, medan Sofie 

haft fokus på samverkan. Detsamma gäller arbetet med sammanställning av teorier där Ola 

haft fokus på människobehandlande organisationer och Sofie på samverkansteori, medan vi 

tillsammans gjorde en fördjupning i nyinstitutionell organisationsteori. Delarna i 

metodkapitlet har vi turats om att arbeta med. Även om vi till en början gjort enskilda 

djupdykningar inom vissa områden, har vi i slutändan bearbetat och författat texten 

tillsammans. Det är därför svårt att särskilja vem som gjort vilka delar och vi kan därav inte 

påstå att någon är mer ansvarig för specifika delar, än den andra.

Vi har haft ansvar för kontakt med intervjupersoner samt transkribering av tre intervjuer 

vardera. På förhand bestämdes vem som skulle ha huvudansvaret under intervjun, dock 

resulterade samtliga intervjutillfällen i att vi ställde frågor och reflekterade kring svaren båda 

två.

Valt arbetssätt har visserligen varit väldigt tidskrävande då vi suttit mycket tillsammans och 

författat i stort sett samtliga delar från grunden, ofta med datorn kopplad till en TV-skärm för 

att underlätta bådas delaktighet i skrivprocessen. Det skulle kunna ses som problematiskt i 

förhållande till att ha ett objektivt synsätt på det som skrivs. Dock anser vi att det har varit till 

vår fördel och välbehövligt eftersom ämnet med nätdroger som fenomen och i relation till

arbetsområde för olika organisationer är oerhört komplext. Det gemensamma arbetet har 

bidragit till att vi kunnat diskutera och analysera vårt material, vilket i slutändan skapat ett 

gemensamt tänk i arbetsprocessen. Det har i sin tur underlättat de gånger vi behövt stötta upp 

varandra och arbeta enskilt om någon av oss varit frånvarande, exempelvis på grund av 

sjukdom.


