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Previous researches show that women with substance abuse are more likely to be exposed to 
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Förord 
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vill också tacka vår handledare Charlotte, för goda råd, vägledning och engagemang under 

denna tid! Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss under skrivandets gång. 
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1. 1 Inledning 
Idén till denna studie tog sin början i vår B- uppsats där vi skrev om de faktorer som bidrar till 

att kvinnor hamnar i missbruk och de konsekvenser missbruket kan leda till. Vi fann ämnet 

intressant och det väckte tankar kring vidare forskning om kvinnornas utsatta livssituation. I 

vår tidigare studie framkom det att dessa kvinnor många gånger är dubbelt utsatta, dels på 

grund av samhället och dels på grund av miljön de lever i. Vi kom också fram till att i den 

miljön kvinnan lever utgör våldet både en risk och en konsekvens av missbruket. Med detta i 

åtanke började vi ställa oss frågor som: vad gör samhället för dessa kvinnor? Får de hjälp? 

Från vem i så fall och på vilket sätt? Hur arbetar socialtjänsten med dessa kvinnor?   

Det sociala arbetet är mångfacetterat då det inbegriper ett flertal arbetssätt och strategier för 

att lösa sociala problem av olika slag. Ett syfte med att forska om särskilt utsatta grupper är att 

sätta ljus på det specifika i deras situation och i deras behov samt att belysa de situationer där 

samhällets bemötande och stöd till dessa grupper kan vara bristfälligt. Blom, Morén och 

Perlinski (2011) menar att socialarbetarens förutsättningar för att ge människor adekvat hjälp 

av god kvalité villkoras i stor utsträckning av socialtjänstens organisation och hur den är 

strukturerad. Emellertid förutsätter ett professionellt socialt arbete en professionell 

organisation där socialarbetaren ska ges reella möjligheter att agera på professionella grunder 

med brukarna i förgrunden. 

 

1.2 Problemformulering 
När det gäller de professionellas arbete med våldsutsatta kvinnor med missbruk saknas 

fortfarande mycket kunskap. Detta bekräftas av resultat från tidigare studier som genomförts 

inom området vilka ger bilden av att kvinnor som befinner sig i missbruksvärlden är en i allra 

högsta grad våldsutsatt grupp (Socialstyrelsen 2011). Det påtalas att dessa kvinnor befinner 

sig i en livssituation som ökar risken för att utsättas för våld, men också att de har svårare att 

få hjälp jämfört med andra våldsutsatta kvinnor. Hjälpen de får är sällan anpassad efter deras 

specifika behov (SOU 2006:65; Helmersson & Mulabdić 2008).  

I Sverige finns det inga säkra uppgifter om antalet kvinnor med missbruksproblem som utsätts 

för våld (SOU 2006:65). En rapport till Missbruksutredningen (Armelius & Armelius 2010) 

uppger dock att 52 % av kvinnor med missbruksproblem någon gång varit utsatta för fysisk 

misshandel. En annan studie visar att i de tre storstäderna har 75 % av kvinnor med 

missbruksproblematik varit utsatta för våld de senaste åren (SOU 2014:49). 
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Eftersom missbruket kan öka en individs sårbarhet och beroendeställning, framträder dessa 

kvinnors utsatthet inte bara i förhållande till våldsutövare, utan också i förhållande till 

samhället och de behandlande organisationer de har kontakt med. I många av de 

organisationer kvinnan möter utsätts hon för diskriminering, okunskap och fördomar 

(Holmberg, Smirthwaite & Nilsson 2005). 

I lagar och föreskrifter har kommunerna och socialtjänsten givits ett övergripande ansvar i 

frågan. Socialtjänstens ansvar är att hjälpa dessa kvinnor som befinner sig i en social utsatt 

situation, men vilken hjälp som skall ges och hur den skall utformas samt hur arbetet med 

dessa kvinnor skall organiseras är inte tydliggjort. I sin tur har kommunen ansvar för 

organisationens personal och deras kompetensutveckling inom området (Enander 2014). 

I praktiken skiljer sig det sociala arbetet med dessa kvinnor från kommun till kommun. Det 

som fungerar bäst i en kommun behöver nödvändigtvis inte göra det i en annan då 

kommunernas förutsättningar och socialtjänstens organisation skiljer sig åt. I mindre 

kommuner kan det vara svårt att upprätthålla kunskapen på området och därmed kan det vara 

svårt att utveckla den specialistkompetens som innebär att socialarbetaren blir extra kunnig på 

en viss social problematik. Samtidigt, för att kunna sätta in rätt insatser behövs generella 

kunskaper om kvinnans multipla problematik och i större kommuner anses möjligheterna till 

mer specialisering vad gäller kompetens och verksamheter vara flera (SOU 2006:65). 

Socialtjänsten är den offentliga verksamhet som kvinnorna har haft mest kontakt med och är 

samtidigt den myndighet som de uttrycker mest missnöje över. Detta bekräftas av tidigare 

forskning som berör denna problematik och som ofta är starkt kritisk till bemötandet dessa 

kvinnor får i kontakten med myndigheten (Holmberg, Smirthwaite & Nilsson, 2005). Många 

gånger liknas mötet med socialtjänsten vid ett lotteri då hjälpen kvinnan får beror på vilken 

socialarbetare hon möter. Fortfarande, trots de senaste årens kunskapsutveckling och 

utbildningssatsningar mm, finns exempel på att socialarbetare skuldbelägger och ifrågasätter 

kvinnan (SOU 2006:65). Enligt Socialstyrelsen (2011) borde de professionella som verkar 

inom organisationen ha ett helhetsperspektiv på dessa kvinnors mångfacetterade problem och 

inte enbart på de ytligt synbara. Vissa socialarbetare har en tendens att distansera sig då de 

finner våldet obehagligt och uppfattningen är att det behövs en “enorm” specialisering inom 

området för att kunna arbeta med både våldet och missbruket vilket gör att frågan om våld 

många gånger inte ställs (SOU 2006:65). 

Även om vår utgångspunkt är våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik, kommer vi 

inte lägga fokus på begreppet missbruk eller våld i sig. Vår ambition med studien är att få 
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förståelse för socialarbetarens upplevelser av sitt arbetssätt gentemot kvinnornas komplexa 

livssituation beroende på den organisation han/hon verkar i. Eftersom det är socialarbetaren, 

som representant för en myndighet, som knyter samman individens behov med 

organisationens uppdrag anser vi vår studie som relevant för det sociala arbetet den 

professionelle bedriver. I vår studie kommer vi att utgå från en hermeneutisk vetenskaplig 

ansats. Studien utgörs av en kvalitativ intervjustudie där vi kopplar empirin till Max Webers 

byråkratiska modell, människobehandlande organisationsteori och begreppet 

handlingsutrymme.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur socialarbetare som verkar inom 

socialtjänsten förhåller sig till både sin yrkesroll och organisation i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor med missbruk. 

 

1.4 Frågeställningar 
• Hur uppfattar socialarbetaren den organisation han/hon verkar i? 

• Vad upplever socialarbetaren förenklar eller försvårar sitt arbete med våldsutsatta 

kvinnor med missbruk? 

• Hur förhåller sig socialarbetaren till sin yrkesroll i arbetet med dessa kvinnor? 

 

1.5 Begreppsförklaring  
Spänningsfält kan ses som en övergripande motsättning mellan socialadministrativ 

(organisatorisk) och professionsbaserad logik. I socialadministrativ logik är specialiserade 

insatser primärt kopplade till specifika befattningar och formell kompetens. I 

professionsbaserad logik är specialiserade kunskaper grundade i kunskaper och professionell 

kompetens och större vikt läggs vid helhetssyn och kontinuitet i brukararbetet (Perlinski 

2010). 

Organisation definieras som en term inom organisationsteorin med två betydelser. Dels som 

konkret där en planmässig samverkan mellan individer och grupper med gemensamma 

intressen avses, dels som en mer allmän där till exempel en socialförvaltnings upplägg av sin 

verksamhet avses (Nationalencyklopedin 2016). I studien använder vi begreppet i dess 

betydelse men också synonymt till socialtjänsten och dess avdelningar.   
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Begreppet socialarbetare kan ses som en benämning på en person som arbetar inom 

kommunal socialtjänst. Socialsekreterare är en kommunal tjänsteman, vanligen socionom 

som handlägger olika former av enskilda socialtjänstärenden och begreppet professionell 

syftar vi till yrkesmässig och sakkunnig (Nationalencyklopedin 2016). I studien använder vi 

begreppet socialarbetare, socialsekreterare, handläggare och professionell synonymt för att 

skapa ett flyt i texten och för att undvika upprepningar.  

Yrkesroll definieras som en social roll med en specifik position i en organisation och är 

detaljerad och styrd av befattningsbeskrivningar och formella regler (ex lagstiftning). 

Dessutom inbegriper begreppet hur den enskilde förhåller sig till sin profession, till sina egna 

och andras förväntningar i arbetet, till samspel med andra i arbetsgruppen samt till de 

samhälleliga förväntningar som finns på yrkesutövandet (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). 

Handlingsutrymme innebär en möjlighet för socialarbetaren att välja hur man ska agera 

utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter. Det innebär också att ha en professionell 

kunskap, hållning och kompetens för att kunna bedöma vilka handlingar som är meningsfulla 

och rimliga i relation till det uppdrag som givits (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). I 

studien används begreppet synonymt med handlingsfrihet och diskretion. I avsnitten som 

följer ges vidare förklaring till dessa. 

I vår studie fokuserar vi på hur socialarbetaren förhåller sig till sin yrkesroll i arbetet med 

brukargruppen våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Många kvinnor i missbruk eller 

beroende som vistas i våldsamma miljöer riskerar att bli utsatta för våld och övergrepp även 

av andra utanför de egna nära relationerna. Det kan handla om bekanta eller tillfälliga bekanta 

som befinner sig i samma miljö, men ibland också av personer (poliser, väktare, 

behandlingspersonal m.fl.) som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med kvinnorna. Våldet 

och utsattheten kan yttra sig på flertalet olika sätt exempelvis genom fysiska, psykiska eller 

sexuella övergrepp men också genom verbala, sexuella kränkningar, isolering från vänner, 

familj och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning. I studien kommer 

vi att använda oss av begreppet missbruk som spänner över riskbruk, missbruk eller beroende 

och avser alla former av droger, både alkohol, narkotika och läkemedel (Socialstyrelsen 

2011). 
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenterar vi ett urval av svensk och internationell forskning som vi funnit 

relevant utifrån studiens syfte. Med utgångspunkt från studiens frågeställningar har vi delat in 

litteraturunderlaget i följande teman: 

 

• Bakgrund till tidigare forskning 

• Socialtjänstens olika organisationsformer och dess påverkan på klientarbetet 

• Spänningsfältet mellan organisation och profession 

• Kunskapens roll för det professionella arbetet 

 

Den tidigare forskning vi presenterar har till största del sökts genom Linnéuniversitetet i 

Växjös biblioteksdatabaser och då främst genom Academic Search Premier (EBSCO) och 

Libris (Nationell bibliotekskatalog). När vi har sökt efter vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar har vi använt sökorden Social Work/er, Organization, Discretion, men också 

Domestic Violence och Abuse. Sökorden har använts både på svenska och på engelska med 

olika översättningar, både enskilt och i kombination. 

 

2.1.1. Bakgrund till tidigare forskning 

Svenska socialarbetare har precis som i andra delar av Europa behövt handskas med ständiga 

förändringar i deras arbete menar Liljegren i artikeln Pragmatic professionalism: micro-level 

discourse in social work (2012). Reformerna i den svenska välfärdsmodellen är liknande flera 

andra länder där tillhandahållandet av välfärdstjänster har gått igenom processer av 

decentralisering och marknadsorientering. Emellertid, systemet som skiljer Sverige från resten 

av Europa är hur staten och kommunerna står för en stor del av välfärdstjänsterna och där 

hjälporganisationerna har en relativt liten roll. 

I mer än tre decennier har mäns våld mot kvinnor i nära relationer varit del av den politiska 

debatten i Sverige och i flera andra delar av västvärlden (Ekström 2015). Synen på mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer i Sverige har under 1900-talet ändrats från att ha varit en privat 

angelägenhet till att ses som ett socialt problem och ansvaret för problemet har sålunda skiftat 

från familjen till samhället. Det sociala arbetet och socialarbetare har enligt Ekström (2015) 

kritiserats dels för att de misslyckas med att ge stöd till våldsutsatta kvinnor på ett adekvat 
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sätt, dels för att lägga skulden på kvinnan och för att inte se våld mot kvinnor i nära relationer 

som ett problem. Samtidigt som det är socialtjänsten som är ansvarig för att ge stöd till 

våldsutsatta kvinnor.  

I Kunins, Gilbert, Whyte-Etere, Meissner och Zacharys (2007) artikel diskuteras integrering 

av insatser (screeninginstrument, traumarådgivning och rättshjälp) som behandlar våld i nära 

relationer, med missbruksvård. Emellertid medför införlivandet en del utmaningar för 

organisationer och socialarbetare och studien klargör med hjälp av fokusgrupper vissa 

faktorer som kan påverka arbetet med dessa kvinnor. Fastän socialarbetarna i studien menar 

att våld i nära relationer är vanligt inom denna brukargrupp och negativt påverkar brukarens 

nykterhetsarbete, känner de att tidskrav, komplexa sekretesskrav, otillräcklig kunskap och 

brist på ledarskap hämmar det professionella arbetet. Pilotprojekt har enligt Kunins et al. 

(2007) visat att när insatser som bemöter våld i nära relationer är möjliga att sättas in som en 

del av missbruksbehandlingen, ökar tillfällena att synliggöra kvinnans våldsutsatthet och kan 

därmed på längre sikt minska missbruket. För att åstadkomma adekvat behandling för 

våldsutsatta kvinnor med missbruk krävs det klara och tydliga direktiv från organisation och 

chefer, specialiserad utbildning och ökad koordination mellan olika myndigheter. 

 

2.1.2. Socialtjänstens olika organisationsformer och dess påverkan på klientarbetet 

Morén, Blom, Lundgren och Perlinskis (2010) studie Specialisering eller integration? 

fokuserar på socialarbetarens syn på arbetsvillkor och insatser i tre organisationsformer inom 

socialtjänsten: specialiserad-, integrerad- samt blandad organisationsform. Författarna menar 

att den samlade forskningen om specialisering är blygsam men de ser en tydlig utveckling gå 

från integration och helhetssyn mot en ökad specialisering inom olika socialtjänstområden. 

Denna utveckling anges hänga samman med kommunstorlek då de genomsnittliga 

kommunerna med en integrerad organisationsform är mindre än specialistkommunerna. 

Av författarnas artikel framgår att klientarbetets utformning ser olika ut i de tre 

organisationsformerna (Morén et al. 2010). I den specialiserade respektive blandade 

organisationen åtskiljs myndighetsutövning och behandling till följd av funktionsuppdelning. 

Dessa inslag genomförs integrerat av professionella team eller samma person i den 

integrerade organisationen. I den specialiserade organisationen bemöts klienten av flera 

socialarbetare i olika enheter som på olika sätt samordnar sina insatser eller samarbetar i syfte 

att tillgodose organisatorisk helhetssyn. Samarbete eftersträvas av socialarbetarna men 
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missnöjet är stort då det inte fungerar på ledningsnivå (Morén et al. 2010). Den blandade 

organisationen anses ha en grundlagd funktionsbaserad specialisering och relativt utvecklade 

fungerande samarbetsformer. I den studerade, integrerade organisationen möts klienten av en 

socialarbetare som har huvudansvaret och som vid behov organiserar spontant tillfälliga team 

av professionella och kompetenta medarbetare i syfte att tillgodose klientens behov och 

önskningar. I de senare fallen ges klienten en större delaktighet i sin förändring jämfört med 

den specialiserade organisationen. Studien visar att den specialiserade respektive blandade 

organisationen har en tendens att högmarkera myndighetsrollen, medan en integrerad 

organisation lägger fokus på den professionella kompetensen. Men oberoende av 

organisationsform krävs både helhetssyn och fördjupad kompetens hos socialarbetarna. Den 

organisationsform som ger bästa balans mellan arbetsvillkor och vårdkvalitet är en 

kombination mellan specialisering, med avseende på olika klientkategorier, och en integrerad 

kompetens när det gäller arbetsuppgifter. Vad gäller exempelvis missbrukare finns risk att de 

faller mellan två stolar, det vill säga mellan de olika funktionerna i en specialiserad 

organisation. Statistiskt är distansering till klienten inom socialtjänsten korrelerad med 

specialisering och den strikt funktionsuppdelade organisationen menar Morén et al. (2010) 

misslyckas med att tillgodose klientens behov och önskemål då problematiken ses som 

sammanflätad och komplex. 

Även Grell, Ahmadi & Blom (2013) belyser spänningsfältet mellan specialisering och 

integrering inom socialtjänstområdet samt hur olika organisationslösningar inverkar på 

klientarbetet. Enligt dem är socialtjänstens organisation en avgörande länk mellan medborgare 

och stat när välfärdspolitikens intentioner ska förverkligas och en politisk respons på 

lagstiftningen, huvudsakligen Socialtjänstlagen. Författarna talar både för och emot 

specialiserad respektive integrerad organisation och dess betydelse för klientarbetet. I likhet 

med Morén et al. (2010) menar dem att en ökad specialisering och diversifierad 

kunskap/kompetens ökar möjligheten att bemöta fler avgränsade målgrupper med ”unika” och 

specifika behov. I olika behovssituationer ser en balans mellan integrering och specialisering 

ut att vara eftersträvansvärd om än svåruppnåelig. 

I sin artikel fokuserar Perlinski, Blom, Morén och Lundgren (2011) på politiker som är 

ansvariga för socialtjänsten samt tjänstemän på olika chefsnivåer och deras syn på och 

attityder till socialtjänstens organisationsform. I studien kommer författarna fram till att den 

nya organisationsformen, det vill säga den specialiserade, inte nödvändigtvis är bättre än den 

integrerade. Studiens analys visar att den integrerade organisationen är bättre vad gäller 
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spontant och ofta förekommande samarbete mellan olika socialarbetare som har olika 

funktioner inom socialtjänsten. Samtidigt betonas den integrerade organisationens helhetssyn 

på klienter och deras problem som den absolut viktigaste för dessa. Den blandade 

organisationsformen har enligt studiens resultat en tydligare helhetssyn på klientarbetet trots 

att det är uppdelat mellan mottagning/utredning och råd och resurs.  

 

2.1.3. Spänningsfältet mellan organisation och profession 

Liljegren och Parding (2010) lyfter fram svårigheterna med styrningen av professionella i 

arbetets komplexa karaktär, där socialarbetarna kan ha en syn på hur verksamheten ska 

bedrivas och organisationen en annan. Detta kan beskrivas som två olika logiker som ska 

verka tillsammans, som organisations- och yrkesprofessionalism. 

Organisationsprofessionalism bygger dels på en byråkratisk kontroll, det vill säga att de 

professionella styrs av regler och rutiner i deras arbete och dels på hur dokumenterad kunskap 

används och hur de professionella kan ansvariggöras Liljegren och Parding (2010). Detta 

innebär att en byråkratisk legitimitet har företräde. Yrkesprofessionalism drivs av och bygger 

på professionens, yrkesmässighetens logik med handlingsutrymme som en central aspekt och 

baseras på kollegialitet, kunskap, tillit från ledningsnivå och professionell etik via 

yrkesförbunden. 

Enligt Liljegren och Parding (2010) är handlingsutrymme synonymt med begreppet diskretion 

som sägs vara väsentligt av flera skäl inom socialt arbete. Dels är diskretion en 

beslutsmekanism av vikt när generella regler inte är tillämpbara, dels är det nödvändigt när 

generell kunskap ska tillämpas på specifika fall och dessutom en förutsättning för 

individanpassad behandling. Även Alm (2015) resonerar kring begreppet diskretion i 

förhållande till de typer av arbetsuppgifter som innefattas i professionen och som inte kan 

rutinbaseras då yrkesutövaren måste kunna anpassa sitt handlande efter individuella 

förhållanden. När det gäller behandling av personer med missbruksproblem är de 

karaktäriserade arbetsuppgifterna svåra att reglera och lämnar därför ett stort 

handlingsutrymme för professionen. 

Skälet till varför diskretion utgör ett intressant fenomen i spänningsfältet mellan profession 

och organisation menar Liljegren och Parding (2010) är att även om handlingsutrymme är 

nödvändigt för det professionella arbetet, finns det ett rad problem inom professionella 

byråkratier där handlingsutrymmet är högt hos de professionella. Å ena sidan finns 
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yrkesutövaren som gärna vill och måste ha en viss handlingsfrihet i sin yrkesutövning, å andra 

sidan kan handlingsutrymmet ställa till en del problem för klienter, organisationen och staten. 

Evans och Harris (2004) lyfter fram skillnader i vad som benämns det sociala arbetets 

fortsatta diskretion eller begränsandet av detta. Skillnaderna är yrkesutövarnas förmåga att stå 

emot kontroll och söka diskretion, och chefers begäran om och förmågan att säkra och 

kontrollera. En annan aspekt som framhävs är att regler och förordningar i en organisation 

inte automatiskt behöver likställas med större kontroll av diskretionen, paradoxalt kan i stället 

fler regler skapa mer handlingsfrihet. De menar också att diskretion under vissa 

omständigheter kan vara ett viktigt professionellt utmärkande drag, i andra fall kan det 

innebära en täckmantel för beslutsfattare att gömma sig bakom eller en möjlighet för 

professionellt maktmissbruk. 

 

2.1.4. Kunskapens roll för det professionella arbetet 

Kunskapen som krävs för att utföra professionellt arbete förvärvas främst via högre utbildning 

samt genom praktiskt arbete varvid de professionella socialiseras in i arbetet. Det är under den 

första tiden i det praktiska arbetet socialisationen in i yrket är som starkast och som den 

professionella, kanske i synnerhet de nyutexaminerade, följaktligen behöver sina kolleger för 

att lära sig utöva yrket (Liljegren & Parding 2010).  

Alm (2015) resonerar kring hur arbetet mellan olika professioner i en arbetsgrupp, genom 

delandet av kunskap med varandra, diskussioner och rådgivning, skapar kollektiv kunskap. I 

möten, i handledning eller när professionella känner sig osäkra på hur ett problem eller 

svårighet ska hanteras, diskuterar de inom arbetsgruppen med varandra, tolkar enskilda 

människors problem och förslag till lösningar ges. Den individuella kunskapen blir på så sätt 

en del av den kollektiva. De erfarenheter och uppfattningar som på detta vis skapas på en 

arbetsplats, som kollektiv kunskap och etablerad praxis, är mer motståndskraftig och svårare 

att förändra än den individuella.  

En viktig del som ska läras in är den så kallade tysta kunskapen som enligt Liljegren och 

Parding (2010) innebär att den professionelle vet hur den ska agera rent praktiskt i situationer 

som uppstår i arbetet. Denna form av kunskap anses svår att explicitgöra, eller uttrycka då den 

till stor del baseras på intuition, vilken i sin tur baseras på praktiska och teoretiska 

erfarenheter både på praktiska och teoretiska plan. Villkoren som omger de professionella i 

yrkesutövandet kan antas påverka möjligheterna att utveckla tyst kunskap och tillägnandet är 
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således delvis avhängigt styrningen av det professionella arbetet. De resonerar kring det 

problematiska med tyst kunskap och hur den kan bli godtycklig och ungefärlig. Det kan vara 

svårt för en utomstående att veta vad olika handlingar baseras på, men också att de 

professionella själva inte alltid uttryckligen kan verbalisera vad de baserar sina handlingar på. 

En annan problematik handlar om att den tysta kunskapen till stor del blir personbunden och 

till följd blir organisationen sårbar. Försvinner en nyckelperson med stor kunskap, kan också 

viktig kunskap försvinna med denna person.  

Kunskapssynen inom organisationsprofessionen baseras på att kunskapen ska kunna 

formuleras i ord men framförallt i siffror (Liljegren & Parding 2010). Det primära 

kunskapsobjektet är den administrativa och organisatoriska strukturen och i mer praktiska 

termer handlar det om att kunna lagstiftningen och reglerna som gäller i olika typer av 

ärenden. Även om det handlar om att hjälpa klienten görs det inom 

organisationsprofessionalismen mer primärt genom att kunna den byråkratiska strukturen. 

Vad som ur de professionellas perspektiv starkt betonas som problematiskt för dokumenterad 

kunskap som grund för handlande, är att den tar både tid och energi i anspråk då den 

professionelle relaterar sina handlingar till redan dokumenterad kunskap och att själva 

dokumentationen i sig tar tid. Ett annat problem är att många frågor är svåra att mäta via 

dokumentationsverktygen som finns, vilket kan ha till följd att de professionella anpassar 

verksamheten för att passa in i mallen för vad som uppfattas som värdefullt och rätt(Liljegren 

& Parding 2010).  

Vi har haft en del svårigheter att finna tidigare forskning som behandlar det specifika område 

vår studie riktas mot. Vi anser dock att forskningen vi presenterat i detta avsnitt innefattar de 

område studien avser. Den tidigare forskningen visar att inom socialtjänstens olika 

organisationsformer bedrivs det sociala arbetet med brukaren på olika sätt. Svårigheterna 

ligger i hur socialarbetaren kan ha en syn på hur det professionella arbetet inom socialtjänsten 

ska bedrivas och organisationen en annan. Forskningen tar också upp den roll erfarenhet och 

kunskap spelar för socialarbetarens handlingsutrymme i arbetet med våldsutsatta kvinnor med 

missbruk.    
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3. Teori 

Kapitlet inleds med en beskrivning av organisationsteori, dels Max Webers byråkratiska 

modell och dels teori kring människobehandlande organisationer. Dessa teorier har valts då vi 

anser det intressant att ställa två olika teorier som behandlar organisation mot varandra och 

för att analysera socialtjänstens olika organisationsformer. Kapitlet fortsätter med en 

beskrivning av handlingsutrymme, ett begrepp som används för att illustrera det utrymme 

socialarbetaren har i agerandet mellan organisationens krav och brukarens behov. Dessa 

teorier och begrepp har sedermera utgjort underlag för vår intervjuguide och således vår 

empiriska datainsamling.  

 
3.1. Organisationsteori 
Vid studier av organisationer kolliderar olika värderingar, normer och attityder eftersom 

mycket av det vi önskar oss i livet fördelas i och av organisationer. Jämlikhet, stress och 

arbetsmiljöproblem är bara några exempel av de många förhållanden i samhället som vi ofta 

kritiserar och som är nära kopplade till olika slags organisationer (Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist 2006). 

 

3.1.1. Den byråkratiska modellen (Max Weber) 

I början av 1900-talet utvecklades organisationsteorin i sin moderna betydelse men den 

klassiska bild av organisationer som har haft störst inflytande kommer från Max Webers 

organisationssociologi (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Weber var banbrytare på en 

rad samhällsvetenskapliga områden men speciellt intresserad av maktsystem, deras 

samhällsmässiga grundlag och funktionssätt (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). Hans 

modell av den ideala byråkratin ger en generell bild och den handlar om alla former av 

organisationer. 

Enligt Weber är byråkratin den ideala organisationen eftersom den genom sin tekniska 

struktur är överlägsen alla annan form av organisering (Weber 1983). Han har jämfört olika 

maktsystem och funnit att alla byråkratiska organisationsformer, det vill säga hierarkier av 

personer som specialiserar sig på administration efter regler, utvecklats av stora civilisationer. 

Weber menar att med hjälp av byråkratin, vilken är alltid maktutövning, blir den råa makten 

auktoritet, den blir stabiliserad och accepterad. Han ser på organisation som ett rationellt 
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maskineri, ett maktinstrument som konstruerar hållbara institutioner och som utgör ryggraden 

i politiska system (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). 

I den ideala weberianska byråkratin eftersträvas maximal effektivitet vilket uppnås genom att 

de givna reglerna följs i den förutbestämda organisationsstrukturen (Weber 1983). Detta 

förutsätter att varje nivå i de olika hierarkierna av personal har hand om sina uppgifter och att 

varje avdelning sköter sina uppgifter, att de anställda är rationella, opartiska och effektiva 

beslutsfattare befriade från fördomar och personliga uppfattningar. Handläggningen ska vara 

objektiv vilket betyder att den ska ske utan hänsyn till individen. En abstrakt regelmässighet i 

maktutövningen innebär likhet inför lagen vilket kräver objektivitet i organisationen till 

skillnad från gunst och godtycke. Byråkratin förhindrar på så sätt tjänstemannens makt 

(Weber 1983). 

I sin byråkratiska modell ser Weber på arbetsfördelningen som central då han anser att en 

tydligt definierad ordning av befattningar där var och en har sitt speciella kompetensområde 

bör finnas (Weber 1983). En annan central komponent Weber lyfter fram i sin modell är den 

hierarkiska strukturen vilken är ett fast ordnat system av större och mindre befattningar där de 

med överbefattningar har tillsyn över dem som har underordnade. Han använder begreppet 

legal auktoritet, vilket baseras på rationella skäl som är legalt instiftade och som bygger på 

opersonlig hierarki. Samtidigt talar han om behovet av formella regler, auktoritetsordning och 

statstjänstemannens position som ett kontrollsystem för organisationen. Weber (1983) utgår 

från att interaktionen mellan statstjänstemannen och medborgaren är ett möte mellan likställda 

parter, där ärendena och personerna förväntas hanteras på ett objektivt sätt och där man utgår 

från att organisationernas rutiner är rationellt utvalda medel för att förverkliga uppställda mål. 

Enligt Rövik (2000) är Webers klassiska organisationsperspektiv relevant och användbart 

både för den som vill hävda att organisationer ska vara medel för att förverkliga demokratiska 

mål, värden och normer och den som vill hävda sina rättigheter eller utkräva ansvar gentemot 

en förvaltning. 

Enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2008) har Hasenfeld riktat kritik mot Webers 

byråkratiska modell, dels för att han inte tar hänsyn till att det finns olika typer av 

organisationer med olika sysselsättningar och rutiner och dels för att den byråkratiska 

organisationen förutsätter att hierarki och regler är det bästa sättet att ha kontroll över de 

anställda i organisationen, vilket inte alls är säkert. Hasenfeld och Perrow har enligt Svensson, 

Johansson och Laanemets (2008) ett annat perspektiv på organisationsteori och menar att 

socialt arbete med människor och tjänster skiljer sig från icke-levande material eller 
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organisationer som tillverkar varor. Detta är anledningen till varför det weberianska 

byråkratiidealet inte fullt ut kan förklara hur organisationer som arbetar med människor 

fungerar. 

3.1.2. Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer eller human service organizations är ett begrepp som 

kommer framför allt från Yeheskel Hasenfeld. Han använder sig av begreppet för att beskriva 

det specifika med dessa organisationer som han kallar för välfärdssektorns kärnverksamheter. 

De är mer komplexa, och annorlunda än andra organisationer och lägger fokus på 

interaktionen mellan organisationens representanter och dess målgrupp (Hasenfeld 1983, 

1987, 1993 se Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.37). Människobehandlande 

organisationer bedriver någon form av moraliskt projekt där varje tjänst som utförs bygger på 

bedömningar som är värdeladdade och moraliska. Ett kännetecken för dessa organisationer är 

att verksamheten ofta kräver samordning, samverkan och samarbete mellan huvudmän, 

organisationer och professioner kring människor med sammansatta behov. Verksamheternas 

kärna och yttersta syfte är direkt kopplat till en nära och ibland tät interaktion mellan 

socialarbetare och klient.  

När Johansson, Dellgran och Höjer (2015) utgår från de olika organisationernas huvudsakliga 

funktioner kan följande gemensamma karaktärsdrag för människobehandlande organisationer 

urskiljas:   

• Huvuduppgiften för människobehandlande organisationer är att skydda, bibehålla eller 

förbättra det personliga välbefinnandet bland människor genom att definiera, bibehålla 

eller förändra deras egenskaper. 

• Kärnan i dessa organisationers verksamhet är interaktionen mellan dess personal och 

medborgarna i samhället. 

• Då dessa organisationers verksamhet berör enskilda människors värdighet och mest 

intima livssfärer, krävs det att deras arbetsmetoder harmonierar med rådande kulturella 

normer och värderingar. 

• I dessa organisationers praktik är maktförhållanden ständigt närvarande.  

• I människobehandlande organisationer finns en maximal betoning på 

relationsbaserade ledarskapsfunktioner vilket innebär att kunna motivera personal, 

erbjuda kompetensutveckling, vara lyssnande och empatisk samt skapa tillit och 

stabila mellanmänskliga relationer  
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De människobehandlande organisationerna, värdena de representerar och praktikerna de 

utvecklar kan enligt Johansson, Dellgran och Höjer (2015) ses som ett sammanvävt resultat av 

såväl genomgripande samhällsförändringar som ett samspel mellan olika aktörer inom 

organisationerna och dess omvärld. 

3.2. Handlingsutrymme 

3.1.1. Handlingsutrymme som en nödvändig aspekt i det sociala arbetet 

Det sociala arbetet är alltid organiserat på olika sätt och utifrån olika principer (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Både organisationen och den organisering som sker med 

utgångspunkt i de institutionaliserade uppfattningarna medverkar till att forma 

handlingsutrymmet, även administrativa och tankemässiga ramar påverkar vad som är möjligt 

att göra. Hur det utrymme som skapas används beror dels på traditioner och professionalitet 

och dels på det som sker i samspelet mellan dem socialarbetaren möter men också vem 

socialarbetaren är som person. 

Handlingsutrymme är en nödvändig aspekt i det sociala arbetet där socialarbetaren ständigt 

ställs inför oförutsägbara händelser och varierande behov (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008). Det är summan av rutiner, bedömningar och beslutsfattande och det är inte reglerna 

eller avsaknaden av regler som är handlingsutrymmet, det är möjligheterna att agera mellan 

regler. Eftersom handlingsutrymme formas i samspelet mellan organisation och profession 

framträder det på olika sätt beroende på sammanhang, och socialarbetarens person, intressen 

och värderingar blir aspekter på hur handlingsutrymmet nyttjas. Även allmänhetens 

uppfattning av socialt arbete påverkar också vilka beslut som fattas, i såväl enskilda 

individärenden som politiska beslut om organisering av arbetet.  

Handlingsutrymme innebär en möjlighet för socialarbetaren att välja sättet att agera utifrån 

det utrymme organisationens uppdrag sätter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Samtidigt innebär det att ha en professionell hållning och kunskap som inverkar på vilka 

handlingar som är meningsfulla och rimliga. Att inneha ett handlingsutrymme innebär alltså 

inte enbart möjligheten att välja, utan också kompetensen att bedöma rimligheten i sina val 

och möjligheten att påverka organisationens givna utrymme. Organisationens fastställda 

ramar sätter gränser, men professionen kan också sätta egna gränser och dessutom påverka de 

organisatoriska. På så sätt kan en stark profession påverka hur en organisation sätter ramarna 

medan en svag profession lätt kan komma att bli organisationens verktyg, vilket gäller på 

såväl generell som individuell nivå. 
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Handlingsutrymmet gör det möjligt för socialarbetaren att bedöma och ta ställning till 

brukarens krav och sätt att formulera sina behov och skapar således en valmöjlighet för den 

professionelle. Även om socialarbetaren känner sig uppbunden av regler, lämnar dessa alltid 

ett utrymme för tolkning och tillämpning och det valet lämnas till socialarbetaren. 

Tolkningsföreträdet socialarbetaren förfogar över gentemot brukaren ger på så sätt den 

professionelle makt att avgöra hur reglerna ska tolkas. 

Praktiken av det sociala arbetets handlingsutrymme i relation till begreppet kunskap kan ses 

ur flera perspektiv (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008). Forskningen som finns och 

som ständigt skapar ny kunskap om arbetet kan i stor omfattning ge stöd för socialarbetares 

handlingar. Kunskaper om organisering, relationer och interaktioner kan ge förståelse för 

handlingarnas kontext. Kunskaper om yrkesroll och professionalitet kan ställas mot brukarens 

position, roll och situation för att förstå de förutsättningar som råder i dynamiken och 

samspelet dem emellan. 

Kunskaper är individuella menar Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) eftersom de 

involverar erfarenheter, samtidigt är de också kollektiva eftersom de förmedlas mellan 

socialarbetare. Att ha kunskap handlar om mer än att ha information, det handlar även om 

förhållningssätt, förmågor och överblickbarhet och för den enskilde socialarbetaren är 

kunskaper bas för hur handlingsutrymmet utnyttjas. Med en stabil bas är handlingsutrymmet 

möjligt att vidga, att finna och pröva nya lösningar. Med en svag kunskapsbas följer risken att 

falla in i rutiner och enbart göra som man blir tillsagd, utan möjligheten att värja sig. 

Kunskapen stärker den professionella hållningen samtidigt som den hjälper socialarbetaren att 

ta ställning i dilemmat mellan organisation och brukare. 

 

3.1.2. Handlingsutrymme utifrån det organisatoriska handlandets dubbla karaktär 

När Johansson (1997) diskuterar kring handlingsutrymme i förhållande till det organisatoriska 

handlandets dubbla karaktär och spänningen där emellan utgår han från ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. För att fördjupa förståelsen av förhandlingar mellan 

organisationsrepresentanter och interorganisatorisk interaktion samordnar Johansson 

förhandlingsteori och organisationsanalys i sitt resonemang.  

Relationer mellan organisationer har studerats främst genom den moderna 

organisationsteorin. Där är dock tendensen att interaktionens parter, det vill säga 

organisationerna, ses som homogent handlande objekt och tonvikten läggs därför på 
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organisationen som aktör. I själva verket kan organisationer inte agera på egen hand, utan när 

det talas om att organisationer “handlar” är det ett förenklat sätt att uttrycka att det är 

människor som agerar för organisationens räkning. Johansson (1997) menar att det förenklade 

uttryckssättet emellertid får en avsevärd konsekvens. Då organisationer betraktas som 

handlande enheter medför det att individer som handlar på organisationens vägnar hamnar vid 

sidan av blickfånget och perspektivet döljer därför det han kallar det organisatoriska 

handlandets dubbla karaktär.  

Tillhörandet av en organisation medför att socialarbetaren inte alltid agerar på eget bevåg. 

Vissa handlingar är organisationens och inte den professionelles egna. Men, samtidigt som 

socialarbetaren handlar på organisationens vägnar är denne i viss mån en självständig 

människa med egna idéer, tankar, motiv och åsikter. Johansson (1997) benämner 

organisationsrepresentanten som förhandlare och sätter dess karaktär av gränsöverbryggare i 

fokus. Varje förhandlare ingår i en trepartsrelation som bestäms av det organisatoriska 

sammanhanget och där förhandlaren måste upprätthålla två olika slags relationer, dels till 

motparten och dels till uppdragsgivaren. Agerandet som representant för en organisation 

medför således både en ökning och en begränsning av handlingsfriheten. Tillgången på 

resurser medger ett större handlingsutrymme för socialarbetaren som 

organisationsrepresentant än vad denne skulle ha som enskild individ, samtidigt är 

representanten inte fri att använda resurserna efter eget behag. 

 

3.3 Uppsummering av teori 
I den tidigare forskningen har vi kommit fram till att inom socialtjänstens olika 

organisationsformer utförs det sociala arbetet på olika sätt beroende på kommunens storlek. 

Då socialtjänsten är både en byråkratisk och en människobehandlande organisation anser vi 

att med hjälp av Webers byråkratiska modell kan vi förstå organisationens hierarkiska struktur 

och den maktutövning som råder inom den. Samtidigt kan vi utifrån teorin om 

människobehandlande organisationer förstå samspelet mellan socialtjänstens 

organisationsrepresentanter och brukare. Begreppet handlingsutrymme ger oss möjlighet att 

förstå socialarbetarens handlande ur två olika synvinklar. Dels utgör socialarbetarens 

handlingsutrymme en nödvändig aspekt i det sociala arbetet denne bedriver, dels måste 

socialarbetaren som socialtjänstens organisationsrepresentant ha en förhandlarroll mellan 

organisationen och brukaren.  
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4. Metod 

4.1. Vetenskaplig ansats – Hermeneutik 
I vår studie har vi haft en hermeneutisk vetenskaplig ansats som utgångspunkt då syftet har 

varit att få förståelse för socialarbetarens inre upplevda erfarenhet i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor som missbrukar. Thomassen (2007) menar att genom att uppmärksamma hur andras 

upplevelser uttrycker något om livet kan vi förstå meningen med dessa. Samtidigt är det det 

gemensamma livssammanhanget som gör det möjligt för oss att förstå andras upplevelser 

utifrån våra egna subjektiva upplevelser. För att förstå meningen med sociala handlingar 

måste vi tolka dem, men enligt Thomassen (2007) ger meningen upplevelsen som en alltid 

redan språkligt tolkad verklighet. Ett distanserat och kritiskt förhållningssätt har givit vår 

studies insamlade empiri självständighet och autonomi vilket har varit en förutsättning för att 

kunna förstå budskapet texten förmedlar.   

I vetenskaplig systematik och verklighetens utforskning, ska vetenskaplig kunskap vara 

metodiskt producerad och prövad (Thomassen 2007). Det ska vara en förbindelse mellan det 

som studeras och den teori som studiens material bygger på. I vår studieanalys har vi använt 

oss av begreppet handlingsutrymme och två olika organisationsteorier, dels Max Webers 

byråkratiska modell, dels av teori om människobehandlande organisationer.  

 

4.2. Förförståelse 
Vi möter aldrig världen förutsättningslöst, därav bestämmer förutsättningarna vi har vad som 

är förståeligt och vad som är oförståeligt (Gilje & Grimen 2007). Det är därför av vikt att vi 

som har gjort studien varit medvetna om vår egen förförståelse och att våra intressen och 

erfarenheter kan ha inverkat på forskningsprocessen. Den teoretiska kunskap vi har kring 

brukargruppen studien utgår från, har genererats under tidigare uppsatsarbete inom 

Socionomprogrammet. Någon praktisk erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor med 

missbruk innehar ingen av oss däremot har vi båda erfarenhet av det sociala arbetet med 

utsatta människor. Vårt forskningsintresse kring dessa kvinnor grundar sig i det tidigare, 

utförda uppsatsarbetet då ytterligare aspekter framkom som vi ville belysa, därav väcktes 

intresset för denna studie. Vår tidigare kunskap och förförståelse har på så sätt givit oss 

nycklar till det nya sammanhang vi mött under studiens gång och underlättat bland annat 

utformandet av intervjuguiden, hur och vad vi har ställt för frågor, dock med förbehållet att 

inte blanda in egna tankar, åsikter eller ledande frågor. Under bearbetningen av materialet har 
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det också varit centralt att vi hållit våra egna förmodanden och antaganden utanför och att vi 

varit medvetna om att detta krävt vår uppmärksamhet.    

 

4.3. Val av metod 
För att undersöka samhällslivets mekanismer behövs kvalitativa metoder som ger bättre 

förutsättningar för förståelse av utsatta gruppers livssituation och för att förstå andra 

perspektiv och miljöer (Ahrne & Svensson 2011). Medan det i kvantitativa studier eftersträvas 

kausala orsakssamband och förklaringar, söker de kvalitativa efter förståelse, innebörd och 

tolkning (Levin 2008). 

I vår studie har vi eftersträvat att få förståelse för socialarbetarnas egna perspektiv på sina 

yrkesroller i förhållande till den organisation de verkar i och vi har haft för avsikt att använda 

en kvalitativ metod. Enligt Ahrne och Svensson (2011) bygger den kvalitativa metoden på 

intervjuer, observationer och textanalys. Vid övervägande av datainsamlingsmetod har vi 

kommit fram till att en kombination av olika kvalitativa metoder, det vill säga triangulering 

inte varit möjlig då vår studie varit tidsbegränsad samtidigt som det hade varit svårt att 

jämföra data som producerats i olika sammanhang. Vi har också diskuterat kring användandet 

av textanalys eller observationer men kommit fram till att dessa metoder inte givit oss 

möjligheten att komma åt det subjektiva, att gå på djupet och få kunskap om socialarbetarens 

upplevelser, föreställningar och tankar. Vi anser därför att den kvalitativa intervjun har varit 

lämplig som datainsamlingsmetod för att besvara vår studies syfte och frågeställningar.  

Den kvalitativa intervjun ger tillgång till olika verkligheter och möjlighet till att närma sig den 

miljö och de människor forskningen handlar om. Forskaren börjar med intervjupersonens 

upplevelser och försöker dela hans eller hennes subjektiva uppfattning (Millner & Glassner 

2011). Vår uppgift som forskare har varit objektiv i den meningen att vi har beskrivit de 

intervjuades upplevelser med djup och detaljrikedom. På så sätt har vi skildrat personens 

uppfattning rättvist och beskrivit den med vad som överensstämmer med hans eller hennes 

berättelse. Förutom att förmedla fakta och erfarenheter kan en intervju utgöra en arena där 

intervjupersonen försöker skapa sin egen identitet genom att imponera på intervjuaren (Ahrne 

& Svensson 2011). Vi har varit medvetna om att det som har sagts vid intervjutillfället, även 

om det har varit med ärliga intentioner, kan ha haft andra syften än det vi har tänkt oss eller 

förstått.  
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Vi har genomfört åtta semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som 

verkar inom socialtjänsten. May (2011) menar att en semistrukturerad intervju erbjuder större 

frihet och gör det lättare för intervjupersonerna att besvara frågor med egna termer. De 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har genom öppna frågor och möjligheter till 

följdfrågor, gett oss en bredare bild och fler dimensioner än en vad en kvantitativ metod med 

standardiserade frågor skulle ha gjort (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

 

4.4. Urval och urvalsmetod 
För att välja ut lämpliga personer att intervjua i en undersökning finns det enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) olika sätt att gå tillväga. Då syftet med vår studie var att få ökad 

förståelse för hur socialarbetare som verkar inom socialtjänsten förhåller sig till både sin 

yrkesroll och organisation i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk, fann vi det 

lämpligt att intervjua åtta socialsekreterare i olika kommuner för att få ett nytt och bredare 

perspektiv på forskningsområdet.  

För att avgränsa studiens forskningsområde gjorde vi ett urval i tidigt skede. Vi hade för 

avsikt att intervjua både kvinnliga och manliga socialsekreterare inom missbruksvården, men 

var medvetna om att olika omständigheter som till exempel arbetsbelastning och tillgänglighet 

kunde påverka vårt tänkta urval. För att kunna besvara denna studies syfte och 

frågeställningar var vår tanke från början att intervjua fyra personer i en större kommun och 

fyra i en mindre. Vi fann dock att i en mindre kommun arbetar det färre än fyra 

socialsekreterare med den specifika målgruppen vi var intresserade av. Istället intervjuade vi 

åtta socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten i tre olika kommuner i södra Sverige 

med både större och mindre befolkningsantal. Våra informanter har olika bakgrunder och 

arbetslivserfarenhet, både vad gäller arbetsområden och antal år inom socialtjänsten.  

Först gjorde vi ett så kallat tvåstegsurval där vi som första steg tog kontakt via mail med 

enhetschefer på socialtjänsten inom de valda kommunerna och som sedan hänvisade oss till 

relevanta informanter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011). Eftersom vi hade svårigheter att 

få tillräckligt med informanter använde vi oss av snöbollsurvalet. Denna urvalsmetod används 

av forskare när studiens frågeställningar är specifika kring grupper av människor som har 

särskild kunskap om exempelvis handlingsmöjligheter och uppfattningar om samhället. I 

samband med den första intervjun ställs frågan om andra personer som kan ge ytterligare 

information och synpunkter. Snöbollsurvalet är till fördel om omständigheterna kring en 



20 
 

speciell företeelse ska undersökas. Dock finns risken att de människor som forskaren har för 

avsikt att intervjua har kontakt med varandra och kan förmodas ha gemensamma erfarenheter 

och/eller attityder som gör att det insamlade materialet brister i allsidighet (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne 2011). Snöbollsurvalet inleddes via en kontakt som tidigare har arbetat 

inom socialtjänsten och som hade kännedom om ytterligare relevanta intervjupersoner i olika 

kommuner. Denna urvalsprocess fortsatte sedan till vi hade tillräckligt med informanter.  

 

4.5. Tillvägagångssätt 
Vår första kontakt med intervjupersonerna togs per mail och tid och plats bestämdes för 

intervjuerna, därefter skickade vi ut ett informationsbrev (se Bilaga 1). Informationsbrevet 

utformades inför intervjuerna i samråd med ansvarig handledare och innefattade information 

om vårt uppsatsämne, syfte med studien samt etiska forskningsprinciper. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebar att de utgick från frågor som formulerats i förväg. I samråd 

med vår handledare upprättades sedan vår intervjuguide där intervjufrågorna formulerades 

utifrån denna studies syfte, problemformulering och frågeställningar (se Bilaga 2). Frågorna 

har främst utgått från tidigare forskning kring socialtjänstens olika organisationsformer, 

spänningsfält mellan organisation och profession, socialarbetarens handlingsutrymme samt 

teorier. Vår intervjuguide bestod av öppna frågor, det vill säga frågor som inleds med till 

exempel “ hur skulle du beskriva...”, eller “berätta lite om…” för att ge informanten utrymme 

för utförligare svar och möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna genomfördes under april månad 

2016 och varje intervju tog mellan trettio till fyrtiofem minuter. Intervjuerna ägde rum både 

på deltagarnas kontor eller i samtalsrum på de olika socialtjänsterna. Samtalen spelades in 

med våra mobiltelefoner efter samtycke av de berörda. Denna metod underlättade 

transkriberingsprocessen för oss då vi kunde lyssna på materialet flera gånger för att sedan 

transkribera intervjuerna ordagrant. Alla informanterna var positiv inställda till att bli 

kontaktade igen ifall vi hade fler frågor. Efter avslutat samtal har vi erbjudit att skicka det 

transkriberade materialet till våra informanter så de kunde komma med synpunkter ifall något 

uppfattats som oklart. Två av åtta intervjuer genomfördes tillsammans och de andra utfördes 

separat. Vi delade upp transkriberingsarbetet mellan oss och gjorde hälften var. Redan under 

transkriberingens gång påbörjade vi ett tolkningsarbete som hjälpte oss att få kunskap om vår 

empiri och därför kunna strukturera den. Vi har tagit hänsyn till organisationernas sekretess 

och därmed hanterat empirin på ett säkert sätt.  
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4.6. Arbetsfördelning 
Vid vår studies genomförande har vi kontinuerligt arbetat tillsammans och arbetet har inte 

delats upp mer än nödvändigt. Detta arbetssätt anser vi har varit gynnsamt för oss då vi under 

processens gång har utbytt tankar och reflektioner med varandra kring studiens utförande. 

Detta tillvägagångssätt har varit tidskrävande men vi anser att vår studie fått ett bättre 

sammanhang och ett jämnare språk tack vare det. Arbetet vi delade upp emellan oss var det 

empiriska sökandet, utförandet av intervjuerna och transkriberingen där vi gjorde hälften av 

arbetet var.  

 

4.7. Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) är syftet med lagen om etikprövning (SFS 2003:460) att 

skydda både den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. 

Samtidigt handlar forskningens etiska överväganden om att hitta en rimlig balans mellan 

kunskapsintresse och integritetsintresse. Å ena sidan är forskning värdefull eftersom den 

bidrar till samhällets och individens utveckling. Å andra sidan riskerar forskningen att kränka 

människors integritet eller dennes resultat kan missbrukas. Därför skall kvalitativt god 

forskning utföras med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar enligt 

etikprövningslagen (SFS 2003:460). Hur detta avvägs och genomförs blir avhängigt den slags 

forskning det är fråga om (Vetenskapsrådet 2011). Ur integritetssynpunkt anser vi inte vår 

studie som känslig, då vi inte har mött brukare och därför inte behandlat känsliga 

personuppgifter (SFS 2003:460 § 3) Med detta som utgångspunkt menar vi att vår studie inte 

har behövt etikprövas.  

De etiska övervägandena i vår studie har gjorts enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Principerna har till syfte 

att ge riktlinjer för förhållandet mellan forskare och informant så att en god avvägning vid 

konflikt kan ske mellan forskningskravet, som innebär metodförbättring och att tillgängliga 

kunskaper utvecklas och fördjupas, och individskyddskravet, som skyddar den enskilde 

individen mot otillbörlig insyn i dennes livsförhållande, psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Dessa principer kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: 

Informationskravet: Forskaren ska informera informanten om dess uppgift i projektet och de 

villkor som gäller för dennes deltagande. Därvid ska informanten upplysas om att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta alla inslag 
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i den aktuella undersökningen som rimligtvis kan tänkas påverka informantens villighet att 

delta. 

Samtyckeskravet: Forskaren ska inhämta informantens samtycke. Den som medverkar i en 

studie ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor den ska delta. 

Deltagaren ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för denne. 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga vilket innebär att det 

ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda människor som är insamlade för forskningsändamål 

får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2002).  

Då vi har genomfört kvalitativa intervjuer med socialarbetare har vi tillgodosett kravet på 

konfidentialitet genom att skydda den medverkandes identitet och dennes svar genom 

avidentifiering så att inte någons identitet ska kunna avslöjas. I vår studie har vi valt att ge 

informanterna fiktiva namn i alfabetisk ordning och för att inte röja de kommuner 

intervjupersonerna arbetar i har vi benämnt dem som Kommun A, B och C. Vi har i god tid 

skickat ut ett informationsbrev till varje informant som bland annat beskrivit syftet med vår 

studie, vem som har haft tillgång till det insamlade materialet och att all information vi fått 

enbart kommer användas i studieändamål och inget annat. Innan de planerade intervjuerna 

informerade vi deltagarna om samtycke samt att deras medverkande varit frivilligt och kunnat 

avbrytas när som helst. Samtidigt har vi försäkrat informanterna om att den inspelade datan 

kommer att raderas efter analysens genomförande. 

Vi anser att vår studie har varit till nytta för flera och på olika sätt. Detta eftersom ny kunskap 

om de professionellas synsätt på arbetet med våldsutsatta kvinnor som missbrukar kan leda till 

att nya aspekter på det studerade området dyker upp och resulterar i nya forskningsfrågor.  

 

4.8. Validitet och reliabilitet 
I historisk forskning brukar man ofta tala om trovärdighetens vikt för kvalitativ forskning 

(Ahrne & Svensson 2011). För att försäkra sig om att studien uppfyller villkoren för validitet 

och reliabilitet, det vill säga att den är trovärdig och tillförlitlig bör den insamlade empirin 
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producera dels en kunskap som är sann och dels en kunskap som kan upprepas av andra (May 

2011). 

Validitet handlar enligt Jönsson (2010) om att mäta det man avser att mäta och reliabiliteten 

handlar om precisionen i mätverktygen. Många forskare anser att det går och skaffa sig god 

kunskap om ett problem genom att intervjua professionella enbart genom att vara noggrann, 

väljer tillräckligt många och för studien relevanta intervjupersoner, ställer rätt frågor och 

kombinerar olika källor av kunskap. Jönsson (2010) varnar dock för att betrakta intervjuade 

informanters utsagor som ett ”objektivt” sätt att verifiera eller förkasta en teori om ett 

problem och framhåller vikten att förhålla sig kritisk och vara medveten om dessa inneboende 

problem.  

 

I vår studie har vi strävat efter transparens vilket inneburit att empirin har varit möjlig att 

diskutera och kritisera. I studiens tillvägagångssätt har vi redogjort för forskningsprocessen, 

beskrivit våra tankar och resonerat kring vårt metodval vilket vi anser har ökat studiens 

validitet. Samtidigt har vi varit medvetna om att vi som forskare hela tiden behövt ställa oss 

kritiska till de källor vi använt oss av för den typ av analys vi har velat genomföra. Vi menar 

är att det vi valt att undersöka har varit relevant för studiens syfte och att vår intervjuguide 

stärker dess validitet. Reliabilitet i en kvalitativ studie innebär att en annan forskare har 

möjligheten att intervjua samma personer med samma mätverktyg och uppnå samma resultat 

(May 2011). Eftersom människors beteende är i ständig förändring, kan en kvalitativ studie 

enbart ge svar till den intervjuades upplevelse vid just den tidpunkten. Detta kan innebära 

svårigheter i att mäta studiens reliabilitet.  

Studien har grundats på intervjupersonernas berättelser och vår beskrivning av deras 

verklighet, genom den transkriberade datan, har gett oss ett underlag som vi sedan analyserat. 

För att öka studiens tillförlitlighet har informanterna fått möjlighet att läsa det transkriberade 

materialet och komma med synpunkter och för att stärka vår studies giltighet har citat från alla 

intervjuer presenterats i resultatet.  
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5. Resultat/analys 

I följande kapitel redovisar vi resultatet från våra genomförda intervjuer. Vidare kommer 

dessa analyseras och problematiseras utifrån de teoretiska perspektiven samt den tidigare 

forskningen. Resultatet är systematiskt indelat i olika avsnitt som tillsammans kommer 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Avsnitten är indelade utifrån: 

• Socialtjänstens olika organisationsformer 

• Möjligheter och hinder i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk 

• Socialsekreterarens arbetssituation 

• Socialarbetarens yrkesroll 

 

Presentation av studiens informanter 

I den större A kommunen arbetar Anna, Bodil, Camilla och Diana som socialsekreterare på 

olika avdelningar. Alla fyra är utbildade socionomer och har varit verksamma inom 

socialtjänsten i mer än tio år.  

 

I den mindre B kommunen arbetar Elisabeth och Frideborg som socialsekreterare. De är 

utbildade socionomer och har över 15 års arbetslivserfarenhet var.  

 

I den tredje kommunen C som också är mindre, arbetar Gustav och Hannah som 

socialsekreterare. De är utbildade socionomer och har varit verksamma inom socialtjänsten i 

mindre än tio år. 

 

Informanterna arbetar på något sätt med ärenden som rör antingen våld i nära relationer eller 

missbruk. 

 

5.1. Socialarbetarens syn på socialtjänstens olika organisationsformer 
5.1.1. För- och nackdelar med arbetet i en specialiserad/integrerad organisation 

Socialsekreterare i kommun A uppfattar sin organisation som specialiserad eftersom 

socialtjänsten, där de är verksamma, är uppdelad i olika funktionsavdelningar såsom 

Ekonomiskt bistånd, Barn & Familj och Missbruk. Organisationens funktionsuppdelning kan 

förstås utifrån Webers (1983) tankar kring den ideala byråkratiska organisationen där 
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arbetsfördelningen är central och där bör finnas en tydligt definierad ordning av 

arbetsuppgifter där var och en har sitt speciella kunskapsområde.  

Diana ser olika fördelar med att arbeta i en specialiserad organisation: “jag ser som en fördel 

att vi är specialiserade, att vi inte tar hand om ekonomin för det tror jag hade tagit väldigt 

mycket fokus. Samarbetet med ekonomihandläggarna, det är därför jag föredrar att arbeta i 

en specialiserad organisation, eftersom man inte har ekonomiansvar”. En annan fördel Diana 

tar upp är vad hon kallar för specialistkunskap: “Det är på gång stora förändringar här inom 

närmaste åren för att jag tycker att det kostar också den här specialiseringen. Det kostar att 

få ihop samverkan och man vinner på att man blir mer tillsammans. Men någonstans behöver 

man ha sin specialistkunskap och man kan inte kunna mycket om precis allt heller. Det är så 

otroligt brett det här yrket. Det är väldigt många delar och man kan inte hålla sig 

uppdaterad”. Nackdelen Diana ser med den specialiserade organisationen är samverkan med 

andra enheter och myndigheter då den kräver tid och ekonomiska resurser.  

Även Camilla som arbetar på en annan avdelning ser nackdelar med en specialiserad 

socialtjänst där alla “gör sitt” och där det är otydligt vem som har huvudansvaret i olika 

frågor. Kunins et al. (2007) diskuterar också kring kravet av att ha klara och tydliga direktiv 

från organisation och chefer, specialiserad utbildning och ökad koordination mellan olika 

myndigheter för att kunna ge adekvat behandling för våldsutsatta kvinnor med missbruk.  

I kommun B uppfattar socialsekreterarna sin organisation som integrerad då de har 

övergripande ansvar för öppenvård och behandling samt utredning. Elisabeth ser en fördel för 

brukaren i att enbart ha kontakt med en socialsekreterare som sköter allt vilket bekräftas av 

Morén et al. (2010) och deras studie. De menar att i den integrerade organisationsformen möts 

brukaren av en socialarbetare som har huvudansvaret för samverkan kring individen i syfte att 

tillgodose dennes behov och önskningar. I enighet med Diana i kommun A anser Elisabeth att 

det är problematiskt för missbrukshandläggaren att också ha ansvar för ekonomiskt bistånd. 

Ur brukarens ekonomiska perspektiv tycker hon dock att det är bättre att ha två olika 

handläggare med separata ansvar men som ändå har ett tätt samarbete. Hon säger: “vi är ofta 

med på möten hos varandra, just därför att man ska få en helhetsbild och kunna hjälpa 

klienten att förstå varför man kanske inte får socialbidrag för allting eller när det blir avdrag 

/… / det tycker jag är oerhört bra, men jag tror också att den kanske är den lilla kommunens 

fördelar”.  

Även socialsekreterarna i kommun C upplever sin organisation som integrerad. Gustav tycker 

att denna organisationsform är att föredra när det gäller arbetet med våldsutsatta kvinnor med 
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missbruk eftersom samarbetet mellan enheterna fungerar bra “man kan plocka med sig en 

barnhandläggare i fall det finns barn involverade /… / det går väldigt mycket snabbare att få 

ihop någon slags helhetsbild”. Enligt honom är det positivt att arbeta i en liten kommun då 

socialsekreterarens fokus ligger på individen och inte på ansvarsområde. Samtidigt anser han 

att det integrerade arbetssättet tar mer tid och energi.  

Hannah tar dessutom upp “psykiatrin kontra IVO, två olika organisationer med två olika 

system. Man är ganska uppdelad däremellan men vi jobbar jättemycket med att försöka 

överbrygga det glappet så att vi har samordnade team hela tiden som ser till klientens bästa, 

strunt samma vem som dokumenterar vad, det är för klientens bästa /… / vi har det där nära 

samarbetet”. Det Hannah menar tydliggörs genom Johansson, Dellgran och Höjers (2015) 

beskrivning av vad som krävs för att människobehandlande organisationer ska fungera. 

Samordning, samverkan och samarbete inom och mellan professioner, enheter och 

organisationer är det som behövs i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk. 

 

5.1.2. Specialiserad- eller integrerad Socialtjänst? 

Socialsekreterarna i de tre kommunerna resonerar kring hur arbetet med våldsutsatta kvinnor 

med missbruk ser ut beroende på organisationens storlek. De som arbetar i mindre kommuner 

diskuterar för- och nackdelar med den specialiserade formen och de som verkar i en större 

kommun uttrycker tankar kring den integrerade. 

När det gäller en stor organisation med specialiserad socialtjänst säger Gustav i kommun C, 

som arbetar i en integrerad, att “vad gäller ansvar är det nog svårare i större kommuner /… / 

där det kommer hundratals ärenden på ett år så blir det säkert mycket viktigare att definiera 

eller avgränsa vem som är vems ärende, för det är mycket mer pengar och arbetstid och så 

vidare. Så det slipper vi ju här. Å andra sidan, det som är bättre, om man tänker så, i en stor 

kommun, är väl att de kan få upp mer rutiner och ett annat flyt i arbetet med de här kvinnorna 

kanske”. Gustavs tankar kring arbetssättet inom en specialiserad organisation kan 

begripliggöras med Webers (1983) byråkratiska modell. Enligt honom uppnås maximal 

arbetseffektivitet genom att socialarbetaren följer de givna reglerna och arbetar i den givna 

organisationsstrukturen. Detta förutsätter att de olika avdelningarna inom socialtjänsten 

tillsammans med chefer och personal sköter sina uppgifter på ett rationellt, objektivt och 

effektivt sätt.  
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Elisabeth i kommun B har också funderingar kring det specialiserade arbetssättet “här är vi 

ofta med på möte hos varandra, just därför att man ska få en helhetsbild och kunna hjälpa 

klienten att förstå varför man kanske inte får socialbidrag för allting eller när det blir avdrag 

och så. Och det tycker jag är oerhört bra, men jag tror också att det kanske är den lilla 

kommunens fördelar. Jag tror att det kan vara svårt att få till samarbetet på samma sätt i en 

specialiserad organisation, i en större kommun faktiskt. Här har vi bra samarbete med alla de 

andra och vi sätter alltid klienten i fokus”. Hennes resonemang kan ställas mot Morén et als. 

(2010) som menar att i den specialiserade organisationen bemöts brukaren av flera 

socialarbetare i olika enheter som på olika sätt samordnar sina insatser eller samverkar i syfte 

att tillgodose organisatorisk helhetssyn.  

I en liten, integrerad organisation “är det ju ofta så att man gör mer av allt. Man håller i 

helheten på ett annat sätt och det är klart att det påverkar arbetet” säger Anna som är 

yrkesverksam i en specialiserad socialtjänst i kommun A. Även Diana ser en fördel med den 

integrerade organisationen “man sitter så himla tätt ihop, man får lite mer en helhetsbild till 

skillnad från den specialiserade där det är enklare att slinka mellan och att man inte 

uppmärksammar det”. Dianas tankar stämmer överens med det Perlinski et al. (2011) visar i 

sin analys. De menar att i förhållande till den specialiserade organisationen är den integrerade 

bättre vad gäller samarbetet mellan socialarbetare med olika funktioner inom socialtjänsten. 

Inom den anses organisationens helhetssyn på brukare och deras problem vara det absolut 

viktigaste. 

Camilla tänker att kännedom om varandras enhet och arbetssätt samt närmare samarbete över 

gränserna är fördelar med det integrerade arbetssättet, samtidigt som hon tänker att nackdelen 

är svårigheten att hitta särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruk.   

 

5.1.3. Vilken organisationsform är att föredra? 

Vidare diskuterar socialsekreterarna kring vilken organisationsform inom socialtjänsten de 

skulle föredra att arbeta i.  

I kommun A föredrar socialsekreterarna att arbeta integrerat men ur olika synvinklar. Camilla 

skulle vilja ha en integrerad enhet som arbetar med våld i nära relationer och att utifrån det 

kunna plocka in specialiserad kunskap vid behov. Det hon menar är att den handläggare som 

brukaren möter skulle ha samordningsansvaret för de insatser som behövs. Camilla säger 

“drömmen är en integrerad organisation och att fokus ligger på den som är utsatt, den som 
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söker sig till oss och är i behov av stöd och hjälp /… / att man försöker samordna allting runt 

den, det är så man skulle vilja se det”.  

Bodil föredrar att arbeta i en organisation där hon har möjlighet att få en helhetssyn på 

brukarens livssituation och där fokus ligger på samarbete. Anna säger att “det jag allra minst 

skulle vilja ha är en specialiserad, administrativ roll enbart. Då tror jag faktiskt att vi hade 

varit många som sökt oss härifrån”. Diana tänker att ur brukarperspektiv är den integrerade 

organisationen att föredra eftersom brukaren då inte behöver träffa flera olika 

socialsekreterare med olika ansvarsområde vilket också gör samverkan enklare.  

Även socialsekreterarna i kommun C anser att den integrerade organisationen är att föredra. 

Gustav ser fördelar med både den specialiserade och den integrerade samt den blandade 

organisationsformen “men om jag fick välja en så skulle jag välja integrerad organisation, 

för jag tror att det egentligen inte är sämre för någon utan jag tror att den är bättre för 

många”. Vidare säger Hannah: “den handläggare som träffar brukaren sammankallar de som 

behövs och de försöker sedan hitta den bästa lösningen tillsammans”. 

Socialsekreterarna i kommun B föredrar däremot den blandade organisationsformen. 

Elisabeth tänker att “man är inom sin profession men ändå har samarbete med alla de andra 

och att man alltid sätter klienten i fokus”. Det hon menar är att en socialsekreterare inte 

behöver ha övergripande ansvar för både utredning och behandling. Frideborg skulle dock 

ibland önska sig en mottagningsenhet som har som funktion att kartlägga brukarens 

livssituation tillsammans med en insatsavdelning men “det går inte här /… / det är för litet, 

både för lite folk och för lite klienter”. 

Oberoende av socialtjänstens organisationsform menar Morén et al. (2010) att det krävs både 

helhetssyn och fördjupad kompetens hos socialarbetarna. Organisationsformen som de anser 

ger den bästa balansen mellan vårdkvalitet och arbetsvillkor är en kombination mellan 

specialiserade funktionsavdelningar och socialarbetare med integrerad kompetens, det vill 

säga socialsekreterare med kunskap om olika områden.  

 

5.2. Möjligheter och hinder i arbetet med våldsutsatta kvinnor med 
missbruk 
Bodil i kommun A tycker att “det här med våld i nära relationer har blivit mer 

uppmärksammat både i media och i olika kommuner. Om en kvinna måste ha hjälp på olika 

sätt då får hon den hjälpen hon behöver. Här tar man det mer på allvar både från kommunens 



29 
 

och politikernas sida, det är uttalat att det ska vara ett prioriterat område”. Bodils tankar 

kring våldsutsatta kvinnor med missbruk som en prioriterad målgrupp i kommunen kan ses ur 

två olika synvinklar. Å ena sidan kan vi se på socialtjänsten som en byråkratisk organisation 

vilken, enligt Weber, är ett maktinstrument som utgör ryggraden i politiska system med syfte 

att förverkliga demokratiska mål (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006; Rövik 2000). Å andra 

sidan är socialtjänsten en människobehandlande organisation men huvuduppgift att skydda, 

bibehålla eller förbättra det personliga välbefinnandet bland människor, i detta avseende 

våldsutsatta kvinnor med missbruk (Johansson, Dellgran & Höjer 2015). 

På socialtjänsten i kommun A finns enligt socialsekreterarna Kvinnofridsrepresentanter på 

flertalet avdelningar. Detta innebär att de har specialiserad kunskap om våld i nära relationer 

vilket är till hjälp för andra handläggare som kommer i kontakt med dessa frågor inom 

kommunen, menar de. Diana säger: “det är så himla bra att ha en representant som man kan 

prata med när man inte vet hur man ska gå vidare, vilka steg man ska ta och vad man ska 

tänka på”.  

Camilla beskriver att något som hindrar henne från att hjälpa våldsutsatta kvinnor med 

missbruk är att hon “inte kan ge insatser och inte heller kan bevilja dem som är för särskilt 

behov för personer i aktivt missbruk”. Det som hindrar är att de inte finns, att vi inte har 

insatser som är riktade till personer i aktivt missbruk vad det gäller våldsutsatthet /… / om 

man bara vill ha stöd eller hjälp med sin våldsutsatthet blir det svårt”. Anna, Diana och 

Camilla uppfattar socialtjänsten som en politisk och byråkratisk organisation vars struktur 

upplevs som problematisk. De ser på arbetsbelastningen som rätt “tung” då de arbetar med 

brukarens dubbla problematik och tycker att dokumentationen tar mycket tid. Enligt Anna 

skapar verksamhetssystemet dessutom förvirring kring “vilka som ska öppna ärenden och 

vem som gör vad. Det som påverkar själva arbetssättet är att vi måste rätta oss efter beslut 

som vi inte har varit delaktiga i /…/ vissa beslut är dåliga och ibland innebär stora 

förändringar /… / just när saker och ting bestäms ovanifrån är inte alltid positivt”. 

Socialsekreterarnas resonemang kring socialtjänstens problematiska organisationsstruktur 

stämmer väl överens med Morén et als. (2010) diskussion om den specialiserade 

organisationsformen. Enligt författarna eftersträvas samarbete av socialarbetarna, men 

missnöjet är stort i en funktionsuppdelad, specialiserad organisation då det inte fungerar på 

ledningsnivå.  

Det Bodil anser vara ett problem med organisationsstrukturen ur brukarperspektiv är att “vi 

kan inte riktigt skydda de här kvinnorna, vi har ingen tillgång till Kvinnojouren och vi skulle 
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vilja ha ett slags kvinnohus dit alla kan komma. Sen tycker jag att vi har en dålig öppenvård 

och alla verksamheterna och stödboendena är fulla”. Hennes resonemang styrks av den 

tidigare forskningen. Morén et al. (2010) hävdar att socialtjänstens specialisering och den 

strikt funktionsuppdelade organisationen misslyckas med att tillgodose brukarens behov och 

önskemål. Just när det gäller kvinnor med både missbruks- och våldsutsatthet och deras 

sammanflätade, komplexa problematik finns då risken att de faller mellan stolarna, mellan de 

olika funktionerna i en specialiserad organisation. 

Elisabeth i kommun B upplever att “organisationen jag arbetar i är ganska bra, både nämnd 

och mera”. Både Elisabeth och Frideborg tycker att det goda samarbetet mellan olika enheter 

i deras organisation och med andra verksamheter gör arbetet med våldsutsatta kvinnor med 

missbruk enklare. De ser på sig själva som en resurs i arbetet med dessa kvinnor. 

Verksamhetens behandlingsassistent och närheten till varandra “vi sitter på samma ställe, 

snabbare vägar” är andra resurser de tar upp. Det Elisabeth upplever som hinder i sitt arbete 

är “tillgängligheten till chefen, som inte alltid är den bästa /… /Jag önskar att vi var fler och 

framförallt att vi hade en förste socialsekreterare som var riktad mot vuxen. Sen kan tiden 

också vara ett problem då jag får avboka andra besök som kanske inte är lika prioriterade i 

det läget”. Kunskapsmässigt, tycker Frideborg “kan man alltid bli bättre”. Sedan tar hon upp 

dokumentationen vilken alltid är “ett bekymmer /… / vi måste skriva mycket och det blir 

liggande ärende för att vi har hög arbetsbelastning. Alla har fullt upp, det är inte det att 

någon är ovillig utan det handlar om att folk inte hinner eller orkar”.  

Socialsekreterarna i kommun C säger att de har “en väldigt bra socialnämnd som litar på 

våra bedömningar och litar på att vi ser individen och gör det som är bäst för den /… / det 

underlättar väldigt mycket när man kan känna att man har ett väldigt bra samarbete hela 

vägen”. Detta bekräftas av den tidigare forskningen där socialtjänstens organisation anses 

vara en avgörande länk mellan stat och medborgare när välfärdspolitiken intentioner ska 

förverkligas. Samtidigt betonas den integrerade organisationens helhetssyn på brukare och 

deras problem som den absolut viktigaste (Grell, Ahmadi & Blom 2013; Perlinski et al. 2011). 

Vidare tycker Hannah och Gustav att kommunens storlek “att det är så pass litet” gör att de 

har frihet i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor med missbruk. De nämner öppenvården som 

“inte är så stor så vi vet vilka alla är /… / så det är ganska lätt att göra det individanpassat 

och hitta snabba lösningar”. Gustav anser att boende är “den stora frågan och ett av 

problemen /… / just att om det är en våldsutsatt kvinna som missbrukar så är det väldigt svårt 

att få någonstans att bo”. Hannah håller med och säger att “det finns i princip inga 



31 
 

skyddande boende som tar emot dessa kvinnor. Placeringar blir alltid en diskussionsfråga 

men man kan inte komma ifrån sitt ansvar”. 

 

5.3. Socialsekreterarens arbetssituation 
5.3.1. Positiv påverkan på arbetssituationen 

Även här tas kommunpolitikerna upp som en positiv påverkan på socialtjänstens organisation. 

Både Diana och Camilla i kommun A uppfattar att våldsutsatta kvinnor med missbruk är en 

prioriterad målgrupp och att det finns ett politiskt intresse för att utveckla arbetet med dessa. 

Camilla säger att “det finns en ökad förståelse som har kommit med tiden att våld 

överhuvudtaget är en jättestor del av socialtjänstens arbete”. Detta talar emot den kritik som 

enligt Ekström (2015) har riktats mot det sociala arbetet och socialarbetare. Dels för att de 

misslyckas att ge stöd till våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt, dels för att skuldbelägga 

kvinnan och inte se våld mot kvinnor i nära relationer som ett problem. 

Vidare upplever socialsekreterarna i kommun A att de har en bra arbetsmiljö, trots det stora 

inflödet av ärende de får från andra enheter inom avdelningen vilket gör att arbetet uppfattas 

som “stressigt i perioder, det går upp och ner /… / det är en tung problematik vi jobbar med. 

Men, vi har handledning och vi har mycket stöd av varandra”.  

Socialsekreterarna i kommun B lyfter fram samarbetet i enheten som välfungerande. Elisabeth 

säger “vi har bra samarbete och det är nära. Man kan gå in och prata med vem som helst och 

vi hjälper varandra. Det är en väldigt stor trygghet”. I den tidigare forskningen tar Alm 

(2015) upp hur arbetet mellan olika professioner i en arbetsgrupp, genom delandet av kunskap 

med varandra, diskussioner och rådgivning, skapar bra samarbete. I möten, i handledning eller 

när socialarbetarna känner sig osäkra på hur ett problem ska hanteras, diskuterar de med 

varandra, tolkar brukarens problem och förslag till lösningar ges.  

Till skillnad från Camilla i kommun A som uttryckte missnöje vad gäller arbetet med två 

olika ansvarsområde, tycker Hannah i kommun C att det är till brukarens fördel att hon har 

kombinerade arbetsuppgifter i sin tjänst. Hannah hävdar att “det är bra just för den här 

gruppen kvinnor för att man hamnar verkligen mitt i problemet, man ser helheten på så vis. 

Fördelen är att man får möjlighet att se hela individen och jag behöver inte lägga bort ett av 

områdena till någon annan utan jag har mandat för hela paketet på något vis. Då kan man 

också bedöma lite vad det är vi behöver ta nu, vad kan vänta, vad kan vi ta sen, vad är det 
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akuta. Ska man kombinera två områden så tror jag att missbruk och våld i nära relationer är 

två bra områden att kombinera”.  

I enighet med socialsekreterarna i kommun B tar Hannah också upp fördelen med att sitta 

nära andra handläggare med andra ansvarsområde. De får på så sätt insyn i varandras arbete 

och kan tillgodose brukarens behov. Detta förutsätter bland annat samarbete mellan olika 

professioner vilket utgör ett gemensamt karaktärsdrag för människobehandlande 

organisationer (Johansson, Dellgran och Höjer 2015). 

Hannah ser på ärendedokumentation som en självklarhet i sitt arbete och 

säger: ”Organisationen här är jätteduktig på att se vad man kan göra och avlasta. Vi upplever 

inte att vi överdokumenterar, och nu har vi fått mycket hjälp och resurser i form av 

socialassistenter som hjälper oss med all aktföring. Det underlättar jättemycket, man har 

verkligen tänkt till kring helheten och det är väldigt bra och då kan vi fokusera mer på 

klienten”. Vidare beskriver hon sin arbetsplats som “ett lite lyxigt socialkontor på många sätt 

/… / det är en väldigt glad och positiv stämning här och det är verkligen jättepositivt att vi 

har kunnat sätta vår prägel på hur vi vill jobba”.  

Både Hannah och Gustav uppfattar att stödet från ledningen, handledningen och klimatet på 

arbetsplatsen gör att de klarar sin arbetsbelastning “man går till jobbet med en positiv känsla 

och kan åka hem med en positiv känsla”. Socialsekreterarnas beskrivning av sitt arbetssätt 

leder tankarna till Liljegren och Parding (2010). De lyfter upp begreppet yrkesprofessionalism 

som drivs av och bygger på professionens logik med handlingsutrymme som en central aspekt 

och baseras på kollegialitet, kunskap och tillit från ledningsnivå. 

 

5.3.2. Negativ påverkan på arbetssituationen 

Det som socialsekreterarna i både kommun A och B anser påverka arbetet med våldsutsatta 

kvinnor med missbruk är arbetsbelastning, boendesituation och komplexiteten i brukarens 

dubbla problematik.  

Vad gäller det administrativa arbetet säger Bodil i kommun A “trots att vi har fått dubbelt så 

många assistenter blir det administrativa bara större och större och det känner jag inte mig 

bekväm med. Vi ska utföra mer och mer administrativt arbete och vilka är det då som får 

stryka på foten? Det är våra klienter och det tycker jag är en viktig bit”. Diana tar också den 

tidskrävande ärendedokumentationen som leder till mindre tid för brukaren.  
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Diana och Gustav i kommun C upplever att diffusa direktiv från ledningen påverkar deras 

arbete och skapar förvirring. Det som kunde ha gjort arbetet lättare menar Diana är tydlighet, 

rutiner och administrativt stöd. Men Gustav i kommun C säger “vi har inte så tydliga direktiv 

uppifrån vilket är både bra och dåligt, det blir väldigt förvirrande vad man ska göra 

egentligen. Jag menar politiker och policydokument /… / men det blir också mycket lättare att 

göra lite det man själv tycker”. I arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk är Gustavs 

olika typer av arbetsuppgifter svåra att reglera då han måste agera utifrån kvinnans 

individuella problematik. Detta ger Gustav en stor handlingsfrihet i sitt arbete (Alm 2015). 

Bodil känner sig frustrerad eftersom “tidigare hade vi mer möjlighet att vara ute på fältet. Vi 

hade fältare och det kan man sakna faktiskt. I början när alla fältare konverterades till 

socialsekreterare så försökte vi att göra både och, men det håller inte”.  

Camilla är mindre nöjd med att socialtjänstens organisation är spretig och att de anställdas 

utbildnings- och kunskapsnivåer varierar. Det hon är missnöjd med är att hon har dubbelt 

ansvar och måste arbeta med två olika problemområden samtidigt ”detta tar jättemycket kraft 

och energi att försöka göra både och. Så det påverkar mitt arbete negativt och mina kollegors 

arbetsmiljö då de måste göra mitt jobb. Jag tycker inte det är rätt mot någon”. 

Bodil, Diana och Camillas uppfattningar om hur organisationen faktiskt fungerar och hur den 

skulle kunna fungera stämmer väl överens med Liljegren och Pardings (2010) resonemang. 

De menar att det finns svårigheter i styrningen av professionella i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor med missbruk eftersom socialarbetarna och organisationen kan ha olika syn på hur 

verksamheten ska bedrivas. 

Socialsekreterarna i kommun B upplever sitt arbete som “stressigt och svårt därför att vi har 

ingen att fråga här, det är vi som ska veta mest. Vi skulle vilja ha mer personalresurser och 

en chef som kunde mer än oss om det här för det är svåra frågor. Det skulle vara skönt att ha 

en chef som man kan luta sig emot”. Då arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk 

många gånger upplevs som tungt och komplext, kan vi förstå socialsekreterarnas behov av 

stöd och ledarskap. I teorin om människobehandlande organisationer anses relationsbaserade 

ledarskapsfunktioner såsom att motivera, vara lyssnande och empatisk, kompetensutveckla, 

skapa tillit vara till gagn för socialarbetaren (Johansson, Dellgran & Höjer 2015).  
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5.4. Socialsekreterarens yrkesroll 
5.4.1. Roll som myndighetsutövare 

Socialsekreterarna i kommun A uppfattar sin roll som myndighetsutövare både som 

kontrollerande och stödjande men på olika sätt. Det Anna upplever som anledning till att de 

våldsutsatta kvinnor med missbruk hon möter är restriktiva och inte alltid berättar hur deras 

verklighet ser ut, är att de träffar just myndighetsutövare. Samtidigt som hon utgår från den 

professionella relationen till kvinnorna säger hon: “vi är regelstyrda /… / här jobbar vi rätt 

mycket på att faktiskt inte bli medberoende. Det är ändå en professionell relation vi har med 

våra klienter. Vi tar självständiga beslut men vi tycker olika. Man kan inte gå utanför ramen 

allt för mycket. Vi går inte och beviljar något som vi inte tror på”. Annas resonemang kring 

sin roll som myndighetsutövare kan sättas i relation till Webers teori om byråkrati där 

maktutövning alltid är auktoritet, vilket gör att den blir stabiliserad och accepterad av de 

professionella i deras arbete. Samtidigt kan maktutövarens handlingsfrihet, dels innebära en 

möjlighet för denne att välja sättet att agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag 

sätter, och dels ha en professionell hållning och kunskap som inverkar på vilka beslut är 

meningsfulla och rimliga (Weber 1983; Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

Diana ser på sin roll som kontrollerande som en form av stöd för brukaren och tycker att det 

finns ett syfte med den “det är inte så att jag tvingar någon att lämna drogtester bara för att. 

Jag har ingen möjlighet att tvinga någon utan jag kan bara motivera. Det blir både form av 

kontroll och stöd i samma. Regelstyrd är jag och det är viktigt att jag inte bara gör lite på 

känn. Det ska inte skilja om en person träffar mig här eller på en annan socialtjänst eller min 

kollega. Det ska vara rättssäkert. Sen ska man vara rätt tydlig med det man berättar från 

början, vilka ramar vi har osv. eftersom det är många som inte riktigt förstår eller tror att vi 

har mycket större möjligheter än vi har”.  

Camilla tar också upp sin roll som kontrollerande och säger att: “det är viktigt hur man 

hanterar det därför att man kan vara kontrollerande, det låter som ett negativt ord, men vi 

behöver göra en viss kontroll av personer som söker stöd /… / viktigast är att personen 

kommer i trygghet. Om man bara är stödjande så måste man ändå kräva vissa saker. Man får 

försöka hitta en balans mellan de två för att det är oerhört viktigt att det funkar men att man 

gör det med värdighet och respekt. Man måste kontrollera vissa saker men man måste göra 

det på rätt sätt och det kommer lite med tiden”.  

Socialsekreterarna ser sig begränsade av bland annat lagar och resurser men ser samtidigt sina 

erfarenheter som ett hjälpmedel i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk “det blir 
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enklare ju längre man har jobbat med detta, man blir självsäker i sin yrkesroll och man litar 

mer på sig själv och sina bedömningar. Efter man har jobbat ett tag så vet man också vilka 

utsvävningar man kan göra och i vilka lägen”. Erfarenheten socialsekreterarna innehar och 

som utgör ett verktyg i deras arbete kan benämnas som tyst kunskap. Denna form av kunskap 

anses svår att explicitgöra då den till stor del baseras på den professionelles intuition, vilken i 

sin tur baseras på praktiska och teoretiska erfarenheter. Den innebär att den professionelle vet 

hur den ska agera rent praktiskt i situationer som uppstår i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

med missbruk (Liljegren & Parding 2010). 

I kommun B upplevs myndighetsrollen som en kombination av stödjande och kontrollerande. 

Både Elisabeth och Frideborg berättar att de är regelstyrda men att arbetet de utför är 

självständigt.  

Gustav och Hannah i kommun C upplever sig själva som mer självständiga än regelstyrda i 

sitt arbete och mer stödjande än kontrollerande i sin yrkesroll. Å ena sidan känner sig Gustav 

“bekväm med att kunna luta sig tillbaka på reglerna och kunna hänvisa till det”. Å andra 

sidan tycker han sett ur brukarens perspektiv att “bara det att man är socialsekreterare 

skapar på något sätt en känsla av kontrollerande. Folk förväntar sig att jag ska vara mer 

kontrollerande än vad jag själv tror att jag är. Det finns på något sätt inbyggt i relationen /…/ 

sen tycker en del, unga mellan 20 och 30 år, att det är ganska skönt att de har någon som 

kontrollerar dem. Både att det blir struktur och fyrkantighet och att det ställs krav på dem, 

men också att det kan få tillfällen att vara duktiga och visa sig kompetenta. Jag tror att 

kontrollerande också kan vara positivt”. 

Gustav ser på organisationens regler som en form av nödvändig kontroll då de ger honom 

både stöd och frihet i sitt arbete att agera för brukarens bästa. Hans förhållningssätt till den 

kontrollerande delen av sin yrkesroll stämmer överens med det Evans och Harris (2004) 

kommit fram till i sin artikel. De menar att regler och förordningar i en organisation inte 

automatiskt behöver likställas med större kontroll av den professionelles arbete, i stället kan 

fler regler skapa mer handlingsfrihet. 

Till skillnad från Gustav säger Hannah att hon upplever sig inte “så värst regelstyrd ändå, vi 

har väldigt mycket frihet under ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

klienten. Jag försöker jobba väldigt mycket stödjande för jag tror inte att man ska kontrollera. 

Min roll är mycket mer stödjande och det passar mig som person bättre”. Enligt henne spelar 

erfarenheten mindre roll, det hon anser som mer väsentligt är hur man är som person, viljan 

att göra skillnad och inte fastna i brukarens komplexa problematik. “Jag hoppas att jag kan få 
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behålla min lite naiva inställning i många år framöver. Samtidigt måste man ändå vara så 

professionell att känner man att man inte längre kan jobba för klientens bästa, att man inte 

längre har orken, energin eller lusten längre och liksom fastnat i sina fyrkanter då måste man 

göra någonting annat, hitta en annan väg för då hjälper det ingen att man sitter där och…”. 

Likt Hannahs tankar om sitt förhållningssätt till sin yrkesroll menar Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) att hur handlingsfrihet i det sociala arbetet skapas och används beror på 

professionalitet, samspelet mellan den professionelle och brukaren men också vem 

socialarbetaren är som person.   

 
5.4.2. Socialsekreterarens handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk upplevs som stort av 

socialsekreterarna i kommun A. Samtidigt säger de att det finns organisatoriska ramar (lagar, 

ekonomiska resurser mm), begränsade insatser och yttre faktorer såsom boendesituation, 

kvinnojourer samt arbetsmarknad att förhålla sig till. Diana tycker att “ju större 

handlingsutrymme man har desto större ansvar blir kopplat till och det är lite hur man är som 

person. En del personer gillar verkligen att ha stort handlingsutrymme, man känner sig fri 

och man kan vara kreativ men då blir det också baksidan av det. Det är det här med att har 

jag gjort tillräckligt? Skulle jag kunnat göra annorlunda?”.   

I likhet med Diana tar den tidigare forskningen upp orsaken till varför handlingsutrymme 

utgör ett intressant fenomen i spänningsfältet mellan organisation och profession. Även om 

handlingsutrymmet anses som nödvändigt för det professionella arbetet kan det skapa 

förvirring hos den professionelle ifall det är för stort (Liljegren & Parding 2010).  

Camilla ser på kreativiteten som ett verktyg i sitt arbete när handlingsutrymmet blir begränsat: 

“om jag inte har insatser att erbjuda då kan jag inte fatta beslut om någonting, då får man 

vara lite uppfinningsrik också och kolla om man kan lösa det på ett annat sätt utan ett 

formellt beslut. Ofta måste man vara kreativ och tänka snabbt. Kreativiteten kommer med 

tiden, erfarenheten. Det viktigaste är att de som jobbar med detta, att de kanske har jobbat ett 

tag. Jag tror att det är bra att man vet hur socialtjänsten fungerar. Det hade jag inte koll på 

när jag kom ut som färdigutbildad socionom. Jag hade en bild av hur det skulle vara men så 

är det inte riktigt när man väl kommer ut sen. Så det är väl bra att man har den kunskapen de 

önskar för att det är i förhållande till att man ska samarbeta med andra så man inte tror: men 

det kan jag göra! Men det kan du inte alls det! Men man lär sig. Det går inte att kunna allt för 

att det är så stort, det är så mycket. Där man hamnar, där får man specialisera sig på något 
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sätt.” Liksom Camilla anser Liljegren och Parding (2010) att kunskapen som krävs för att 

utföra professionellt arbete förvärvas främst via högre utbildning samt genom det praktiska 

arbete varvid de professionella socialiseras in i arbetet. Det är under den första tiden i det 

praktiska arbetet socialisationen in i yrket är som starkast och som den professionella, kanske 

i synnerhet de nyutexaminerade, följaktligen behöver sina kollegor för att lära sig utöva yrket.  

 

Elisabeth och Frideborg i kommun B tycker att de har stort handlingsutrymme vad gäller att 

fatta beslut i ärenden och de har den friheten de behöver i sitt arbete. I likhet med 

socialsekreterarna i kommun A upplever de sig styrda av lagar och regler i sitt arbete vilket, 

säger de, begränsar deras handlingsutrymme. Även här lyfts kreativiteten upp av 

Frideborg som ett verktyg i de fall handlingsutrymmet är begränsat “det kan behövas lite 

övertalningsförmåga ibland, ibland får man strida för sin sak”. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) berör handlingsutrymme som en möjlighet att agera mellan regler. 

Eftersom socialsekreterarnas handlingsutrymme formas i samspelet mellan organisation och 

profession framträder det på olika sätt beroende på sammanhang. Socialarbetarens person och 

dennes intresse och värderingar blir aspekter på hur handlingsutrymmet nyttjas, i detta 

avseende i form av kreativitet.    

Socialsekreterarna i kommun C upplever sitt handlingsutrymme som stort och ser sig inte 

begränsade av någonting, däremot resonerar Gustav kring vad som skulle kunna begränsa det. 

Han tänker att handlingsutrymmet kan påverkas av både arbetslivserfarenheten “om man är 

trygg i det i vad man gör eller vet vad man ska göra så blir det nog säkert mycket lättare att 

ta för sig” och arbetsbelastningen “att ha tid att göra mer än det man absolut måste. Många 

har väl säkert inte den tiden så då blir det att man får prioritera”. Vidare säger han att när det 

gäller våldsutsatta, missbrukande kvinnor är det väldigt mycket som behövs. Det krävs en 

socialarbetare med övergripande ansvar som håller ordning på allt “när kvinnan själv inte är 

kapabel utifrån sin livssituation. Men det utrymmet finns ofta. Det största hindret egentligen 

är om klienten själv inte vill det, då blir det mycket svårare att få någonting gjort”. 

 

5.4.3. Organisationens och professionens krav och dess påverkan på det sociala arbetet 

Vad gäller kraven från socialtjänstens organisation är socialsekreterarna i kommun A eniga 

om att framförallt budgeten utgör spänningsfältet mellan organisation och profession i deras 

arbete. Diana säger “det handlar mycket om pengar och ibland känner jag att jag inte kan 
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följa lagen när en person till exempel behöver behandling”. Camilla fortsätter på Dianas 

resonemang “det är klart att organisationen säger rätt mycket om budget, håll budget! Det är 

mycket frågor kring pengar, allting kostar pengar och min profession kan säga mig att jag i 

det här läget struntar i att detta kostar pengar, detta är någonting vi måste göra. Så att det är 

klart att där emellan kan det så klart skära sig. Det kan bli att mina chefer säger: Nej, den 

här placeringen är för dyr! Du får hitta någonting annat! Medan jag i min profession kanske 

tycker: Men det här är det bästa för den här personen! Det kan visa sig att man kanske får 

hitta en annan lösning. Organisationen tänker ibland på att det kostar pengar nu men hur 

mycket kommer det kosta nu, men inte helt fullt ut. Då är det väldigt mycket här och nu”. Hon 

kan här ses som vad Johansson (1997) benämner som organisationsrepresentant, en 

förhandlare som ingår i en trepartsrelation där hon måste upprätthålla två slags relationer, dels 

till brukaren och dels till organisationen. Å ena sidan sätter organisationens fastställda ramar 

gränser, men Camilla som professionell, kan också sätta egna gränser och påverka de 

organisatoriska. Å andra sidan även om hon känner sig uppbunden av organisatoriska regler 

lämnar dessa alltid utrymme för tolkning och tillämpning. Camillas tolkningsföreträde 

gentemot brukaren ger henne på så sätt makt att avgöra hur reglerna ska tolkas (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Camilla nämner dock hur tolkning av lagar hindrar henne från 

att ta beslut i sina ärende “jag kan tycka att jag kan tolka Socialtjänstlagen såhär men att 

någon politiker tolkar den på ett annat sätt och då är det väldigt tydligt uppifrån att vi tolkar 

den inte så, vilket innebär att vi kan inte ta det beslutet”.  

Bodil tar upp det administrativa arbetet och regler kring ärendedokumentation och säger 

“man pratar så mycket om socialsekreterarens roll och stress, sjukskrivningar, utbrändhet 

samtidigt som man lägger på en massa arbetsuppgifter som man tidigare inte har haft. Jag 

får inte riktigt ihop det faktiskt. Då blir det för mig bara ett spel för galleriet, att man bara 

pratar om det. Men jag är helt övertygad om att vi framåt kommer förändra det”. Ur den 

professionelles perspektiv anses i den tidigare forskningen dokumentationen vara ett 

bekymmer. För det första relaterar den professionelle sina handlingar till redan dokumenterad 

kunskap, för det andra tar själva dokumentationen i sig både tid och energi (Liljegren & 

Parding 2010). 

Utifrån sin yrkesroll tänker Anna att organisationsförändringar påverkar hennes kontinuitet i 

arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk som målgrupp. Det hon menar är att dessa 

organisationsförändringar kan innebära “klientbyte eftersom vi flyttar över en del ärenden oss 



39 
 

emellan och för klienten innebär det handläggarbyte och det tänker jag är någonting som bör 

undvikas. Ibland finns det en poäng med det, men inte allt för ofta”.  

I kommun B anses också budget och dokumentation skapa motsättningar i socialsekreterarnas 

arbete med våldsutsatta kvinnor med missbruk. Elisabeth säger att “vi får igenom våra 

placeringar fast vi har ett besparingskrav på oss. Vad gäller just den biten så tycker jag inte 

att det krockar. Sen kan det skära sig när det gäller antal ärenden då vi är två handläggare. 

Självklart skulle man vilja jobba mer intensivt med klienten men det finns inte tid. Jag brukar 

säga att: Förr var jag socialsekreterare, nu är jag sekreterare! Och där krockar det”.  

 

Gustav och Hannah i kommun C upplever inte att de har så mycket krav på sig från 

organisationen men de säger “vi måste minska kostnaderna och minimera antalet 

institutionsdagar /… / det går inte att bevilja en jättedyr placering någonstans, man har en 

regelbok att förhålla sig till. Men, vi har en väldigt förstående nämnd som oftast går på de 

besluten som vi föreslår och då kan vi skapa det bästa för individen. Sen har vi och vår chef 

samma inställning till hur vi vill att det ska funka”. Gustav anser att hans profession går 

ganska bra hand i hand med kraven uppifrån. Samtidigt som han känner att “det kan brytas 

lite mer mellan professionen och det personliga snarare än organisationsmässigt. Jag kan 

personligen tycka att: den brukaren borde också kunna få insatser! Men det kan jag inte 

riktigt professionellt stå för och det kan vara jobbigt”. Att tillhöra en organisation medför att 

socialarbetaren inte alltid agerar på eget bevåg. Vissa handlingar och i detta fall krav på 

budget är organisationens och inte den professionelles egna. Samtidigt som de professionella, 

i detta fall Gustav och Hannah, förhåller sig till organisationens krav är de i viss mån 

självständiga människor med egna idéer, motiv och åsikter (Johansson 1997). 
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6. Avslutning 

6.1. Sammanfattning 
För att genomföra vår studie om socialarbetarens förhållningssätt till både sin yrkesroll och 

socialtjänstens organisation i arbetet med våldsutsatta kvinnor som missbrukar har vi använt 

oss av kvalitativa intervjuer. Eftersom samtliga informanter har utgått från sig själva i sina 

uppfattningar innebär detta att andra socialsekreterare med samma ansvarsområde kan ha 

andra uppfattningar och därmed dra andra slutsatser som kan medföra ett annat resultat. I den 

genomförda studieanalysen framkommer det tydligt att det finns spänningar mellan 

socialarbetarens uppdrag och organisationens krav. Med våra frågeställningar som 

utgångspunkt har vi klassificerat studiens empiri i olika avsnitt och därmed fått en djupare 

förståelse för socialarbetarens upplevelser av sitt arbetssätt gentemot kvinnornas komplexa 

livssituation.  

       

Hur uppfattar socialarbetaren den organisation han/hon verkar i? 

I den större kommunen uppfattar socialsekreterarna socialtjänstens organisation som 

specialiserad. Uppdelningen av olika funktionsavdelningar och specialistkunskap anses vara 

fördelar i arbetet medan samverkan med andra enheter och myndigheter upplevs som 

problematisk då den kräver tid och ekonomiska resurser. Socialsekreterarna i de mindre 

kommunerna arbetar i en integrerad socialtjänst där samarbetet mellan organisationens 

enheter, kommunens storlek och samordnade team med en huvudansvarig socialsekreterare 

ses som fördelar. Nackdelen de nämner är att det integrerade arbetssättet tar mer tid och 

energi.  

Socialsekreterarna i den större, specialiserade organisationen tänker att i en integrerad 

socialtjänst får socialarbetaren helhetssyn på brukarens problematik. De som verkar i den 

integrerade socialtjänsten anser att ett specialiserat arbetssätt å ena sidan innebär större 

arbetsbelastning, å andra sidan skapar rutiner och ett flyt i arbetet. Samarbete, samverkan och 

helhetssyn på brukarens problematik anses vara anledningar till varför de flesta 

socialsekreterarna föredrar att arbeta integrerat. 
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Vad upplever socialarbetaren förenklar eller försvårar sitt arbete med våldsutsatta kvinnor 

med missbruk? 

Socialsekreterarna i den större kommunen upplever att den specialiserade kunskapen och 

organisationens Kvinnofridsrepresentanter samt att målgruppen är prioriterad både från 

kommunens och politikernas sida förenklar arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk. 

Organisationens struktur och verksamhetssystem, brist på särskilda insatser och boende, 

arbetsbelastning, ärendedokumentation, tillgång till Kvinnojouren och dålig öppenvård 

uppfattas som hinder i deras arbete. I de mindre socialtjänstorganisationerna anses 

kommunernas storlek och dess socialnämnder, samarbetet och handlingsutrymme förenkla 

socialsekreterarnas arbete. Det som försvårar yrkesutövandet är tillgänglighet till chefen, brist 

på personalresurser och kunskap samt skyddade boenden, dokumentation och hög 

arbetsbelastning. 

I den större kommunen uppfattas kommunpolitikerna, arbetsmiljön och arbetsklimatet ha en 

positiv påverkan på socialsekreterarnas arbetssituation. I de mindre kommunerna nämns 

organisatoriska resurser, samarbete, arbetsklimat och kombinerade arbetsuppgifter. 

Den spretiga organisationen, diffusa ledningsdirektiv, arbetsbelastning, tidskrävande 

ärendedokumentation, ingen tid till fältarbete, varierande utbildnings- och kunskapsnivåer hos 

de anställda, dubbelt ansvar för brukarens komplexa problematik och boendesituationen 

upplevs påverka socialsekreterarnas arbetssituation i den större kommunen på ett negativt sätt. 

I de mindre kommunerna tas ledningsdirektiven och brukarens problematik upp men också 

chefens brist på specialistkunskap, personalbrist och det svåra och stressiga arbetet med 

våldsutsatta kvinnor med missbruk.  

 

Hur förhåller sig socialarbetaren till sin yrkesroll i arbetet med våldsutsatta kvinnor med 

missbruk? 

Samtliga socialsekreterare uppfattar sin roll som myndighetsutövare både som kontrollerande 

och stödjande men på olika sätt. De känner sig regelstyrda men fattar självständiga beslut. I en 

av de mindre kommunerna upplever socialsekreterarna sig mer stödjande än kontrollerande i 

sin yrkesroll och mer självständiga än regelstyrda i sitt arbete. 

Socialsekreterarnas handlingsutrymme i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk 

upplevs vara stort i de tre kommunerna. I den större kommunen och en av de mindre 

begränsas handlingsfriheten av organisatoriska ramar (lagar, ekonomiska resurser mm), 
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otillräckliga insatser och yttre faktorer såsom boendesituation, kvinnojourer och 

arbetsmarknad. Det som vidgar socialsekreterarnas handlingsutrymme är erfarenhet, 

kreativitet och kunskap. I den tredje kommunen anser socialsekreterarna sig inte begränsade 

av något. 

Budget, regler kring ärendedokumentation, organisationsförändringar och dess påverkan på 

både handläggare och brukare samt tolkning av lagar utgör spänningar mellan 

socialsekreterarnas uppdrag och socialtjänstorganisationens krav i den större kommunen. I de 

mindre kommunerna nämns budget och ärendedokumentation men också arbetsbelastning.  

 

6.2. Slutdiskussion 
I vår slutdiskussion kommer vi resonera kring och reflektera över de olika avsnitt vi tidigare 

tagit upp i resultat/analysdelen. Dessutom kommer vi beröra ytterligare aspekter av det sociala 

arbetet som våra informanter bedriver som vi anser är viktiga att belysa både för oss och för 

vidare forskning. Samtidigt som dessa diskussioner ger en återblick in i vår forskning, knyter 

denna slutdiskussion ihop vår studie. 

När vi sökte underlag inför denna studies problemformulering upptäckte vi att missbrukande 

kvinnor får hjälp, men hjälpen de får för sin våldsutsatthet begränsas dels av missbruket, dels 

av hur arbetet inom socialtjänsten ser ut beroende på kommunstorlek. Vi ville därför få 

djupare förståelse för hur socialarbetaren som verkar inom socialtjänsten förhåller sig till sin 

yrkesroll och organisationen i arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk. Dessa 

fördjupningar har utgjorts genom jämförelser mellan studiens resultat, tidigare forskning samt 

teorier om människobehandlande organisationer, Webers byråkratiska modell och 

socialarbetarens handlingsutrymme.  

Studieresultatet påvisar att arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk är prioriterat på 

olika sätt i de tre kommunerna där vi genomförde våra kvalitativa intervjuer. I den större 

kommunen är målgruppen prioriterad både från politikers- och kommunens sida till skillnad 

från de mindre kommunerna. I den ena mindre kommunen har det strukturerade arbetet endast 

pågått sedan ett år tillbaka och i den andra kämpar socialsekreterarna för att lyfta fram 

målgruppen till ledning och kommunpolitiker. Hur kan det komma sig att det skiljer i 

prioriteringsordning mellan kommunerna? Vi tänker att kommunstorlek kanske kan vara en 

faktor, att det finns fler utsatta individer och behovet av insatser är större än i en mindre 
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kommun. Vi funderar också kring socialsekreterare och andra yrkesprofessioners intresse för 

dessa frågor och hur detta i sin tur kan påverka arbetet med målgruppen i kommunerna. 

När vi har tittat på socialtjänstens organisationsform och hur den kan påverka det sociala 

arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk har vi funnit att socialsekreterarna hamnar i 

kläm mellan organisationens krav och kvinnornas mångfacetterade problem, mellan 

begränsade ekonomiska resurser och kvinnornas akuta behov av skydd och stöd oberoende av 

organisationsform och kommunstorlek.  

Den återkommande kostnadsfrågan uppfattar vi utgöra en stor del i socialsekreterarnas arbete 

då den ständigt är något de är tvungna att förhålla sig till. Dyra placeringar, behandlingar och 

specialistkunskap ställs mot den enskilde individen och dennes behov av stöd och hjälp och 

då undrar vi ur socialarbetarens perspektiv: Vilken vågskål väger tyngst? Vems behov ska den 

tillgodose? Organisationens eller brukarens? 

I den tidigare forskningen är välfungerade samverkan, samarbete och samordning en 

nödvändighet i det sociala arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk för att 

socialsekreterarna ska kunna ge rätt insatser. Vårt studieresultat visar att en specialiserad 

socialtjänst försvårar samverkan då den kräver organisationens ekonomiska resurser och 

begränsar socialsekreterarnas tid med dessa kvinnor. Det integrerade arbetssättet och 

helhetssynen på kvinnans livssituation möjliggör en god samordning som ger kvalitet i arbetet 

men upplevs vara tids- och energikrävande av socialsekreterarna. 

Vi uppfattar att de socialsekreterare vi har intervjuat har stor handlingsfrihet men är tungt 

arbetsbelastade. När det gäller mötet med våldsutsatta känner vi att det handlar mycket om 

vad de väljer att göra med sitt handlingsutrymme och på vilket sätt de använder sin kunskap. 

Den generella kunskapen om både våld och missbruk upplever vi ger mer förståelse för 

kvinnans mångfacetterade problem. Socialarbetarens vilja, ambition och sitt intresse för 

djupare kunskap anser vi gör skillnader i vem kvinnan möter och hur hon får hjälp.  

När det gäller frågan om våld, visar tidigare forskningsstudier att den missas eller inte ställs 

av socialarbetare som kommer i kontakt med målgruppen. Även våra intervjupersoner 

uppfattar att frågan om våld missas på många ställen, bland annat inom vården och de betonar 

därför vikten av att våga ställa frågan och våga se att våldet finns. Socialsekreterarna tycker 

att kvinnor med missbruk sällan pratar om våldet själva och då anser de att det ligger i deras 

händer att sprida kunskap till andra yrkesgrupper, att skapa en tillitsfull relation till kvinnan 

innan frågan ställs samt veta hur och när den ska ställas. 
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Vi upplever att arbetet med dessa kvinnor kräver mycket utav de yrkesverksamma. Viljan av 

att göra gott krockar många gånger med krav från såväl samhälle, organisation som brukare. 

Vad som framkommit flertalet gånger i vår studie är socialsekreterarens syn på sin roll. I den 

stora specialiserade organisationen ser de på sig själva som resurs då de har specialistkunskap 

vilken är till hjälp för andra yrkesverksamma. Socialsekreterarna i den ena integrerade 

organisationen anser att de har en casemanager-roll, en central roll, en spindel i nätet-funktion 

där kvinnorna alltid är i fokus. Enligt dem handlar det om att våldsutsatta kvinnor med 

missbruk ska få ett snabbt bemötande och se till att samverkan och insatser fungerar. Vi anser 

att en socialsekreterare med övergripande ansvar är ur både brukarens- såväl som den 

professionelles perspektiv till gagn för dem båda. Vems behov tillgodoses egentligen, 

organisationens, kollegornas eller kvinnornas? Vad är viktigast, att hjälpa andra kollegor med 

kunskap eller att snabbt bemöta kvinnans behov? Hur ska man förhålla sig till sin yrkesroll, 

vad är rätt och vad är fel? 

Tillsammans med boendesituationen kan vi överlag se att yttre påverkansfaktorer spelar en 

större roll i arbetet med dessa kvinnor än vad vi tidigare haft kunskap om. Faktorer våra 

informanter ständigt återkommer till är hur vården inte tar sitt ansvar och ställer frågor kring 

våld. Hur samverkan med andra myndigheter och instanser inte fungerar och hur okunskap 

från andra aktörer sätter käppar i hjulet för både socialsekreterarna och de utsatta 

kvinnorna.  Denna till synes onda cirkel av ständiga hinder anser vi utgör ett stort problem för 

arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk och vi ställer oss frågan: Hur ska denna onda 

cirkel brytas? Till syvende och sist har vi insett att allting handlar om pengar och ansvar. Vem 

ska skydda dessa kvinnor och vem ska betala? Vad väger tyngst i den samhälleliga 

balansräkningen, en tung post i utgiftskolumnen eller en enskild människas liv? 

 

6.2.1. Förslag till vidare forskning 

I detta bitvis komplicerade och tungrodda arbete spelar också den våldsutsatta kvinnan med 

missbruk roll. Socialarbetarens insatser för att skydda och stödja begränsas av kvinnans 

motvillighet till vård och behandling. Hennes livssituation tillsammans med de begränsade 

insatser som finns att tillgå gör att hjälpen på ett sätt villkoras. Hon får inte plats på en 

“vanlig” kvinnojour och de få, skyddade boenden som är anpassade för kvinnor med missbruk 

är till största delen fullbelagda, vilket gör att krav på drogfrihet ställs för att undkomma 

våldsutsattheten. Drogerna eller alkoholen som många gånger gör att kvinnan härdar ut i sin 
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livssituation blir på så sätt hindret för en trygg tillvaro. Brist på särskilda insatser och 

skyddande boende leder oss fram till en möjlig fråga för vidare forskning. Lever kommuner 

upp till sitt ansvar att tillgodose den enskildes behov enligt Socialtjänstlagen?  

Slutligen har vi valt att lyfta fram två av våra informanters tankar om yrket som 

socialsekreterare och var det är på väg. Enligt dem finns en oro kring ärendedokumentationen 

som görs på bekostnad av tiden med brukaren, oerfarna socialsekreterare utan 

socionomutbildning som anställs inom socialtjänsten och att löner prioriteras framför ansvar 

och yrkesstolthet. Dessutom tas bristen på socialsekreterare upp vilket leder till att 

socialtjänsten köper dyra tjänster från bemanningsföretag och konsultbyråer. Med detta i 

åtanke anser vi att följande frågor respondenterna själva resonerat kring kan vara intressanta 

för vidare forskning:  

“Vi har byråkrati, en myndighet där allt det här med dokumentationen ökar, det tar mer och 

mer tid och det är mycket av den tiden vi skulle vilja lägga på klientarbetet. Jag känner mig 

lite oroad. Hur ska det bli och vart är vi på väg och när tar det stopp? När man verkligen blir 

mer sekreterare … när detta blir det stora delen av jobbet”. 

“Jag tror att socialsekreteraryrket halkar lite. Man nedmonterar socialtjänsten nu. Man 

tänker inte ens att man behöver vara socionom längre för att jobba i en socialförvaltning /.../ 

Det är väldigt tråkigt men så är det! /… / kommuner snattar socialsekreterare från varandra, 

man tappar lite ansvarsbiten i det hela /… / men vad gör man när det inte finns folk att få tag 

i?”. 

  



46 
 

7. Referenslitteratur 

Ahrne, G. & Svensson, P. (red). (2011). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, 

G. & Svensson, P. (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Alm, M. (2015). När kunskap ska styra - om organisatoriska och professionella villkor för 

kunskapsstyrning inom missbruksvården. Diss. Institutionen för pedagogik, 

Linnéuniversitetet, Sweden. Växjö: Linnaeus University Press. 

 

Armelius, B., & Armelius, K. (2010). En naturalistisk studie av 14000 svenska  

missbruksklienter baserad på Addiction Severity Index, ASI. Rapport till 

missbruksutredningen (2008:04). In Missbruksutredningen (Ed.). Stockholm: Statens 

offentliga utredningar. 

 

Bakka, J - F., Fivesdal, E. & Lindkvist, L. (2006). Organisationsteori. Malmö: Liber AB. 

 

Blom, B., Morén, S. & Perlinski, M (2011). Hur bör socialtjänstens IFO organiseras? 

Socionomen (2011:4). ss. 12-16. 

 

Ekström, V. (2015). Violence against women - social services support during legal 

proceedings. European Journal of Social Work. (18:5). ss:661-674. 

 

Enander, V. (2014). Socialtjänstens ansvar. I Heimer, G., Björk, A. & Kunosson, C. (red). 

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Evans, T. & Harris, J. (2004). Street-Level Bureaucracy, Social Work and the (Exaggerated) 

Death of Discretion. British Journal of Social Work (34) ss.871-895. 

 

Gilje, N. & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos 

AB. 

 



47 
 

Grell, P., Ahmadi, N. & Blom, B. (2013). Hur inverkar organisationsstrukturen på 

socialtjänstens klientarbete? - en sammanfattning av kunskapsläget. Socialvetenskaplig 

tidskrift (nr 3-4), ss. 222-240. 

 

Helmersson, S. & Mulabdić, A. (2008). Respektera mig! Handbok för yrkesverksamma om 

våldsutsatta kvinnor i missbruk. Malmö: Malmö stad.  

 

Holmberg, C., Smirthwaite, G. & Nilsson, A. (2005). Mäns våld mot missbrukande kvinnor – 

ett kvinnofridsbrott bland andra. Mobilisering mot narkotika (MOB): Rapport 8. 

 

Johansson, S., Dellgran, P. & Höjer, S. (red.). (2015). Människobehandlande organisationer- 

Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Johansson, R. (1997). Organisationer emellan – Om förhandlingar, makt och 

handlingsutrymme. Lund: Studentlitteratur.  

 

Jönsson, H. (2010). Sociala problem som perspektiv. En ansats för forskning & socialt arbete. 

Malmö: Liber AB. 

 

Kunins, H., Gilbert, L., Whyte-Etere, A., Meissner, P. & Zachary, M. (2007). Substance 

Abuse Treatment Staff Perceptions of Intimate Partner Victimization Among Female Clients. 

Journal of Psychoactive Drugs. (39:3). ss.251-257. 

  

Levin, C. (2008). Att undersöka det “det sociala”- några ingångar. I Meeuwisse, A., Swärd, 

H., Eliasson-Lappalainen, R. & Jacobsson, K. Forskningsmetodik för socialvetare. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Liljegren, A. & Parding, K. (2010). Ändrad styrning av välfärdsprofessioner - exemplet 

evidensbasering i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift (nr 3-4), ss.270-288. 

 

Liljegren, A. (2012). Pragmatic professionalism: micro-level discourse in social work. 

European Journal of Social Work. (vol.15:3). ss. 295-312. 

 

May, T. (2011). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 



48 
 

Millner, J. & Glassner, B. (2011). The ”Inside” and the ”Outside”: Finding Realities in 

Interviews. I Silverman, D. (red.). Qualitative Research. London: SAGE Publications Ltd. 

ss.131-148. 

 

Moren, S., Blom, B., Lundgren, M. & Perlinski, M. (2010). Specialisering eller integration? 

En studie av socialarbetarens syn på arbetsvillkor och insatser i tre organisationsformer. 

Socialvetenskaplig tidsskrift (nr 2), ss. 189-209. 

 

Nationalencyklopedin (2016). Organisation. 

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=organisation.  [2016-05-22]. 

 

Nationalencyklopedin (2016). Socialarbetare. 

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=socialarbetare. [2016-05-22]. 

 

Nationalencyklopedin. (2016). Socialsekreterare. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/socialsekreterare. [2016-05-22].  

 

Perlinski, M. (2010). Skilda världar – specialisering eller integration i socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. Diss. Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Umeå: 

Print och Media. nr:66.  

 

Perlinski, M., Blom, B., Morén, S. & Lundgren, M. (2011). The Dialects Between 

Specialization and Integration: Politicians’ and Managers’ Views on Forms of Organization in 

the Swedish Social Service. Administration in Social Work.  (35:1) ss. 60-87. 

 

Rövik, K - A. (2000). Moderna organisationer - trender inom organisationstänkandet vid 

millennieskiftet. Liber. 

 

SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 

  



49 
 

Socialstyrelsen (2011). Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med 

missbruks- eller beroendeproblem. Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig via: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18433/2011-10-1.pdf. [2016-

02-21].  

 

SOU 2006:65. Att ta ansvar för sina insatser- Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 

Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 

 

SOU 2014:49. Våld i nära relationer- en folkhälsofråga. Betänkande av nationella 

samordnaren mot våld i nära relationer. 

 

Svensson, K., Johnsson, E., & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme – Utmaningar i 

socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis – introduktion i vetenskapsfilosofi. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm. 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf.[2016-

05-16]. 

  

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 

1:2011. 

 

Weber, Max (1983). Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder. Lund: Argos. 

 

 

  



50 
 

Informationsbrev     Bilaga 1. 
 

Hej! 

Här kommer lite information angående vår kommande intervju. Vi som ska intervjua dig heter 

Martina Steén och Dana Maria Otel och vi studerar till socionomer på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver som du vet vår C uppsats och syftet med vår intervju är att få en djupare 

kunskap om socialarbetarens förhållningssätt till sin yrkesprofession och organisation i arbetet 

med våldsutsatta kvinnor med missbruk. Frågorna vi ställer kommer att beröra dina tankar 

som socialarbetare kring vad som förenklar eller försvårar ditt arbete med dessa kvinnor i 

förhållande till din organisation samt ditt förhållningssätt till detta arbete och den organisation 

du verkar i. Intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter och den spelas in, förutsatt att du 

samtycker till detta. Ditt medverkande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Den inspelade intervjun kommer enbart att användas för 

vår uppsats. Förutom oss är det endast examinatorn och handledaren som kommer att läsa 

rådata. Du som informant får läsa det transkriberade materialet efter genomförd intervju. All 

information som vi får ta del av kommer att avidentifieras, behandlas konfidentiellt och 

raderas då examensarbetet är färdigt. 

Vi vill tacka dig på förhand för att du vill bidra med kunskap inom området. Ditt deltagande 

är av stor vikt för vår studie. 

Med vänliga hälsningar 

Dana Maria Otel & Martina Steén  

 

Kontaktuppgifter: 

Dana Maria Otel  xxxxxx@xxxxxxxx 

Martina Steén             xxxxxx@xxxxxxxx 

 

Handledare: 
Charlotte Petersson  xxxxxxxxxxxxx@xxxxx 
 

Jag samtycker till att den information som kommer fram i intervjun enbart används till denna 
C uppsats:  
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Intervjuguide     Bilaga 2.  

Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Tema utifrån tidigare forskning: Socialtjänstens olika organisationsformer och dess 

påverkan på klientarbetet, spänningsfältet mellan organisation och profession, kunskapens 

roll.  

Teorier: Organisationsteori- Webers byråkratiska modell, människobehandlande 

organisationer och handlingsutrymme. 

Syfte: Att få en ökad förståelse för hur socialarbetare som verkar inom socialtjänsten förhåller 
sig till både sin yrkesprofession och organisation i arbetet med våldsutsatta kvinnor med 
missbruk. 
Målgrupp: yrkesverksam personal som har en nära kontakt med kvinnor med missbruk 
Avgränsningar: våldsutsatta kvinnor med missbruk. 
 

Intervjufrågor 
Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som handläggare inom denna verksamhet? 

2. Berätta lite om din verksamhet (arbetsplats) och din yrkesroll (arbetsuppgifter). 

3. Har du fått någon internutbildning som du kan återkoppla till arbetet med våldsutsatta 
kvinnor med missbruk och i så fall vilken?   

Vad uppfattar socialarbetaren i förhållande till sin organisation förenklar eller 
försvårar arbetet med våldsutsatta kvinnor med missbruk? 

3. Hur beskriver du arbetsmiljön inom din organisation? Hur ser arbetsbelastningen ut? 

4. Hur arbetar ni inom din verksamhet med våldsutsatta kvinnor med missbruk 
(bedömningsinstrument, samarbete mellan olika enheter)? Tror du att det kan se olika ut 
beroende på kommunens storlek? 

5. Vilka möjligheter och hinder i ditt arbete med dessa kvinnor upplever du finns inom din 
organisation? Hur uppfattar du att dessa hinder och möjligheter påverkar ditt arbete?  

6. Hur ser du på organisationens förutsättningar att hjälpa denna brukargrupp? Anser du att 
det finns några motsättningar mellan organisationens förutsättningar och brukarnas önskemål 
och i så fall vilka? 

7. Beskriv vad du är nöjd eller mindre nöjd med vad gäller din arbetssituation? Hur påverkar 
det ditt arbete? Vad skulle du vilja ändra i så fall? 

Hur förhåller sig socialarbetaren till sitt arbete med dessa kvinnor och den organisation 
han/hon verkar i? 

8. Hur upplever du din roll som myndighetsutövare? Som kontrollerande, stödjande eller en 
kombination av dessa? Upplever du dig regelstyrd eller mer självständig i dina beslut? 
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 9.  Hur förhåller du dig till ditt handlingsutrymme? Vilket behov har du? Hur ser du på dina 
möjligheter att påverka handlingsutrymmet? 

10. Utifrån din yrkesroll upplever du att det finns någon spänning mellan de krav som din 
organisation samt din profession ställer? Om ja, beskriv på vilket sätt kan detta visa sig i 
praktiken. 

11. Föredrar du att arbeta i en integrerad, blandad eller specialiserad organisation?  
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