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Sammanfattning 
Arbetet på socialtjänsten präglas av att socialsekreterare verkar självständigt med stort ut-
rymme att handla fritt, vilket medför att de tvingas fatta viktiga beslut i gränslandet mellan 
självständighet och det ramverk som ska fungera som vägledning. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar som missbrukshandläggare, upple-
ver att deras handlingsutrymme påverkas av lagar, riktlinjer och villkor, samt om de anser att 
utrymmet har ändrats sedan de fick sin anställning, och i så fall på vilket sätt. Studien har 
formulerats och analyserats mot bakgrund av begreppen handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrat 
och organisation. För att få en djupare förståelse för missbrukshandläggarnas handlingsut-
rymme genomfördes fem kvalitativa intervjuer i tre olika kommuner med socialsekreterare 
som arbetar med missbrukshandläggning. Studiens resultat visar att det, förutom lagar och 
riktlinjer, finns ett antal villkor som påverkar missbrukshandläggarnas handlingsutrymme, så 
som: organisationens utformning och ledarskap, relationen till klienten, handläggarens pro-
fessionella kunskap och erfarenhet, arbetsförhållanden och samverkan med andra yrkesgrup-
per. Studien implicerar även att handlingsutrymmet inte förändrats avsevärt sedan handläg-
garna fick sin anställning, men att deras osäkerhet kring arbetet och avsaknad av erfarenhet 
bidrog till att inskränka deras handlingsutrymme inledningsvis, efter påbörjad anställning. 
Diskussionen berör hur organisationens utformning och legitimitet påverkar handlingsutrym-
met samt det faktum att missbrukare är en lågprioriterad grupp i samhället. 
 
Nyckelord: Handlingsutrymme, socialt arbete, socialtjänst, socialsekreterare, missbruk, 
gräsrotsbyråkrat.  
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Abstract 
The office of social services is comprised of caseworkers working independently with the 
ability to act freely since the framework that should work as a guide only give general 
direction. Due to this, they are forced to make important decisions based on their professional 
knowledge. The aim of the present study was to explore how swedish substance abuse 
caseworkers think laws, policies and other conditions affect their discretion. It is also to look 
at if they think that their discretion has changed since they first were employed, and if so in 
what whay. The data analysis was conducted on the basis of the concepts discretion, street-
level bureaucrat and organization. A qualitative approach was applied to the five interviews 
conducted amongst substance abuse case workers. Interviews were carried out in three diffe-
rent municipalities. Results show that, in addition to laws and policies, there are a number of 
conditions affecting the caseworkers’ discretion, such as: organizational configuration and 
leadership, the relationship with the client, professional knowledge and work experience, 
working conditions and collaboration with other professions. The study also indicate that the 
caseworkers’ discretion has not considerably changed since they were initially employed, but 
that their own insecurity about their work and their lack of experience restricted their discreti-
on.  
 
Key words: Discretion, social work, social services, caseworker, substance abuse, street-level 
bureaucrat. 
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Inledning 
Socialt arbete omges ofta av en mängd lagar och riktlinjer. På socialtjänsten innebär det att 
socialsekreterare arbetar inom en politiskt styrd och lagreglerad byråkratisk organisation. Det 
medför att socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas både av de ramar som organisat-
ionen satt upp men även av lagar och föreskrifter (Nordlander, 2006). Även andra faktorer så 
som professionella tolkningar och individuella faktorer hos socialarbetaren och klienten på-
verkar socialsekreterarnas arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Arbetet på social-
tjänsten präglas trots dessa villkor av att socialsekreterarna verkar självständigt och individu-
ellt anpassat med stort utrymme att handla fritt (Nordlander, 2006). Handlingsutrymmet med-
för både frihet och ansvar, och olika personer använder det på olika sätt (Svensson et al., 
2008). Konsekvensen av det stora handlingsutrymmet blir att socialsekreterare tvingas fatta 
viktiga beslut i gränslandet mellan självständighet och det ramverk som ska fungera som väg-
ledning (Nordlander, 2006).  
 
Även om socialsekreterares arbete regleras av olika lagar, så ger dessa inte tydliga direktiv i 
hur arbetet ska bedrivas, vilket medför stort utrymme för socialsekreterarna att göra egna be-
dömningar. Lagstiftningen som reglerar arbetet på socialtjänsten är främst Socialtjänstlagen 
(2001:453 [SoL]) och Förvaltningslagen (1986:223 [FL]). SoL är en ramlag vilket medför att 
socialtjänsten följer en lag som endast påvisar ramarna gällande hur överväganden i organisat-
ionen bör göras. Lagen stipulerar kommunen att tillhandahålla vissa typer av verksamheter, 
men inte hur arbetet ska bedrivas. Lagen ger heller inte direkta angivelser gällande hur priori-
teringar inom organisationen ska göras, utan det blir oftast socialsekreterarens situation, re-
gelverk och det varierande behovet i klientgruppen som utgör underlaget för prioriteringar 
och beslut (Wörlén, 2010). Arbetet som genomförs på socialtjänsten förutsätter att socialsek-
reterare gör bedömningar utifrån lagstiftning och riktlinjer samtidigt som dessa överväganden 
ska utgå från människors behov av stöd och hjälp. Ibland överensstämmer inte lagstiftning 
och riktlinjer med människors behov, vilket leder till att bedömningarna också görs genom att 
socialsekreterare använder sitt handlingsutrymme och sina professionella tolkningar (Wörlén, 
2010).  
 
Handlingsutrymme beskriver hur en representant för en organisation, exempelvis socialsekre-
terare, använder sina möjligheter att agera inom verksamheten. Det är socialsekreterarens 
professionella kunskap och erfarenhet som avgör hur handlingsutrymmet vidgas eller in-
skränks, när denne har möjlighet att göra ett val bland flera olika alternativ (Carlsson, 2003; 
van Berkel, van der Aa & van Gestel, 2010). Handlingsutrymme kan medföra både positiva 
och negativa effekter. Å ena sidan kan handlingsutrymme ses som något positivt då det an-
vänds av socialsekreterare för att tänja på gränserna för att bättre svara till klienternas behov, 
och därför svara bättre till individens livssituation. Å andra sidan kan handlingsutrymme be-
traktas som en avvikning från normen om en demokratisk byråkrati. Detta eftersom folkvalda 
politiker avgör ekonomiska resursfördelningar till olika verksamheter. I slutändan är det dock 
byråkrater, socialsekreterarna, som avgör fördelningen av dessa resurser i form av beviljade 
insatser (Keiser, 1999). Faktorer som påverkar socialsekreterares handlingsutrymme är bland 
annat deras arbetsmiljö och deras arbetsförhållanden (Stiftelsen Allmänna Barnahuset och 
Region Uppsala län, 2010). I en granskning gjord av Inspektionen för vård och omsorg 
([IVO], 2014) framkommer att socialsekreterare upplever att de saknar stöd från ledningen 
och att det saknas stabilitet, kunskap och en gemensam syn gällande handläggning av ären-
den. Handlingsutrymme kan följaktligen ses som både positivt och negativt och utrymmet 
påverkas av olika aspekter, men allt handlingsutrymme grundas i att socialsekreterarna själva 
fattar beslut utifrån deras professionella kunskaper och deras erfarenheter (Keiser, 1999). 
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Problembeskrivning 
I det sociala arbetets verksamhet återfinns missbruk i de flesta praktiska områden, exempelvis 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården och på behandlingsinstitutioner 
(Morén, 2010). Arbetet med missbruk på socialtjänsten sker oftast av socialsekreterare som 
arbetar med missbrukshandläggning. Att arbeta som missbrukshandläggare på socialtjänsten 
innebär att ta beslut och göra prioriteringar utifrån rådande lagar, riktlinjer, sin professionella 
kunskap och erfarenhet. Prioriteringar i offentliga verksamheter sker genom noggranna över-
vägningar utifrån föreställningar om vilka behov och krav som förekommer, vilken legitimitet 
dessa har och vilka insatser som finns att tillhandahålla. Beroende på hur resurser tilldelas 
inom olika enheter på socialtjänsten avgörs vilka insatser som socialsekreterare kan erbjuda 
klienter samt insatsernas kvalitet (Wörlén, 2010). Prioriteringar handlar om beslut och inom 
socialtjänsten tas dessa oftast av socialsekreterare genom delegationsbeslut från socialnämn-
den. Socialsekreterare inom socialtjänsten har trots den reglerade verksamheten stort hand-
lingsutrymme att tillskriva vem som har rätt till stöd och vilka insatser som ska erbjudas 
(Wörlén, 2010). Politiker och samhället i stort anser att prioriteringar bör ske till förmån för 
de grupper där de får bäst verkan, och där räknas inte missbrukare in (Bergmark 1995; Mossi-
alos & King, 1999; Wörlén, 2010). Missbrukare som grupp ses som mindre värdiga att motta 
samhällets stöd då deras problem antas bottna i den enskildes beteende (Wörlén, 2010). Detta 
trots att det i 5 kap. 9 § SoL beskrivs att samhället genom socialnämnden aktivt ska verka för 
att missbrukare får den vård och den hjälp som han eller hon behöver för att uppnå ett liv utan 
missbruk. Att arbeta som missbrukshandläggare kan innebära svåra ställningstaganden då 
missbrukare är en grupp som kontinuerligt tenderar att ges lägre prioritet när de folkvalda 
politikerna fördelar samhällets resurser till olika verksamheter. Forskning visar att missbru-
kare är en grupp som ges lägre prioritet än andra och att socialsekreterares handlingsutrymme 
kan användas för att tänja på gränserna, för att bättre kunna ge klienter det stöd som de behö-
ver (Carlsson, 2003; Keiser, 1999; Taylor, 2014; Wörlén, 2010).  
 
Tidigare forskning berör handlingsutrymme utifrån flera olika verksamheter på socialtjänsten, 
så som arbetet med funktionsnedsatta och försörjningsstöd (Andersson, 2004; Keiser, 1999; 
Taylor, 2014; van Berkel et al., 2010). Forskningen är dock sparsam när det gäller just miss-
brukshandläggares handlingsutrymme och hur det påverkar missbrukshandläggares arbete, 
vilket kan bero på att missbrukare som grupp inte heller prioriteras i forskningen. Då hand-
lingsutrymme påverkar allt socialt arbete och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för personer 
med missbruk är det relevant att undersöka hur missbrukshandläggare beskriver sitt hand-
lingsutrymme. Genom studier med en kvalitativ ansats ges bättre förutsättningar att fånga 
personers egna beskrivningar och tolkningar (Bryman, 2011). Mot bakgrund av detta syftar 
denna studie till att genom intervjuer med missbrukshandläggare fånga deras beskrivningar av 
hur deras handlingsutrymme påverkas av lagar, riktlinjer och villkor.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar som missbrukshandläg-
gare, upplever att deras handlingsutrymme påverkas av lagar, riktlinjer och villkor. Ytterligare 
syfte med studien är att undersöka om dessa socialsekreterare anser att handlingsutrymmet har 
ändrats sedan de fick sin anställning, och i så fall på vilket sätt.  
 

• Vilka lagar, riktlinjer och villkor reglerar missbrukshandläggares arbete? 
• Hur beskriver missbrukshandläggare att deras handlingsutrymme påverkas av de lagar, 

riktlinjer och villkor som omgärdar arbetet? 
• Har deras handlingsutrymme förändrats sedan de fick sin anställning som missbruks-

handläggare, och i så fall på vilket sätt? 
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Juridik, kunskapsläge och teoretiska begrepp – några utgångspunkter 
Innan studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning presenteras beskrivs lagstift-
ningen som omgärdar socialsekreterares arbete för att bidra till en djupare förståelse om hur 
arbetet regleras. Presentationen av studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
utgår från den omgärdande lagstiftningen som reglerar arbetet på socialtjänsten, den männi-
skobehandlande organisationen. Avsnittet fortsätter med en närmare beskrivning av organisat-
ionen, vilket sedan följs av en redogörelse för gräsrotsbyråkrater och deras handlingsut-
rymme. Efter det görs en närmare beskrivning av hur prioriteringar i offentliga verksamheter 
genomförs och en redogörelse för socialsekreterares arbetsförhållanden presenteras. Avsnittet 
avslutas med en beskrivning av krav-kontroll-stödmodellen. 

Den omgärdande lagstiftningen 
Lagen som i huvudsak reglerar kommuners arbete och det lokala självstyret är Kommunalla-
gen (1991:900 [KL]). I lagen regleras hur fördelningen av den politiska makten i kommunen 
ska se ut, och lagen berör även till viss del hur arbetet i nämnder och styrelser ska organiseras 
(Hollertz, 2010). Efter att lagen ändrades år 1991, från att alla kommuner var skyldiga att ha 
en socialnämnd, gavs kommuner större frihet att välja själva hur arbetet skulle utföras. Dessa 
nya förutsättningar ledde till att många kommuner genomförde stora förändringar i sina orga-
nisationer i början av 1990-talet. Efter att kommunerna fått större frihet att själva välja hur de 
organiserar sitt arbete har större variationer mellan hur man bedriver nämnd- och förvalt-
ningsstrukturer skapats (Hollertz, 2010). Förutom KL finns ett antal speciallagar som styr hur 
kommunernas arbete ska se ut. En av dessa speciallagar är SoL som likt många speciallagar är 
av ramlagskaraktär. I och med att många speciallagar är av ramlagskaraktär, tillsammans med 
kommunernas ökade frihet att själva besluta hur de organiserar nämnderna, har kommunerna 
fått ett större handlingsutrymme. Under perioden för Hollertz (2010) studie, år 1993-2005, 
beskrivs flera institutionella förändringar ha skett. Dessa förändringar framförs ha haft stor 
betydelse för hur kommuner kan organisera insatser för olika människor. Två centrala styrdo-
kument som bidragit till dessa förändringar är KL och SoL, som reviderats under ovan be-
skrivna period. Dessa lagändringar har tillsammans medfört ett större handlingsutrymme för 
kommuner och perioden har medfört en ansvarsförskjutning på flera socialpolitiska områden 
från stat till kommun (Hollertz, 2010).  
 
Arbetet på socialtjänsten sker inom en ramlagsstyrd verksamhet, utifrån SoL. Detta innebär 
att socialtjänsten följer en lag som endast påvisar ramarna gällande hur överväganden i verk-
samheten bör göras. Ramlagen ålägger kommunen att tillhandahålla vissa typer av verksam-
heter, men inte i vilken omfattning eller kvalitet verksamheterna ska bedrivas inom (Wörlén, 
2010). Ramlagen ger inte heller direkta angivelser för hur prioriteringar inom Socialtjänsten 
ska göras utan det blir oftast socialsekreterarens situation, regelverk och det varierande beho-
vet i klientgruppen som utgör beslutsunderlaget för olika prioriteringar och beslut. Det finns 
ett antal lagar som reglerar missbruksvården i Sverige och utifrån ett socialt perspektiv är det 
Socialtjänsten, reglerat i SoL, som bär ansvaret för enskilda missbrukare och deras livsvillkor. 
I 5 kap. 9 § SoL beskrivs att socialnämnden aktivt ska verka för att missbrukaren får vården 
och hjälpen som han eller hon behöver för att uppnå ett liv utan missbruk. Vården och hjälpen 
ska planeras i samförstånd med den enskilde och det är socialnämndens ansvar att se till att 
planen fullföljs. Lundgren och Thunved (2013) betonar i sina lagkommentarer att social-
nämnden har en skyldighet att verka även om den enskilde missbrukaren inte själv önskat 
hjälp. Socialnämndens vård av missbrukare ska dock så långt som möjligt ske under frivilliga 
former. Socialtjänsten har även en skyldighet att aktivt arbeta preventivt och uppsökande mot 
missbruk, motivera enskilda missbrukare för insatser samt erbjuda den frivilliga hjälp som 
finns (3 kap. 1 § SoL; Lundgren & Thunved, 2013). I de fall då frivillig vård inte är ett alter-
nativ, och klienten uppnår de rekvisit som krävs, finns lagreglerad tvångsvård i Sverige, vilket 
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regleras i Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870, [LVM]). Vården ska alltid, 
oavsett tvångsvård eller inte, bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Vården ska även så långt som möjligt utarbetas och fullbordas i samverkan med 
den enskilde. Förutom ovan beskrivna lagstiftning finns även ett antal nationella riktlinjer från 
Socialstyrelsen som reglerar socialtjänstens arbete. Dessa riktlinjer berör bland annat hur so-
cialtjänsten ska arbeta med vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2015).  

Klientens behov och statens intressen i fokus 
Socialt arbete utförs ofta i organisationer, och de organisationer där socialt arbete bedrivs 
brukar kallas människobehandlande organisationer. Människobehandlande organisationer 
bedriver arbete som bygger på värdeladdade och moraliska bedömningar. Denna värdeladd-
ning kan befinna sig hos aktören som utför arbetet men också hos samhället då människobe-
handlande organisationer är en konstruktion av välfärdsstaten som finns för att hålla ihop 
samhället. Uppgifterna som människobehandlande organisationer ska ansvara för är att värna 
om klienter och agera utifrån den enskildes behov, samtidigt som statens och samhällets in-
tressen ska tillgodoses (Hasenfeld, 1992). Johansson, Dellgran och Höjer (2015) beskriver att 
människobehandlande organisationer har det yttersta ansvaret över att skydda, bevara och 
förbättra individers välbefinnande genom att definiera, omskapa eller vidmakthålla deras per-
sonliga egenskaper. Samspelet mellan olika professioner och klienten är det centrala i männi-
skobehandlande organisationers arbete. Det är viktigt att människobehandlande organisation-
ers verksamheter grundas på arbetsmetoder som överensstämmer med rådande normer och 
värderingar i samhället. Dessutom är det av stor vikt att professioner som utför dessa arbets-
metoder har ett betydande handlingsutrymme då arbetet berör klienters intima livssfärer. Ar-
betet kan gälla komplexa problem vilket resulterar i att det ofta behövs ett samarbete med 
andra organisationer och professioner för att kunna finna fungerande arbetsformer utifrån 
klientens behov (Johansson et al., 2015). Människobehandlande organisationer, som social-
tjänsten, har bildats utifrån samhällets behov av specialiserade insatser som är uppbyggda på 
specifika kunskaper. Dessa insatser kan vara att socialisera individer in i verksamma sam-
hällsfunktioner, identifiera individer som inte når upp till de förväntningar som ställs på dem 
samt att verka för att individer blir socialt integrerade (Hasenfeld, 1983). Människobehand-
lande organisationer som socialtjänsten måste ta hänsyn till den enskilde klientens situation.  
Arbetet sker i en kontext där socialtjänsten även måste ta hänsyn till såväl statens som sam-
hällets intressen.  
 
Att använda sig av handlingsutrymme är särskilt viktigt i människobehandlande organisation-
er, som i huvudsak använder sin makt genom att de sköter driften av statens välfärdsprogram. 
Människobehandlande organisationer, som socialtjänsten, avgör vilka medborgare som får 
bistånd och vilka som inte får det (Hollertz, 2010). På grund av detta spelar handläggare som 
arbetar direkt mot klienterna, det vill säga gräsrotsbyråkrater, en särskilt viktig roll i bestäm-
mandet av hur resurser fördelas. I organisationen som gräsrotsbyråkraten arbetar inom, exem-
pelvis socialtjänsten, ska klienter passas in. Den första uppgiften för gräsrotsbyråkraten, det 
vill säga socialsekreteraren, blir därför att forma klienten. Klienten tilldelas en identitet utifrån 
den byråkratiska verksamhetens olika gränsdragningar. Identiteten är en förenkling av indivi-
den och denne placeras i en passande kategori baserad på verksamhetens olika föreskrifter. 
När socialsekreterarna sedan påbörjar klientarbetet händer det ofta att de blir tvungna att 
agera utifrån rådande förutsättningar, istället för att agera utifrån den enskildes faktiska behov 
(Andersson, 2004). Gräsrotsbyråkrater måste göra medborgare till klienter genom att placera 
dem i en kategori så som ”missbrukare” eller ”fattiga/i behov av ekonomiskt bistånd”. I det 
arbetet verkar gräsrotsbyråkraterna som grindvaktare för välfärden. Detta eftersom resurserna 
regleras efter kategorier som i hög grad är subjektiva, och gräsrotsbyråkraterna därför har 
handlingsutrymme i hur resurserna ska fördelas (Hollertz, 2010). Många delar av statens by-
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råkratier har handlingsutrymme, men de som arbetar inom socialt arbete har särskilt komplexa 
frågor att handskas med då de arbetar med människor (Keiser, 1999). Människobehandlande 
organisationer präglas av en lojalitetskonflikt. Politiker som i sin tur påverkar högre chefer 
strävar efter en så billig verksamhet som möjligt och följs av allmänhetens åsikt, och har där-
med sin lojalitet riktad mot allmänheten. Socialarbetaren måste däremot ha sin lojalitet riktad 
mot de utsatta grupper som finns i samhället (Morén, 1992). Anställda inom människobe-
handlande organisationer behöver därmed ta hänsyn till en mängd olika aspekter i sitt arbete.  

Socialtjänsten som organisation 
Uttalade och manifesta mål för verksamheten utgör grunden för alla organisationer. Dessa 
mål är ofta positivt laddade, både för att sända ut rätt signaler till allmänheten men även för 
att målen ska accepteras av personalen inom organisationen. Förutom de uttalade målen som 
organisationen har finns även outtalade, latenta mål som verkar sida vid sida med de uttalade 
målen. Att ha många mål, som delvis konkurrerar med varandra, är något som människobe-
handlande organisationer kännetecknas av (Hollertz, 2010). Organisationers uttalade mål får i 
verksamheten ofta stå tillbaka till gagn för outtalade mål. Denna förskjutning från manifesta 
till latenta mål kallas för målförskjutning. Målförskjutningen kan förklaras som att organisat-
ionens grundläggande mål och syfte, exempelvis att hjälpa individer som är i behov av hjälp 
och stöd från samhället, misslyckas. De outtalade målen verkar istället ofta för att skydda den 
egna organisationen, säkerställa organisationens befintlighet och tillvarata sina egna intressen. 
Det kan till exempel vara försök att bevara stadgan i verksamheten, ge anställningstrygghet åt 
personalen eller kvarhålla allmänhetens stöd för verksamheten genom att vissa grunder beva-
ras (Hollertz, 2010). Larsson och Morén (1988) belyser att socialtjänsten som organisation 
både verkar frånvarande och närvarande på samma gång. Detta eftersom organisationen fram-
står likgiltig inför vad socialsekreterarna faktiskt gör i sitt arbete med klienter, samtidigt som 
socialsekreterarna känner sig inskränkta av den administrativa kontrollen.  
 
Socialsekreterare arbetar inom en verksamhet som exkluderar och selekterar klienter. Social-
sekreterare kan vinna klienters förtroende genom att erhålla en viss mängd makt och infly-
tande inom organisationen som denne verkar inom. Socialsekreteraren har då utifrån sin makt 
och sitt inflytande möjlighet att erhålla resurser och agera utifrån klienten. Makt inom social-
tjänsten kan framträda som ett dominansförhållande där socialsekreteraren innehar resursmak-
ten och får missbrukaren att gå med på en öppenvårdsbehandling. Företrädare för en organi-
sation, socialsekreterare, kan därmed möta klienter med både negativa sanktioner i form av 
tvång och hot, men också erbjuda symboliska belöningar, exempelvis stöd. Makten som finns 
mellan socialsekreterare och klienter är en förutsättning för att kunna hjälpa. Det är dock vik-
tigt att socialsekreterarens resursmakt balanseras med ömsesidighet, tillit och respekt för den 
enskilda klienten (Carlsson, 2003). 
 
Att organisationer har legitimitet och att de uppfattas som berättigade att utföra sitt arbete är 
avgörande för organisationernas handlingsutrymme. Legitimitet kan beskrivas som att det 
speglar det allmänna stödet som finns för organisationen. För att en organisation ska kunna 
uppnå legitimitet krävs att allmänhetens bild av organisationen, som organisationen ska för-
medla till allmänheten, överensstämmer med de normer, uppfattningar, regler och lagar som 
är aktuella. När detta fungerar på ett önskvärt sätt får organisationerna större handlingsut-
rymme, då allmänheten uppfattar organisationen som legitim och därför tycker att det sätt 
som organisationen verkar på är adekvat (Hollertz, 2010).  

Maktutövare och hjälpare 
Gräsrotsbyråkrater påverkar både klienterna de möter såväl som samhället de verkar i. Ordet 
gräsrotsbyråkrat är en översättning av begreppet street-level bureaucrat och definierar posit-
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ionen som socialsekreterare befinner sig i när de möter klienter som representanter för social-
tjänsten. Att vara gräsrotsbyråkrat innebär därmed att vara organisationsrepresentant och sam-
tidigt stå i direkt kontakt med individen som behöver hjälp. De klienter som gräsrotsbyråkra-
ter ska utreda, bedöma och ge förslag på åtgärder till möter de direkt till skillnad från andra 
byråkrater. Samtidigt som gräsrotsbyråkrater styrs av ledningens regler och föreskrifter krävs 
ett eget handlingsutrymme där de, utifrån sin professionella kunskap, får göra egna bedöm-
ningar utifrån varje specifikt fall (Lipsky, 1980). Byråkratier har inte explicit makt att lag-
stifta, men eftersom byråkratiers lagar och riktlinjer avgör vem som får vad, när och hur är de 
en del av politiken. Då gräsrotsbyråkrater är de som i slutändan praktiserar lagar och förord-
ningar, är det genom dessa som allmänheten märker av politiken (Keiser, 1999).  
 
Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkrater arbetar i en konflikt där de å ena sidan bör till-
lämpa klara och entydiga regler och å andra sidan måste se varje klient i sitt sammanhang och 
bedöma därefter. Utifrån denna konflikt beskriver Lipsky (1980) att politiken i första hand 
inte utformas i lagstiftandet utan i praktiken av gräsrotsbyråkraterna, i mötet med klienterna. 
Gräsrotsbyråkraters arbetssituation präglas av en dubbelhet som grundas i att förhållandet dels 
består av en relation mellan två människor samtidigt som det består av en relation mellan en 
organisation och en klient (Johansson, 1992: Andersson, 2004: Billquist, 1999). Klientarbetet 
på socialtjänsten präglas av två ansikten: den elaka myndigheten och den snälla behandlaren. 
Socialsekreterare står inför en ambivalent situation och arbetet består av två sidor, att utöva 
makt och att hjälpa sina klienter. Den ena sidan, med maktutövning, består av att socialsekre-
teraren arbetar administrativt med att följa lagar och rutiner. Den andra sidan, hjälpprocessen, 
innefattar att socialsekreteraren beviljar bistånd, behandling eller andra insatser. Dessa sidor 
kan ses som två parallella processer som samspelar med varandra (Billquist, 1999).  

Handlingsutrymme – frihet och ansvar 
Handlingsutrymme innebär de möjligheter en aktör har att välja hur denne ska agera utifrån 
de ramar som organisationens uppdrag fastställer. Vidare betyder handlingsutrymme att aktö-
ren ska använda sig av sin professionella kunskap och sina erfarenheter för att agera förnuftigt 
i förhållande till situationen. Handlingsutrymme medför därmed inte bara möjligheter att göra 
val, utan aktören måste även inneha kompetensen som krävs för att göra rimliga val. Detta 
innebär att aktörens kompetens gör det möjligt att påverka organisationens givna ramar och 
handlingsutrymmet uppstår utifrån en samverkan mellan aktören och organisationen (Svens-
son et al., 2008). Tidigare forskning beskriver att begreppet handlingsutrymme skildrar hur en 
representant för en organisation, socialsekreteraren, använder sina möjligheter att agera inom 
verksamheten. En aktör har handlingsutrymme ”wherever the effective limits on his power 
leave him free to make a choice among possible courses of action and inaction” (van Berkel et 
al., 2010, s. 450). Centralt för handlingsutrymmet är att det påverkas av omgivande strukturer, 
men det är socialsekreterarens professionella erfarenheter, normer och kunskaper som avgör 
hur det vidgas eller inskränks (Carlsson, 2003; Keiser, 1999).  
 
Handlingsutrymme fyller olika funktioner i olika sammanhang. Handlingsutrymme kan å ena 
sidan ses som något positivt då det används av gräsrotsbyråkrater för att tänja på gränserna för 
att bättre svara till klienternas behov, och därför svara bättre till individens livssituation. Å 
andra sidan kan handlingsutrymme betraktas som en avvikning från normen om en demokra-
tisk byråkrati. Detta eftersom folkvalda politiker avgör ekonomiska resursfördelningar till 
olika verksamheter. I slutändan är det dock byråkrater, exempelvis socialsekreterare, som 
avgör fördelningen av dessa resurser i form av beviljade insatser. På grund av gräsrotsbyrå-
kraters neddragna resurser och höga arbetsbelastning arbetar de på ett sådant sätt som behand-
lar klienter olika (Keiser, 1999). En ökning av lagar och regler medför inte automatiskt mer 
kontroll över en persons handlingsutrymme, fler regler kan istället skapa ett större handlings-
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utrymme. Vidare är handlingsutrymme i sig aldrig bara ”bra” eller ”dåligt”, utan det kan un-
der vissa omständigheter utgöra ett viktigt professionellt attribut. I vissa fall kan handlingsut-
rymme verka som något att dölja sig bakom för att försvara sina beslut, och det kan även fun-
gera som ett verktyg för makt. Handlingsutrymme bör ses som grader av frihet att fatta beslut 
och graden av frihet som professionella har vid specifika tillfällen bör utvärderas utifrån situ-
ationen som föreligger. Centralt är att höga grader av handlingsutrymme spelar in i beslutsta-
gande när det inte finns tydliga definitioner och starka riktlinjer att ta hänsyn till (Evans och 
Harris, 2004).  
 
Det finns flera olika omständigheter som påverkar en socialsekreterares handlingsutrymme.  
Jewell och Glaser (2006, i van Berkel et al., 2010) belyser olika aspekter av den påverkan 
som organisationens kontext har på gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Följande aspekter 
nämns: 

- auktoritet (möjligheten att kunna påverka sina klienter),  
- rollförväntningar (gräsrotsbyråkraternas attityder gentemot policydokument och tolk-

ningar av dessa),  
- arbetsbelastning (dels hur många klienter som handläggs men även karaktären på de 

uppgifter gräsrotsbyråkraten blivit tilldelad),  
- klientkontakter (frekvens och kvalitet), kunskap, expertis och incitament. 

 
Hur organisationen som socialsekreteraren ingår i är utformad påverkar dennes handlingsut-
rymme, exempelvis vilka arbetsuppgifter socialsekreteraren blivit tilldelad och vilka beslut 
denne har befogenhet att ta. Arbetsuppgifternas karaktär påverkar handlingsutrymmet speci-
ellt utifrån två aspekter, den ena är hur klientkontakterna ser ut (om de är långvariga eller av 
kortare karaktär) och antalet beslutsalternativ som finns för socialsekreteraren (van Berkel et 
al., 2010). Socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas även av relationen mellan denne 
och klienten, detta då klienternas vilja och förmåga att uttrycka sina behov är viktiga för soci-
alsekreterare för att de ska kunna använda sitt handlingsutrymme till att tillgodose klientens 
behov. Även socialsekreterarens professionella identitet har verkan på hur de hanterar sitt 
handlingsutrymme och det påverkar deras uppfattning av sitt uppdrag. Vidare påverkar även 
möjligheten till samverkan, både intra- och interprofessionellt, socialsekreterarens handlings-
utrymme. För att samverkan mellan olika yrkesgrupper ska fungera krävs att socialsekrete-
raren har handlingsutrymme till att kunna förhandla och kompromissa med andra yrkesgrup-
per. Såväl arbetsbelastning som tid och organisatoriska incitament lägger den centrala grun-
den för hur strukturen ser ut för handläggare, dock påverkas arbetet även av faktorer så som 
professionell identitet och rollförväntningar (van Berkel et al., 2010).  

Ett nödvändigt ont – prioriteringar i den offentliga sektorn 
Prioriteringar i den offentliga sektorn sker ständigt och alla beslut avseende hur resurser ska 
fördelas måste grundas i genomtänkta övervägningar. Behovsprincipen, meriteringsprincipen 
och kostnadseffektivitetsprincipen är grundläggande principer för hur prioriteringar bör utfö-
ras. Inom socialtjänstens verksamhet ska behovsprincipen tillämpas främst, med stöd av meri-
teringsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att prioritering-
ar och beslutsöverväganden ska grundas utifrån individens behov. Meriteringsprincipen bety-
der att individen som anses förtjäna stödet mest eller anses kunna använda det på bästa möj-
liga sätt ska ges förtur. Kostnadseffektivitetsprincipen utgår från att beslutsfattare ska välja 
det alternativ som tillgodoser individens behov utifrån så liten kostnad som möjlig (Wörlén, 
2010). 
 
Prioriteringar handlar om beslut och inom socialtjänsten tas dessa oftast av socialsekreterare 
genom delegationsbeslut. Vissa grupper av människor, bland annat missbrukare, ges lägre 
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prioritet och ses som mindre värdiga att motta samhällets stöd då deras problem antas bottna i 
den enskildes beteende. Utifrån hur resurserna tilldelas inom olika enheter på socialtjänsten 
avgörs vilka insatser som socialsekreterarna kan erbjuda samt deras kvalitet. Socialsekreterare 
inom socialtjänsten har stort handlingsutrymme att tillskriva vem som har rätt till stöd och 
vilka insatser som ska erbjudas. Beslutsfattare kan se prioriteringar som svåra att genomföra 
då de måste beakta många olika aspekter (Wörlén, 2010). Prioriteringar inom socialtjänsten 
handlar om hur resurser ska tillfalla olika klientgrupper samt vilka klientgrupper som bör få ta 
del av resurserna först och främst. Lagstiftningen är mycket viktig för de beslut som fattas 
samtidigt som den begränsar handlingsutrymmet. Därmed är det lagar, interna regler och rikt-
linjer som ytterst anger var gränserna för enskilda socialsekreterares handlingsutrymme går. 
Detta kan bland annat leda till att socialsekreterarna tvingas göra prioriteringar gällande ar-
betstiden som ska fördelas på de olika ärendena och vilka insatser som de kan erbjuda klien-
terna och att behovsprövningen för klienterna blir tuffare (Wörlén, 2010). Arbetet som ge-
nomförs på socialtjänsten förutsätter att socialsekreterare gör prioriteringar utifrån lagstiftning 
och kommunala riktlinjer samtidigt som dessa överväganden ska utgå från människors behov 
av stöd och hjälp. Detta kan vara svårt att genomföra i realiteten och prioriteringarna grundas 
oftast till sist i personliga företräden, professionella tolkningar, kommunala riktlinjer och la-
gar. Socialtjänsten är en lagstyrd verksamhet, men socialsekreterare kan uppleva motstridiga 
krav då de ska utföra sina arbetsuppgifter. Denna motstridighet i lagstyrning och profession-
ellt handlingsutrymme kan göra sig gällande i beslutsprocessen. Centralt är att socialsekrete-
rares prioriteringar grundar sig i lagar, interna regler och riktlinjer och medför ett stort hand-
lingsutrymme för egna bedömningar (Wörlén, 2010).  

Socialsekreterares arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
IVO (2014) beskriver i sin granskning av socialtjänsten att det inom verksamheten finns stora 
brister som påverkar socialsekreterarnas arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Dessa brister var 
bland andra att socialsekreterarna saknar stöd från ledningen och att de upplever att det saknas 
stabilitet, kunskap och en gemensam syn gällande handläggning av ärenden. Socialsekreterar-
na uppgav också att ledningen ger motstridiga budskap om ärendehandläggning och fördel-
ning av arbetsuppgifter. Ledningen beskrev i sin tur att det är svårt att rekrytera och behålla 
personal, att finns brister i personalens kompetens samt att tidsbrist och stress i arbetet bidra-
git till många sjukskrivningar (IVO, 2014). Tidigare forskning framhåller att socialsekreterare 
upplever många krav gällande arbetsbelastning, ärendemängd, övertidsarbete, svårighetsgrad i 
arbetet samt att de saknar den kompetens som behövs för att klara av arbetet på ett önskvärt 
sätt. Forskning visar även att socialsekreterare upplever brist på kontroll och en avsaknad av 
gränser, samtidigt som de upplever höga krav. Socialsekreterares arbetsförhållanden präglas 
av svåra bedömningar under stark tidspress (Stanley, Manthorpe & White, 2007; Tham, 2008; 
Tham, 2014).  
 
Krav-kontroll-stödmodellen (figur 1) är en teoretisk modell som berör sambandet mellan yttre 
psykiska krav och beslutsutrymmet i individens närmiljö (Karasek & Theorell, 1990). Mo-
dellen utgår från att anställdas upplevda psykiska krav beror på hur mycket kontroll de har, 
vilket innefattar graden av handlings- och beslutsutrymme. Modellen gör skillnad på kontroll 
i och kontroll över sitt arbete, där kontroll i arbetet innebär de vardagliga sysslorna medan 
kontroll över arbetet berör de omfattande övergripande besluten. I modellen beskrivs fyra 
modellsituationer som består av olika kombinationer av högt respektive lågt beslutsut-
rymme/handlingsutrymme, högt respektive lågt stöd och höga respektive låga krav (Theorell, 
2006). Kombinationen som leder till hög stress innefattar upplevelsen av höga krav kombine-
rat med liten möjlighet att påverka situationen. Det centrala i modellen är att höga krav kom-
binerat med låg kontroll och lågt stöd bidrar till att försämra en persons psykiska hälsa - vilket 
medför ett tillstånd som enligt modellen benämns som iso-spänd (Theorell, 2006). Anställda 



 9 

inom organisationer som arbetar med människor har liten möjlighet att kontrollera och för-
ändra det som deras uppdrag beskriver att de ska förändra, i socialtjänstens fall - att minska 
missförhållanden. Anledningen till varför de anställda har så liten möjlighet att förändra det 
som deras uppdrag beskriver är att de resurser som finns att tillgå oftast är för små i förhål-
lande till de problem som ska lösas (Hollertz, 2010).  

 
Figur 1. Krav-kontroll-stödmodellen (hämtad i Hultenius & Reistad, 2007).  
 
Maktfördelningen på arbetsplatsen påverkar de anställdas beslutsutrymme. Det optimala för 
en arbetsplats är att det finns en skälig maktfördelning mellan de anställda, mellancheferna 
och den övergripande ledningen. Om endast det översta ledarskiktet har makten över de var-
dagliga besluten uppstår obalans i alla nivåer. Detta leder till att chefer får för mycket att göra 
och att de anställdas dagliga arbete störs då de återkommande måste fråga sina chefer om dag-
liga beslut. Frustration och tidsbrist uppstår därmed då de anställda behöver vänta på chefens 
svar (Theorell, 2006).  

Metod 
Metodavsnittet kommer inledningsvis att presentera den vetenskapsteoretiska utgångspunkt 
som studien vilar på. Vidare beskrivs aktuella överväganden som gjorts i samband med val av 
metod, litteratursökning, intervjuguidens struktur och urval av respondenter. Efter det redo-
görs för studiens tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod. Sedan beskrivs studiens 
överväganden gällande reliabilitet, validitet och generaliserbarhet utifrån en kvalitativ ansats. 
Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som gjorts under studiens genomförande 
samt en metoddiskussion. 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och val av metod 
Föreliggande studie vilar på en hermeneutisk grund då syftet med studien är att studera män-
niskors egna tolkningar av sina upplevelser och erfarenheter. Hermeneutiken syftar till att 
som vetenskap förstå och tolka. Inom hermeneutiken ses människan som ett subjekt då dennes 
tal och skrift anses ha betydelse, och människan anses även bestå av en inre kärna innehål-
lande en egen vilja och känslor. Hermeneutiken avser att studera människans uttryck (Hyld-
gaard, 2008). Inom hermeneutiken ses helheten som större och viktigare än delarna (Anders-
son, 2014). Hermeneutiken utgår från att människors erfarenheter utifrån språkliga uttryck ger 
förståelse, varför semistrukturerade intervjuer med intervjupersonerna gjordes. Förförståelse 
utgör en stor betydelse inom hermeneutiken, och förförståelsen kan bestå av bland annat språ-
ket (vilka begrepp människor har att tillgå), trosuppfattningar och föreställningar gällande vad 
människan tror är sant och personliga erfarenheter. Vidare betonar den moderna hermeneuti-
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ken vikten av att se att tolkningar alltid är föränderliga över tid. Den hermeneutiska forskaren 
bör alltid vara medveten om att denne tolkar och framkallar mening ur redan tolkade utsagor. 
Hermeneutiken betonar att människor alltid tolkar den värld de lever i som tolkande individer 
(Andersson, 2014; Ödman, 2007). Att hermeneutiska forskare tolkar redan tolkade utsagor har 
präglat författarnas arbete genomgående under studiens utförande. Med grund i hermeneuti-
ken syftar föreliggande studie inte till att undersöka någon objektiv sanning, utan vad inter-
vjupersonerna beskriver som sant för dem. 
 
För att kunna undersöka och få en djupare förståelse för missbrukshandläggarnas beskriv-
ningar har en kvalitativ metod valts. Den kvalitativa forskningens tyngdpunkt är att söka för-
ståelse utifrån hur individer beskriver sin tolkning av något, i detta fall missbrukshandlägga-
res tolkning av hur handlingsutrymmet påverkas av lagar, riktlinjer och villkor. Således söker 
den kvalitativa forskningen att tolka och analysera hur personer skapar och förstår sin sociala 
verklighet (Bryman, 2011). För att tolka och analysera hur personer skapar och förstår sin 
sociala verklighet utgår den kvalitativa metoden från ord, och syftar till att gå på djupet och 
studera ords betydelser och innebörd (Hjerm & Lindgren, 2014). Vid studier av människors 
förhållanden och situationer är kvalitativa intervjuer en lämplig metod att använda (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att respondenterna får möj-
lighet att med egna ord beskriva sina situationer. Intervjuer kan struktureras på olika sätt, och 
intervjumetoden som valts för föreliggande studie är semistrukturerade intervjuer. En semi-
strukturerad intervju kännetecknas av att forskaren låter respondenten utveckla sina idéer och 
betoningen i intervjun ligger på att respondenten ska få möjlighet att vara medstyrande i sam-
talet (Denscombe, 2009). Semistrukturerade intervjuer har använts i studien för att besvara 
syftet och frågeställningarna - att få intervjupersonernas egna beskrivningar och upplevelser 
av deras handlingsutrymme och hur det påverkas. Bryman (2011) beskriver att semistrukture-
rade intervjuer utgår från forskarens intervjuguide där frågeteman skapats på förhand, och att 
en stor del av intervjun grundas i att intervjupersonen har stor möjlighet att formulera sina 
svar. Innan genomförandet av intervjuerna konstruerades en intervjuguide med grund i studi-
ens syfte, frågeställningar och de teoretiska begreppen handlingsutrymme (Svensson et al., 
2008), gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 1980) och organisation (Hasenfeld, 1992; Hollertz, 2010). 
De teoretiska begreppen användes för att skapa adekvata teman för intervjun. För att uppfylla 
studiens syfte och besvara studiens frågeställningar, att undersöka intervjupersonernas tolk-
ningar av verkligheten, lämpar sig den kvalitativa forskningsmetoden bäst.  

Litteratursökning 
Vid kvalitativa studier är det nödvändigt att undersöka vilka kunskaper som finns inom områ-
det som studien berör. En litteraturgenomgång genomförs för att få en översikt över det tema 
som studien syftar att undersöka och få en djupare förståelse för. En narrativ litteraturgenom-
gång är lämpad vid kvalitativa studier, detta för att genomgången är tolkningsinriktad (Bry-
man, 2011). En narrativ litteraturgenomgång användes för att söka utvecklad kunskap om det 
aktuella forskningsområdet samt för att klargöra relevanta sökord. Litteraturgenomgången 
inleddes med en genomgång av relevanta doktorsavhandlingar, böcker och tidskrifter. Dok-
torsavhandlingarna gav fördjupad kunskap i ämnet och användes till stor del i den initiala 
sökningsfasen för att finna relevanta teman, begrepp och nyckelord. Nyckelorden var särskilt 
viktiga att finna i initialfasen då dessa underlättar att finna relevant forskning (Bryman, 2011). 
Örebro universitets bibliotekskatalog användes vid sökning efter litteratur och forskning, de 
databaser som användes var: summon, social services abstracts, sociological abstracts, libris 
och socialvetenskaplig tidskrift. Litteratursökningen i databaserna skedde under perioden från 
2015-11-09 till 2015-11-27. För att söka både internationell och nationell forskning användes 
sökord på både svenska och engelska, vilka var: handlingsutrymme, socialtjänst, gräsrotsby-
råkrat, socialt arbete, discretion, social services, caseworker, street-level bureaucrat och social 
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work. En bok som haft en nyckelroll i sökandet efter referenser är Handlingsutrymme – ut-
maningar i socialt arbete (Svensson et al., 2008). Boken medförde en god inblick i hur social-
arbetares handlingsutrymme framställs och påverkas och en introduktion till det centrala be-
greppet gräsrotsbyråkrat. Bokens referenslista medförde också många viktiga referenser som 
används i föreliggande studie. En betydande forskningsöversikt som varit central i sökandet 
efter forskning är Socialtjänsten som organisation – en forskningsöversikt (Johansson, 2003). 
Forskningsöversikten gav en överblick över tidigare relevant forskning kring socialtjänsten 
som organisation och socialsekreterares handlingsutrymme. Sekundärkällor är inte att föredra 
i en studie då de kan förvränga innebörden av originalkällan genom tolkningar (Bryman, 
2011). Studien har därför använt primärkällor i största möjliga mån. Vissa sekundärkällor har 
dock ändå använts i studien. Vidare har flera studier som berör handlingsutrymme och organi-
sation utifrån andra yrkesgrupper än missbrukshandläggare använts, bland annat handläggare 
som arbetar med ärenden som rör försörjningsstöd eller funktionsnedsatta (Andersson, 2004; 
Keiser, 1999; Taylor, 2014; van Berkel et al., 2010). Dessa har använts då urvalet varit be-
gränsat när det gäller forskning kring missbrukshandläggares handlingsutrymme och miss-
brukshandläggare i socialtjänsten som organisation.  

Urval av respondenter 
Då syftet för denna studie var att undersöka missbrukshandläggares upplevelser och beskriv-
ningar gjordes urvalet av respondenter bland yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar 
med missbrukshandläggning. En ofta använd urvalsmetod inom kvalitativ forskning är ett 
målinriktat urval, vilket innebär en rationell urvalsmetod där respondenterna väljs utifrån de-
ras relevans för det studien avser att undersöka (Bryman, 2011). Urvalet i föreliggande studie 
kan därmed benämnas som målinriktat då valet av respondenter utgick från studiens fråge-
ställningar och urvalskriterier, vilka var att de skulle ha socionomutbildning samt arbeta med 
missbrukshandläggning. Önskvärt var att respondenterna arbetat med missbrukshandläggning 
under flera år då syftet med studien även var att undersöka hur handlingsutrymmet förändrats 
sedan anställning. För att erhålla respondenter kontaktades först enhetschefer för vuxenenhet-
en/missbruksenheten i tre olika kommuner per telefon och mail. I mailet bifogades ett inform-
ationsbrev som klargjorde studiens syfte, hur intervjuerna skulle genomföras och de etiska 
överväganden som gjorts inför intervjuerna (se bilaga 1). Enhetscheferna förde vidare inform-
ationen till handläggarna och de handläggare som hade intresse av att delta mailade plats och 
tid då de kunde medverka i en intervju. Studien utgick därmed från ett målinriktat snöbollsur-
val som urvalsmetod. Vid snöbolls- eller kedjeurval kontaktas initialt ett mindre antal perso-
ner för att sedan få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2011). Tre olika kommu-
ner blev tillfrågade för att få en mer variationsrik undersökning, dock begränsades urvalet till 
de missbrukshandläggare som hade möjlighet att delta och tackade ja till att medverka, vilket 
gjorde att en del av respondenterna endast hade två till tre års erfarenhet av arbetet. En av 
kommunerna var av mellanstor storlek, och de övriga två var glesbygdskommuner. Totalt 
genomfördes fem intervjuer med fem missbrukshandläggare i tre olika kommuner. Intervjuer-
na tog mellan trettio till sjuttio minuter att genomföra. Samtliga respondenter arbetade som 
socialsekreterare med missbrukshandläggning i huvudsak. Två av respondenterna arbetade 
med yngre vuxna, från arton år och uppåt, resterande arbetade med vuxna från tjugoett års 
ålder. Antal verksamma år som missbrukshandläggare skiljde sig från två år upp till femton 
år. Respondenterna var mellan trettio till femtio år gamla och samtliga hade socionomutbild-
ning.  

Konstruktion av intervjuguide 
För att besvara syftet undersöktes handläggarnas upplevelser och erfarenheter, varför en semi-
strukturerad intervjuguide skapades inför intervjuerna (se bilaga 2). En semistrukturerad in-
tervjuguide valdes då den är mindre specifikt utformad än den strukturerade intervjuguiden 
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(Bryman, 2011). Detta passade föreliggande studie bättre då utrymme för intervjupersonernas 
egna svar och upplevelser behövdes för att kunna besvara studiens syfte, vilket skedde genom 
att ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina svar utan styrning av forskarna. Den se-
mistrukturerade intervjuguiden valdes även för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
jämförelser mellan svar, jämfört med en ostrukturerad, och därmed underlätta databearbet-
ningen då flera intervjuer genomfördes. Det är centralt i utformandet av en semistrukturerad 
intervjuguide att guiden rymmer flexibilitet varför intervjun tog hänsyn till hur intervjuperso-
nerna valde att utveckla sina svar (Bryman, 2011). Under konstruktionen av den semistruktu-
rerade intervjuguiden skapades, i enlighet med Bryman (2011), ett antal teman utifrån studi-
ens frågeställningar. Dessa teman har sin grund i de teoretiska begreppen handlingsutrymme 
(Svensson et al., 2008), gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 1980) och organisation (Hasenfeld, 1992; 
Hollertz, 2010). Dessa teman genererade i sin tur intervjufrågor som berörde varje tema mer 
specifikt utifrån olika aspekter. Intervjuguiden började med inledande frågor som berörde 
intervjupersonernas bakgrundsinformation (se bilaga 2), detta för att skapa en bild av den 
kontext som svaren gavs i. Intervjuguiden följdes sedan av mellanliggande frågor utifrån föl-
jande teman: nuvarande arbetssituation, organisation, handlingsutrymme, handlingsutrymme 
nuvarande arbetssituation och handlingsutrymme vid anställning (se bilaga 2). Exempel på en 
av de frågor som ställdes är: ”På vilket sätt kan du använda dig av dina professionella kun-
skaper och erfarenheter i ditt arbete?”. Slutligen ställdes avslutande frågor som berörde bland 
annat huruvida intervjupersonen hade något att tillägga samt om denne hade några frågor an-
gående studien. Vid utformningen av intervjuguiden anpassades guiden utifrån flera aspekter: 

- teman och frågor ställdes i en logisk följd med en röd tråd,  
- frågorna utformades med ett begripligt språk, dock med viss hänsyn tagen till att alla 

intervjupersoner genomgått en socionomutbildning och vissa fackuttryck så som hand-
lingsutrymme användes därför,  

- ledande frågor undveks i största möjliga mån, 
- öppna frågor prioriterades (Bryman, 2011).  

 
Efter utformandet av intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en socialsekreterare 
som arbetar med barn- och familjeärenden. Anledningen till varför en socialsekreterare som 
arbetar med barn- och familjeärenden intervjuades istället för en missbrukshandläggare var att 
författarna inte lyckades få tag på någon missbrukshandläggare inom den tid som fanns att 
tillgå för pilotintervjun. Pilotintervjun medförde en chans att prova frågorna för att se om de 
genererade de svar som frågorna syftade till samt för att ge möjlighet för intervjuarna att 
prova intervjusituationen. Efter genomförandet av pilotintervjun justerades vissa frågor i in-
tervjuguiden och några frågor lades till i. Exempel på två frågor som lades till efter provinter-
vjun är ”Hur ser situationen ut på din arbetsplats just nu?” och ”Känner du att du har kontroll 
över din arbetssituation?”. Förutom dessa frågor så framhöll intervjupersonerna det som vik-
tigt att diskutera hur prioriteringar genomförs inom verksamheten, varför frågor om det områ-
det inte finns med i intervjuguiden men däremot finns i studiens resultat och analys.  

Tillvägagångssätt 
Intervjupersonerna valde själva tid och plats för genomförandet av intervjun, detta för att de 
skulle känna sig trygga i den miljö som intervjun genomfördes i men även för att underlätta 
för dem tidsmässigt och praktiskt att ställa upp. Bryman (2011) beskriver att intervjuer ska 
genomföras i en lugn och ostörd miljö där intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att 
andra hör vad som sägs under intervjun. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum, antingen på 
handläggarnas egna kontor eller i separata besöksrum. Båda författarna deltog i samtliga in-
tervjuer förutom två, eftersom två av respondenterna endast hade möjlighet att medverka i en 
intervju på samma tid.  
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Intervjufrågornas ordning och hur ingående varje fråga diskuterades varierade beroende på 
hur respondenterna valde att utveckla sina svar. Bryman (2011) beskriver att intervjupersoner 
framhåller olika saker varpå intervjuaren behöver vara lyhörd inför detta. Förutom de frågor 
som fanns med i intervjuguiden (se bilaga 2) ställdes flera följdfrågor i varje intervju, dels för 
att förtydliga saker som intervjupersonerna berättat men även för att få en djupare förståelse 
av intervjupersonernas beskrivningar. Fokus i intervjuerna har varit att betona det som re-
spondenterna själva anfört som viktigt. Kvalitativa intervjuer behöver vara flexibla för att ta 
hänsyn till intervjupersonens svar och följa de olika sidospår som intervjupersonernas svar 
leder till. Eftersom kvalitativa forskare inte bara behöver ta hänsyn till vad intervjupersonen 
säger utan även hur denne säger det, är det avgörande att forskaren har en fullständig redogö-
relse av kommunikationen i intervjun. Detta görs genom att spela in och transkribera intervjun 
(Bryman, 2011). Efter att ha förklarat syftet med att spela in och transkribera intervjuerna 
tillfrågades alla intervjupersoner om samtycke till att spela in och transkribera intervjuerna 
efteråt. Samtliga gav sitt godkännande till detta. Varje intervju spelades in och samma dag 
som intervjun genomfördes transkriberades intervjun till text. Transkriberingen skedde direkt 
dels för att inte glömma bort stämningen i rummet men även för att inte glömma bort att no-
tera i texten då respondenten använt sig av exempelvis kroppsspråk för att förtydliga sina 
svar. När material samlas in genom intervjuer är det viktigt att så fort som möjligt göra an-
teckningar och lyssna igenom inspelningen för att inte glömma bort vad som skett under in-
tervjutillfället. Detta är viktigt för att minnet bleknar för varje timme som går efter att inter-
vjun har genomförts (Ejvegård, 2009).  

Databearbetning och analysmetod 
Samtliga intervjuer spelades med respondenternas samtycke in och transkriberades. Detta 
gjordes för att försäkra att samtliga av respondenternas berättelser kunde analyseras i sin hel-
het, utan att innebörder eller andemeningar skulle gå förlorade (Bryman, 2011). Fördelen med 
inspelning och transkribering av material är att respondenternas svar återfinns i sin helhet 
vilket medför att genomgång av materialet kan ske upprepade gånger (Bryman, 2011). 
Materialet skrevs ned ordagrant, detta för att försöka minska risken för egna tolkningar av 
intervjupersonernas svar. De fem intervjuerna resulterade i 72 sidor transkriberat material. För 
att få en generell bild av materialet lästes intervjuerna en första gång utan syfte att tolka det 
som respondenterna sa. Därefter skrevs det som uppfattades som mest centralt ned för att 
sammanfatta materialet. I resterande genomgångar av empirin kodades materialet genom att 
identifiera och notera de mest centrala nyckelorden och viktiga teman i materialet. För att det 
insamlade textmaterialet ska bli mer hanterbart och för att förstå materialet bör kodningen av 
materialet ske så tidigt som möjligt efter transkriberingen (Bryman, 2011; Lindgren, 2014). 
För att kunna hantera det kodade materialet, få en överblick över vad respondenterna framfört 
och hur detta besvarade studiens frågeställningar sammanställdes materialet i tabeller. Varje 
intervju fick en egen tabell med tre spalter innehållande tre rubriker. Den första spalten hade 
rubriken centrala teman vilken innefattade de teman som meningskoncentreringarna berörde. 
Den andra spalten inbegrep meningskoncentreringar av materialet inom respektive tema. Att 
göra meningskoncentreringar innebär att koncentrera data genom att de huvudsakliga inne-
börderna i en text formuleras om till färre ord (Fejes & Thornberg, 2015). I den sista spalten, 
teoretiska begrepp, kopplades meningskoncentreringarna till studiens teoretiska begrepp: 
handlingsutrymme (Svensson et al., 2009), gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 1980) och organisation 
(Hasenfeld, 1992; Hollertz, 2010). Kodningen resulterade i följande teman: arbetssituation 
och arbetsuppgifter, organisation och ledarskap, lagar, riktlinjer och rutiner, det dagliga arbe-
tet, förr och nu, samverkan och allmänhetens syn på socialtjänsten. Utifrån ovanstående be-
skrivning av tillvägagångssättet vid analysen har föreliggande studie använt tematisering, 
meningskoncentrering och tolkning som analysmetoder.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Föreliggande kvalitativa studie har i största möjliga mån tagit hänsyn till kriterierna reliabili-
tet, validitet och generaliserbarhet, trots att dessa kriterier utvecklats främst för den kvantita-
tiva forskningen. Reliabilitet utgår från en studies tillförlitlighet, vilket berör frågan ”Om nå-
gon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till 
samma slutsatser?” (Denscombe, 2009, s. 381). Föreliggande studie har i varje steg beskrivit 
studiens genomförande för att underlätta eventuell upprepning av studien, vilket stärker studi-
ens reliabilitet. Val som har gjorts i studien har redovisats under respektive rubrik för att ytter-
ligare stärka studiens reliabilitet. Vidare har intervjuguiden (se bilaga 2) utformats med grund 
i de teoretiska begreppen handlingsutrymme (Svensson et al., 2008), gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 
1980) och organisation (Hasenfeld, 1992; Hollertz, 2010), för att stärka studiens reliabilitet 
ytterligare. Eftersom intervjuguiden finns tillgänglig som bilaga i studien finns möjlighet att 
genomföra liknande intervjuer, vilket ytterligare stärker studiens reliabilitet. En svaghet som 
de semistrukturerade intervjuerna medförde var dock att vissa följdfrågor ställdes som inte 
finns med i intervjuguiden. Detta kan försvåra upprepningen av intervjuerna och därmed för-
svaga studiens reliabilitet. För att försöka undvika risken att empirin snedvrids, och därmed 
ytterligare stärka studiens reliabilitet, spelades samtliga intervjuer in och transkriberades. 
Detta kan även ses som en styrka i studien då all empiri finns inspelad och transkriberad om 
empirin skulle ifrågasättas. Eftersom författarna har en viss förförståelse om socialtjänsten 
och missbrukshandläggare kan detta ha inverkat på både intervjuerna och analysprocessen, 
vilket kan ha försvagat studiens reliabilitet. Att studien har genomförts av två författare kan 
ses som både en styrka och en svaghet i termer av reliabilitet. Detta då det kan ha skett flera 
tolkningar av materialet, vilket kan ses som en svaghet. Samtidigt har författarna genom att ha 
varit två kunnat granska varandras objektivitet och genomgående i arbetet försökt ha en sam-
stämmighet vad gäller synen på empirin. 
 
Bryman (2011, s. 352) beskriver att validitet berör ”huruvida man observerar, identifierar 
eller ’mäter’ det man säger sig mäta”. Lincoln och Guba (1985) belyser att det inom den kva-
litativa forskningen inte går att säkerställa att studien observerat eller identifierat det som var 
avsett, varför begreppet trovärdighet ofta används inom den kvalitativa forskningen. En kvali-
tativ studies validitet kan dock stärkas genom att de teoretiska begrepp som använts bedöms 
som rimliga att använda mot bakgrund av vad studien syftar till att studera. Föreliggande stu-
dies intervjuguide har utvecklats med grund i studiens syfte och frågeställningar för att för-
söka se till att de empiriska data som samlades in kunde ”mäta” det som avsågs att ”mäta”. 
Vidare kan studiens validitet ytterligare stärkas av att intervjuguiden utformats med grund i de 
teoretiska begreppen handlingsutrymme (Svensson et al., 2008), gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 
1980) och organisation (Hasenfeld, 1992; Hollertz, 2010). För att en kvalitativ studie ska ha 
hög trovärdighet krävs att de förklaringar som framförts har en logisk koppling till studiens 
frågeställningar. Detta innebär att läsaren lämnas att bedöma huruvida forskarens resonemang 
i studien är trovärdiga (Bryman, 2011). Då föreliggande studie inte strävar efter att finna all-
mängiltiga breda sanningar, utan söka svar på djupet, är den till viss del kontextberoende. 
Detta medför att studiens trovärdighet i hög grad är beroende av att författarna har en samsyn 
på den subjektiva verklighet som studeras. För att skapa samsyn har diskussioner författarna 
emellan förts kring utgångspunkter och begrepp innan studiens genomförande. Vidare har en 
beskrivning av analysförfarandet framförts i studien, vilket ytterligare kan stärka studiens 
trovärdighet. 
 
Denscombe (2009) belyser att den kvalitativa forskningen ofta baseras på ett mindre antal, 
mer djupgående, studier vilket försvårar möjligheten att generalisera studiernas resultat på en 
större population. Lincoln och Guba (1985) menar dock att kvalitativa data kräver en annan 
infallsvinkel för hur generaliserbarheten bedöms, vilket kallas för överförbarhet. Begreppet 
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används för att som läsare bedöma huruvida resultatet går att applicera på andra likvärdigt 
bedömda fall. Frågan som då blir aktuell är: ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna över-
föras till andra fall?” (Denscombe, 2009, s. 382). Studiens resultat kan, med hjälp av ana-
lysen, tänkas vara teoretiskt överförbart på andra jämförbara fall, så som missbrukshandläg-
gare som arbetar inom en liknande kontext och på samma sätt som intervjupersonerna i denna 
studie. 

Etiska överväganden och metoddiskussion 
Vetenskapsrådets (2015) etiska principer ska beaktas både vid planerandet och genomförandet 
av alla studier. Dessa etiska principer är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-
tetskravet och nyttjandekravet. I föreliggande studie mailades ett informationsbrev ut till 
samtliga respondenter, som alla var över 18 år (se bilaga 1). I informationsbrevet beskrevs 
syftet med studien, att deltagandet i studien är frivilligt och att alla respondenter när som 
helst, utan motivering, kan välja att avbryta intervjun eller avstå att svara på vissa frågor. För-
utom i informationsbrevet så kommunicerades information om studiens syfte och intervjuper-
sonernas deltagande muntligt innan varje intervju. I informationsbrevet (se bilaga 1) fanns 
även kontaktuppgifter till författarna och studiens handledare, detta för att intervjupersonerna 
skulle kunna ta kontakt med vederbörande i händelse av funderingar eller om de önskade av-
bryta sin medverkan i studien. Deltagarnas samtycke till att delta i studien, att intervjun spelas 
in och transkriberas har kommunicerats både skriftligt via mail samt muntligt innan varje in-
tervju. Innan intervjuerna informerades respondenterna även om att de vid önskemål kommer 
att få ta del av den färdiga uppsatsen. Mot bakgrund av detta har informationskravet och sam-
tyckeskravet beaktats i föreliggande studie. Konfidentialitetskravet berör huruvida person-
uppgifter hanteras och bevaras, vilket ska göras med största möjliga sekretess (Bryman, 
2011). Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter om identifierbara personer 
antecknats och bevarats på ett sådant sätt att ingen utomstående kunnat ta del av uppgifterna. 
Konfidentialitetskravet har även uppfyllts då det i den färdiga produkten inte finns möjlighet 
att kunna utläsa vem som har sagt vad. För att bevara intervjupersonernas anonymitet har de-
ras kön inte presenterats i studien, och deras namn har ersatts mot pseudonymer så som ”IP: 
1”. För att belysa empirins äkthet i studien stärks de sammanfattande beskrivningarna av in-
tervjupersonernas utsagor med citat. Dessa citat har till viss del redigerats med syfte att 
skydda intervjupersonernas identitet samt för att förenkla läsandet. Vidare har nyttjandekravet 
uppfyllts då de uppgifter som samlats in genom intervjuerna endast använts för studiens än-
damål.  
 
I föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer genomförts för att lämna utrymme åt 
intervjupersonen att tala utförligt och utveckla sina svar. Trots möjligheten att ställa följdfrå-
gor och följa upp intervjupersonernas svar begränsades intervjuerna av studiens syfte och frå-
geställningar. Detta har medfört att fokus i varje intervju varit att utforska de lagar, riktlinjer 
och villkor som påverkar handlingsutrymmet, vilket innebär att vissa andra aspekter som på-
verkar handlingsutrymme har getts lägre prioritet. Således har inte möjlighet funnits att i in-
tervjuerna beakta alla aspekter som påverkar missbrukshandläggares handlingsutrymme, som 
deras psykiska hälsa till exempel. En ytterligare begränsning i studien utifrån studiens syfte 
och frågeställningar är att endast missbrukshandläggarnas perspektiv har belysts. Således har 
inga intervjuer med exempelvis verksamhetschefer eller klienter genomförts, vilket kunde ha 
utvecklat studien ytterligare. Vidare kunde studiens tillförlitlighet ha stärkts om fler intervjuer 
genomförts. Fler intervjuer ansågs dock inte möjligt att genomföra utifrån hur många respon-
denter som tackade ja och den tid som fanns att tillgå i studiens genomförande.  
 
Intervjuaren bör alltid vara medveten om att respondentens svar påverkas av forskarens per-
sonliga identitet. Människor är benägna att svara olika beroende på hur de uppfattar intervjua-



 16 

ren, vilket kallas för intervjuareffekten (Denscombe, 2009). För att motverka att intervjuper-
sonernas svar påverkas av författarnas personliga identitet eller de förväntningar som inter-
vjupersonerna upplever att författarna haft på deras svar har ett antal åtgärder vidtagits under 
intervjuernas genomförande. Författarna har bland annat strävat efter att vara artiga, punkt-
liga, lyhörda, neutrala och tillmötesgående i mötet med respondenterna och under intervjuer-
na. Detta för att minimera författarnas påverkan på respondenternas svar. Båda författarna 
medverkade vid alla intervjuer förutom två då det inte var genomförbart att vara två eftersom 
respondenterna endast kunde delta vid samma tid. Att båda författarna medverkade vid inter-
vjuerna tillförsäkrade att de teman som var tänkta berördes och att det som respondenterna 
anförde som viktigt gavs utrymme. Det kunde ske genom att den ena intervjuaren följde in-
tervjuguiden och ställde frågor, medan den andra intervjuaren kunde vara mer lyhörd för re-
spondenternas svar och ställa följdfrågor på det respondenterna framhöll som viktigt. Därmed 
kan en begränsning av studien vara att de två första intervjuerna endast genomfördes med en 
intervjuare. Föreliggande studie har använt sig av kvalitativ analys, vilket medför både förde-
lar och nackdelar. Fördelarna är bland andra att empirin är väl förankrad i verkligheten samt 
att datamaterialet är innehållsrikt och utförligt. Nackdelarna är exempelvis att data som inter-
vjuerna genererar kan vara mindre representativa och att tolkningen kan påverkas av forska-
ren (Denscombe, 2009).  

Resultat och analys 
Avsnittet inleds med en kort presentation av respondenterna vilket följs av en redogörelse för 
de resultat som är relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet berör föl-
jande teman: lagstiftning och riktlinjer, organisationen, handlingsutrymmet i praktiken, sam-
verkan, arbetsförhållanden och förr och nu. Varje tema presenterar resultat från intervjuerna, 
framställt genom sammanfattningar av vad som framkommit och citat, framför relevant teori 
och forskning inom området och följs av en analys med grund i empirin, studiens teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning.  

Lagstiftning och riktlinjer 
Missbrukshandläggares handlingsutrymme omgärdas av lagar och riktlinjer. Respondenterna 
beskriver att SoL och LVM främst reglerar deras arbete, men även FL, Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400 [OSL]) och KL nämns. Det framkommer även att en del, men inte 
alla respondenter, använder sig av Socialstyrelsens nationella riktlinjer: 
 

Det är ju socialtjänstlagen, det är LVM lagen, det är sekretesslagen, det är förvaltningslagen och kommu-
nallagen […] vi arbetar ju efter socialstyrelsens riktlinjer när det handlar om handläggning och doku-
mentation […] nationella riktlinjer när det gäller missbruk, den har vi också (IP: 4). 
Det är ju socialtjänstlagen främst då, och sen lagen om missbrukare i vissa fall kanske, den heter LVM 
och sen finns ju socialstyrelsens riktlinjer […] men de använder inte vi oss av […] vi borde lägga större 
vikt vid dem, i alla fall ha dem i åtanke, jag upplever att det inte är någonting vi använt mycket, vilket 
egentligen är rätt så konstigt (IP: 1). 

 
Samtliga respondenter nämner att de enligt både lokala riktlinjer och Socialstyrelsens nation-
ella riktlinjer ska göra Addiction Severity Index(ASI)-intervjuer med klienterna men att de 
ibland avstår från att göra detta utifrån klientens önskemål eller situation:  
 

Jag tror faktiskt att det står i våra riktlinjer att vi ska göra det och att vi ska lyfta om vi inte gör det […] 
förut då vet jag att det var väldigt så där att man ska använda det men ibland funkar det inte liksom, inte i 
alla lägen […] Ja men jag tvingar ju ingen, om till exempel en klient inte vill göra ASI så, för jag känner 
att jag gjort så mycket ASI så jag har koll på frågorna […] det gäller att hitta en relation, ett sätt att prata 
[…] och förklara så det blir meningsfullt för sitter man här och inte förstår varför man är här och varför 
man ska svara på frågor, då förstår jag att det blir jättekonstigt (IP: 5). 
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ASI- intervjuer […] det är ju sagt att vi ska ha det i alla ärenden men det kan man ju ibland uppleva att 
det blir krångligt för vissa klienter […] jag tycker att frågorna ibland går in i varandra, det blir tradigt och 
svårt att veta […] och då tänker jag om jag som handläggare tycker det är svårt vad ska då klienterna 
tycka […] och ofta har man redan en tanke om vad den här personen behöver, alltså den kanske behöver 
råd och stödsamtal […] Man glömmer bort det där med utredningen, man har fått en ide redan […] och då 
har man redan satt igång med den och så ska man till och göra den här intervjun liksom och då blir den 
bara som en pappersprodukt (IP: 1). 

 
Socialstyrelsen (2015) har utarbetat riktlinjer som missbrukshandläggare ska följa i sitt arbete 
med vård och stöd vid missbruk och beroende. Utifrån respondenternas beskrivningar förefal-
ler det som att de är väl medvetna om vilka riktlinjer som reglerar arbetet, men att de inte an-
vänds lika självklart i det dagliga arbetet. Att respondenterna ibland avstår från att följa rikt-
linjer gällande exempelvis ASI kan ha sin grund i att de vill främja relationen med klienten 
och att de är måna om att ta hänsyn till klientens självbestämmande. Det kan förstås som att 
respondenterna ibland ifrågasätter nyttan med att göra en ASI-intervju. Mot bakgrund av att 
respondenterna ibland väljer att frångå riktlinjer när de exempelvis inte genomför en ASI-
intervju finns skäl att anta att de använder sig av sitt handlingsutrymme för att prioritera kli-
enternas behov och situation. Billquist (1999) menar att klientarbetet på socialtjänsten präglas 
av att socialsekreteraren dels är den elaka myndigheten och dels den snälla behandlaren. Uti-
från respondenternas beskrivningar kan det förstås som att de försöker se mötet med klienter 
som ett möte mellan två människor och att de försöker sätta sig in i klientens situation, vilket 
även bekräftas av att de uttrycker en förståelse för svårigheten att komma på möte på social-
tjänsten och svara på krångliga frågor. Att respondenterna beskriver att de ibland påbörjar 
behandling omgående, istället för att följa riktlinjer och lägga tid på administrativa uppgifter, 
kan tyda på att de upplever balansgången svår mellan att dels vara den elaka myndigheten och 
dels vara den snälla behandlaren, och att de gärna vill se sitt klientarbete utgå från den snälla 
behandlaren.  
 
Det framkommer i respondenternas beskrivningar att de upplever att deras arbete påverkas av 
lagar, men att det inte är detaljstyrt. De beskriver även att de ser skillnader i hur SoL och 
LVM reglerar och påverkar deras arbete. Vidare belyser respondenterna att det ibland kan 
vara svårt när klienter inte går med på insatser frivilligt, men samtidigt inte fyller rekvisiten 
för ett LVM, och en av respondenterna beskriver även ett tydligt exempel på hur lagstiftning-
en kan vara något att referera till för att försvara sina beslut:  
 

Ja det är uppstyrt, så här och så här ska man göra, och sen är man inte detaljkontrollerad (IP: 4). 
Ja det är ju socialtjänstlagen vi arbetar utifrån, så det är ju självbestämmande och utgå från klientens be-
hov […] jag kan ju tycka och tänka jättemycket kring en person och vad den behöver och vad jag tycker 
den behöver men det är ändå personen i sig som bestämmer […] sen är det ju LVM det är ju mer styrt, 
och det är ju tvångsvård och där är det ju lite mer fyrkantigt, svårbedömt ibland, hur man ska göra eller gå 
tillväga (IP: 3). 
[…] antingen är det frivilligt eller så är det LVM och riktigt där är vi inte ännu […] sen ska ju inte LVM 
vara för lätt att ta och jag säger inte att det är lösningen heller […] och det kanske går att hitta vägar för 
det men vi har inte gjort det […] sekretesslagen också […] det är ju ofta som anhöriga och så ringer och 
vill veta vad som man har gjort upp och ibland kan man ju lösa det med att personen har gett sitt sam-
tycke att man får informera men annars är det ju anhöriga som blir frustrerade för att de inte får veta nå-
got […] Det är ju också väldigt skönt att luta sig tillbaka på den liksom (IP: 5). 

 
Wörlén (2010) belyser att SoL som ramlag inte påvisar några detaljstyrda angivelser hur till 
exempel prioriteringar inom verksamheten ska göras. Istället blir det ofta socialsekreterarens 
situation, interna riktlinjer och de varierande behoven hos klienterna som resulterar i olika 
prioriteringar och beslut. Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkrater karaktäriseras av att 
de styrs av regler och föreskrifter samtidigt som de utifrån sin professionella kunskap behöver 
använda sitt handlingsutrymme då de gör egna bedömningar utifrån varje specifikt fall. Vi-
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dare belyser Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater arbetar i en konflikt då de både behöver till-
lämpa klara och entydiga regler, samtidigt som de behöver se varje klient i sitt sammanhang 
och bedöma utifrån det. Mot bakgrund av detta står respondenterna i sitt arbete med klienter-
na inför ett dilemma utifrån sitt handlingsutrymme. Detta eftersom de dels har SoL och LVM 
att utgå från i arbetet med klienter samtidigt som särskilt SoL, i och med sin ramlagskaraktär, 
lämnar stort utrymme för handläggarna att göra sina egna bedömningar utifrån varje fall. I 
LVM föreskrivs att vården, precis som insatser genom SoL, ska bygga på respekt för den en-
skildes självbestämmanderätt och integritet. I LVM finns dock vissa mer specifika rekvisit 
som klart måste uppfyllas för att lagen ska vara tillämpbar. Respondenterna beskriver att det 
ibland blir problematiskt då vissa klienter inte går med på vård på frivillig väg, samtidigt som 
de inte uppnår rekvisiten för ett LVM. De tolkningsmöjligheter som handlingsutrymmet läm-
nar i dessa fall kräver därför att missbrukshandläggarna har de professionella kunskaper och 
erfarenheter som krävs för att kunna göra en lämplig bedömning. En av respondenterna be-
skriver även att lagen, då särskilt OSL, kan vara ett stöd i samtal med klienters anhöriga då 
lagen ger respondenten trygghet i att inte behöva diskutera klientens situation med de anhö-
riga om inget samtycke till det finns. Detta skulle kunna ses mot bakgrund av Evans och Har-
ris (2004) som belyser att handlingsutrymme kan fungera som något att dölja sig bakom för 
att försvara sina beslut. Utifrån detta finns skäl att utgå från att lagen används för att reglera 
respondenternas handlingsutrymme, både för att utöka det och ibland för att begränsa det.  

Organisationen 

Organisationens inverkan på arbetet 
Handlingsutrymmet som missbrukshandläggare har påverkas av hur organisationen är utfor-
mad. Organisationens karaktär visar sig bland annat i hur styrningen och ledarskapet bedrivs. 
Två av respondenterna skildrar hur de uppfattar att organisationens styrning och ledarskap 
påverkar deras arbete: 
 

 […] egentligen tycker jag inte att det påverkar så jättemycket det som kanske är att nu pratas en del om 
någon form av uppdelning med det här med utredning och utförare […] där tror jag att det kommer lite 
uppifrån att man tycker att man kanske ska ha det och att det blir mer effektivt på något vis […] men an-
nars tycker jag inte att det påverkar så jättemycket […] vi brukar prata om det att vi har inga riktiga verk-
samhetsmål eller verksamhetsbeskrivning för vår arbetsgrupp och det är ju en jättebrist men det finns tyd-
ligen inte […] då blir det ju väldigt otydligt vad vi jobbar emot och på vilket sätt vi ska jobba liksom för 
det är ju rätt så otydlig styrning […] vi är en väldigt självständig grupp […] alltså jag tycker inte det är 
otydligt vad vi ska göra (IP: 1).  
[…] den politiska styrningen påverkar inte mig i någon stor utsträckning, eller det kanske den gör men det 
är jag inte medveten om i så fall, men jag har full delegation så mycket som man kan få som handläggare 
har jag i min tjänst vilket innebär att jag får ta ganska många beslut själv […] (IP: 2). 

 
Socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas av hur organisationen är utformad (van Ber-
kel et al., 2010). I respondenternas beskrivningar framkommer att de inte uppfattar att organi-
sationens styrning och ledarskap påverkar deras arbete särskilt mycket, vilket kan bero på att 
organisationens mål överensstämmer med respondenternas. En annan möjlig förklaring till 
varför respondenterna inte uppfattar att organisationens styrning påverkar deras dagliga arbete 
kan vara att organisationens mål inte är särskilt tydliga eller påtagliga, och att de därför upp-
fattar att det inte påverkar så mycket. IP: 1 beskriver att de inte har några riktiga verksam-
hetsmål eller någon verksamhetsbeskrivning för arbetsgruppen. Bristen på verksamhetsmål 
och verksamhetsbeskrivning kan tyda på att organisationen som IP: 1 tillhör inte har några 
formella och uttalade mål, utan att verksamheten bygger på informella, outtalade mål. Det kan 
utgöra en begränsning i arbetet, då risken för att en målförskjutning sker inom organisationen 
kan tänkas vara större än om det faktiskt finns uttalade mål. Detta eftersom uttalade mål är 
tydligare inom organisationen vilket medför att ett någorlunda bestämt syfte med organisat-
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ionen finns. Om inga uttalade mål finns är risken att exempelvis ledningen i organisationen 
har sina outtalade mål och att missbrukshandläggarna har sina, vilket kan leda till en målkon-
flikt inom organisationen. IP: 1 beskriver att arbetsgruppen som hen verkar inom är självstän-
dig, och att det trots obefintlig verksamhetsbeskrivning inte är otydligt vad de ska jobba med. 
Trots detta finns det mot bakgrund av ovanstående skäl att anta att bristen på uttalade mål från 
organisationen kan utgöra en risk för att de enskilda handläggarna arbetar på ett sätt som de 
tror är lämpligt, men som egentligen inte överensstämmer med organisationens syfte eller 
mål. 

Förhållandet mellan ledning och missbrukshandläggare 
Möjligheten som finns att påverka organisationen som missbrukshandläggare verkar inom 
bidrar till att sätta ramarna för handlingsutrymmet. Respondenterna beskriver i citaten nedan 
hur de upplever att de kan påverka strukturen för sitt arbete, en av respondenterna återger att 
mycket beror på chefens ledarskap: 
 

[…] sen har vi ju stor påverkansmöjlighet på förändringar och sådär som man vill göra inom gruppen och 
allt från blanketter liksom hur de ska utformas till om vi vill göra förändringar i arbetssättet eller så (IP: 
1).  
[…] sen så tycker jag att vi har nära till politiken […] efterfrågar vi ett samtal kring missbruk och miss-
bruksarbete och vill lyfta upp frågor i nämnden så är vår chef med på det och vi kan ha sådana möten i 
nämnden som också kan göra att de kan få kunskap och bli engagerade. […] (IP: 5). 
 

Respondenterna beskriver dock att det är svårt att påverka arbetet högre upp i ledningen och 
att förändringar tar lång tid att genomföra: 
 

[…] vissa saker kan man ju inte påverka någonting (IP: 5).  
Nej men de är väldigt långt liksom från oss handläggare […] sen är ju min enhetschef i många andra 
verksamhetsgrupper som företrädare för oss och det är väl egentligen där och över chefen som det finns 
mandat att påverka. Ganska mycket av det man vill påverka tar lång tid att göra för att det också ska vara 
politiska beslut i nämnd, så de är en trög organisation det tar jättelång tid att få saker och ting ändrade 
från förslag till genomförande [...] jag har nog gett upp hur organisationen styrs och tänkt att det inte är så 
mycket att förändra utan like it or leave it liksom. […] jag har liksom gett upp den delen och lagt den 
kraften på annat […] så länge arbetet funkar med alla mina klienter och det jag ska göra så funkar det 
även med organisationen […] (IP: 2).  

 
Respondenterna beskriver att de kan påverka mindre förändringar vad gäller deras arbetssätt i 
arbetsgruppen, men att det är svårare att påverka organisationen i den högre ledningen och att 
de förändringar som görs sker med en stor tröghet. En av de aspekter som IP: 2 för fram, att 
förändringar inom arbetsgruppen är möjliga men att det är trögt att påverka högre upp i orga-
nisationen, kan relateras till de brister som påverkar socialsekreterarnas arbetsförhållanden. 
IVO (2014) beskriver att det påverkar socialsekreterarnas arbetsförhållanden när det saknas 
en gemensam syn gällande hur handläggningen ska gå till och när det finns motstridiga bud-
skap om hur arbetsuppgifter ska fördelas. Ingen av respondenterna redogör för att det finns 
motstridiga budskap mellan socialsekreterarna och ledningen men mot bakgrund av IP: 2’s 
beskrivning av en uppgivenhet gällande hur organisationen styrs finns det skäl att anta att det 
påverkar dennes arbetsförhållanden. En påverkan på respondentens arbetsförhållanden kan 
medföra en begränsning i handlingsutrymmet. Detta eftersom organisatoriska incitament, till-
sammans med andra aspekter, lägger grunden för hur strukturen ser ut för handläggare (van 
Berkel et al., 2010). Med grund i att IP: 2 endast lägger vikt vid de förändringar som påverkar 
arbetet och handlingsutrymmet direkt, och förbiser de stora organisatoriska förändringarna då 
respondenten gett upp att försöka påverka förändringar inom organisation, kan det förstås som 
att respondenten, med sina erfarenheter av hur trögt det går att påverka inom organisationen, 
inskränkt sitt eget handlingsutrymme med tanken att det inte går att förändra något ändå. 
Lipsky (1980) beskriver att gräsrotsbyråkrater är organisationsrepresentanter samtidigt som 
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de står i direkt kontakt med de individer som behöver hjälp. Mot bakgrund av det kan det uti-
från IP: 2’s beskrivning av att det är en stor diskrepans mellan handläggare och högre chefer 
förstås som att respondenten skapat sina egna handlingsstrategier för att klara av arbetet. Re-
spondenten beskriver att hen gett upp hur organisationen styrs, och att hen valt att lägga den 
kraften som skulle krävas för att förändra organisationen på sina klienter istället. Samman-
fattningsvis kan det ses som att IP: 2 fokuserar mer på sin roll där hen står i direkt kontakt 
med klienter, snarare än sin roll som organisationsrepresentant.  
 
Missbrukshandläggarnas handlingsutrymme påverkas av organisationens utformning. En av 
respondenterna beskriver att det är viktigt i arbetet att det finns ett ömsesidigt förtroende från 
ledningen till socialsekreterarna, samt att det är viktigt att ha en chef som förstår komplexite-
ten i arbetet:  
 

[…] ibland kan det bli som en rättegång i nämnden om man inte har förtroende för sina tjänstemän nere 
på golvet, så det kan bli väldigt tråkigt att gå upp. Och så ska det inte vara, för någonstans måste man ha 
en tilltro till att vi kan det vi gör och att vi har gjort en bedömning och ändå jobbat med det här ett tag 
[…] vi har kunnat jobba med det så det har blivit jättebra och det underlättar ju för vårt arbete, man kän-
ner att man har ett förtroende från politiken och från sin chef och att man då vågar lyfta frågor […] För 
det är ju en sak att man får utrymme att säga vad man tycker men sen måste man ju även känna att man 
blir lyssnad till, i vissa frågor […] så upplever jag det, att jag har stöd i ryggen […] vår chef är mer en fö-
reträdare för oss uppåt, hen är vår frontperson för att de trycker på om budget sen beror det på hur man tar 
emot det om man tar emot det och säger att ja ja det ska jag meddela eller om man säger att vi inte kan, vi 
gör det vi kan utifrån ekonomin och vi kan inte dra ner mer på något liksom […] (IP: 5).  

 
En av respondenterna beskriver dock att den högsta ledningen inte vet hur arbetet utförs i 
praktiken: 
 

Jag tror att våra chefer inte vet hur vi utför vårt arbete […] alltså min närmaste chef och min enhetschef 
har jag förtroende för och de litar till oss eller mitt jobb också, men sen tror jag när man kommer över där 
kanske också på nämnden och på verksamhetschefer och socialchef så tror jag inte att man har så stor in-
blick i vad vi gör eller hur vi gör det. De har nog koll på hur många vi gör och det som går att mäta med 
siffror hur mycket det kostar det vi gör och hur lång tid det tar det vi gör men vad jag möter i mitt jobb 
och vilken typ av klienter och vilka relationer och vilka samarbetspartners det tror jag inte att de vet […] 
jag tror det är en jättestor diskrepans mellan högsta chefer och handläggare (IP: 2).  

 
Larsson och Morén (1988) belyser att socialtjänsten präglas av att som organisation både 
verka frånvarande och närvarande på samma gång. Organisationen framträder likgiltig inför 
vad socialsekreterarna faktiskt gör i sitt arbete med klienter, samtidigt som socialsekreterarna 
upplever sig begränsade av kontrollen från det administrativa arbetet. Ett exempel på hur or-
ganisationen verkar frånvarande och närvarande på samma gång är när IP: 2 beskriver att det 
finns en stor diskrepans mellan de högsta cheferna och handläggarna. Respondenten framför 
att cheferna inte vet hur handläggarna utför sitt arbete, utan endast hur mycket arbetet kostar. 
I det fallet förefaller det som att organisationen verkar frånvarande då respondenten upplever 
att högre chefer inte vet hur missbrukshandläggarna utför sitt arbete och för att respondenten 
upplever en stor diskrepans mellan chefer och handläggare. Respondenten beskriver även att 
cheferna är medvetna om hur mycket socialtjänstens arbete kostar och hur många klienter 
som exempelvis beviljas insatser, vilket kan förstås som att organisationen därigenom verkar 
närvarande, då krav på att exempelvis budget inte ska överskridas kan tänkas följa som en 
administrativ kontroll. En annan bild ges av IP: 5 som lyfter fram vikten av att det finns ett 
ömsesidigt förtroende mellan ledning, chefer och handläggare och att det finns en chef som 
förstår komplexiteten i arbetet. Mot bakgrund av detta kan det förstås som att organisationen i 
IP: 5’s fall präglas mindre av att organisationen verkar frånvarande och närvarande på samma 
gång, då diskrepansen mellan cheferna och handläggarna tycks vara mindre i det fallet. IP: 5’s 
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beskrivning kan tyda på att organisationen verkar närvarande, men inte frånvarande i samma 
utsträckning som i IP: 2’s fall. Det kan bero bland annat på att de, som IP: 5 beskriver, har 
arbetat mycket med att skapa ett ömsesidigt förtroende varandra emellan. Att förtroendet dem 
emellan har stärkts skulle kunna bero på att de genom de möten som de haft har fått en bättre 
kunskap om varandras situationer och arbetsuppgifter. Delar av ledningen beskrivs även ha 
fått mer kunskap om missbruk, vilket kan ha lett till att de kommit några steg närmare en 
samsyn på hur arbetet med missbrukare ska bedrivas. IVO (2014) beskriver att brister som 
påverkar socialsekreterares arbetsförhållanden bland annat handlar om att socialsekreterare 
upplever att de saknar stöd från ledningen, att det saknas en gemensam syn gällande hur hand-
läggningen av ärenden ska gå till och att det saknas stabilitet och kunskap i verksamheten. 
Mot bakgrund av att IP: 5’s organisation har arbetat med att ha fler gemensamma diskussions-
forum och samtal som bidragit med mer kunskap finns skäl att utgå från att de har kunnat 
utveckla en större tillit till varandras arbete, kommit närmare en gemensam syn på hur arbetet 
inom organisationen ska bedrivas och ökat kunskapen i verksamheten. Sammanfattningsvis 
visar detta att ett ömsesidigt förtroende ledning och handläggare emellan bidrar till att vidga 
respondentens handlingsutrymme då organisationen känner tillit till det arbete som bedrivs. 

Organisationens legitimitet 
För att en organisation ska kunna uppfattas som legitim krävs att organisationen arbetar enligt 
de normer och värderingar som råder i samhället. I respondenternas beskrivningar framställs 
hur de uppfattar att det florerar onyanserade uppfattningar bland allmänheten om vad social-
tjänsten gör och hur socialtjänsten arbetar: 
 

[…] klienterna har en massa föreställningar och särskilt om de har barn (IP: 5).  
[…] sen är det en del som har orimliga förväntningar eller en felaktig bild av vad socialtjänsten gör […] 
att socialtjänsten tar barn och att vi inte hjälper folk som har missbruk eller att vi bara låser in dem på 
LVM och ja att vi tar barn de möter jag inte så ofta men när man har den bilden av socialtjänsten att vi är 
onda jag tänker inte att man tror att vi är onda men när man tror att socialtjänsten tar barn så kan det vara 
ett hinder för att söka om hjälp för man är rädd att röja sig eller rädd för att röja sin familjesituation […] 
(IP: 2).  
Många uttrycker att jobba med missbruk är ett skitjobb […] (IP: 3).  

 
Respondenterna belyser också att onyanserade eller felaktiga föreställningar om missbruk och 
personer med missbruk förekommer: 
 

[…] och sen är det väl också skammen som hindrar det är den, just vid missbruk är den stor, det är ju inte 
allmänt känt i samhället att det är en sjukdom utan det handlar mer om disciplin och karaktär och sådana 
saker så det känner man väl av och även se på sig själv att man inte fattar, inte förstår förens man själv 
har fått kunskap om varför man gör som man gör (IP: 5).  

 
När allmänheten uppfattar en organisation som legitim, att verksamheten är relevant och bed-
rivs som den bör, får organisationen ett större handlingsutrymme (Hollertz, 2010). Att de fö-
reställningar som organisationen har om hur arbetet bedrivs inte stämmer överens med all-
mänhetens föreställningar kan utgöra en begränsning i organisationens handlingsutrymme. 
Mot bakgrund av detta finns skäl att anta att respondenternas handlingsutrymme begränsas av 
de onyanserade föreställningar som finns om socialtjänsten som organisation. Dessa föreställ-
ningar kan dels leda till att organisationen inte kan uppfylla sitt syfte, att värna om människor 
i utsatta situationer (i respondenternas fall personer med missbruk), eftersom dessa kanske 
inte söker sig till socialtjänsten på grund av föreställningarna som finns bland allmänheten. 
Det kan dels bero på rädsla för att bli ”påkommen” och kanske förlora vårdnaden om sina 
barn, och dels av skam och skuld gällande sitt missbruk. När samhället har föreställningar om 
att missbruk handlar om disciplin och karaktär finns risken att personer med ett missbruk de-
lar dessa föreställningar till viss grad, vilket kan leda till att de inte söker hjälp eftersom de då 
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utgår från att det bara är för dem att ”skärpa sig”. Denna skuld och skam kan även vara en 
begränsning i respondenternas arbete med klienterna, om det leder till att motivationen vack-
lar ännu mer då individen inte känner sig förtjänt av det stöd och den hjälp som erbjuds. 
Sammanfattningsvis kan allmänhetens föreställningar om vad socialtjänsten som organisation 
gör indirekt och direkt påverka respondenternas handlingsutrymme i deras arbete med klien-
ter.  

Prioriteringar 
Socialsekreterarnas arbete kräver dagligen prioriteringar i allt ifrån hur arbetstiden planeras 
till vilka personer som får vilka insatser. Respondenterna beskriver hur faktorer som budget 
påverkar prioriteringar i organisationen och i arbetet: 
 

Ja det är ju mycket fokus på ekonomin uppifrån […] (IP: 5).  
Sen ligger det ju i liksom vad ska man säga arbetets art också att vissa saker går ju inte att påverka alltså 
jag tänker det här med budget och så att ofta spräcker vi ju budget men det är ju för att det är så svåra 
ärenden och att det ibland då alltså som jag tänker LVM det är ju det här sex månader att man tvångsvår-
das och det är ju sådant som vi inte riktigt kan påverka vi kan ju inte välja bort det (IP: 1).  

 
Respondenterna belyser även hur det faktum att budgeten gör sig påmind påverkar deras ar-
bete: 
 

[…] blir det bara prat om ekonomi så påverkar ju det så klart hur man jobbar och hur man tänker när man 
jobbar, och det är ju inte det som vi främst ska ta ställning till när vi gör utredningar […] här pratar vi ofta 
om att man ska ha lite röda siffror annars kanske man drar ner […] (IP: 5).  

 
En av respondenterna påpekar dock att budgeten inte får styra dennes arbete, och att klientens 
behov och situation är det som styr vilka insatser som erbjuds: 
 

[…] man tror att vi tar LVM för att det är billigare eller vi tar inte LVM för att det är billigare som kan 
florera såhär massmedialt och så vidare men jag tänker att jag rekommenderar alltid de besluten som pas-
sar klienten och situationen bäst det är de som brukar fattas. Jag går utanför ram när jag behöver (IP: 2).  

 
Respondenterna påtalar hur det faktum att det är folkvalda politiker och inte sakkunniga som 
tar beslut påverkar deras arbete: 
 

[…] de är ju inte sakkunniga utan valda politiker (IP: 3).  
Nej jag gillar ju egentligen inte det här med socialnämnden att de fattar beslut om klienter […] jag tycker 
att det är ett märkligt beslutssätt för att det här är ju personer som inte har någon kunskap om och det är 
klart de litar väl till vår bedömning men jag tycker ändå att det är konstigt liksom det är bara politiker, 
men de är ju klart det är ju politikerna som måste besluta om hur pengarna ska användas men man skulle 
ju vilja att de hade mera kunskap inom för ibland får vi så märkliga frågor som man bara tycker att ja fast 
det är väl inte det där som är av vikt liksom […]  så jag har alltid tyckt att det är lite märkligt beslutsfo-
rum eller vad jag ska säga, jag skulle vilja se att de hade mer kunskap om det de beslutar om (IP: 1).  

 
De som arbetar inom en människobehandlande organisation har särskilt komplexa frågor att ta 
hänsyn till eftersom de arbetar med människor (Keiser, 1999). Detta framkommer i de frågor 
som rör prioriteringar i förhållande till budget i respondenternas beskrivningar. När priorite-
ringar avseende hur resurser ska fördelas sker inom den offentliga sektorn grundas besluten i 
noga prövade övervägningar. I dessa övervägningar används olika principer för att kunna pri-
oritera, dessa principer är behovsprincipen, meriteringsprincipen och kostnadseffektivitets-
principen. Inom socialtjänsten ska behovsprincipen främst ligga till grund för prioriteringar, 
dock med stöd av meriteringsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen (Wörlén, 2010). 
Behovsprincipen utgår från att prioriteringar och beslut ska grundas i individens behov. Meri-
teringsprincipen innebär att den individ som förtjänar stödet bäst eller kan förvalta det på 
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bästa sätt ska ges förtur. Kostnadseffektivitetsprincipen grundas i att beslut ska utgå från det 
alternativ som kan tillgodose individens behov till lägsta möjliga kostnad (Wörlén, 2010). 
Socialtjänsten präglas, som människobehandlande organisation, av en lojalitetskonflikt mellan 
politiker och socialarbetare (Morén, 1992). Politikerna, som blivit valda av folket, styrs av 
allmänhetens åsikt och påverkar högre chefer till att bedriva en så billig verksamhet som möj-
ligt. Politikerna har därmed sin lojalitet riktad mot allmänheten, vilket kan ha sin förklaring i 
att det är allmänheten som sett till att de har de positionerna de har. Socialsekreterarna har å 
andra sidan sin lojalitet riktad mot de utsatta grupper i samhället som de arbetar med (Morén, 
1992). Det kan utifrån respondenternas beskrivningar förstås som att denna lojalitetskonflikt 
visar sig i att de främst utgår från behovsprincipen i sitt arbete med klienter - de vill att beho-
vet ska styra vilka insatser som deras klienter får ta del av. Politikerna, som inte arbetar direkt 
med klienterna, kan å andra sidan tänkas grunda sina prioriteringar mer utifrån kostnadseffek-
tivitetsprincipen – att insatsernas kostnader måste vägas noggrant. Socialsekreterare är som 
gräsrotsbyråkrater representanter för organisationen samtidigt som de står i direkt kontakt 
med klienter (Lipsky, 1980). Det är därmed socialsekreterarna som tar vissa beslut utifrån 
lagstiftning, riktlinjer och prioriteringar samtidigt som de arbetar med klienterna med grund i 
dessa beslut. Mot bakgrund av respondenternas beskrivningar kan det förstås som att de på-
verkas mer än politikerna när insatser nekas eller sparas in på, eftersom de står i direkt kon-
takt med klienter och därmed har en annan kunskap och förståelse för deras situation. Det kan 
även ses som att respondenternas arbete präglas av de prioriteringar och beslut som tas, ef-
tersom deras arbete med klienter i hög grad påverkas av dessa. Wörlén (2010) beskriver att 
vissa grupper av människor ses som mindre värdiga att motta samhällets stöd då deras pro-
blematik antas bottna i den enskildas beteende, och därför ges lägre prioritet. Missbrukare är 
en av dessa grupper, och missbrukare har därför getts låg prioritet länge inom svensk fördel-
ningspolitik (Wörlén, 2010). Med grund i detta förefaller det som att meriteringsprincipen 
används i fördelningen av resurser inom den sociala omsorgen. Respondenternas arbete och 
handlingsutrymme påverkas därmed av att missbrukare är en lägre prioriterad grupp och ges 
mindre resurser, vilket i sin tur inverkar på hur respondenterna kan arbeta. Sammanfattnings-
vis tycks lägre resurser leda till ett minskat handlingsutrymme, då alternativen av möjligheter 
minskar i samband med att resurserna minskar.  

Handlingsutrymmet i praktiken 

Relationen till klienten 
För att en missbrukare ska kunna komma ur sitt missbruk kan vissa insatser bestående av stöd 
och behandling från socialtjänsten behövas. Respondenterna belyser att arbetet som de ge-
nomför utgår från klientens behov, men att det är svårt att bedriva verksamt klientarbete om 
klienten inte är motiverad till hjälp. Respondenterna betonar att de på olika sätt försöker 
bygga en bra relation med klienten för att ta hänsyn till dennes självbestämmande och främja 
dennes motivation: 
 

Det viktiga är att det är självbestämmande, vi utgår från klientens behov […] och motivation. Gäller att 
jobba tillsammans och komma överens med klienten och skapa en bra relation […] möta individerna där 
de befinner sig och känner sig trygga (IP: 3). 
Jag lyckas i princip alltid med att etablera en bra relation till mina klienter genom att vara lugn, tydlig och 
kunnig och sen får man ha respekt för att alla är olika individer och att man ibland får göra avsteg ifrån 
normen och strukturen för att det ska gå. […] det är viktigt med motivation och respekt för individen eller 
att individens egen synpunkt och ståndpunkt är viktig […] motiverande utredande och informativt det är 
väl egentligen de tre stolarna man sitter på (IP: 2). 
 

Vidare beskriver respondenterna att klientens vilja och motivation påverkar möjligheten till 
en förändring i deras livssituation, och respondenterna påtalar att socialtjänsten endast har en 
liten del i förändringsprocessen: 
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Jag är dörröppnare sen är det de som har inflytande över hur det går till (IP: 2).  
Vi kan erbjuda alla insatser som finns men klienten måste göra jobbet själv (IP:1). 
Man ska inte tro att jag själv kan förändra någon annan utan att det är personen själv som måste vilja och 
ändra sig […] (IP: 4). 
Vi kommer inte in en gång i livet och gör jättestor skillnad alla gånger utan vi kanske lägger en pusselbit 
och sen så får man se det så det är en på vägen, man måste se det i sitt sammanhang annars tror jag att 
man inte orkar med […] (IP: 5). 
 

Socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas av relationen till klienten, då klienternas mo-
tivation och dennes förmåga att uttrycka sina behov är viktigt för socialsekreterarens arbete. 
Anledningen till att det är viktigt är att socialsekreterarna ska kunna använda sitt handlingsut-
rymme och professionella erfarenheter för att tillgodose klientens behov (van Berkel et al., 
2010). Med grund i detta kan det förstås som att respondenterna försöker tillgodose klienter-
nas behov och stärka deras motivation till vård. Det kan ses som att respondenterna är flexibla 
och innovativa i deras arbete med att skapa bra relationer till klienterna för att på så sätt skapa 
förtroende. Förtroende och respekt framkommer som viktigt i relationen med klienten. Finns 
inte det så sviktar klienternas motivation och vilja att delge sina behov av hjälp till responden-
terna, vilket i sin tur påverkar respondenternas handlingsutrymme. Vidare förefaller det som 
att respondenterna använder sina professionella kunskaper för att göra bedömningar utifrån 
varje enskild klient. Då respondenterna genom sin professionella bedömning ibland avstår 
från den rådande normen och strukturen gällande hur arbetet ska bedrivas tycks de använda 
sitt handlingsutrymme i många avseenden vad gäller relationen till klienten.  

Kunskap och erfarenhet 
Missbrukshandläggares arbete består av att göra svåra övervägningar och ta beslut utifrån 
klientens behov. Det innebär att utnyttja det utrymme som finns inom ramen för sitt arbete, 
vilket visar sig bland annat i att respondenterna beskriver handlingsutrymmet som något tänj-
bart som kan ”stretchas” med hjälp av yrkesmässig kompetens och erfarenhet. Respondenter-
na beskriver bland annat hur de använt sig av sin så kallade ”kringkunskap” och erfarenheter 
om en klient för att göra arbetet smidigare, detta genom att kringgå och kombinera vissa ruti-
ner för att på bästa sätt möta klientens behov och önskemål, vilket uttrycks i följande citat: 
 

[…] jag kunde se att det kunde vara bra för honom att ha just den här personen, att jag vet det skulle vara 
bra utifrån min erfarenhet utifrån sådan här kringkunskap om honom och där gjorde jag de lite smidigare 
utan att följa det får jag nog inte säga men jag följde inte rutiner exakt utan jag kombinerade… jag ser att 
det vore en vinst för den här killen har ett förtroende för den här personen och det vet jag ju att det är vik-
tigt också, så det kan man väl säga att jag utnyttjade mitt handlingsutrymme då (IP: 3). 

 
En av respondenterna uttrycker att klientens behov är det som i högsta grad styr arbetet: 
 

Jag tänker att jag rekommenderar alltid de beslut som passar klienten och situationen bäst […] Jag går ut-
anför ram när jag behöver (IP: 2). 

 
Respondenterna beskriver att de använder sin yrkesmässiga kompetens och sina erfarenheter 
för att göra övervägningar i samband med beslutstagande. Missbrukshandläggarnas hand-
lingsutrymme utgörs av de möjligheter som de har att välja mellan hur de ska agera utifrån de 
ramar som organisationens uppdrag stipulerar. Svensson et al. (2008) beskriver att handlings-
utrymme innebär att socialarbetare använder sig av sina professionella kunskaper och erfa-
renheter för att finna de mest relevanta och förnuftiga lösningarna på klienters situation. För 
att kunna göra rätt val bland flera alternativ krävs att socialarbetare har kunskap om klienten 
samt att de har kompetensen som krävs för att göra befogade val. Mot bakgrund av detta finns 
belägg att anta att respondenterna töjer på rutiner och regler för att hitta lösningar som bättre 
passar deras klienter. Vidare kan det ses som att respondenterna utifrån professionella kun-
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skaper och erfarenheter upplever att de har det handlingsutrymme som krävs för att de ska 
kunna göra dessa bedömningar baserat på deras egen kompetens. Respondenternas beskriv-
ningar tyder på att de använder sitt handlingsutrymme till klienternas fördel, då de beskriver 
att de exempelvis går utanför ram eller rutiner när de behöver. 

Frihet och ansvar 
Den lagstiftning som omgärdar missbrukshandläggarnas arbete är inte detaljstyrd, vilket ger 
handläggarna utrymme att själva bestämma hur de lägger upp sitt arbete. Respondenterna 
beskriver att de har stor frihet och möjlighet att bestämma hur arbetet utförs inom vissa ramar. 
Respondenterna belyser även att de tror att deras kollegor uppfattar handlingsutrymmet på 
liknande sätt som dem: 
 

Jag är ansvarig för mina ärenden […] det är liksom jag som styr, och upplägget hur jag ska jobba, det be-
stämmer jag också, inom vissa ramar självklart (IP: 3). 
Jag tror att de också tycker att de har rätt så stort handlingsutrymme […] och jag tror att de också håller 
med om att vi är en väldigt självständig grupp som arbetar, ja på det sätt som vi själva tycker är rätt lik-
som (IP:1). 

 
Missbrukshandläggarnas handlingsutrymme innebär både frihet och ansvar utifrån flera olika 
aspekter. En sådan aspekt som framkommer i respondenternas svar är att de förutsätts skaffa 
sig den kunskap som krävs i arbetet. Vidare beskriver respondenterna att de har ett ansvar att 
göra likvärdiga och professionella bedömningar men att detta kan variera utifrån den enskilde 
missbrukshandläggarens delegation att ta beslut. Även aspekter såsom erfarenhet, kunskap 
och vilka förklaringsmodeller som används för att förklara problemet påverkar handlingsut-
rymmet: 
 

 […] man måste ha mycket omvärldskunskap också, det handlar inte om att bara kunna missbruk, utan de 
flesta klienterna har ju minst dubbeldiagnos och eller de har komplexa svåra problem […] det är ett yrke 
som tar lång tid att bygga upp. […] det här sociala arbetet är ju ett bedömningsarbete och det är klart det 
är ju människor som ska stötta andra människor och det är ju klart att man har olika liksom […] jag har ju 
min delegation och så har jag min professionella kunskap och erfarenhet […] jag kan ju i alla fall ta de 
flesta besluten […] men det ska ju vara samma eller likvärdig bedömning, och det ska inte spela någon 
roll vilken handläggare man kommer till man ska ju få en professionell bedömning, men kanske kan det 
få en viss smidighet i alla fall (IP: 4). 
[…] myndighetsutövning innebär också ett väldigt stort ansvar […] jag tycker ändå att man kan bedriva 
ett socialt arbete också inom ramarna för myndighetsutövning man kan ju faktiskt använda ramarna till 
det och hjälpa liksom inom ramarna […] man lär sig hur man ska utnyttja det utrymme som finns och 
man kan faktiskt bredda det på det sättet […] det ska vara likvärdigt å det ska inte beror på vilken hand-
läggare, men ibland kan det faktiskt göra det […] på vuxen blir det ju ändå mer så att vilken handläggare 
du kommer till så kan du få olika beslut, det tror jag att det handlar om hur man ser på problemet, hur 
man tycker att man hjälper […] (IP: 5). 

 
Socialt arbete innebär att hantera komplexa frågor då arbetet handlar om människor och deras 
livssituation. Ovanstående kan förstås som att respondenterna märker av att organisationens 
ramar inte detaljstyr deras arbete, utan att det finns stort utrymme att själv bestämma hur och 
när arbetsuppgifterna ska genomföras. Organisationens ramar kan i vissa fall vidga hand-
lingsutrymmet (Evans & Harris, 2004). Detta visar sig då respondenterna utför myndighetsut-
övning genom att till exempel använda lagstiftning som grund för sitt arbete. Respondenter-
nas kunskaper om missbruk och deras medvetenhet om att klienterna har komplexa problem 
kan utgöra aspekter som vidgar handlingsutrymmet och därmed till viss del påverkar den lik-
värdiga bedömningen av klienten. Sammanfattningsvis kan det ses som att graden av delegat-
ion i samband med beslut, handläggarens syn på problemet, uppfattningen om klienten är 
lämplig att få stöd och vilka insatser som ska ges påverkar respondenternas handlingsut-
rymme. 
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Samverkan 
Socialt arbete handlar om att finna lösningar på enskilda individers svårigheter och komplexi-
teten i klienternas livssituation kräver ibland att socialsekreterare samverkar med andra pro-
fessioner. Respondenterna beskriver att samverkan påverkar deras handlingsutrymme och att 
samverkan med andra aktörer behöver förbättras. Vidare upplever respondenterna okunskap 
inför varandras yrkesroller, samtidigt som de tycker att samverkan fungerar om parterna kan 
se sitt arbete som en liten del av helheten: 
 

Alltså, ja förutom lagar och riktlinjer kan jag ibland uppleva att samarbetet påverkar mitt handlingsut-
rymme. För det fungerar inte alltid som man hoppas att det ska göra (IP: 3). 
Det finns ibland påtryckningar från samarbetspartners […] där de tycker att socialtjänsten ska göra vissa 
saker. Det handlar ju om att vi inte förstår varandras verksamheter (IP: 4). 
Jag tycker att samverkansmötena har gjort en stor förändring, för de kom ju en lagändring med samord-
nad individuell plan när det gäller personer som kan vara aktuell för flera olika insatser från olika verk-
samheter inom kommunen och landstinget […] jag tror man måste fortsätta jobba gemensamt att utveckla 
den tanken att inte fastna i vad som är socialtjänstens ansvar […] utan samlas kring vad den här individen 
behöver och hur vi kan möta upp på ett bättre sätt och där behöver man alltid bli bättre […]. De är också 
en jätterolig del av arbetet att ha den här samverkan, att lägga pussel ihop (IP: 2). 
  

I respondenternas svar framkommer även att erfarenhet och kunskap om samarbetsparterna 
underlättar samverkan: 
 

De underlättar ju längre tid man jobbat i yrket desto lättare är de att ringa till rätt person direkt och ha en 
ingång som fungerar, man vet vad den andre gör och man har respekt för varandras yrkesområde och an-
svarsområde […] det är viktigt att man har mandat ifrån ledningen att jobba kring samverkan och nät-
verksmöten och att den tanken är väldigt tydlig […] nu har man en mer förståelse för att förändringspro-
cessen tar jättemycket tid jättemycket kraft och att det nästan är självklart med återfall i den här återhämt-
ningsprocessen och att man inte måste bestämma sig för om det är en sjukdom eller ett socialt problem el-
ler psykiskt problem utan man behöver titta på hur vi kan samverka kring alla de fyra faktorerna bara att 
det ska bli ett mindre problem. Att om man är ny så tror jag att man tänker mer svart eller vitt och enkla 
lösningar när man har jobbat ett tag så tänker man mer samverkan och framkomlighet (IP: 2). 

 
Samverkan kring klienternas behov är inskrivet i policydokument och riktlinjer men måste 
sträva efter att förbättras. Johansson, Dellgran och Höjer (2015) menar att det är ett måste att 
samverka med andra instanser och professioner kring individers komplexa problem. Organi-
sationernas representanter ska försöka finna verksamma arbetsformer utifrån klientens behov. 
van Berkel et al. (2010) belyser att socialsekreterarens handlingsutrymme påverkas av möj-
ligheten till samverkan, både intra- och interprofessionellt. Om samverkan ska fungera krävs 
att socialsekreteraren har handlingsutrymme till att kunna förhandla och kompromissa med 
andra yrkesgrupper. Utifrån ovanstående kan förstås att samverkan har en betydande påverkan 
på respondenternas handlingsutrymme och att det ibland upplevs som en belastning när det 
inte fungerar som tänkt. Vidare indikerar respondenternas beskrivningar att representanterna 
från de olika organisationerna är osäkra på vilken kompetens eller vilket ansvar som de andra 
professionerna besitter. Detta kan vara förklaringen till att respondenterna upplever att de 
andra professionerna har orimliga krav och okunskap inför vad som är socialtjänstens ansvar. 
Samverkan utgör en nödvändighet i dagens sociala arbete, och samverkan tycks underlättas 
om respondenterna har mandat att ta beslut. Respondenternas svar tyder på att erfarenhet och 
kunskap är aspekter som förbättrar möjligheterna till fungerande samverkan utifrån klienter-
nas behov. Det centrala blir då inte hur problemet uppkommit eller vilken profession som har 
ansvaret att lösa det, utan att gemensamt finna en väg till samverkan som blir bra för klienten.  

Arbetsförhållanden 
Missbrukshandläggarnas handlingsutrymme påverkas förutom av lagar och riktlinjer även av 
andra villkor, så som deras arbetsförhållanden. Merparten av respondenterna beskriver att de 
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upplever att det är en ansträngd arbetssituation med hög arbetsbelastning. De betonar att det 
är fler och tyngre ärenden, fler inkommande anmälningar från exempelvis vården och fler 
ansökningar från klienter. Samtidigt som att det är fler ärenden så är det färre som arbetar 
med missbrukshandläggning, vilket framkommer i citaten nedan: 
 

Vi har hög arbetsbelastning nu och har haft det en tid och det beror väl på egentligen flera faktorer dels är 
det ett ökat tryck alltså fler som söker hjälp och en större medvetenhet tror jag kring anmälningsplikt och 
samverkan som man har haft börjar nu ge resultat med sjukvården exempelvis att de är duktigare på att 
anmäla (IP: 2).  
Vi har haft en tuff arbetssituation under sista året beroende på dels att vi har varit kort om folk och högt 
inflöde och att arbetsuppgifterna, alltså målgruppen har förändrats (IP: 4). 
 

Tidsbristen leder till att respondenterna får prioritera vissa klienter vilket resulterar i att andra 
klienter får mindre utrymme:  
 

Vi har ökat tryck nu, och jag har vissa klienter som jag bara träffar över antabus och man pratar lite och 
stämmer av, ibland får de falla bort för att man får prioritera akuta saker eller att det händer saker i andra 
ärenden. Det tycker jag är jobbigt. Det blir lätt så tyvärr. Och deras stund är ju lika viktig för dem (IP 3). 
Tidsbristen är ju en sådan stor […] att om man fick önska skulle jag ju jobba mycket mer intensivt med 
en klient i taget och liksom göra klart utredningen och studiebesök och insatser och planera inläggningar 
så att de blir drogfria och kan sätta igång […] det blir lite spretigt för att man behöver jobba med många 
parallellt så tidsbristen är ju en faktor som man brottas mot hela tiden […] de bygger ju på att man har 
personal att man har resurser liksom att man har klienter som kommer på sina tider för det är också ett 
hinder de kommer inte alltid, så det försvinner tid (IP: 2). 

 
Wörlén (2010) beskriver att prioriteringar inom socialtjänsten leder till att vissa klienter får ta 
del av resurserna först. Då det råder en ansträngd arbetssituation kan det bland annat resultera 
i att socialsekreterarna tvingas göra prioriteringar gällande arbetstiden som ska fördelas på 
olika ärenden och vilka insatser som de kan erbjuda klienterna. Mot bakgrund av ovanstående 
förefaller det som att respondenterna upplever situationen som svår när klienter ges lägre pri-
oritet. Respondenternas beskrivningar kan förstås som att de har dåligt samvete och att de inte 
är nöjda med sitt arbete. Jewell och Glaser (2006, i van Berkel et al., 2010) beskriver att gräs-
rotsbyråkratens handlingsutrymme påverkas av organisationens kontext. Vidare beskrivs att 
arbetsbelastning, i form av antalet ärenden som ska handläggas, och ärendekaraktären på 
dessa påverkar handlingsutrymmet. Utifrån respondenternas beskrivningar kan det ses som att 
deras handlingsutrymme påverkas av tidsbristen och ärendemängden och att det på så sätt 
påverkar arbetssituationen negativt, eftersom respondenterna måste prioritera bland klienterna 
trots att de inte vill göra det. Det påvisar att ärenden som inte ses som akuta eller allvarliga 
kommer i skymundan, då handläggarna upplever att organisationen har förväntningar på dem 
att prioritera utifrån ärendekaraktär. Mot bakgrund av ovanstående kan en hög arbetsbelast-
ning med tidsbrist påverka respondenternas handlingsutrymme, vilket kan ge svårigheter att 
rent tidsmässigt föra klienternas motivationsarbete framåt.  
 
Det är inte endast med hänsyn till klientkontakten som respondenterna beskriver tidsbrist, 
utan även utifrån att följa lagar och rekommendationer: 
 

Utmaningen är tidsbristen rent lagstiftning, alltså om man tittar på bara lagstiftningen och de rekommen-
dationer som IVO:s tillsynsärenden och JO och så vidare, så tänker jag att det löper på liksom men att 
tidsbristen försvårar ju (IP: 2). 
 

Hollertz (2010) menar att organisationers uttalade mål ofta får stå tillbaka till gagn för outta-
lade mål. Målförskjutningen från uttalade mål till outtalade mål kan ske om organisationens 
grundläggande mål och syfte misslyckas. Det skulle därmed kunna ses som att socialtjänstens 
uttalade mål om att hjälpa alla missbrukare som är i behov av hjälp och stöd, misslyckats. De 
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outtalade målen blir då framträdande och verkar för att skydda den egna organisationen ge-
nom att till exempel försöka bevara stadgan i verksamheten eller kvarhålla allmänhetens stöd 
för verksamheten. Respondenternas beskrivningar av att förväntas prioritera bort de ärenden 
som inte är akuta eller inte berör klienter med tungt missbruk kan ha medfört att de uttalade 
målen inom organisationen om att ge alla klienter tid för samtal och stöd har fått ge vika. 
Verksamheten ska istället rikta in sig på ärenden som bedöms som akuta för att på detta sätt 
arbeta med det som är mest synligt för allmänheten och tillsynsverksamheter. Sammanfatt-
ningsvis påverkas missbrukshandläggarnas handlingsutrymme av de villkor som arbetssituat-
ionen sätter upp.   
 
En av beskrivningarna av arbetssituationen avviker dock från de övriga respondenternas svar. 
Respondenten framför att denne har kontroll över arbetssituationen då det finns tid att arbeta 
på ett önskvärt sätt med sina ärenden: 
 

Jag tycker att jag har en rimlig arbetsbelastning och jag tycker att hinner med att göra det jag måste uti-
från lagen men även det jag vill utifrån min egen ambition liksom, jag kan göra det med gott samvete, det 
känns att jag gör ett bra jobb (IP: 5). 
 

Det framkommer även att respondenten känner stort förtroende och har starkt stöd från sin 
enhetschef som även har stor kompetens och lång erfarenhet inom behandling för missbruk 
som denne delar med sig till handläggarna:  
 

[…] och sen är det ju det här att man fått mycket kunskap om missbruk, vi har ju ändå en chef som arbe-
tat väldigt länge inom behandlingsvärlden och så sen har vi behandlare så den kunskapen tycker jag att 
jag fått mycket sen dom kom hit (IP: 5). 

 
Respondenten beskriver också att chefen haft och fortfarande har stor betydelse i kontakten 
med socialnämnden vilket lett till ett samarbete där förtroendet för varandra stärkts: 

 
[…] vår chef är ju vår representant uppåt […] vi har nära till politiken […] efterfrågar vi att ha ett samtal 
kring missbruk och missbruksarbete och lyfta upp frågor i nämnden så är vår chef med på det och vi kan 
ha sådana möten i nämnden som också kan göra att de kan få en kunskap och bli engagerade […] och då 
är det väldigt bra att man har ett gott samarbete […] om man inte har förtroende för sina tjänstemän nere 
på golvet, så kan det bli väldigt tråkigt att gå upp […] man känner att man har ett förtroende, från politi-
ken och från sin chef och att man då vågar lyfta frågor som man inte kanske annars skulle sitta med här 
nere annars […] (IP: 5). 

 
I jämförelse med de övriga respondenterna och tidigare forskning (Stanley et al., 2007; Tham, 
2008; Tham, 2014) kan det tolkas som att IP: 5 har kontroll över sin arbetssituation, både över 
ärendemängd, tiden att fördela på ärenden samt att hon har kunskap för att kunna hantera även 
de tyngre ärendena. Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell (figur 1) berör 
sambandet mellan yttre psykiska krav och vilket beslutsutrymme som finns för individen att 
tillgå. Utifrån krav-kontroll-stödmodellen skulle arbetssituationen för IP: 5 kunna betraktas 
som en idealsituation då denne känner starkt stöd från kollegor och enhetschef samtidigt som 
denne känner att politikerna i nämnden har ett förtroende för tjänstemännen som arbetar med 
missbruk. Vidare kan det förstås som att IP: 5 upplever lagom höga krav och att denne har ett 
stort handlingsutrymme, vågar ta beslut och vågar lägga fram dem i nämnden om så krävs. 
Utifrån detta finns skäl att anta att respondenten har kontroll i arbetet där denne har hand-
lings- och beslutsutrymme att bestämma över många insatser, samt att respondenten har möj-
lighet att arbeta på sådant sätt som överensstämmer med dennes ambitioner. Att stödet och 
förtroendet för enhetschef och nämnd stärkts verkar som en indikator på att IP: 5 känner kon-
troll över sitt arbete.  
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De övriga respondenternas beskrivningar framhåller att deras arbete präglas av en hög arbets-
belastning kombinerat med tidsbrist, och att de endast kan påverka inom den egna arbetsgrup-
pen, vilket illustreras av ett citat från IP: 4: 
 

Vi har ju stundtals väldigt hård arbetsbelastning, och då får man göra saker väldigt fort, man hinner inte 
göra saker så grundligt som man skulle vilja […] jag kan bara påverka i det lilla, i min lilla enhet, vi är en 
väldigt stor organisation. Så jag har inte stor möjlighet att påverka inom organisationen […] (IP: 4).  

 
I Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell (figur 1) framkommer att en kom-
bination av höga krav och liten möjlighet att påverka sin situation leder till höga nivåer av 
stress. Vidare beskriver modellen att höga krav kombinerat med låg kontroll och lågt stöd 
bidrar till att försämra en individs psykiska hälsa, ett tillstånd som av Karasek och Theorell 
(1990) benämns som iso-spänd. Utifrån IP: 4’s beskrivning kan det förstås som att responden-
ten upplever höga krav på sitt arbete, samtidigt som denne endast upplever kontroll i sitt ar-
bete – och inte över sitt arbete. Mot bakgrund av ovanstående kan det ses som att IP: 4 ligger 
nära läget som Karasek och Theorell (1990) beskriver som iso-spänd, då respondenten endast 
upplever sig ha kontroll i det ”lilla” arbetet, samtidigt som respondenten upplever att arbetet 
som bedrivs inte uppfyller de krav som finns på arbetet. IP: 4’s beskrivning av sina arbetsför-
hållanden, i kombination med Krav-kontroll-stödmodellen, tyder på att arbetssituationen som 
råder leder till höga nivåer av stress, vilket i sin tur kan uppfattas som att respondentens hand-
lings- och beslutsutrymme begränsas då kontrollen över respondentens arbete inte upplevs 
som hög. Vid en jämförelse mellan IP: 5 och IP: 4 märks en tydlig skillnad i hur deras arbets-
förhållanden påverkar deras handlings- och beslutsutrymme. Detta illustreras genom att IP: 5 
både upplever sig ha kontroll i och kontroll över sitt arbete, medan IP: 4 endast upplever sig 
ha kontroll i sitt arbete.   

Förr och nu 
Förutom de lagar, riktlinjer och villkor som ovan redogjorts för beskriver respondenterna hur 
deras handlingsutrymme har ändrats sedan de fick sin anställning som missbrukshandläggare. 
Respondenternas beskrivningar av hur och varför handlingsutrymmet eventuellt har föränd-
rats har resulterat i två teman, vilka är: kunskap och erfarenhet samt arbetsförhållanden och 
organisationen.  

Kunskap och erfarenhet 
Respondenterna beskriver att de under åren sedan de fick sin anställning som missbrukshand-
läggare utvecklat sina kunskaper och erfarenheter gällande sitt arbete, både kring utredning 
men också behandling: 
 

 […] jag hade naturligtvis mindre handlingsutrymme för att jag var oerfaren och jag var ju tvungen att 
fråga om massa saker eftersom jag inte hade yrkeskunskaper eller delegation (IP: 4) 
[…] möjligt att man såg världen lite mer i svart eller vitt förr […] jag kanske trodde mer varenda gång att 
den här behandlingsvistelsen kommer bli jättebra […] nu har man mer förståelse för att förändringspro-
cesser tar jättemycket tid och jättemycket kraft […] för mig tänker jag att det handlar mer om själva indi-
viden och behoven, man har blivit duktigare på att fokusera på det och inte bara liksom myndighetsbiten i 
det (IP: 2). 
[…] jag har lärt mig att arbeta långsiktigt (IP: 3). 
Jag tycker jag har mer kunskap om missbruk och hur man fungerar liksom beteenden och sådana saker.  
[…] idag känner jag mer att man vet hur man ska formulera sig när man skriver en utredning man har lik-
som fått erfarenhet av att skriva och även att jobba med lagen, hur man ska formulera sig när man ger av-
slag och sådana saker […] chef som arbetat väldigt länge inom behandlingsvärlden å så sen har vi be-
handlare så den kunskapen tycker jag har fått (IP: 5). 
[…] man har väl lärt sig någonting […] jag har ju samma handlingsutrymme egentligen […] det var nog 
mer min erfarenhet som satte begränsningar (IP: 1). 
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Att använda sitt handlingsutrymme innebär att utifrån sina professionella kunskaper och erfa-
renheter göra förnuftiga val bland de möjligheter som finns. Socialsekreterarens kompetens 
gör det möjligt att påverka organisationens uppförda ramar och handlingsutrymmet uppstår 
genom en samverkan mellan denne och organisationen (Svensson et al., 2008). Responden-
terna kan i början av sin anställning ha känt en osäkerhet gällande sitt arbete då de oftare fick 
rådgöra med kollegor eller chef, inte hade delegation att ta beslut i samma utsträckning som 
nu och för att de upplever att de inte hade samma kunskap om missbruk och behandling som i 
dagsläget. Mot bakgrund av detta förefaller det som att osäkerheten inskränkt deras hand-
lingsutrymme då de mer sällan tog beslut själva, utifrån sina kunskaper och sin erfarenhet, 
och istället rådfrågade chef eller kollegor. Osäkerheten kan även ha påverkat både kontakter 
med klienter men även deras samverkan med andra aktörer. Professionell kunskap och erfa-
renhet är viktigt att ha för att kunna använda sitt handlingsutrymme (Carlsson, 2003; Keiser, 
1999). Utifrån respondenternas beskrivningar kan det förstås att de genom fler år inom yrket 
som missbrukshandläggare fått mer kunskap och fler erfarenheter som de kan använda för att 
vidga sitt handlingsutrymme och göra lämpliga val utifrån sin professionella kompetens. 
Sammanfattningsvis kan det ses som att respondenterna sedan sin anställning tillskansat sig 
mer kunskap och erfarenhet, vilket ger dem upplevelsen av ett större handlingsutrymme - 
även i de fall då ramarna för organisationen och arbetet inte påverkats anmärkningsvärt.  

Arbetsförhållanden och organisationen 
Organisationens utformning påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme. Detta eftersom 
organisationen sätter upp ramarna för bland annat vilka arbetsuppgifter socialsekreteraren har 
men även vilka beslut som socialsekreteraren har befogenhet att ta, vilket påverkar handlings-
utrymmet (van Berkel et al., 2010). Respondenterna belyser hur deras arbetsförhållanden och 
den organisation de arbetar inom har förändrats sedan de blev anställda som missbrukshand-
läggare: 
 

Vi var fler i tjänst vi hade färre antal utredningar och vi hade nog lite mindre omsättning på personal […] 
Fler på färre ärenden förut […] (IP: 2).  
[…] det var mer uppdelat på den tiden, det var öppenvård och det var socialsekreterare som gjorde utred-
ningar och man jobbade mer ute, uppsökande, på ett annat sätt, det var mer när jag började […] mer tid 
att vara med en klient […] då kunde ett samtal ske under två timmar ibland längre. Och det blev naturligt 
att kontakten med klienter blev mer långvariga […] Nu är det inte så mycket uppsökande längre […] det 
uppsökande för äldre är inte så mycket, det skulle behövas, men det står längst ned på prioriteringslistan 
[…] (IP: 3). 
Jag upplever att man är mer på kontoret nu (IP: 4). 
Vi har hög arbetsbelastning nu […] lite vakanser på tjänster, och jag upplever att vi jobbar väldigt mycket 
med frågor som inte bara är missbruksärenden (IP: 2).  
[…] det är så svårt att få tag i nya handläggare […] nu har vi ju väldigt få behöriga som söker (IP: 1). 

 
IP: 5’s beskrivning skiljer sig dock från de övriga, som bland annat menar att arbetsbelast-
ningen var högre vid anställningen: 
 

Förr var det ju så att man alltid skulle gå upp med behandlingshem om när det var en viss kostnad […] 
det var mer fokus på ekonomin uppifrån då […] mindre fokus på behov […] men jag skulle nog säga att 
arbetsbelastningen var högre […] då var det nog mer längre kontakter och så, man höll i dem mer på nå-
got sätt […] jag tror också att vi försökt att ändra vårt sätt att jobba, att vi försöker starta upp men även 
avsluta saker, och inte bara låta saker pågå utan det både för vår del och för klientens del att det blir tyd-
ligt att nu är det avslut liksom […] (IP: 5). 

 
Tidigare forskning (Stanley et al., 2007; Tham, 2008; Tham, 2014) överensstämmer med re-
spondenternas svar ovan. De beskriver att de idag har större arbetsbelastning, att de har va-
kanser på tjänster, att de arbetar mindre uppsökande, att de spenderar mer tid på kontoret än 
ute i fältet, att de arbetar med frågor som inte berör missbruksärenden och att det är svårt att 



 31 

få tag i nya handläggare. Att villkor så som organisatoriska incitament och arbetsförhållanden 
har förändrats kan, i enlighet med (van Berkel et al., 2010), ha påverkat respondenternas 
handlingsutrymme. Att arbetsbelastningen blivit högre och beslutsalternativen har förändrats 
(de arbetar exempelvis mindre uppsökande nu på grund av resurser) kan ha medfört att re-
spondenternas handlingsutrymme har inskränkts. Beskrivningen från IP: 5 skiljer sig från de 
övriga, respondenten belyser att arbetsbelastningen var högre vid anställningen och att de nu 
är bättre på att avsluta kontakten med klienter i tid, samt att det är mer fokus på behov än 
budget i arbetet idag. Detta tyder på att respondentens handlingsutrymme påverkats i särskilt 
stor grad, eftersom arbetsuppgifternas utformning påverkats ur båda hänseendena – klientkon-
takterna har blivit kortare och beslutsalternativen påverkas mer av behov än av budget idag. 
IP: 5’s fall kan förstås som att handlingsutrymmet blivit större, då färre beslut (exempelvis 
behandlingshem upp till en viss kostnad) inte behöver tas upp i nämnden, vilket kan ha gett 
IP: 5 ett större beslutsutrymme. Det faktum att arbetsbelastningen beskrivs ha minskat kan 
också ha bidragit till ett ökat handlingsutrymme, då respondenten inte behöver styras av stress 
och press i lika hög grad vid sina beslutstaganden.  

Slutdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar som missbruks-
handläggare, upplever att deras handlingsutrymme påverkas av lagar, riktlinjer och villkor. 
Ytterligare syfte med studien var att undersöka om socialsekreterare, som arbetar som miss-
brukshandläggare, anser att utrymmet har ändrats sedan de fick sin anställning, och i så fall på 
vilket sätt. För att besvara studiens syfte utvecklades ett antal frågeställningar, vilka löd:  

• Vilka lagar, riktlinjer och villkor reglerar missbrukshandläggares arbete? 
• Hur beskriver missbrukshandläggare att deras handlingsutrymme påverkas av de lagar, 

riktlinjer och villkor som omgärdar arbetet? 
• Har deras handlingsutrymme förändrats sedan de fick sin anställning som missbruks-

handläggare, och i så fall på vilket sätt? 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet från studien att missbrukshandläggare arbetar i en kom-
plex arbetssituation och att det finns ett antal villkor som både vidgar och inskränker miss-
brukshandläggarnas handlingsutrymme. Hur villkoren vidgar och/eller inskränker är i hög 
grad beroende av faktorer som arbetsbelastning, arbetserfarenhet och professionella kunskap-
er. Villkoren som påverkar missbrukshandläggarnas handlingsutrymme är: lagstiftning och 
riktlinjer, organisationen som missbrukshandläggaren arbetar inom, organisationens ledarskap 
och styrning, missbrukshandläggarens relation till klienten, handläggarens kunskap och erfa-
renhet, samverkan med andra aktörer och arbetsförhållanden. I studien framkommer att miss-
brukshandläggare använder sitt handlingsutrymme för att tänja på lagar och riktlinjer för att 
kunna arbeta smidigare utifrån klientens önskemål och behov. Handläggarna är väl medvetna 
om lagar och riktlinjer som reglerar arbetet, men avstår ibland från att följa vissa riktlinjer för 
att främja relationen med klienten och ta hänsyn till klientens självbestämmande. Det fram-
kommer i studien att missbrukshandläggarnas arbetssituation, professionella kunskap, erfa-
renhet, syn på sociala problem, interna riktlinjer och klienters varierande behov är faktorer 
som medför att handläggarna gör olika professionella bedömningar och tar olika beslut. En 
slutsats som överensstämmer med Keisers studie (1999). Vidare visar föreliggande studies 
resultat att erfarenheter och professionella kunskaper vidgar missbrukshandläggarnas hand-
lingsutrymme och har en positiv effekt även i samverkan med andra professioner. 
 
Socialtjänstlagen (2001:453 [SoL]) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870 
[LVM]) är de lagar som främst reglerar missbrukshandläggares arbete. Andra lagar som berör 
missbrukshandläggares arbete är Förvaltningslagen (1986:223 [FL]), Offentlighets- och sek-



 32 

retesslagen (2009:400 [OSL]) och Kommunallagen (1991:900 [KL]). Resultatet visar att en 
del, men inte alla respondenter, använder sig av Socialstyrelsens nationella riktlinjer i sitt ar-
bete. I resultatet framkommer även att missbrukshandläggarna ibland, på grund av klientens 
önskemål eller situation, avstår från att arbeta utifrån lokala och nationella riktlinjerna. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning som belyser att socialsekreterare i första hand gör 
sina bedömningar och tar beslut utifrån klientens behov (Keiser, 1999). Studien visar att 
missbrukshandläggarnas arbete regleras av lagar, men att det inte är detaljstyrt. Detta medför 
att det ibland blir problematiskt för missbrukshandläggarna då vissa klienter inte samtycker 
till vård på frivillig väg, samtidigt som klienterna inte uppnår rekvisiten för ett LVM. De 
tolkningsmöjligheter som handlingsutrymmet lämnar åt missbrukshandläggarna i dessa fall 
kräver därför, i enlighet med Svensson et al. (2008), att de har de professionella kunskaper 
och erfarenheter som krävs för att kunna göra en adekvat bedömning.  
 
Förutom lagar och riktlinjer påverkas missbrukshandläggarnas handlingsutrymme även av 
organisationens utformning (van Berkel et al., 2010). En slutsats som kan dras utifrån resulta-
tet är att det är svårt för missbrukshandläggare att påverka högre upp i organisationen än sin 
egen arbetsgrupp, och att förändringar inom organisationen tar tid att genomföra. Vidare visar 
resultatet att förhållandet mellan ledningen och missbrukshandläggarna påverkar handläggar-
nas handlingsutrymme. Detta eftersom studien visar att relationen mellan ledning och hand-
läggare förutsätter ett ömsesidigt förtroende dem emellan för att missbrukshandläggaren ska 
lämnas utrymme för egna bedömningar och beslut. Resultatet visar även att hur stor legitimi-
tet en organisation har påverkar missbrukshandläggarnas handlingsutrymme. I resultatet 
framkommer att det florerar onyanserade bilder av hur socialtjänsten arbetar. Om socialtjäns-
ten, genom onyanserade bilder av hur de arbetar, får lägre legitimitet sänks stödet för organi-
sationen hos allmänheten (Hollertz, 2010). Det kan leda till att resurser som ska gå till social-
tjänsten dras ned – vilket i längden kan komma att påverka missbrukshandläggarnas hand-
lingsutrymme. En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att mindre beslutsalternativ och 
resurser medför ett minskat handlingsutrymme för missbrukshandläggare. Vidare visar studi-
ens resultat att respondenterna utgår från behovsprincipen medan de högre cheferna och poli-
tikerna som sitter i socialnämnden arbetar mer efter kostnadsprincipen. Slutsatsen som kan 
dras av detta är att meriteringsprincipen används för att fördela resurserna inom socialt arbete. 
Det kan medföra att missbrukshandläggares handlingsutrymme inskränks, om de har mindre 
resurser att tillgå än andra handläggare. Att missbrukshandläggare har mindre resurser att 
tillgå än andra handläggare kan förklaras genom att missbrukare är en lägre prioriterad grupp 
(Wörlén, 2010). Ovanstående resonemang överensstämmer med Lipsky (1980) som belyser 
att otillräckliga resurser är något som präglar en gräsrotsbyråkrati. I studiens resultat fram-
kommer även att klientens behov och relationen mellan missbrukshandläggaren och klienten 
(där klientens motivation spelar in) har stor påverkan på handläggares handlingsutrymme.  
 
Missbrukshandläggarna upplever att det är hög arbetsbelastning på grund av att det är fler 
ärenden på färre handläggare än när de började sin anställning. Studien indikerar även att det 
är svårt att rekrytera utbildad personal till verksamheterna och att det är flera tjänster som inte 
är tillsatta. Det framkommer i resultatet att missbrukshandläggarna får prioritera klientären-
den då tiden inte räcker till, samtidigt som de ska göra professionella bedömningar i kom-
plexa ärenden. Denna bild av missbrukshandläggares arbetsförhållanden stämmer överens 
med tidigare forskning (IVO, 2014; Stanley et al., 2007; Tham, 2008; Tham, 2014) som bland 
annat påtalar att socialsekreterare upplever höga krav gällande ärendemängd och att deras 
arbete präglas av att göra svåra bedömningar under tidspress. En slutsats som kan dras mot 
bakgrund av studiens resultat är att arbetsförhållanden har en stor påverkan på missbruks-
handläggares handlingsutrymme. Detta eftersom ärendemängd och tidsbrist framkommer som 
de aspekter som i hög grad begränsar respondenternas handlingsutrymme. Resultatet visar 



 33 

dock på en skillnad gällande hur respondenterna upplever sina arbetsförhållanden. En av re-
spondenterna beskrivs i analysen inneha en idealsituation utifrån Karasek och Theorells 
(1990) Krav-kontroll-stödmodell (figur 1). Studiens resultat visar att alla respondenter har 
relativ stor kontroll i sitt arbete, men IP: 5 är den enda som beskriver sig ha en viss kontroll 
över sitt arbete, det vill säga i de övergripande besluten. En slutsats som kan dras till följd av 
resultatet är att IP: 5 har en viss kontroll över arbetet, på grund av att dennes arbetslag har 
utvecklat ett ömsesidigt förtroende för chef och socialnämnd. Slutsatsen till att de övriga re-
spondenterna inte har kontroll över sitt arbete kan grundas i att de beskriver att det finns en 
stor diskrepans mellan de högsta cheferna och handläggarna och att det är trögt att påverka 
högre upp i organisationen. Studien visar att detta leder till att vissa handläggare väljer att inte 
lägga energi på att försöka förändra högre upp i organisationen, utan att de har har gett upp 
dessa ambitioner. 
 
Två teman ses som betydelsefulla för missbrukshandläggarna då de jämför sitt handlingsut-
rymme vid anställning mot nu. Resultatet visar att kunskap, erfarenhet, arbetsförhållanden och 
organisationen påverkat och fortfarande påverkar deras handlingsutrymme. Studiens resultat 
visar att det när de fick sin anställning fanns en osäkerhet hos handläggarna och att de inte 
hade samma delegation att ta beslut som nu. Studien visar att missbrukshandläggarnas hand-
lingsutrymme vidgats, inte på grund av organisatoriska förändringar, utan på grund av att de-
ras kunskap och erfarenhet bidrar en ökad förståelse kring hur de kan använda det handlings-
utrymme som de facto finns. Vidare framkommer det i resultatet att arbetsuppgifterna föränd-
rats sedan anställning, då missbrukshandläggarna inte längre bedriver uppsökande arbete, som 
de gjorde då, samt att missbrukshandläggarna upplever att arbetet med missbrukare har ut-
vecklats till att bli mer komplext. Slutsatser som kan dras mot bakgrund av detta är att det i 
början av respondenternas anställning fanns relativt stort handlingsutrymme, men att det be-
gränsades av deras osäkerhet inför arbetet, okunskap eller vilken beslutsdelegation de hade. 
Detta kan ha lett till att kontakter med klienter och samverkansaktörer påverkades och att 
handlingsutrymmet begränsades. Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att lagarna 
SoL, LVM, OSL, KL och FL tillsammans med Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) 
och villkoren: professionell kunskap och erfarenhet, organisationens utformning, organisat-
ionens ledarskap och styrning, missbrukshandläggarens relation till klienten, arbetsförhållan-
den och samverkan vidgar och/eller inskränker på missbrukshandläggarnas handlingsut-
rymme. Hur dessa lagar, riktlinjer och villkor verkar – vidgande eller inskränkande - är bero-
ende av hur den enskilde missbrukshandläggaren upplever dem och vilken kontext handlägga-
ren befinner sig i.  

Praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 
Utifrån ovan framförda slutsatser är det centralt att missbrukshandläggares arbetsförhållan-
den, så som ärendemängd och arbetstid att fördela på varje ärende, ses över och betraktas som 
något att ta stor hänsyn till ur arbetsgivarens och organisationens perspektiv. Detta för att 
missbrukshandläggare ska kunna förvalta sitt handlingsutrymme på ett professionellt sätt. Det 
är även viktigt att missbrukshandläggare ges möjlighet att utveckla sina professionella kun-
skaper, exempelvis genom vidareutbildningar, då professionella kunskaper och erfarenheter 
kan vidga missbrukshandläggarnas handlingsutrymme och underlätta för dem att använda det 
på ett lämpligt sätt. Vidare är det centralt vad gäller användandet av handlingsutrymme att 
kommunikationen och relationen mellan högsta ledning inom organisationen och handläggare 
är välfungerande. Att missbrukshandläggare ges de verktyg som krävs för att samverkan ska 
kunna fungera på ett önskvärt sätt är en annan viktig aspekt för att missbrukshandläggare ska 
kunna använda sitt handlingsutrymme på ett lämpligt och professionellt sätt. Centralt för både 
socialtjänsten som organisation, och alla aktörer i samverkan kring en klient som är aktuell 
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hos socialtjänsten, att ta hänsyn till är att sträva efter en samsyn gällande missbruk och miss-
bruksbehandling. Detta för att det framkommer i studien som en förutsättning för att miss-
brukshandläggarna ska kunna använda sitt handlingsutrymme på ett lämpligt sätt.  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att missbrukshandläggare ges de möjligheter som krävs för 
att kunna förvalta sitt handlingsutrymme på ett professionellt sätt för att de ska lyckas med 
sina arbetsuppgifter, att se till varje klients enskilda situation utifrån rådande regelverk. Detta 
eftersom de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet endast påvisar ramarna för hur miss-
brukshandläggarnas arbete ska bedrivas. Frågan blir därför inte om missbrukshandläggare har 
handlingsutrymme eller inte, det har de på grund av den lagstiftning med ramlagskaraktär som 
föreligger. Frågan som snarare bör ställas är huruvida förutsättningar ges för att handläggarna 
ska kunna använda handlingsutrymmet på ett sätt som överensstämmer med socialtjänstens 
uttalade mål, att minska klienternas missförhållanden. 
 
Föreliggande studies syfte har varit att undersöka hur missbrukshandläggare upplever sitt 
handlingsutrymme. Med grund i det har inga intervjuer med exempelvis verksamhetschefer 
eller klienter genomförts, något som hade kunnat utveckla studien ytterligare. Då resultatet 
från studien visar att arbetsförhållanden och organisationens utformning påverkar missbruks-
handläggares handlingsutrymme, kan studier som undersöker verksamhetschefers och led-
nings perspektiv medföra att bilden av missbrukshandläggares handlingsutrymme förtydligas 
ytterligare. I resultatet framkommer att det bedrevs mer uppsökande verksamhet förr då miss-
brukshandläggarna, genom att arbeta uppsökande, försökte minimera antalet vuxna som fast-
nar i ett tungt missbruk. Att denna verksamhet inte bedrivs i samma utsträckning i dagsläget 
kan ses som en orsak till att ärendemängden med komplex problematik ökar, men mer forsk-
ning kring detta behövs för att kunna konstatera det. Avslutningsvis har författarna under ar-
betet med uppsatsen uppmärksammat en lucka i forskningen vad gäller missbruk och arbetet 
som rör handläggning av missbruksärenden, varför fortsatt forskning inom dessa områden är 
relevant att bedriva.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev 
 
Hej!  
Vi heter Lisa Olofsson och Anne-Mari Thuring och går socionomprogrammet vid Institution-
en för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Under hösten 2015 skriver 
vi vårt examensarbete om missbrukshandläggares handlingsutrymme, och vi söker nu inter-
vjupersoner som kan tänka sig att delta i en intervju till studien.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare som arbetar som missbrukshandläg-
gare upplever att deras handlingsutrymme påverkar deras arbete samt om de anser att detta 
utrymme har ändrats sedan de fick sin anställning, och i så fall på vilket sätt.  Vi ser gärna att 
du som intervjuperson har arbetat några år med missbrukshandläggning.  
 
Vi vill poängtera att ditt deltagande i studien i frivilligt, och du kan när som helst utan moti-
vering välja att avbryta intervjun eller avstå att svara på vissa frågor. Eventuella uppgifter om 
identifierbara personer kommer att antecknas och bevaras på ett sådant sätt att enskilda män-
niskor inte kan identifieras av utomstående. De uppgifter som samlas in via intervjun kommer 
endast att användas för studiens ändamål och i den färdiga produkten kommer man inte att 
kunna spåra vem som har sagt vad. Intervjun beräknas att ta ca en timme att genomföra och 
kommer med din tillåtelse att spelas in för att sedan transkriberas för analys. Inspelningen och 
transkriberingen kommer att makuleras efter uppsatsens slutförande.  
 
 
Ditt deltagande i studien är viktigt och vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp. Vid even-
tuella frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Lisa Olofsson och Anne-Mari Thuring 
   [Kontaktuppgifter utelämnas i uppsatsen]  
 
 
 
 
 
 
 
Handledare:  
Jürgen Degner,  
[Kontaktuppgifter utelämnas i uppsatsen] 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Hur gammal är du? 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du tidigare arbetat med? 
Hur länge har du arbetat som missbrukshandläggare? 
Vilka var dina skäl att söka den tjänst du har nu? 
 
Nuvarande arbetssituation 
Hur ser situationen ut på din arbetsplats just nu? 
Vilka arbetsuppgifter har du som missbrukshandläggare? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
Vilka fördelar ser du med ditt arbete? 
Vilka nackdelar ser du med ditt arbete? 
Vad i ditt arbete tycker du fungerar bra? 
Finns det något du anser borde fungera på ett annat sätt i ditt arbete? 
Känner du att du har kontroll över din arbetssituation? 
 
Organisationen 
Vilka lagar, riktlinjer och villkor reglerar ditt arbete? 
Hur påverkar organisationens styrning och ledarskap ditt dagliga arbete? 
Vad behöver du ta hänsyn till i ditt arbete med klienter? 
Hur upplever du att du kan påverka organisationen som du arbetar inom? 
Är du nöjd med hur organisationen styrs? 
Hur skulle du beskriva stödet du får från ledningen? 
 
Handlingsutrymme 
På vilket sätt kan du använda dig av dina professionella kunskaper och erfarenheter i ditt ar-
bete? 
Vilket handlingsutrymme upplever du att du har? 
Vad påverkar ditt handlingsutrymme? 
Vilka åsikter märker du av bland dina kollegor när det gäller handlingsutrymme? 
Hur ser du på att arbeta både som myndighetsperson och som socialarbetare samtidigt? 
 
Handlingsutrymme nuvarande arbetssituation 
Kan du beskriva ett ärende där du känt att du har kunnat arbeta så som du önskat? 
Kan du beskriva ett ärende där du upplevt att du inte har kunnat arbeta så som du önskat? 
Vilka motsättningar upplever du i hur arbetet styrs och hur du skulle vilja utföra ditt arbete? 
Vilka svårigheter ser du med att arbeta utifrån hur ditt arbete regleras? 
Vilket inflytande har du över hur det går för dina klienter? 
Hur upplever du att ditt handlingsutrymme påverkar dina klienter? 
Hur skulle ditt arbete bedrivas om du fick bestämma själv? 
Vilka hinder finns det för att bedriva arbetet på ett sådant sätt? 
Vad finns det för hjälp/stöd för dig att erbjuda dina klienter? 
Förekommer det att du föreslår insatser/åtgärder för klienter som sedan nekas högre upp i 
organisationen? 
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Handlingsutrymme vid anställning 
Hur såg situationen ut på din arbetsplats när du började arbeta som missbrukshandläggare?  
När du började arbeta med missbrukshandläggning, såg situationen annorlunda ut då?  
Är det något som har förbättrats? 
Är det något som har försämrats? 
Vilka möjligheter såg du då med att arbeta utifrån hur arbetet reglerades? 
Vilka svårigheter såg du då med att arbeta utifrån hur arbetet reglerades? 
Hur såg ditt inflytande ut över hur det gick för dina klienter? 
Hur upplevde du då att ditt handlingsutrymme påverkade dina klienter? 
Om du fick bestämma, skulle du hellre arbeta som du gjorde när du började eller så som du 
gör nu? 
Förekom det då att du föreslog insatser/åtgärder för klienter som sedan nekades högre upp i 
organisationen? 
 
Avslutande frågor 
Vad hade du gett för tips till en person som inte jobbat med missbrukshandläggning tidigare? 
Är det något som du vill ta upp som vi har glömt att fråga? 
Har du några funderingar? 


