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The purpose of this study has been to investigate how social workers, who work with drug 

abuse treatment in Sarajevo in Bosnia and Herzegovina, experience that organizational, 

political, economic, societal and power aspects, affect them in their daily work.  

The study is formed on a basis of qualitative interviews, applying organizational theory as a 

tool for analysis. The main empirical material consists of eight qualitative interviews with 

social workers who work with drug abuse treatments in Sarajevo.  

The main questions of the study aim to address social workers experiences of their 

possibilities to influence the organization, in which they operate, in various ways. But also in 

what way the social workers experience that politics affect their work situation and in what 

way the social workers perceive their professional role in relation to the organization and 

society.    

The main findings of the study shows that from a political and economic point of view, social 

workers have little opportunity to influence or change organizational aspects. The challenging 

political, economic and social situation in Bosnia and Herzegovina, places the social workers 

in a paradoxical situation where they have to meet organizational, societal and clients’ needs 

while working with inadequate resources. Social workers of this study experience the main 

problem to be the policies of the country resulting in non-sufficient resources, which also 

restrict their daily work. They believe that the civil society lack information about their 

occupation and profession and that it is an aggravating factor when collaborating with other 

organizations and reintegrating clients into society. Some of the social workers acknowledge 

that they have a kind of power position through their profession, but they do not experience 

the power aspect to be a central part of their daily work.      
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Förord 

 

Min förhoppning med denna uppsats är att bidra till det kontextuella forskningsfältet för att 

bredda kunskapen om socialarbetares upplevelser av arbetsförhållanden inom 

missbruksvården i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, i syftet att öka medvetenheten om 

deras situation. Jag vill genom uppsatsen också uppmärksamma det viktiga arbete som 

socialarbetarna inom missbruksvården i Sarajevo gör, men också belysa de problem och 

dilemman som de ställs inför i sitt arbete. Jag vill dessutom passa på att rikta ett stort tack till 

intervjupersonerna som deltagit i studien.  

 

Anja Ferhatovic 

Lund 2012 
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Kapitel 1. Introduktion   

 
Kriget i Bosnien och Hercegovina (BiH) mellan 1992 och 1995 orsakade svåra skador och 

förluster för såväl medborgarna som samhället och staten. Detta resulterade bland annat i ett 

samhälle försatt i kris utan resurser att hjälpa samhällets mest utsatta individer och grupper. 

Att lösa de växande problemen med bland annat flyktingströmmar, arbetslöshet, psykisk 

ohälsa och missbruk blev en omöjlig uppgift för det postkonfliktuella samhället 

(www.emcdda.europa.eu).  

I BiH finns det ca 3,8 miljoner invånare, 311 000 av dessa bor i huvudstaden Sarajevo. År 

2004 uppskattade man att det fanns ca 10.000 narkotikamissbrukare respektive 20.000 

alkoholister i Sarajevo, men man uppskattade även att dessa siffror stadigt ökar och skulle 

fortsätta öka (Habul, 2007:14). Program med fokus på prevention sattes in för att försöka 

stoppa det ökande antalet missbrukare. I stater som Bosnien och Hercegovina, ett samhälle 

som karaktäriseras av stora sociala förändringar, migration, urbanisering och nedbrytning av 

traditionella sociala värderingar, är det svårt att nå effektiva resultat. På grund av de rådande 

samhällsförhållandena har alkohol- och narkotikamissbruk bland samhällsmedborgarna ökat 

och blivit en allt vanligare flykt från verkligheten och de sociala problem som utmärker 

dagens samhälle i Bosnien och Hercegovina (www.emcdda.europa.eu).  

 

1.1 Problemformulering  

År 2008 fanns det cirka 680 heroinmissbrukare i underhållsbehandling med metadon i 

Bosnien och Hercegovina, varav 250 av dessa befann sig i Sarajevo. Idag uppskattar man 

denna siffra till 300-400 deltagare i underhållsbehandling i Sarajevo. Man bedömer dock att 

det finns mellan 2500 och 3000 heroinmissbrukare i Sarajevo. Majoriteten av klienterna i 

underhållsbehandlingen var vid undersökningens genomförande i 24-30 årsåldern och 80-92% 

var män (www.emcdda.europa.eu). Utöver denna statistik samt ett fåtal rapporter med 

liknande statistik finns det inte många fler studier att tillgå rörande klienter i 

underhållsbehandling i Sarajevo.  

 

Antalet socialarbetare som arbetar med klientgruppen i underhållsbehandling i Sarajevo är 

fyra personer. Trots det uppenbara problemet med fyra socialarbetare fördelade på 300-400 

klienter, finns det inte utrymme att anställa fler. Ännu mindre forskning finns det att tillgå 
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rörande yrkesgruppen socialarbetare och socialarbetarnas situation i arbetet med behandling 

av missbrukare. Efter ett besök på institutionen för statsvetenskap och socialt arbete vid 

universitetet i Sarajevo och ett möte med en av de verksamma forskarna inom socialt arbete 

fick jag informationen att ämnet som jag är intresserad av är mycket marginaliserat inom 

forskningen. Vi hittade inga uppsatser eller avhandlingar med inriktning på socialarbetares 

situation, upplevelser eller yrkes- och arbetsförhållanden inom psyk- eller missbruksvården.   

 

I min uppsats har jag utgått ifrån socialarbetare som arbetar med klienter i 

underhållsbehandling, socialarbetare som arbetar på kommunala behandlingshem samt 

behandlingshem inom frivilligsektorn inom kanton Sarajevo, Bosnien & Hercegovina. Det 

som intresserar mig är hur socialarbetarna ser på sitt arbete och förhållanden som påverkar 

deras arbetssituation, vad som främjar respektive hindrar dem i deras arbete samt deras 

upplevelser av olika aspekter som påverkar dem i deras dagliga arbete. Jag har främst valt att 

fokusera på hur socialarbetarna upplever att organisationen och organisationsstrukturen samt 

ekonomi och politik påverkar deras arbete. Jag finner ämnet särskilt intressant då jag genom 

min kunskap om BiH inser att landet befinner sig i en komplex situation vad gäller politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden, vilket genomsyrar samhället i sin helhet. I ett sådant 

samhälle finns det många människor som har fallit utanför systemet och det sociala 

skyddsnätet. Socialarbetarna i landet finns där för att hjälpa de mest utsatta individerna till ett 

drägligt liv, med hjälp av de resurser som de har att tillgå. Missbrukare är en av de grupper 

som är marginaliserade i samhället i BiH och socialarbetarna som är verksamma inom 

missbruksvården arbetar ständigt för att hjälpa behandla och hjälpa individer men också hålla 

statistiken i schack. 

 

Min förutfattade mening är att vi i Västeuropa generellt sätt har dåliga kunskaper om Balkan 

överlag och ännu mindre om det sociala arbetet som bedrivs där trots att det är ett område 

med lång tradition av professionellt socialt arbete. Med rötter på Balkan har jag vistats en del i 

området och har således också vissa kunskap men även förutfattade meningar om landet. På 

grund av den komplexa postkonfliktuella situation som BiH befinner sig i fann jag det 

intressant att utföra min studie med socialarbetare i Sarajevo, både för att vidga min egen 

kunskap och utmana min förförståelse men förhoppningsvis också bidra med ny kunskap.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera på vilket sätt socialarbetare inom 

missbruksvården, verksamma i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina, upplever att olika 

förutsättningar såsom organisation, samhälle och politik, påverkar dem i deras dagliga arbete.  

 

För att besvara syftet har jag utgått ifrån följande frågeställningar: 

1. Hur upplever socialarbetaren organisationen och möjligheten att påverka denna? 

2. På vilket sätt upplever socialarbetaren att politik påverkar organisationen och deras 

arbetssituation? 

3. Hur upplever socialarbetaren sin yrkesroll i relation till organisationen och samhället? 

 

Kapitel 2. Begrepp och bakgrund  

2.1 Begrepp 

För att kunna lösa och besvara ett problem eller en frågeställning måste först viktiga ord och 

begrepp definieras (Thurén, 2005:15). I det här avsnittet kommer jag att redogöra för och 

definiera begrepp som jag använder mig av i uppsatsen, för att tydliggöra vad begreppen 

innebär samt på vilket sätt jag kommer använda mig av dem.  

 

Metadonprogram eller metadonbehandling benämns i allmänhet ofta som 

underhållsbehandling eller långtidsbehandling med metadon, och kallas även 

metadonunderhållsbehandling (Johnsson, 2005). I litteraturen används dock den kortare 

formen metadonbehandling och det är även denna benämning och underhållsbehandling, jag 

kommer att använda mig av i uppsatsen.  

 

Metadon är det äldsta och vanligast förekommande preparatet vid underhållsbehandling. Det 

är en syntetsikt framställd opiat med egenskaper som liknar de morfin, heroin och andra 

opiumpreparat har. Metadon är således ett narkotikaklassat preparat som verkar 

smärtlindrande, ångestdämpande och rogivande (Johnsson, 2005).  

 

Klient är en benämning som ofta används för att namnge de individer som till följd av olika 

problem kommer i kontakt med offentliga myndigheter och institutioner (Skau, 2006:31-32; 



4 
 

Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:117). Enligt Skau (2006:47) har den som är klient 

inte möjlighet att vara den som agerar och bedömer utan är den som är föremål för agerande, 

bedömning och beslut. Jag har valt mellan begreppen brukare och klient men gjort valet att 

använda mig av begreppet klient i texten. Anledningen till detta är att min personliga 

upplevelse av benämningen brukare är att den kan härledas till missbrukare och detta är en 

värdering jag vill undvika. Majoriteten av mina intervjupersoner använde sig av begreppet 

patient, men jag har valt att förutom vid citat inte använda mig av detta begrepp då jag anser 

att det bidrar till en onödig förstärkning av sjukdomsstämpeln.  

 

Organisation och organisationsstruktur som begrepp kan vara svårt att reda ut då 

organisationer och deras strukturer ofta består av många olika komponenter. Några av de 

centrala aspekter som finns i de flesta organisationer och som påverkar och skapar strukturen 

är bland annat organisatoriska mål, uppgifter och den kontext inom vilken organisationen 

befinner sig. I begreppet organisationsstruktur räknar man ofta även in chefsroller, relationer, 

samordning inom organisationen, maktförhållanden samt lagar och regler som organisationen 

och dess tjänstemän verkar utifrån (Bolman & Deal, 2005:14 ff.). När jag använder mig av 

begreppet organisationsstruktur i den fortsatta texten menar jag alla de aspekter som påverkar 

och bidrar till skapandet av en organisation. Organisationsstrukturen är alltså summan eller 

produkten som skapas av de ovan nämnda komponenterna och som bildar en ram för arbetet 

som bedrivs inom organisationen. Flertalet av intervjupersonerna använde sig synonymt av 

begreppen organisation och institution. I citaten har jag således använt både organisation och 

institution för att citera korrekt, men i den övriga texten har jag har valt att enbart använda 

begreppet organisation för att undvika eventuell förvirring hos läsaren.      

 

2.2 Bakgrund och historia 

För att förstå en företeelse eller en situation är det viktigt att förutom rådande fakta också se 

till historiska variabler och tidsbundna processer. Detsamma gäller för organisationer liksom 

för samhällen; vi kan inte förstå en aktuell situation utan att blicka bakåt för att se hur den har 

skapats, då nutiden har sina rötter i dåtiden (Perrow, 1986:158). I nästkommande avsnitt 

kommer jag således redogöra för historisk bakgrund till det sociala arbetets utveckling i 

Jugoslavien och Bosnien och Hercegovina, samt det sociala arbetet, sociala skyddsnätet och 

drogpolicyn som finns i landet idag.  
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2.2.1 Utvecklingen av det professionella sociala arbetet i Jugoslavien  

Efter andra världskriget och etableringen av det ledande kommunistpartiet i Jugoslavien fanns 

det en gemensam uppfattning bland flertalet politiker att det fanns ett behov av en bättre 

utbildning för tjänstemän verksamma inom organisationer ansvariga för den sociala välfärden 

(Zaviršek, 2005:26). De ansåg att det fanns ett utbrett behov av att assistera och erbjuda 

insatser för människor som befann sig i extrem fattigdom, hemlöshet eller led av 

funktionshinder samt som råkat ut för förlust av anhöriga under andra världskriget. Resultatet 

av dessa initiativ tog sig uttryck i uppstartandet av skolor och utbildningar för socialarbetare i 

alla länder inom dåvarande Jugoslavien. Den första skolan för socialarbetare etablerades 1952 

i Zagreb, Kroatien och den andra 1955 i Ljubljana, Slovenien. Senare också i Belgrad, 

Sarajevo samt Skopje. Samtliga utbildningar var tvååriga utbildningar och förutom vissa 

mindre lokala skillnader var utbildningarna överrensstämmande i alla fem nationella 

kontexter i Kroatien, Slovenien, Serbien, Bosnien och Hercegovina samt Makedonien. 

Samtidigt lades många utbildningar inom det sociala arbetet ner i andra kommunistiskt styrda 

länder såsom Sovjetunionen, Rumänien och Bulgarien. I andra länder utvecklade inte 

organisationer och institutioner för socialt arbete förrän under 1990-talet (Zaviršek, 2005:27). 

I Jugoslavien var utvecklingen av utbildningen för socialarbetare ett resultat av den 

ideologiska omvandlingen som landet genomgick under 1948 i samband med 

kommunsistpartiets framgångar. Respekterade medlemmar av det kommunistiska partiet och 

utbildade jurister skickades till USA under tidigt 1950-tal för att fortbilda sig inom fältet för 

socialt arbete. Anledningen till de stora satsningarna på det sociala arbetet och utbildning 

inom området var enligt många att Jugoslavien och dess politiska ledare ville visa att landet 

skiljde sig från andra kommunistiskt styrda länder genom att satsa på den sociala välfärden 

(Zaviršek, 2005:27).  

Efter 1945 ersattes successivt begreppet social hjälp med socialt skydd och socialpolitik, 

samtidigt uppstod en förskjutning av uppfattningen om individuellt volontärarbete och 

välgörenhet till samhälleligt arbete (Zaviršek, 2005:29). Denna utveckling gick framförallt i 

linje med den kommunistiska ideologins kärna och tanken om staten som storebror som tar 

hand om samhället i sin helhet. Under kommunismens tid var det alltså inte bara 

socialarbetarnas ansvar som utvidgades utan hela samhällets och civilbefolkningens ansvar. 

Civilbefolkningens ansvar för sina medmänniskor ledde till en spridning av uppfattningen om 

civilt ansvar och skyldigheter. Idén bakom detta var att om alla medborgare efterlevde sina 

skyldigheter skulle ingen behöva social hjälp i någon större utsträckning (ibid.). Ett talande 
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citat för den nya socialpolitiken kommer från Jugoslaviens dåvarande kommunistiske ledare 

Josip Broz Tito som i ett av sina många tal sa; ”Självklart är vi inga samariter, men vi är 

kommunister, och kommunister måste i första hand vara humanister”
1 (Zaviršek, 2005:32).   

Efter andra världskriget och inrättandet av utbildningarna för socialt arbete i Jugoslavien 

började socialarbetarna allt mer arbeta med långvariga sociala problem såsom krigsinvalider, 

föräldralösa barn, migration och urbanisering, kvinnors möjligheter till arbete samt oönskade 

beteenden såsom prostitution och alkoholism (Zaviršek, 2005:32). Decentralisationen av de 

politiska institutionerna i Jugoslavien under 1950-talet, gjorde det möjligt för republikerna 

inom landet att upprätta lokala, kommunala och regionala institutioner med ansvar för det 

sociala arbete (Zaviršek, 2005:33).  

 

2.2.2 Socialt arbete i Bosnien och Hercegovina  

1958 inrättades första högskoleutbildningen för socialarbetare i Sarajevo och därmed var 

Bosnien och Hercegovina sist med att inrätta en sådan utbildning av de övriga republikerna i 

dåvarande Jugoslavien (Miković, 2005:63). Vid den tidpunkten fanns det tio socialarbetare i 

BiH som tagit examen vid andra utbildningar i någon av de övriga republikerna i Jugoslavien, 

huvudsakligen i Kroatien. Behovet av utbildning för socialarbetare i Bosnien och 

Hercegovina drevs på av den dåvarande sociala och ekonomiska situation som rådde i 

regionen. År 1956, under förberedelserna inför upprättandet av utbildningen för socialarbetare 

i Sarajevo, beskrevs socialarbetarnas framtida huvudsakliga uppgifter vara att använda den 

befintliga lagstiftningen för att hjälpa medborgarna att utöva deras individuella rättigheter 

genom att instruera dem som önskar en sådan hjälp, det som vanligtvis kallas för hjälp till 

självhjälp (ibid.).  

Fram till 1965 utökades socialarbetarnas fält från att enbart varit verksamma inom så kallade 

centrum för socialt arbete, som motsvarar det som idag är socialtjänsten, till arbeten inom 

större företag, arbetsförmedling, dåvarande motsvarigheten till försäkringskassan, 

utbildningar samt hälso- och sjukvården. Socialarbetarna fick en avgörande roll i utvecklingen 

av samhället samt bildandet av flertalet nya institutioner, bland annat behandling för 

alkoholister (Miković, 2005:65 ff.).  

                                                           
1
 Titos tal i Zrenjanin, Ljudska Pravica 20.11.1958.  
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Under perioden mellan 1985 och 1992 fick socialt arbete som fält och profession fullt 

erkännande i samhället och bland allmänheten. 1985 inrättades den nya fyraåriga utbildningen 

för socialarbetare i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Den nya utbildningen kom att bidra 

till stor utveckling och förbättring i undervisningen och det sociala arbetet som profession 

(Miković, 2005:66).  

Åren mellan 1992 och 1995 utmärktes av krig och under denna period var socialarbetarna 

nästintill den enda hjälpande professionen på plats som erbjöd hjälp till flyktingar, barn, äldre 

och andra särskilt utsatta grupper. Under denna period var socialarbetarnas huvudsakliga 

arbetsplats inte länge de statliga organisationerna och institutionerna utan istället 

flyktingförläggningar, humanitära organisationer, sjukhus, barnhem och dylikt (Miković, 

2005:67). Under dessa nya förutsättningar hade socialarbetarna synnerligen bristande resurser 

att tillgå för att hjälpa medborgarna på ett adekvat sätt. Istället använde de sig till stor del av 

psykosocialt arbete och uppmuntrade medborgarna att finna egna lösningar på sina problem. 

Därmed bildades en form av oplanerad och till viss del ofrivillig empowermentkultur, då 

socialarbetarna inte hade möjlighet att erbjuda den hjälp som de med statens stöd tidigare 

kunnat erbjuda (Miković, 2005:68).  

Perioden från 1996 och fram till idag har utmärkts av svårigheter i att implementera och 

förverkliga de nya behoven av olika former av socialt arbete och socialt stöd i samhället. 

Detta till följd av den ogynnsamma sociala och ekonomiska situation och det höga antalet 

sociala problem som finns i Bosnien och Hercegovina (Miković, 2005:68). Den 

postkonfliktuella perioden har också karaktäriserats av framsteg i ny kunskap och forskning 

bland annat inom psykosocialt arbete och psykiatri. Fortfarande finns det dock behov av 

forskning inom olika områden för det sociala arbetet, till exempel inom organisering och 

organisationskultur, mänskliga rättigheter samt samarbete mellan privat och offentlig sektor 

(Miković, 2005:69). Många delar av samhället i Bosnien och Hercegovina behöver byggas 

upp igen då den sociala strukturen brutits ner. Samhället och de statliga institutionerna 

behöver stabiliseras och civilsamhällets gemensamma normer i frågan om rättvisa, rättigheter, 

solidaritet, multietnicitet och tolerans behöver återupprättas (Mirjanić, 2005:78).   

 

2.2.3 Bosnien och Hercegovina idag  

Åren efter undertecknandet av Daytonavtalet i december 1995, bildades det allt fler 

ickestatliga organisationer, NGO:s, i Bosnien och Hercegovina. Vid en tidpunkt strax efter 
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inrättandet av fredsavtalet uppskattade man att det fanns 800 ickestatliga organisationer inom 

landet. Trots kritiken riktad mot den bristande organiseringen och strukturen i de ickestatliga 

organisationerna har de ändå spelat en viktig roll i utvecklingen av en kultur för dessa och 

liknande organisationer (Habul, 2005:109).  

I dag genomgår alla Jugoslaviens före detta republiker en process där de formar det nya 

välfärdsystemet baserat på deras respektive ekonomiska och politiska situationer (Eriksson, 

2005:193). För vissa stater är denna process mer smärtsam än för andra, beroende på de 

ekonomiska, politiska, ideologiska och sociala förhållanden som råder inom landet. Vare sig 

det är en plågsam och svår eller en relativt enkel process innebär det ändå att staten 

tillsammans med medborgarna och civilsamhället måste definiera och utmana gamla 

traditioner, normer och levnadssätt som finns djupt rotade i samhället (Milosavljević, 

2005:223). Listan över problem som måste lösas inom Bosnien och Hercegovina är lång och 

problemen är svårlösta då det ofta saknas resurser för att tillgodose alla de behov som finns i 

samhället. Problem såsom fattigdom, arbetslöshet och ökad åldrad befolkning kan i en sådan 

situation te sig lika svårhanterligt som ökande missbruk bland unga människor och den 

organiserade kriminaliteten (Milosavljević, 2005:224).      

Det sociala arbetet har i Bosnien och Hercegovina i huvudsak varit orienterat mot socialt 

marginaliserade grupper i samhället vilket också bidragit till yrkeskårens marginalisering, 

brist på status och respekt från samhällets sida för yrket och arbetet som utförs (Milosavljević, 

2005:226). De huvudsakliga sociala problem som socialarbetare måste hantera i dagens 

samhälle i Bosnien och Hercegovina är fattigdom; en femtedel av befolkningen lever under 

existensminimum och en tredjedel ligger precis på gränsen, samt det växande antalet 

missbrukare. För socialarbetarna är det svårt att hantera dessa problem då samhället lider av 

brister i budgeten för den sociala välfärden men även bristande behandlingsmöjligheter och 

personalbrist inom exempelvis organisationerna som erbjuder behandling för missbrukare. De 

ickestatliga organisationerna kan heller inte fylla dessa hål i systemet då även de ofta står 

maktlösa till följd av bristande struktur och resurser (Mirjanić, 2005:79).  

Trots att kriget på balkan slutade för över femtom år sedan och majoriteten av länderna i f.d. 

Jugoslavien genomgår en ekonomisk omvandling måste vi fortfarande beakta det faktum att 

länderna i regionen lidit stora förluster som berört människor på alla olika nivåer. Ofta glöms 

det bort att socialarbetarna i Bosnien och Hercegovina, liksom socialarbetare inom hela f.d. 

Jugoslavien, också de blivit påverkade av de trauman och konsekvenser som kriget medfört. 
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Oavsett dessa förhållanden har socialarbetarna i regionen varit en av de mest betydande 

grupperna som assisterat civilbefolkningen såväl under kriget som efterkrigstiden (Hessle, 

2005:18).  Efter krigets slut, under 1990-talets andra hälft utvecklades nya arbetsområden för 

socialarbetarna. Förutom uppdrag inom de statliga organisationerna bildades allt fler 

ickestatliga organisationer som skulle bli minst lika viktiga i återuppbygganden av samhället 

(Hessle, 2005:20).  

De olika länderna i f.d. Jugoslavien drabbades olika hårt av kriget vilket medförde olika 

utvecklingsmöjligheter efter kriget. Slovenien, tillexempel, är redan med i Europeiska 

unionen och Kroatien står näst på tur. Bosnien och Hercegovina måste däremot fortfarande 

genomgå vissa förändringar för att uppfylla kraven för EU-medlemskap (Hessle, 2005:20).  

Den växande fattigdomen i Bosnien och Hercegovina är ett resultat av den neoliberala 

marknadspolitiken som vuxit fram i landet och är ett av de problem som bidrar till den 

komplexa samhällssituation som skapats efter kriget. Tron på att den såkallade ”osynliga 

handen” ska reglera en så ostabil marknad som Bosnien och Hercegovina har är ett naivt hopp 

om att landet har uppnått en utvecklingsnivå som fortfarande är långt borta. En stabil rättsstat 

och ett transparent institutionssystem är de viktigaste förutsättningarna för 

marknadsekonomins utveckling. Samtidigt måste civilsamhället tillsammans med lokala 

institutioner och organisationer, icke-statliga organisationer samt de fria medierna följa 

processen för att det ska ske en förändring och utveckling i samhället. Utan dessa nämnda 

premisser blir den ekonomiska övergången och privatiseringen nya arenor för organiserad 

kriminalitet och korruption (Papić, 2000:33). Bosnien och Hercegovina befinner sig idag i ett 

tillstånd där de har accepterat en politik som inte är anpassad efter landets specifika situation, 

och trots att samhällsmedborgare verkar vara väl medvetna om detta är det ingen som tycks 

kunna göra någonting för att förändra den politiska och ekonomiska situation som landet 

befinner sig i.    

Ytterligare ett problem är det bristande hoppet för en bättre framtid bland medborgarna i 

Balkanregionen (Hessle, 2005:20 ff). Detta menar Hessle (ibid.) är speciellt märkbart bland de 

yngre generationerna, vilket bland annat avspeglas i det växande antalet unga missbrukare.  

Genom att förespråka dialog snarare än generalisering av systematisk dokumentation inom 

socialt arbete, skulle de olika länderna i f.d. Jugoslavien kunna bidra till den internationella 

diskursen, informationsspridning samt kunskapsutveckling om det sociala arbetet i 
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efterkrigssamhället men för att realisera detta krävs resurser, resurser som för tillfället inte 

finns tillgängliga (Hessle, 2005:21).  

 

2.2.4 Det sociala skyddsnätet i Bosnien och Hercegovina 

Bosnien och Hercegovina är uppdelat mellan Federationen Bosnien och Hercegovina, med 

dess tio kantoner och entiteter, samt Republiken Serbien. Det finns ingen instans som på 

statlig nivå samordnar eller standardiserar det sociala skyddsnätet, ansvaret ligger istället på 

kommunal nivå. Detta faktum medför svårigheter då kommunerna inte har ansvar för 

fördelningen av de ekonomiska resurserna och således inte kan anpassa utbudet av insatser 

och bistånd som medborgarna efterfrågar (Habul, 2007:15). Det huvudsakliga problemet, 

förutom bristande ekonomiska resurser, är alltså att det inte finns någon enhetlig socialpolitik 

med standardiserade kriterier som är implementerad på statlig nivå (Habul, 2007: 20). För 

socialarbetarna i Bosnien och Hercegovina kompliceras arbetssituationen bland annat genom 

att det inte finns någon organisation, fackligt förbund eller gemensam rörelse för 

socialarbetare. Detta innebär att det heller inte finns några gemensamma etiska eller 

normativa grunder för socialarbetarna att luta sig mot i sitt arbete utan de måste istället skapa 

en egen yrkesetik på lokal nivå (Miković, 2008:28).  

 

2.2.5 Statens strategi mot drogmissbruk i Bosnien och Hercegovina 

Den ostabila ekonomiska och politiska situationen som Bosnien och Hercegovina befinner sig 

i har skapat en grogrund för droghandel och drogmissbruk. Den ökande gruppen missbrukare 

som följt efter kriget var under många år underprioriterad av staten, i huvudsak på grund av 

otillräckliga resurser och otillräcklig kapacitet att hantera problematiken. Trots att missbruk 

och missbrukare inte är en prioriterad grupp har staten skapat en plan för på vilket sätt man 

önskar bekämpa drogmissbruket bland medborgarna (Drazvan strategija nadzora nad opojnim 

drogama, sprječavanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009:5).  

Ett av målen med den nya narkotikapolicyn och det sociala skyddsnätet är att utbilda och 

specialisera professionella socialarbetare inom olika områden för att kunna erbjuda en mer 

kompetent och adekvat hjälp inom de olika program och behandlingar som finns för 

missbrukare (ibid. 2009:14). Forskare såväl som professionella är dock överens om att det inte 

räcker med att socialarbetarna utbildas, en förändring måste också ske inom 

narkotikapolitiken. Minst lika viktigt är det att arbeta för en ökad kunskap och förståelse för 
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denna specifika problematik bland samhällsmedborgarna, i syftet att minska stigma och 

diskriminering samt utveckla vården. Dessa förändringar skulle inte bara innebära en 

värdigare tillvaro för personer med missbruksproblem utan skulle även förenkla arbetet för 

socialarbetarna. För att realisera dessa förbättringar krävs adekvat finansiering från statens 

sida samt ytterligare finansieringskällor såsom internationella fonder och institutioner och 

inhemska donatorer (ibid. 2009:23). Bosnien och Hercegovina har länge varit beroende av 

ekonomiska donationer för upprustningen av samhället efter krigstiden. Stora delar av de 

många donationer som landet fick efter 1995 har missbrukats på olika sätt och bidragit till 

korruptionen och den organiserade kriminaliteten som finns i landet. Idag, när donationerna 

blivit en bristvara, är landets ekonomiska beroende av utomstående donatorer som mest 

tydligt (Papić, 2000:27).  

 

Kapitel 3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning som är relevant för studien. Jag vill dock påpeka 

att texten behandlar forskning om socialarbetare ur ett generellt perspektiv och inte enbart 

knutet till Bosnien och Hercegovina. Detta beror främst på att det inte finns särskilt mycket 

forskning att tillgå inom mitt valda ämne inom BiH. Jag har valt att ta upp det sociala arbetets 

uppkomst och utveckling i BiH under föregående rubrik Begrepp och bakgrund och under 

nästkommande rubriker redogör jag istället för allmän forskning om socialarbetare inom 

människobehandlande organisationer som ett komplement till föregående text.   

 

3.1 Socialarbetaren och organisationen  

Stora delar av det sociala arbete som bedrivs i västvärlden är arbeten som utförs inom olika 

organisationer. Att vara socialarbetare innebär att verka inom olika former av organisationer 

och det går således inte att diskutera socialt arbete utan att nämna organisationerna (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008:32 ff.). Detta innebär att socialarbetare i hög utsträckning verkar 

inom de byråkratiska regler och ramar som organisationerna faller under (Lundström & 

Sunesson, 2006:184). För att få en uppfattning av vilka möjligheter att agera socialarbetaren 

har i sitt arbete är det därför viktigt att ha inblick i den organisation inom vilken 

socialarbetaren befinner sig i. Ett utmärkande drag för dessa organisationer är att de förfogar 

över och kontrollerar resurser av olika slag. Inom människobehandlande organisationer, likt 

de som jag behandlar i denna studie, handlar det om resurser som på olika sätt är 
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betydelsefulla för klienterna. En sådan resurs kan vara att bli beviljad deltagande i 

underhållsbehandling. Kontroll över resurser kan således ses som en möjlighet att kontrollera 

klienter. Den makt som socialarbetaren förfogar över i sitt arbete är på så sätt organisatoriskt 

förankrad. Samtidigt begränsas och regleras socialarbetarens makt av den politiska ledningen 

som är överordnad organisationen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:32 ff.). Det är 

därför viktigt att inte se socialarbetaren som en enskild aktör utan som en del av ett större 

pussel bestående av organisatoriska-, byråkratiska- och statliga ramar. Tjänstemannen 

påverkas alltså både av relationen till klienten men också av förhållandet till organisationen 

(jmf Knutagård, 2009:43, 209). Organisationen påverkas i sin tur av andra faktorer såsom 

policy, politik, ekonomi och krav från högre chefer och politiker.  

Lipsky (2010) kallar dessa typer av organisationer för street-level bureaucracies, då deras 

verksamhet bedrivs av street-level bureaucrats, gräsrotsbyråkrater, som har en avgörande 

beslutanderätt i utförandet av sina arbetsuppgifter. Inom sådana organisationer utvidgas 

tjänstemannens handlingsutrymme då organisationen och dess ledning inte alltid kan 

övervaka alla delar av verksamheten på grund av exempelvis etiska, ideologiska, legala, 

teknologiska och ekonomiska faktorer (Hasenfeld, 1983:10). 

Det har länge funnits en osäkerhet vad gäller missbruksvården. Vilka behandlingsmetoder 

som är mest effektiva har bland annat stått i centrum för diskussionen om vården (jmf 

Johnson, 2005). Fortfarande finns det de som anser att metadonbehandlingen är en oetisk 

behandling där man ersätter ett missbruk med ett annat. Idag när metadonbehandling är ett 

vanligt inslag i missbruksvården fyller den en funktion som få klienter, socialarbetare eller 

övriga samhällsmedlemmar skulle välja att vara utan. I verkligheten kan det finnas 

förhållanden som försvårar det individuella arbetet där man medvetet eller omedvetet förbiser 

vissa aspekter som är till för att kvalitetssäkra arbetet med klienterna. Hjälparen assimileras in 

i en hjälparroll genom att anpassa sig efter arbetsuppgifter och resurser som finns att tillgå, 

liksom klienten assimileras in i en klientroll genom en gradvis socialisation (Skau, 

2006:31,47). Socialiseringen av hjälparen skiljer sig ifrån socialiseringen av klientrollen på så 

sätt att socialiseringen av hjälparrollen är institutionaliserad och formaliserad medan 

socialisationen av klientrollen är mer informell och improviserad. Klienten måste känna efter 

och läsa av organisationen och hjälparen för att lära sig vad som förväntas av klienten samt 

vad denne kan förvänta sig av hjälparen. Dessutom befinner sig socialarbetaren i en position 

där denne måste lyda under krav som lojalitet mot ledning och överordnade, hänsyn till 
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samhällsmedlemmar samt lydnad inför lagen vilket försvårar det individuella arbetet med 

klienterna (jmf Lundquist, 2003:124). 

 

3.2 Resurser inom människobehandlande organisationer  

Gräsrotsbyråkraternas arbete består alltid av en viss osäkerhet då det huvudsakliga 

arbetsmaterialet består av människor som gräsrotsbyråkraterna aldrig kan ha full kontroll 

över, samt att arbetet ofta kräver en viss skyndsamhet i beslut då tiden och resurserna är 

knappa.  De två mest förekommande bristerna inom människobehandlande organisationer är 

just bristen på tid samt det höga klientantalet fördelat på för få professionella. Denna 

snedfördelning leder inte allt för sällan till att gräsrotsbyråkraterna misslyckas med att 

fullfölja sitt uppdrag på ett bra sätt (Lipsky, 2010:29). Tidsbristen och det höga antalet 

klienter innebär att socialarbetarna inte har möjlighet att lära känna alla sina klienter på lika 

villkor och kan således inte heller anpassa insatser och sitt arbete till individen på samma sätt 

som de hade kunnat om klientantalet var mindre. Människobehandlande organisationer lider 

ideligen av kronisk brist på resurser, på så vis att ju mer resurser organisationen har att tillgå 

desto mer ökar trycket på tillfrågan och kravet på fördelning och användning av resurserna 

vilket i sin tur leder till ökat antal klienter och på så sätt skapas en ständig kapprustning där 

resurserna sällan motsvarar efterfrågan (ibid.).  

De människobehandlande organisationerna finansieras genom skattemedel vilket utsätter dem 

för allmänhetens granskning och krav på återhållsamhet. Under inflation och i dåliga 

ekonomiska tider uppmanas människobehandlande organisationer ofta att skära ner på eller 

hålla samma budget som föregående år. Detta ställer organisationerna inför svårlösta 

dilemman då priser, löner, efterfrågan och utgifter ständigt ökar och det blir svårt för 

organisationerna att hålla takt med den övriga utvecklingen i samhället (Lipsky, 2010:39). I 

en sådan situation blir gräsrotsbyråkraternas uppgift att hitta bästa möjliga lösningar utifrån de 

resurser och medel de har att tillgå.  

Förutom resurser, determineras gräsrotsbyråkraternas arbete av relationen till klienterna. 

Relationen mellan gräsrotsbyråkratern och klienter påverkas av klientens samarbetsvilja eller 

ovilja samt vilken information klienter väljer att dela med sig av till gräsrotsbyråkraten. Enligt 

Lipsky (2010:59) påverkas dock relationen mellan gräsrotsbyråkrater och deras klienter 

främst av gräsrotsbyråkratens prioriteringar och preferenser. Detta på grund av att klienters 

roll utmärks av att de söker service och gräsrotsbyråkratens roll av att de kontrollerar 
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processen som leder till service och insatser (Lipsky, 2010:60). På så vis befinner sig klienten 

i ett beroendeförhållande till gräsrotsbyråkraten. Gräsrotsbyråkraten har inte enbart kontroll 

över processen som leder till service utan också själva servicen i bemärkelsen att de 

tillexempel kan påverka tiden som de lägger ner på enskilda klinter och/eller välja vilken 

information som de vill dela med sig av om organisationen eller andra aspekter som kan 

påverka klienten (Lipsky, 2010: 89 f.).  

Kapitel 4. Teoretiska ramverk  
 

4.1 Organisationsteori  

Inom ramen för organisationsteori finns det ett flertal olika skolbildningar och riktningar. Jag 

har valt att i huvudsak utgått ifrån Yeheskel Hasenfelds teori om Human service 

organizations, som fokuserar vid människobehandlande organisationer men jag använder mig 

också av Charles Perrow, som beskriver organisationsteori utifrån olika skolbildningar som 

kan appliceras på människobehandlande organisationer men även andra typer av 

organisationer. Jag har valt att använda mig av delar ur den Weberianska modellen för 

organisationsteori och då främst om de professionellas roll inom organisationen samt 

institutionell organisationsteori för att belysa organisatoriska aspekter som Hasenfeld inte tar 

upp. Jag har valt att ta upp delar ur olika riktningar som är relevanta för min empiri i syftet att 

belysa bredden i det empiriska materialet med fokus på analysen av detta.   

Förståelsen för en viss organisation bör inte enbart bygga på analys av organisationens 

formella struktur utan bör också analyseras på ett djupare plan där man ser till bakomliggande 

processer av informella grupper, konflikter, maktkamper, strävan efter resurser, beroende av 

externa grupper och institutioner samt rådande normer och värderingar som finns i samhället i 

övrigt (Perrow, 1986:159).     

För att ta hand om det ökande antalet missbrukare är de människobehandlande 

organisationerna beroende av resurser. Särskilt ekonomiska resurser för att kunna erbjuda 

hjälp och insatser till de samhällsmedlemmar som är i behov av det (Hasenfeld, 1992:176). 

För att förstå hur människobehandlande organisationer uppstår, upprätthålls samt förändras 

över tid är det väsentligt att analysera förhållandet mellan organisatoriska och politisk-

ekonomiska processer (Hasenfeld, 1992:42). En sådan analys kan vi göra med hjälp av det 

politisk-ekonomiska perspektivet som beskrivs under följande rubrik.  
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4.1.1 Politisk-ekonomiska perspektivet  

Det politisk-ekonomiska perspektivet fokuserar vid interaktionen mellan politiska och 

ekonomiska krafter som formar organisationen såväl inom en organisation som utanför 

(Hasenfeld, 1983:43). Perspektivet lägger störst vikt vid den dynamiska relationen mellan 

organisationen och dess omgivning, särskilt när det kommer till människobehandlande 

organisationer då de är speciellt känsliga för omgivningen och dess ekonomiska resurser 

(Hasenfeld, 1983:48). Den politiska aspekten inom detta perspektiv refererar till den process 

genom vilken makt och legitimitet förvärvas av och inom organisationen samt på vilket sätt 

organisationens funktion och uppgifter styrs av makthavare. Den ekonomiska aspekten 

hänvisar till processen som sker inom organisationen när det gäller fördelning och förvaltning 

av resurser för servicen som erbjuds av organisationen. Enligt det politisk-ekonomiska 

perspektivet är organisationer arenor inom vilka olika intressegrupper som besitter olika 

resurser som organisationen är beroende av, tävlar för att genom organisationen föra fram 

egna normer och värderingar. Mobilisering av resurser är alltså till stor del beroende av 

relationen mellan organisationen och dess politiska omgivning (Hasenfeld, 1983:44). Den 

politiska och ekonomiska processen som determinerar fördelningen av resurser inom 

organisationen påverkar i sin tur de metoder och teknologier som står tillbuds för 

socialarbetaren samt i vilken mån socialarbetaren har möjlighet att påverka den service som 

organisationen erbjuder sina klienter (Hasenfeld, 1983:46).     

 

Det politisk-ekonomiska perspektivet fokuserar alltså vid omgivningens inverkan på 

organisationen men också vid organisationens inverkan på omgivningen och samhället samt 

organisationens inverkan på välfärden för den klientgrupp som organisationen vänder sig till. 

Det är i huvudsak med grund i komplexiteten i dessa processer och förhållanden som kritik 

riktats mot perspektivet, då man menar att perspektivet skapar en abstrakt teori som är svår att 

operationalisera och validera rent empiriskt (Hasenfeld, 1983:49).     

 

4.1.2 Organisationen  

Människobehandlande organisationer och deras verksamhet är nära kopplad till omvärlden 

och det sammanhang som de befinner sig i. Till skillnad från tidigare forskning läggs idag allt 

mer fokus vid externa faktorers betydelse för organisationers agerande (Hollertz, 2010:60). 

Perrow (1986:158) menar tillexempel att det finns naturliga men ofta osynliga krafter och 
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processer som driver utvecklingen inom organisationerna, och det är inte förrän det är för sent 

att påverka utvecklingen som organisationerna blir medvetna om den. Det kan däremot vara 

problematiskt att se till utveckling som någonting som inte är önskvärt inom organisationer 

och som de skulle vilja stoppa. Likväl som det finns de processer som kan vara skadliga för 

en organisation finns det också de som är gynnande och önskvärda.   

Organisationer kontrolleras och styrs av reglerande företeelser i samhället, som lagar, regler 

och direktiv av olika slag. Organisationers agerande och handlingsutrymme styrs i huvudsak 

av formella beslut som kan vara bindande och ha direkt påverkan på arbetet som bedrivs inom 

organisationen (Hollertz, 2010:66). Ett exempel på bindande beslut är exempelvis de regler 

som finns för vem som har rätt till att delta i underhållsbehandling och vad som gäller för de 

klienter som är deltagare i behandlingen. Genom incitament av olika slag påverkas 

organisationers ramar och därigenom också de professionellas handlingsutrymme (Hollertz, 

2010:67). Hasenfeld (1992:4) menar att för socialarbetaren, reflekterar organisationen egna 

åtagande att förbättra livskvaliteten för människor som är i behov av hjälp, men 

organisationen ger också socialarbetaren en möjlighet att utöva sina professionella kunskaper 

och färdigheter inom givna ramar. Samtidigt som organisationen är ett forum för de 

professionella socialarbetarnas yrkesutövning utgör den även en källa till frustration. 

Organisationen begränsar ofta socialarbetarna i möjligheten att kunna hjälpa sina klienter i 

enlighet med professionella värderingar och normer då de hålls tillbaka av organisatoriska 

ramar och traditioner (ibid.). I sitt arbete representerar socialarbetaren inte bara organisationen 

som verksamhet utan också en moralisk värdegrund som är determinerad inom 

organisationen; en värdegrund som i stor utsträckning påverkas av politiska beslut. Det 

sociala arbetet som utförs inom organisationer är alltså en form av moraliskt arbete som 

påverkar och påverkas av den givna kontexten (Hasenfeld, 1992:5,11). Således kan 

socialarbetaren enbart förändra organisationen om de är medvetna om och förstår de olika 

aspekter och variabler som utformar organisationen (Hasenfeld, 1983). 

 

Historiskt sett har organisationer i alla generationer avspeglat de kulturella och 

socioekonomiska förutsättningar som varit utmärkande för den specifika tidsperioden 

(Hasenfeld, 1983:13). Likaså utmärker den nuvarande organisationsstukturen i Bosnien och 

Hercegovina det rådande tillståndet i samhället just nu. Kriget i Bosnien och Hercegovina 

under 1990-talet orsakade svåra skador och förluster för såväl medborgarna som samhället 
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och staten, vilket bland annat resulterade i ett samhälle i kris utan resurser att hjälpa de mest 

utsatta individer och grupper som finns i samhället.  

 

Människobehandlande organisationers arbete bygger på en princip om en välfärdsstat. 

Välfärdsstaten står för tanken om en statlig garanti för alla individers levnadsstandard och 

villkor som innefattar aspekter som inkomst, hälsa, bostad och utbildning (Hasenfeld, 1983:1 

ff.). Relationen mellan samhällsmedborgarna och välfärdsstaten förmedlas genom de 

människobehandlande organisationerna som uppmärksammar och tillgodoser medborgarnas 

krav. De människobehandlande organisationernas huvudsakliga uppgift är att stå till tjänst för 

de individer som misslyckas med att anpassa sig efter rådande samhällsnormer samt erbjuda 

insatser som ska syfta till att anpassa och integrera människor i samhällsordningen 

(Hasenfeld, 1983:3).  

 

4.1.3 Makt och socialarbetarrollen  

Även om människobehandlande organisationers agerande kan tolkas i termer av makt och 

kamp om resurser kan de som arbetar inom organisationen, i detta fall socialarbetarna, 

betraktas som en relativt maktlös grupp. Målförskjutningar och bristfällig verksamhet går 

sällan enbart att förklara genom bristande vilja eller engagemang hos individer inom 

verksamheten då individen oftast har liten möjlighet att kontrollera och förändra det som de 

har som uppgift att förändra. Ett vanligt problem är att resurser som står socialarbetaren 

tillbuds oftast är allt för små i förhållande till de stora samhällsproblem som ska lösas 

(Hollertz, 2010:59).  

Människobehandlande organisationer består och påverkas av relationer mellan klienter och 

tjänstemän. Dessa relationer fungerar som ett verktyg som genererar organisationens 

jurisdiktion och legitimitet att kategorisera, definiera, forma och omvandla klintens behov och  

problem för att nå önskvärda resultat. Klinternas så kallade karriär inom en organisation 

påverkas i huvudsak av strukturen och utvecklingen av relationen mellan klienten och 

tjänstemannen. Den påverkas också av den information klienten väljer att dela med sig av till 

tjänstemannen och hur denne responderar på det som uppdagas i relationen. Relationen 

mellan klient och tjänsteman blir således en av de avgörande faktorerna för organisationen 

och huruvida verksamheten som bedrivs blir lyckad eller inte (Hasenfeld, 1983:10). 

Tjänstemannen påverkas alltså både av relationen till klienten men också förhållandet till 

organisationen, samhället och de olika aktörernas krav. Organisationen påverkas i sin tur av 
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andra faktorer såsom policy, politik, ekonomi och krav från högre chefer och politiker. En 

organisation eller verksamhet som exempelvis erbjuder underhållsbehandling för missbrukare 

präglas i stor utsträckning av klienters makt- och beroendeställning till tjänstemännen och 

organisationen då behandlingen ofta är livsavgörande för klienterna. Lipsky (1980:13 ff.) 

menar att organisationer där verksamheten i huvudsak bedrivs av gräsrotsbyråkrater har dessa 

en avgörande beslutanderätt i utförandet av sina arbetsuppgifter. Inom sådana organisationer 

utvidgas tjänstemannens handlingsutrymme då organisationen och dess ledning inte alltid kan 

övervaka alla delar av verksamheten på grund av exempelvis etiska, ideologiska, legala, 

teknologiska och ekonomiska faktorer (Hasenfeld, 1983:10). Rivalitet mellan tjänstemännen 

tenderar inom sådana organisationer att överbryggas av behovet av en gemensam allierad 

front för att skydda sig mot yttre hot mot den egna organisationen (Perrow, 1986:215).   

Inom de människobehandlande organisationerna är sortering och kategorisering av klienter en 

central del av verksamheten. Först och främst måste klienterna kategoriseras och godkännas 

som målgrupp för organisationen för att organisationen ska ta sig an klienten. Det är dock 

omöjligt för en organisation att ha hela klienten i fokus, organisationen måste därför välja ut 

delar som är intressanta och relevanta för organisationen. Individen förenklas på så vis i en 

process som förvandlar den hjälpsökande till klient som sorteras in i olika sociala kategorier, 

och denna kategorisering får i sin tur konsekvenser för hur klienten behandlas av de 

människobehandlande organisationer som de kommer i kontakt med (jmf Hollertz, 

2010:55,56; Knutagård, 2009:29). En social kategori utgörs av en grupp människor som av 

organisationen tillskrivs vissa karakteristika som definierar gruppen. Missbrukare är ett 

exempel på en sådan social kategori. I själva verket bygger hela välfärdsstatens organisering 

på konstruktioner av olika sociala kategorier. För att kunna erbjuda åtgärder till specifika 

grupper i samhället krävs helt enkelt att befolkningen delas in i grupper som tillskrivs olika 

behov, egenskaper och rättigheter (Hydén, 2002:284). Kategorisering kan därför ses som en 

nödvändighet i allt socialt arbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att kategorierna har 

betydande konsekvenser för både den enskilde klienten som för systemet i stort (Hollertz, 

2010).  

Trots att kategorierna är en produkt som skapas av människors tolkningar och interaktioner, 

tenderar de att både inom och utanför organisationen betraktas som en del av en objektiv 

verklighet (Scott, 2008:12). Denna objektifiering har konsekvenser för hur problem betraktas 

och vilka lösningar som prefereras för olika problem. Kategoriseringen är därför avgörande 

för vilka teknologier och arbetsmetoder som utvecklas och används inom organisationen.  
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Organisationens maktövertag i förhållande till klienten uppenbaras genom kategoriseringen 

samtidigt som den legitimeras av vedertagna ekonomiska, juridiska, kulturella och 

ideologiska värdegrunder. Klienten har emellertid vissa lagstadgade rättigheter som 

organisationen och tjänstemännen måste tillgodose, vilket ger klienten ett visst mått av makt. 

Detta innebär dock inte att tjänstemannens och klientens maktställning kan jämställas, då det i 

dessa relationer alltid rör sig om en ojämlik maktbalans som är till klientens nackdel. 

Tjänstemannens maktställning kan tillexempel ta sig i uttryck genom tjänstemannens 

möjlighet till företräde i att tolka klientens problem samt välja behandlingsmetod enligt dessa 

bedömningar (Skau, 2006:37).    

 

4.1.4 Organisationen och civilsamhället  

Sådant som tidigare ansets vara privat och personlig välfärd och som hanterats inom en privat 

sfär, är idag en offentlig angelägenhet som hanteras genom de människobehandlande 

organisationerna (Hasenfeld, 1983:3). Detta har bland annat resulterat i en tydligare 

kategorisering och integrering av individer i en klientroll. Genom kategoriseringen av en 

klient och offentliggöra deras problem ger man dem tillgång till insatser som kan vara 

avgörande för en förbättring av klientens situation och välbefinnande. Klienten underordnar 

sig samhällets kontroll och ger organisationen möjlighet och makt att påverka och forma delar 

av klintens liv när de söker hjälp hos en människobehandlande organisation. Tjänstemännen 

kontrollerar resurser som klienten kan vara i behov av och samtidigt har klienten ofta ytterst 

liten möjlighet att påverka organisationen och dess policy (Hasenfeld, 1983:4).   

Alla organisationer har mål för sin verksamhet. Målen är oftast diffusa men positivt laddade, 

inte bara för att de ska kunna accepteras av de som arbetar inom organisationen utan också för 

att organisationen och dess verksamhet sänder ut viktiga signaler till samhället och omvärlden 

(Repstad, 2005:148). När det gäller underhållsbehandling handlar det främst om att ge 

klienterna en behandling som ska hjälpa dem bort från missbruk och ofta även bort från ett liv 

i kriminalitet eller andra destruktiva levnadsförhållanden. Dessutom försäkras samhället om 

att dessa människor hålls under kontroll och att de får en hjälp, som inte bara gynnar 

individen utan också samhället i sin helhet.  

 Ett av de huvudskaliga kännetecknen för människobehandlande organisationer är deras 

beroendeförhållande till donatorer. Donationer kan komma ifrån statliga och privata 

finansiärer eller internationella fonder och donatorer. Organisationernas beroendeställning till 
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olika finansiärer resulterar i deras känslighet för extern påverkan som kan störa deras 

autonomi och legitimitet (Hasenfeld, 1983:50). Det är också viktigt att ha i åtanke att 

samhällen och organisationer i allra högsta grad styrs av specifika individer och grupper med 

specifika intressen (Perrow, 1986:213) och att alla typer av transaktioner mellan samhället 

och organisationen kan ses som ett uttryck för ideologi eller försök till politisk inverkan.   

En organisations legitimitet spelar en avgörande roll för organisationers anseende i samhället 

men också för deras agerande, dock riskerar organisationers legitimitet ständigt att 

ifrågasättas, minska eller helt försvinna. Organisationer är ständigt utsatta för samhällets 

kulturella kontroll och vad som är avgörande för organisationens legitimitet är hur väl 

organisationen lyckas förmedla en bild av sin verksamhet som överrensstämmer med 

samhällets övriga normer, uppfattningar, regler och lagar (Scott 2008:59; Perrow, 1986:178).  

Detta innebär bland annat att insatser som skulle vara adekvata i ett visst fall, eller passa en 

viss individ, inte kan användas om metoderna eller insatsen inte anses vara rimlig av 

allmänheten. Socialarbetaren ställs vanligtvis inför detta dillemma när insatserna anses vara 

alltför kostsamma, orättvisa eller på annat sätt icke politiskt försvarbara (jmf Rothstein, 1994). 

Samtidigt kan insatser som aldrig uppvisat positiva resultat, eller resultat överhuvudtaget, 

fortskrida enbart genom att de motsvarar samhällets uppfattningar och förväntningar om vad 

som bör göras åt ett visst problem (Hollertz, 2010:63). Hasenfeld (1992:32 ff.) menar att de 

teknologier och metoder som används inom människobehandlande organisationer i första 

hand måste förstås som ett uttryck för ideologi och moral. Resultaten och utfallen som 

genereras av teknologierna är mindre relevanta då det viktiga är att man inom organisationen 

använder sig av teknologier som anses vara legitima av allmänheten, för att inte riskera att 

förlora sin trovärdighet och legitimitet. Organisationen legitimeras alltså genom att den 

anpassar sin verksamhet efter samhällets rådande normsystem och värderingar (Rothstein, 

1994:87). De arbetsmetoder som används inom en organisations verksamhet ifrågasätts 

således sällan såväl av personer innanför som utanför organisationen då man tar för givet att 

vissa problem hanteras på ett specifikt sätt (Scott, 2008:58). Om en organisation misslyckas 

med att följa samhällets politiska och moraliska ideologier riskerar de att utsättas för 

sanktioner eller till och med läggas ner då de ses som ett hot mot samhällsordningen. En 

organisation bör enbart vara så komplex som komplexiteten i kontexten den befinner sig i är, 

vilket innebär att organisationen inte bör vara mindre mångsidig än kontexten då det kan 

uppfattas som att organisationen är bristfällig men inte heller mer mångsidig då det kan 

uppfattas som ett slöseri med resurser (Perrow, 1986:209).     
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Kapitel 5. Metod  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min forskningsansats, val av metod samt urval och 

tillvägagångssätt. Jag kommer i uppsatsen fokusera på socialarbetare i BiH och deras 

upplevelser av sitt arbete och faktorer som påverkar detta, såsom politik, ekonomi, makt, 

samhälle och organisation. Jag kommer beröra olika nivåer då jag, likt Knutagård (2009:26) 

menar att samhället, organisationen och socialarbetarens roll är svåra att bryta ner i separata 

nivåer eftersom de är sammankopplade med varandra och således viktiga att beakta i försöket 

att skapa en förståelse och helhetsbild av socialarbetarens situation.  

 

5.1 Val av metod  

Mitt personliga intresse i det valda ämnet ligger i att jag vill försöka förstå hur socialarbetare 

som arbetar med behandling av missbrukare upplever sin arbetssituation och förhållanden 

som påverkar denna. Syftet med uppsatsen är alltså snarare att förstå upplevelser och 

förutsättningar än att förklara ett specifikt fenomen. Därför har jag valt att använda mig av 

intervjuer, mer specifikt semistrukturerade intervjuer som metod för att inhämta empiri till 

uppsatsen. Alternativa metodval skulle kunna vara gruppintervjuer med socialarbetarna, vilket 

skulle kunna ha sparat mig tid men då jag är intresserad av enskilda socialarbetares 

upplevelser valde jag att genoföra individuella intervjuer då jag anser att det ges större 

utrymme till personliga åsikter, tankar, känslor och uppfattningar i individuella intervjuer än i 

exempelvis gruppintervjuer.     

 

För forskning som bygger på praxis och specifika aspekter av ett yrkesområde är en 

fenomenologisk infallsvinkel en lämplig utgångspunkt (jmf Thomassen, 2007:90 ff.). Inom 

fenomenologin är det erfarenhetsvärlden man försöker förstå genom att studera fenomen på 

praxisfältet ur ett ”inifrån-” och ”nerifrånperspektiv”. Systematiserad kunskap byggs upp 

genom studier av praxisutövningen och genom att titta på vad praktiker gör samt hur de 

upplever sitt arbete för att utifrån detta bygga en teori. Jag har delvis en induktiv och delvis en 

deduktiv hållning i min studie. Innan insamlingen av empirin hade jag en tanke om att 

använda mig av organisationsteori då det är en bred teori med många möjligheter till olika 

infallsvinklar i analysen. Jag har dock inte strävat efter att anpassa materialet efter teorin utan 

jag har snarare försökt koppla bort teorin när jag har arbetat med det empiriska materialet. När 
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kodningen av materialet var klar valde jag ut specifika delar ur teorin som passar till de teman 

som jag funnit i materialet.      

 

Målet med min studie är att genom analys av mitt material förstå socialarbetares individuella 

upplevelser och skapa en nyanserad men kontextberoende kunskap, snarare än att komma 

fram till generaliserbara resultat (Jacobsson & Meeuwisse, 2008: 51-52).  

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer som metod 

Intervjuer syftar till att låta människor med egna ord berätta om sin upplevda verklighet, 

känslor och åsikter (jmf Kvale, 1997). Även om frågorna vid semistrukturerade intervjuer är 

specificerade finns det utrymme för följdfrågor och möjlighet att anpassa frågor efter 

intervjusituationen vilket är en av fördelarna med en sådan metod (May, 2005:150).  Vid 

semistrukturerade intervjuer håller sig intervjuaren till frågeformuläret men ska också vara 

flexibel och inställd på att anpassa sina intervjufrågor efter intervjusituationen. Det viktiga i 

intervjuarens roll är att låta intervjupersonen utveckla sina tankar samt fördjupa de ämnen 

som tas upp i intervjufrågorna (Denscombe, 2009:234 ff.). Genom semistrukturerade 

intervjuer ges intervjupersonen möjlighet att besvara frågorna i egna termer även om metoden 

är mer strukturerad än fokuserade intervjuer vilket gör det möjligt att jämföra svaren i de 

semistrukturerade intervjuerna (May, 2005:151). Med grund i detta har jag valt att använda 

mig av semistrukturerade intervjuer i min studie, då jag har använt mig av en intervjuguide 

med de huvudsakliga frågor jag velat ställa till intervjupersonerna i intervjuerna. Jag har dock 

exempelvis även ställt följdfrågor och anpassat frågornas ordningsföljd i de olika intervjuerna. 

I vissa av intervjuerna har jag också ställt frågor som jag inte ställt i andra så jag velat 

utveckla vissa av intervjupersonernas resonemang men också för att försöka uppmärksamma 

individuella tankegångar och skapa en öppen diskussion och inte strikt följa de i förväg 

förberedda frågorna i intervjuguiden.   

 

Den vanligast förekommande formen av semistrukturerade intervjuer är den personliga 

intervjun. Den personliga intervjun innebär ett möte mellan forskare eller den som utför 

intervjun, och en informant. Fördelarna med den personliga intervjun är att det är relativt lätt 

att arrangera en intervju då det är två personer som ska samordnas istället för exempelvis flera 

individer vid gruppintervjuer. Att intervjua en person åt gången gör det också lättare för 

intervjuaren att följa med i vad informanten berättar och således kan intervjuaren också styra 



23 
 

och kontrollera intervjusamtalet. Personliga intervjuer, likt de jag gjort i min studie, 

underlättar också vid transkribering då intervjun endast involverar en informant (Denscombe, 

2009:235).    

 

5.3 Metodologiska överväganden  

Jag har i uppsatsen utgått ifrån en hermeneutisk forskningsansats i syftet att på ett relevant och 

sakligt sätt redogöra för mina resultat i syftet att skapa en förståelse för det jag studerar 

(Thomassen, 2007:180 ff.). Den hermeneutiska forskningsansatsen syftar till att skapa en 

nyanserad kunskap som visar på komplexiteten i olika frågor på ett relevant sätt. Genom 

tolkningar av andra människors utsagor om upplevelser, känslor och erfarenheter är det 

forskarens uppgift att undersöka en eller flera företeelser som finns i samhället. Med den 

hermeneutiska ansatsen som utgångspunkt måste jag dock vara medveten om min egen 

förförståelse, de språkliga aspekterna av forskningen samt komplexiteten i att tolka redan 

tolkade upplevelser. Det som kan vara problematiskt med den hermeneutiska 

forskningsansatsen är alltså att jag som forskare måste förhålla mig både till mina egna 

tolkningar samt till uppgifter om en värld som redan är tolkad av andra aktörer i samhället 

(Thomassen, 2007:96, Gilje & Grimen, 2007:183-184). 

 

För att skapa förståelse har jag studerat socialarbetarnas arbete inom deras organisationer 

genom deltagande observationer, men främst utgår jag ifrån intervjuer som jag genomfört 

med socialarbetarna i Sarajevo. I denna studie är det just individuella upplevelser som jag 

undersöker och har som utgångspunkt, trots detta är det viktigt att reflektera över kvaliteten i 

materialet. Detta kan bland annat göras genom begrepp såsom validitet och reliabilitet.   

 

Validitet är det begrepp som beskriver i vilken utsträckning vi undersöker det vi avser att 

undersöka. Det är alltså de teoretiska definitionerna som ska överensstämma med de 

operationella definitionerna (Bjereld et al. 2007:108). För att mäta det som avses mätas är det 

viktigt att forskaren definierar och tydliggör centrala begrepp genom operationalisering av 

sina frågeställningar. Om intervjupersonerna förstår vad jag avser undersöka och förstår mina 

intervjufrågor samt de begrepp jag använder mig av är det lättare att undvika systematiska 

mätfel, vilket ger en god validitet (Teorell & Svensson, 2007:57).  Dock kan det naturligtvis 

finnas andra validitetsproblem, som tillexempel att intervjupersonerna anpassar sina svar efter 

vad de tror att jag som intervjuare vill höra. I min undersökning har jag genom att använda 
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mig av semistrukturerade intervjuer som metod, kunnat förtydliga frågor samt ställa 

följdfrågor för att skapa utrymme för diskussion under intervjuernas gång. Dessutom har 

intervjupersonerna haft möjlighet att ställa frågor eller be mig förtydliga om någonting varit 

oklart under intervjun. Den öppna intervjusituationen har på så sätt varit främjande för 

validiteten i undersökningen.  

Tillskillnad från validitet som avser vad som mäts, så avser reliabilitet hur det mäts. 

Validiteten är på sätt och vis beroende av reliabiliteten då en undersöknings validitet 

omkullkastas om reliabiliteten är svag. Hur man undersöker någonting påverkar alltså det som 

undersöks. Ett sätt att stärka reliabiliteten i en undersökning är att låta en annan forskare 

genomföra hela eller delar av undersökningen igen för att se om resultaten blir de samma. Om 

resultaten blir de samma säger man att undersökningen visar på god intersubjektivitet (Bjereld 

et al. 2007:111). Problematiken i att genomföra en sådan så kallad kontrollstudie utifrån 

studien som jag beskriver här är att den avser undersöka individers upplevelser, vilket kan 

vara svårt att ta fasta på över tid och rum. Den information som jag får vid tillfället då jag 

genomför mina intervjuer kommer troligtvis att ha förändrats vid ett senare tillfälle och i en 

intervjusituation med en annan intervjuare, på grund av föränderliga omständigheter och 

andra påverkningsfaktorer. God reliabilitet och osystematiska mätfel är således svåra att 

undvika i studier vars empiri bygger på intervjuer (Teorell & Svensson, 2007:57).        

 

5.4 Urval  

Jag har genomfört 8 semistrukturerade intervjuer varav sju av intervjupersonerna är 

socialarbetare och en intervjuperson är neuropsykiatriker och chef på avdelningen för 

alkoholism och narkotikaberoende på sjukhuset i Sarajevo. Fyra av de intervjuade 

socialarbetarna arbetar på sjukhusets avdelning för alkoholism och narkotikaberoende, två av 

dem arbetar på mottagningen med deltagarna i metadonprogrammet och de två övriga arbetar 

på avdelningen för avvänjning för narkotikamissbrukare. De övriga tre intervjupersonerna 

arbetar på behandlingshem för narkotikamissbrukare; två intervjupersoner arbetare på ett 

statligt/kommunalt behandlingshem och en på ett ickestatligt behandlingshem som drivs av en 

frivilligorganisation.  

 

Intervjupersonerna som är verksamma på sjukhuset i Sarajevo valdes ut på grund av att de är 

socionomer som arbetar med missbruksbehandling. Något urval bland dem gjordes inte 
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eftersom de är fyra verksamma socionomer och således fanns det inga andra intervjupersoner 

att välja eller välja bort. Genom en av intervjupersonerna på sjukhuset fick jag tips om två 

andra intervjupersoner som arbetar på det statliga behandlingshemmet i Sarajevo. Dessa två 

intervjupersoner kontaktades genom intervjupersonen på sjukhuset och vi bestämde tid för 

intervjuer. Intervjupersonen från det ickestatliga behandlingshemmet kom jag i kontakt med 

genom tips från en person som arbetar inom en frivilligorganisation som arbetar med 

missbruk- och narkotikarelaterad problematik, som jag kommit i kontakt med under mina 

tidigare vistelser i Sarajevo. Intervjupersonen är socionom och arbetar på ett ickestatligt 

behandlingshem för män. Intervjupersonen kontaktades per telefon och liksom föregående 

intervjupersoner stämde vi tid då vi skulle ses och genomföra intervjun. Den sista intervjun 

gjorde jag med chefen på avdelningen för alkohol- och narkotikamissbruk. Trots att hon inte 

är socionom ansåg jag att hon kunde bidra med intressant information då hon har många års 

erfarenhet av organisationen och systemet och arbetet i underhållsbehandlingen.   

 

Trots att samtliga intervjupersoner påpekat att jag får använda deras namn i uppsatsen har jag 

varit noga med att informera om anonymiteten och påpeka att jag inte kommer att återge 

namn på enskilda personer i uppsatsen då detta varken är nödvändigt eller relevant.  

 

Urvalet är inte särskilt omfattande om man ser till antalet intervjupersoner. Dock har jag valt 

att fokusera på att undersöka socialarbetare verksamma i Sarajevo och de personer som jag 

intervjuat är bland de få som är verksamma inom området som jag avser undersöka och 

således fanns det inte många andra att välja mellan i urvalsförfarandet. Enligt Denscombe 

(2009:133) behöver urvalet endast vara så omfattande att det verkar rimligt att förvänta sig att 

den utvalda gruppen kan ge relevant information om det som forskaren ämnar undersöka.   

 

5.5 Tillvägagångssätt  

För att få genomföra intervjuerna med socialarbetarna verksamma inom sjukhuset skickade 

jag, på begäran av sjukhusadministratören, en förfrågan till chefen för institutionen, där hon 

tillsammans med verksamhetens styrelse tog beslutet att jag hade deras medgivande att 

genomföra intervjuerna samt delta vid olika arbetsmoment inom organisationen.  

 

I de flesta forskningssituationer är det nödvändigt att forskaren får ett godkännande av så  

kallade överordnade instanser om de som ska intervjuas arbetar inom en organisation där de 
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är ansvariga inför andra högre upp i beslutshierarkin (Denscombe, 2009:251). Samtidigt som 

jag fick godkännandet att genomföra intervjuerna fick jag en mentor som var en av 

socialarbetarna på sjukhuset. Min mentor förmedlade introduktionsmailet till de andra 

socialarbetarna som jag skulle göra intervjuer med. Genom min mentor fick jag också kontakt 

med de två socialarbetarna på det statliga behandlingshemmet. Kontakten med socialarbetaren 

på det icke-statliga behandlingshemmet tog jag på egen hand genom en kontakt jag skapat när 

jag besökt deras systerorganisation sommaren 2010. Intervjuerna varade i mellan 45 och 80 

minuter och genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Den sistnämnda 

genomfördes dock på ett café på grund av att jag inte hade möjlighet att ta mig till 

behandlingshemmet då det ligger på landsbygden och det inte finns kollektiva förbindelser till 

den specifika platsen.  

 

5.6 Det empiriska materialet och transkriberingens genomförande 

Det empiriska materialet består av åtta intervjuer som samtliga transkriberats ordagrant i sin 

helhet. Jag har sedan själv översatt de citat som jag valt ut och som används i analysen. Jag 

har strävat efter att översätta citaten så ordagrant som möjligt dock med vissa undantag då jag 

anpassat meningsbyggnader eller ord för att den svenska översättningen ska bli korrekt, men 

utan att förändra innehållet i vad som sägs i citaten. Översättningen av citaten har varit 

tidskrävande men därutöver inte inneburit några större svårigheter vad gäller exempelvis den 

språkliga delen då jag är van vid att använda mig av och växla mellan båda språk dagligen. 

Nedan presenteras de tecken som används i de transkriberade citaten: 

 

… : paus eller avbruten mening. 

(…): ord eller ljud som tagits bort som inte är av betydelse för citatets innebörd. 

/---/ : en eller flera meningar som tagits bort i ett citat, som inte är av betydelse för citatets 

innebörd. 

(skratt): i parentesen skriver jag ut när intervjupersonen skrattar eller liknande för att betona 

det individuella uttryckssättet i specifika citat. 

(kontoret, min anm.): används när intervjupersonen syftar till någonting som han/hon inte 

uttalar i ord i citatet för att förtydliga vad intervjupersonen återsyftar till. Jag har lagt till min 

anm. efter förtydningen för att betona att det är min anmärkning.  

Kursivt: kursivering påvisar betoning av ordet. 
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’Det finns ju inga bra personer’: enkla citattecken används i citaten för att referera till när 

intervjupersonen syftar till någonting som någon annan har sagt.  

 

5.7 Analysens genomförande   

Analysen av kvalitativ data har en så kallade repetitiv karaktär vilket innebär att forskaren 

pendlar mellan olika steg i bearbetningen av materialet och reviderar de olika stegen 

kontinuerligt (Denscombe, 2009:370). I tolkningsprocessen har jag huvudsakligen följt fyra 

olika moment som beskrivs av Denscombe (2009:373); Kodning av intervjuerna, 

kategorisering av koder, identifiering av koder och samband bland koder och kategorier samt 

val av begrepp och härledning av vissa generella uttalanden. Till en början utgick jag ifrån tre 

huvudsakliga teman i kodningen; organisation, samhälle och politik. Dessa teman var 

någonting som jag hade i åtanke redan i början av studiens utformning, säkerligen med viss 

grund i min förförståelse men också för att det var dessa aspekter av socialarbetarnas 

upplevelser som intresserade mig och som jag ville undersöka. Under arbetets gång har 

ytterligare teman uppkommit i intervjuerna; ekonomi och makt. Då dessa teman varit centrala 

i flera av intervjuerna har jag valt att koda mitt material enligt dessa samt också inkorporera 

begreppen i analysen, för att göra empirin rättvisa.  

 

I analysen har jag valt ut citat som jag anser visar på en generell uppfattning eller ett 

återkommande tema och relaterat dessa till teoretiska resonemang. I analysen har jag ibland 

valt att använda mig av flera citat för att visa på ett särskilt resonemang och ibland valt ut det 

mest relevanta eller talande citatet för att illustrera specifika argument. Jag har fokuserat vid 

att analysera meningsinnehållet i citaten snarare än att tolka specifika ord eller uttryck. Jag har 

också valt bort stora delar av det insamlade materialet, både på grund av att jag varit tvungen 

att begränsa mängden material men också för att jag prioriterat systematiserbar information 

för att lättare skapa teman i analysen (jmf Denscombe, 2009:375).  

 

När man använder sig av organisationsteori som analysverktyg är det organisationen som står 

i fokus. I min studie rör jag mig dock mellan tre olika nivåer; staten, socialarbetarrollen och 

organisationen där socialarbetaren är nyckelpersonen och staten och organisationen analyseras 

utifrån socialarbetarnas upplevelser. Den kommande analysen begränsas delvis av att 

intervjupersonerna representerar olika organisationer och därför är någon samlad 

organisationsanalys svår att genomföra. Det är istället socialarbetarnas generella upplevelser 
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av företeelser i deras arbete som analyseras och jag har i analysen försökt visa på 

gemensamma upplevelser hos intervjupersonerna och trots att skillnaderna varit relativt små 

mellan de olika intervjupersonerna och organisationerna, har jag också försökt exemplifiera 

vissa skillnader i upplevelser av de organisatoriska förhållandena. Analysen syftar alltså till 

att analysera de statliga och organisatoriska aspekterna utifrån socialarbetarnas upplevelser av 

dessa i sitt arbete och inte staten eller organisationerna som enskilda fenomen.  

 

5.8 Etiska överväganden 

Jag har i uppsatsen valt att avgränsa mig till att intervjua socialarbetare med fokus på deras 

arbete och yrkesroll i samband med upplevelser av bland annat organisationen, politiken och 

övriga samhället. Även om en inriktning på dessa aspekter kan uppfattas som känsligt anser 

jag att risken för kränkning på ett personligt plan är mindre, då jag intervjuar tjänstemän, än 

det varit om jag intervjuat exempelvis klienter. Respondenterna är anonyma och inga 

personliga uppgifter återges i uppsatsen. Respondenterna har informerats om uppsatsens syfte 

och hur intervjuerna kommer att användas. Deltagandet i studien har varit frivilligt och jag har 

även informerat respondenterna om att de har möjlighet att välja huruvida de vill svara på en 

specifik fråga eller inte i intervjuerna samt att de kan avbryta intervjun och sin medverkan i 

studien fram till uppsatsen är klar, om de så önskar.  

 

I en intervjusituation är det viktigt att vara medveten om att det inte alltid enbart är frågan om 

ett möte mellan två personer, utan att många olika förhållanden kan ha en inverkan på detta 

möte (Andersson & Swärd, 2008:237 ff.). Det är därför viktigt att se det sammanhang och den 

samhällskontext inom vilket intervjupersonerna befinner sig. Däremot är det inte meningen att 

jag som forskare ska läsa in sådant i situationen som inte är relevant eller riktigt. I min 

uppsats utgår jag bland annat ifrån frågor om hur organisationen påverkar socialarbetaren i sitt 

dagliga arbete, det är därför viktigt för mig att se socialarbetaren i sitt sammanhang inom 

organisationen. Efter ett erbjudande från min mentor om att följa henne och hennes kollegor i 

deras dagliga arbete under en period har jag således även gjort observationer. Jag upplevde, 

likt min mentor, att det var viktigt för mig att se och uppleva organisationen och 

socialarbetarens dag genom att delta i de olika moment som ingår i deras arbete. Främst för att 

bilda en egen uppfattning men också för att skapa ett tydligare sammanhang för den 

information som jag fick genom intervjuerna. Problematiken ligger dock i att tolkningar sällan 
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är, eller kan vara, objektivt eftersom själva tolkandet skapar förståelsen men också tvärtom 

där förståelsen skapar tolkandet.   

                                                                                                            

Intervjuerna har jag alltså genomfört i Sarajevo och jag har därför reflekterat över de 

språkliga aspekterna. Då jag talar serbokroatiska har jag genomfört intervjuerna på 

serbokroatiska. Jag har transkriberat intervjuerna på originalspråk och därefter översatt valda 

citat ur intervjuerna till svenska. Svårigheten med ett sådant tillvägagångssätt kan vara att det 

finns språkliga skillnader som gör att översättningen inte ordagrant kan återge de citat som 

används. Jag har eftersträvat att på ett så korrekt och sakligt sätt som möjligt översätta och 

återspegla respondenternas utsagor, så att de blir läsliga på svenska men utan att ändra 

innebörden i det som sägs.   

 

Andersson och Swärd (2008) skriver i sitt kapitel i antologin Forskningsmetodik för 

socialvetare om rätten att bli beforskad. De syftar då främst på marginaliserade och utsatta 

grupper i samhället. Då jag gjort valet att inte studera en utsatt grupp utan undersöka 

upplevelser av arbetet med en grupp som kan benämnas som utsatt, är min förhoppning att jag 

inte bara ska bredda min egen kunskap utan även väcka tankar hos respondenterna och bidra 

till reflektion över det dagliga arbetet. Samtidigt hoppas jag också på att väcka intresse för 

socialarbetarnas unika situation inom deras respektive organisation då jag förstått att det finns 

anmärkningsvärt lite forskning om socialarbetarnas arbetsförhållanden och situation inom 

Bosnien och Hercegovina. 

 

5.9 Förförståelse 

En av grundtankarna i hermeneutiken är att vi alltid tolkar och förstår innebörden i företeelser 

mot bakgrund av vissa individuella förutsättningar. Dessa förutsättningar kallas förförståelse. 

Det är med grund i denna förförståelse som våra utgångspunkter i forskning alltid har en 

inriktning (Gilje & Grimen, 2007;183).  

 

Jag har vistats en hel del i Bosnien och Hercegovina och har således både erfarenhet av landet 

men också en förförståelse för olika företeelser inom landet. Jag har exempelvis en viss 

förförståelse för hur organisationer ser ut och bedrivs i Bosnien och Hercegovina. 

Förförståelsen bygger främst på min uppfattning av att socialt arbete inom offentliga 

organisationer i mångt och mycket styrs av politiska och ideologiska förutsättningar som 
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råder i landet. Jag har även en uppfattning om att socialarbetarnas handlingsutrymme 

begränsas av dessa premisser och den korruption som fortfarande råder inom vissa delar av 

det statliga arbetet, på ett sätt som är avgörande för hur arbetet bedrivs och uppfattas 

(www.manskligarattigheter.gov.se). Jag har övervägt att utgå ifrån en hypotes i min studie, ett 

exempel på en sådan skulle kunna vara; Socialarbetarna som är verksamma inom 

missbruksvården i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina begränsas i sitt arbete av politiska och 

ekonomiska förhållanden på ett ”negativt sätt”. På sätt och vis är denna hypotes den tanke 

som fick mig att välja att skriva om detta ämne. Då jag är medveten om den bräckliga 

politiska och ekonomiska situation som Bosnien och Hercegovina befinner sig i var det för 

mig en naturlig tanke att anta att dessa aspekter påverkar det sociala arbetet som utförs i 

landet. Jag valde dock att inte utgå ifrån denna eller liknande hypotes då jag ville ta reda på 

hur socialarbetarna upplever bland annat politiska och ekonomiska aspekter utan att utgå ifrån 

att dessa faktorer påverkar samtliga intervjupersoner negativt. Jag har valt att ta upp 

diskussionen kring min förförståelse senare i slutdiskussionen igen.  

    

Även om förförståelse kan jämföras med fördomar, som oftast har en negativ klang menar 

Thomassen (2007:95) att vi utan vår förförståelse inte kan skapa oss en bild av verkligheten. 

Det är med bakgrund i vår förförståelse som vi kan skapa mening i sådant som är nytt för oss 

(ibid). Dock är det viktigt att man i en studie så långt det är möjligt strävar efter att reflektera 

kring, redogöra för och kreativt använda sig av sin förförståelse. Detta är också vad jag strävar 

efter att göra genom att uttala och reflektera över min förförståelse.  

 

Kapitel 6. Resultat och analys  

I framställningen av resultaten kommer jag att analysera empirin utifrån fem teman; Politik 

och ekonomi, Civilsamhället, Organisationen samt Makt och socialarbetarrollen. Med hjälp 

av dessa teman kommer jag att presentera och analysera citat ur intervjuerna. Läsaren 

kommer märka att texten i underrubrikerna inte är strikt avgränsad till det specifika temat i 

rubriken då temana är sammankopplade och således återkommer under olika rubriker. Jag har 

ändå valt att dela upp analysen efter mest centrala teman för att skapa en tydligare struktur 

och göra texten mer överskådlig för läsaren. 

Intervjupersonerna är verksamma inom statligt sjukhus, statligt behandlingshem samt ett 

ickestatligt behandlingshem och har varierande arbetsuppgifter dock har jag i intervjuerna 
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uppmärksammat att det finns åtskilliga likheter i upplevelser av olika företeelser vilka jag vill 

betona. Men jag kommer även ta upp skillnader i intervjuerna för att belysa specifika 

individuella upplevelser.  

 

6.1 Politik och ekonomi  

Organisationer kontrolleras och styrs av reglerande företeelser i samhället som tillexempel 

lagar, regler och direktiv av olika slag. Organisationers agerande och handlingsutrymme 

determineras i huvudsak av formella och politiska beslut, som ofta är bindande och har en 

direkt påverkan på arbetet som bedrivs inom organisationen. Genom incitament av olika slag 

påverkas alltså organisationers ramar och därigenom också socialarbetarens 

handlingsutrymme (Hollertz, 2010:66-67). I samtliga intervjuer framgår det tydligt att det 

största hindret inom det sociala arbetet är bristen på resurser av olika slag. Det som är 

avgörande för vilka resurser som organisationerna har tillgång till är politiken som förs i 

landet, vilket också framgår i intervjuerna. Ett citat som tydligt exemplifierar detta är 

följande; 

Intervjuperson 1: Politiken är vad som skapar allting. Alltifrån lagar, som påverkar och binder 
oss, till finansieringen såklart.   

 

Enligt Hasenfeld (1983) kan socialarbetare enbart förändra en organisation om de är 

medvetna om och förstår variablerna som utformar organisationen. Delvis håller jag med 

Hasenfeld om att utgångspunkten till förändring är medvetenhet. Dock menar jag att det också 

kan finnas andra förutsättningar som inverkar på socialarbetarens möjligheter att påverka sin 

organisation och situation, trots att medvetenheten finns. Det kan vara svårt eller rentav 

omöjligt för socialarbetarna att förändra organisationen då det ofta krävs ekonomiska resurser 

för att verkställa beslut om förändring. Om staten, eller någon annan eventuell donator, inte 

uppmärksammar organisationen och de samhällsproblem som organisationen hanterar, och 

bidrar med medel kan möjligheterna att förändra organisationen vara obefintliga. Flertalet av 

intervjupersonerna påpekar att de upplever den politiska situationen i landet som mycket 

bristfällig och att politikerna har liten förståelse för arbetet som de utför. Intervjuperson 4 som 

arbetar med klienter i metadonbehandling på sjukhuset i Sarajevo säger såhär;                

Intervjuperson 4: Vår stat och politiker har ingen förståelse för den här typen av befolkning 
och skulle de haft det skulle de förmodligen fråga sig hur stort antal ungdommar som 
kommer till oss för behandling... Och tack vare vissa ministrar har vi nu gratis metadon, och 
det ska de ha tack för. Detta räcker helt enkelt inte, allting är inte löst, man måste se 
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någonting annat, om de finns förutsättningar, hur stort antalet är och kommer detta antal 
förändras eller kommer det höjas (...). Från den sidan sett kan vi inte påverka (politiken, min 
anm.) i någon större utsträckning för vår chef hon försöker, från vår sida försöker vi med 
krav och projekt, det sänder vi ut regelbundet till politikerna men på något sätt är det alltid 
någonting annat som prioriteras, man investerar pengar i andra saker och vi får tyvärr 
ingenting och allting förblir detsamma. Utan det stödet kan vi inte ha eller förvänta oss stora 

resultat, vi kan inte förvänta oss mer, för jag menar allting beror på den materiella 
situationen och pengarna och vilka arbetsvillkor vi har för att utföra vårt arbete.  

 

Människobehandlande organisationer och deras verksamheter är nära koppade till omvärlden 

och det sammanhang som de befinner sig i. Till skillnad från tidigare forskning läggs idag allt 

större vikt vid externa faktorers betydelse för organisationers agerande (Hollertz, 2010:60). 

Det generella ekonomiska tillståndet i ett land har direkt inverkan på organisationerna och den 

service som organisationens anställda förmedlar till målgruppen (Hasenfeld, 1983:52). De 

behov som klientgrupper har står ofta i konflikt till de resurser som finns tillgängliga, speciellt 

i ett land som Bosnien och Hercegovina då resurserna inom segmentet för socialt arbete 

överlag är knappa. Dessa omständigheter försätter organisationen och socialarbetaren i en 

situation där de inte kan göra så mycket som de hade önskat för att förändra klientens 

situation; de saknar möjlighet att hjälpa klienten på ett adekvat sätt genom den service de 

erbjuder samtidigt som de också saknar makt att påverka övriga samhället för att förhindra att 

klientens situation förvärras. Detta bidrar till status quo för såväl klienten som för 

socialarbetaren då de vill hjälpa men inte kan. Intervjuperson 1 börjar sin intervju med att 

berätta att hon tycker att de har tillräckliga medel för att hjälpa klienterna som deltar i 

metadonbehandlingen.  

Intervjuperson 1: När det kommer till patienterna så har vi tillräckliga resurser för deras 

behandling, det får vi av kanton Sarajevo, och de senaste två åren har vi också fått hjälp av 
UNDP:s globala fond, för metadon och screentest. Men vad gäller andra saker såsom 
forskning, vilket är oumbärligt i det här arbetet, och att visa vad vi gör, utvärdering och 
sådant, det har vi inga resurser till. Och allt som vi gör, vidareutbildningar och liknande, gör 
vi i slutändan av personliga medel.  

 

Vid närmare eftertanke berättar hon att hon inte tror att metadonbehandlingen räcker för att 

uppnå de resultat som hon skulle önska, hon berättar också att de inom organisationen länge 

haft planer på att utöka sin verksamhet men att det inte finns ekonomiska resurser för detta.   

Intervjuperson 1: Vi har planerat mycket, vi har saker som vi planerar men vi saknar resurser 
och därför är det svårt att realisera något. Därför är vi ibland tvungna att tjata på våra 
patienter om att åka till något behandlingshem eftersom vi här inte kan erbjuda någon 
behandling efter avvänjningen. [---] För något sådant (efterbehandling, min anm.) har 
regeringen inga pengar, de har lovat att det kommer bli något sedan år 2001-2002 men 

fortfarande står vi på ruta ett (skratt).  

 



33 
 

Även intervjupersonerna på det statliga behandlingshemmet berättade att de sakanar 

fysiska utrymmen för att de ska vara nöjda med sin arbetssituation och för att kunna göra 

ett bra arbete. Tillexempel skulle de önska att man kunde bygga ett intilliggande hus så att 

de kunde ha sina kontor avskilt från huset där klienterna bor då de i dagsläget har fått göra 

om ett litet förråd till ett kontor som tre socialarbetare delar på.  

Intervjuperson 5: Två gånger två är det (kontoret, min anm.), eller hur (skratt). Det är en av 
sakerna som måste förändras, men vi behöver stöd från staten, och det skapar en stor stress 
för mig. När vi, personalen på Kampus2, flyttade hit hade vi inte ens rinnande vatten eller el, 
de hade inte ens gjort någon teknisk undersökning av byggnaden. Hela tiden försökte vi 

tvinga människor att låta oss arbeta. Vi ville visa att vi vill arbeta. Och det gör vi fortfarande, 
vi försöker konstant visa för samhället att vi vill arbeta med det här.   

 

Intervjuperson 2 som arbetar som socialarbetare på sjukhuset i Sarajevo med klienter i 

metadonbehandling berättar om hur hon i sin organisation, likt intervjuperson 5, saknar 

fysiska utrymmen, vilket hennes kollegor också bekräftar.  

Intervjuperson 2: Det finns alltså en plan för vår byggnad och för institutionen för 

alkoholism, det finns en plan om att vi ska få återvända till Jagomir3 och att vi ska förena 
dessa tre byggnader som vi har idag och utöka verksamheten, vilket det finns ett behov av [--
-]. Alltså det skulle vara väldigt bra men då behöver vi återigen ekonomiska resurser, och jag 
vet att ledningen har försökt på fler än tusen sätt att få gehör från staten som eventuellt skulle 
kunna bidra med pengar för att realisera detta men hittills har detta inte förverkligats. Jag 
hoppas att det någon gång i framtiden kommer dyka upp någon som vill kännas vid att denna 
sjukdom håller på att bli en epidemi, verkligen...    

Intervjuperson 8: Vi arbetar nu på tre olika lokaliteter, i byggnader som inte är våra 
egentligen, lokaler som är otillräckliga, som inte… Jag menar, det här var en institution som 

innan kriget hade 115 sängar, 50 platser för daglig behandling, vi hade fem byggnader och 
ett stort antal anställda. Idag börjar vi närma oss det antalet anställda, vi har 63, 64 anställda. 
Vi har 10 sängar för heroinmissbrukare, men vi har inte en enda säng för alkoholism… Vi 
har heller inte tillräckligt med utrymme för vår personal så att de kan arbeta, och på det sättet 
begränsas hela landets välstånd och man blir automatiskt missnöjd för det finns inte 
tillräckligt med resurser i budgeten.  

Intervjuperson 3: [---] Allting hade kunnat vara mycket bättre om vi hade haft bättre villkor. 
Om vi hade haft vår egen byggnad, det är det som saknas för att vi ska kunna utnyttja all den 
kapacitet som finns i oss, men nu…    

 

Det finns många fler citat som visar på missnöjet med avsaknaden av fysiska resurser 

såsom rum och byggnader, en egen arbetsplats där socialarbetarna kan ha ett eget utrymme 

                                                           
2
 Kampus är benämningen på det statliga behandlingshemmet vars fullständiga namn är Javna 

Ustanova Terapijska Zajednica – Kampus Kantona Sarajevo (Public Institution Therapeutic 

Community – Kampus of Canton Sarajevo). Kampus är också det enda statligt finansierade 
behandlingshemmet i Bosnien och Hercegovina. 
3
 Jagomir är benämningen för den psykiatriska kliniken i Sarajevo där också kliniken för 

narkotikamissbruk och alkoholism låg fram till 1992 då byggnaderna förstördes av serbiska styrkor.   
 



34 
 

och där de inte måste trängas med kollegor och klienter, alla på en och samma plats. 

Ytterligare ett exempel på detta är följande citat; 

Intervjuperson 4: Vi har inga egna utrymmen, vi måste respektera varandra och det är tur att 
vi gör det och kan sammarbeta inom teamet och att alla har förståelse för varandra  och är 
tillmötesgående för vi delar på ett rum allihop, psykologerna och socialarbetarna, och ibland 
är vi två socialarbetare, ibland två pyskologer det beror på, på ett och samma kontor tar vi 
emot patienter. Det hade varit mycket bättre om vi hade arbetet under bättre villkor, för det 
är mycket som begränsar... Så mycket som vi anstränger oss och ger av oss själva så tycker 
jag att vi fungerar bra i den här organisationen och vi har bra resultat med tanke på utrymmet 

som vi arbetar i egentligen. Det här är ju trots allt ett provisoriskt objekt. Och det knallar på, 
för vi har inte mycket att välja på. 

 

Vad som kan vara värt att nämnas här är att fem av åtta intervjuer avbröts vid något tillfälle 

av att någon knackade på dörren eller kom in i rummet för att hämta någonting eller för att 

se om rummet var ledigt. En av intervjuerna avbröts tre gånger av att olika personer kom in 

i rummet för att hämta papper och dokument, en annan intervju avbröts fyra gånger och en 

gång var vi tvungna att byta rum. Medan vi gick från det ena rummet till det andra 

berättade intervjuperson 2 att det ofta händer att de blir avbrutna på samma sätt när de har 

samtal med klienter, vilket han menade är ett stort störningsmoment i arbetet.   

I några av citaten ovan framgår det också att det inte enbart är den ekonomiska aspekten 

som är ett hinder utan också ett ointresse från statens och samhällets sida där man inte 

uppmärksammar betydelsen av adekvat behandling för individer med 

missbruksproblematik. Detta leder oss in på nästa rubrik som behandlar civilsamhället som 

spelar en viktig roll i vad för slags normer och uppfattningar som skapas kring missbruk 

och missbruksvård. Samhällets syn på denna typ av problematik bidrar, om än ofta 

omedvetet, till en allmän inställning om hur missbruk bör hanteras och hur vården bör 

utformas.  

 

6.2 Civilsamhället  

Människobehandlande organisationer bygger på en princip om en välfärdsstat. Välfärdsstaten 

står för tanken om en statlig garanti för alla individers levnadsstandard och villkor som 

innefattar olika aspekter såsom inkomst, hälsa, bostad, och utbildning (Hasenfeld, 1983:1 ff). 

Relationen mellan samhällsmedborgarna och välfärdsstaten förmedlas bland annat genom de 

människobehandlande organisationerna som uppmärksammar och tillgodoser medborgarnas 

krav. De människobehandlande organisationernas huvudsakliga uppgift är att stå till tjänst för 

de individer som misslyckats med att anpassa sig efter rådande samhällsnormer samt erbjuda 
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insatser som ska syfta till att anpassa och integrera människor i samhällsordningen 

(Hasenfeld, 1983:3).  

Upprättandet av olika sorters organisationer som finns till för att behandla människors 

problem och tillgodose deras behov har ofta baserats i det normativa system från vilket 

organisationerna får sin legitimitet, alltså civilsamhället (Hasenfeld, 1983:57). 

Människobehandlande organisationer är därför känsliga för det kulturella och sociala 

sammanhang som de befinner sig i. Mål och egenskaper specifika för människobehandlande 

organisationer har alltid reflekterat de ideologier som råder i samhället, och särskilt ideologier 

som representeras av dominanta grupper och individer. Det är också dessa faktorer som haft 

störst inflytandet på samhällets inställning till människor i behov av hjälp, uppfattningar om 

varför problem uppstår samt hur hjälpen utformats inom de människobehandlande 

organisationerna (Hasenfeld, 1983:55).       

En intervjuperson som arbetar på det statliga behandlingshemmet Kampus berättar att hon 

många gånger stött på problem och motstånd från övriga samhället i sitt arbete med att 

återintegrera klienter i samhället. Hon berättar om en situation där hon besökte en 

gymnasieskola för att skriva in en klient som behövde läsa upp sina betyg; 

Intervjuperson 5: Jag befinner mig ofta på fältet, och jag har genom vissa av våra projekt 
som vi har angående utbildning för våra klienter, märkt hur mycket fördomar människor har. 
Det har hänt att jag har varit på samtal med en rektor för att skriva in en klient på en skola 
där rektorn har sagt ’Jag ska hitta ett arbete till honom, bara han inte går på den här skolan’. 

Och i den situationen går man ut ur sin socialarbetarroll och agerar som sig själv för att få 
sagt ett par saker; vilka är vi att klandra, vilka är vi att döma?!  

 

Av vad som går att utläsa ur intervjuerna verkar socialarbetarna i de olika organisationerna 

känna stort ansvar för sina klienter även utanför arbetstid, de är alla medvetna om att det 

finns fördomar i samhället om missbruk som inte går att ställa tillrätta över en natt men de 

försöker informera sin omgivning om problemet och påverka människor i de situationer 

där det finns möjlighet till detta. 

Intervjuperson 3: Ja, vi försöker verka i alla situationer, var vi än befinner oss... var som 

helst, från grannskapet, familjen, släktingarna, vännerna och så vidare. Det är alltså en 
ständig kamp. Men jag har personligen ingenting emot det. 

 

Det gemensamma för organisationerna inom vilka intervjupersonerna är verksamma, är att de 

alla på olika sätt arbetar med missbruksbehandling. Organisationerna har mål för sina 

verksamheter som oftast är diffusa men positivt laddade; inte bara för att de ska kunna 

accepteras av de som arbetar inom organisationen utan också för att organisationen och dess 
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verksamhet sänder ut viktiga signaler till samhället och omvärlden (Repstad, 2005:148). När 

det gäller missbruksvård handlar det främst om att ge klienterna en behandling som ska hjälpa 

dem bort från missbruk och andra destruktiva levnadsförhållanden. Dessutom handlar det om 

att försäkra samhället om att dessa människor hålls under samhällets kontroll och att de får en 

hjälp som inte bara gynnar individen utan också samhället i sin helhet.  

Det finns dock en tendens att vifta bort problemet enligt många av intervjupersonerna. Bland 

annat på grund av den okunskap som finns i samhället om arbetet som socialarbetarna, som 

arbetar med missbruksvård, utför. Intervjuperson 1 menar att hon upplever att civilsamhället 

ofta ger ett falskt sken av att de förstår och vill stötta missbrukare och den problematik som de 

har, på grund av att det finns en ovilja att sätta sig in i problematiken på djupet.    

Intervjuperson 1: 'Håll dem (missbrukare, min anm.) så långt bort som möjligt, låt de vara 
där borta...'. Man ska hjälpa dem men... Så är det i samhället men egentligen är det bara 

falskt.  

 

Flera av intervjupersonerna talade om diskrimineringen som de upplever finns i samhället 

mot missbrukare. De berättade att en negativ bild av problemet inte bara är ogynnsam för 

klienterna utan också för socialarbetarna då det finns många som inte förstår och inte 

uppskattar deras arbete.  

Intervjuperson 4: Människor har en stor rädsla, stigamtiseringen är närvarande, motståndet är 
närvarande, ett väldigt stort motstånd även mot oss som arbetar med det här. Vi upplever att 
människor undivker oss eller att de kategoriserar oss som om klienterna vora våra egna barn, 
'era missbrukare' säger de. Men det är ju inte min missbrukare, jag arbetar här, jag hjäper 
dem, de är inte en del av min familj. Men människor upplever oss på det viset. Och när vi 
säger positiva saker om dem så kommer man alltid i konflikt med människor, i konflikt helt 

enkelt för 'alla missbrukare har ju ett kriminellt beteende' eller 'det finns ju inga bra personer 
bland dem, man borde döda dem, man borde skicka dem till Goli Otok'4 och när jag säger att 
man inte ska det, att det finns hjälp och att det är en sjukdom då är det 'Vadå sjukdom, det är 
oförskämdhet, det är själviskhet, de kan sluta när de vill'. Men då hade inte vi varit här, då 
hade ju inte jag arbetat på den här institutionen om det hade varit så lätt att sluta. 

Ytterligare en intervjuperson berättar om hur hon mött liknande attityder som intervjuperson 

4, men inom vården, där hon menar att annan vårdpersonal ofta bidrar till stigmatiseringen 

och diskrimineringen av missbrukare genom sitt förhållningssätt till dessa personer. 

Intervjuperson 1: Ehm, visst jag arbetar inom vården, men ibland har jag problem med mina 
kollegor när de säger 'era patienter, han den där din patient ligger på min avdelning och nu 

behöver han en undersökning, ett screeningtest... de där dina – när ska vi flytta över dem till 
er', sådär är det ofta... (...) I dagliga samtal med kollegor från kliniska centret eller andra 

                                                           
4
 Goli Otok (”Den nakna ön”) är en ö utanför den Kroatiska kusten som under åren 1945-1955 

användes som arbetsläger för Jugoslaviens politiska fångar, därefter lämnades ön över till Kroatien 
och fungerade mellan åren 1955-1988 som fängelse för extremnationalister och kriminella. 



37 
 

vårdinrättningar, måste vi förklara och utbilda om vad det egentligen handlar om, vad det är 
för människor det handlar om och vad de har för slags problem. Det är ju inte min patient, 
det är ju en gemensam patient, eller hur?!   

 

Organisationerna som står för vård av missbrukare hjälper till med att uppfylla samhällets 

krav på att personer med missbrukproblem ska behandlas. Dock verkar det finnas en rädsla i 

samhället som underbygger tanken om att denna behandling gärna får ske med avstånd från 

övriga samhället, där medborgarna kan vara säkra på att problemen hanteras av professionella 

men att de själva inte behöver se problemen eller människorna bakom dem. Organisationernas 

existens rättfärdigas alltså genom att organisationens mål överrensstämmer med samhällets 

värderingar och normer (Hasenfeld, 1983:86) dock kan organisationens mål vara mer 

omfattande och mer komplexa än de mål som samhället vill att organisationerna ska ha.  

Intervjuperson 3: Tjaa, organsiationens mål är att rädda liv. Och det är undebart, det är 
underbart. Alltså jag hade inte kunnat arbeta på något annat ställe där jag inte hade haft det 

resultatet, fast tillfredsställelsen här är väldigt liten. Det händer inte så ofta men nu 
tillexempel hände det, nu när jag och du mötte patienten här utanför... och jag möter många 
och allt fler sådana som det gått bra för, för systemet i Bosnien, behandlingen av 
missbrukare, vården har ändå förändrats de senaste fem åren. 

 

Intervjuperson 3 berättar alltså om att hon upplever att det skett en förändring i 

missbruksvården de senaste fem åren som bidragit till att fler patienter lyckas hålla sig 

drogfria efter behandling. Trots att det inte finns några resurser att exempelvis utöka 

verksamheten, menar intervjuperson 3 att det ändå har skett en förändring inom 

organisationen som gör att resultaten för vården blivit bättre, vilket ger henne en känsla av 

tillfredsställelse i arbetet.  

Organisatoriska aspekter inom det sociala arbetet leder oss in på nästa rubrik som handlar om 

hur socialarbetarna upplever organisationen och organisationens utmärkande drag, samt hur 

detta påverkar dem i deras dagliga arbete.   

 

6.3 Organisationen  

Liksom Hasenfeld (1992:39) menar jag att organisatoriska ramar uppkommer ur politiska 

processer och således är det omöjligt att bortse från dessa faktorer när man försöker skapa sig 

en uppfattning om en specifik organisation. Det är viktigt att medvetandegöra de politiska 

aspekter som påverkar organisationen i syftet att förstå eller förklara socialarbetarnas situation 

och arbetsförhållanden. Under första rubriken i detta avsitt har jag tagit upp ekonomi och 

politik samt hur dessa aspekter upplevs av socialarbetarna och på vilket sätt de upplever att de 
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påverkar dem i deras arbete. Under denna rubrik belyser jag hur socialarbetarna upplever 

organisationen inom vilken de arbetar, vad som påverkar, formar och begränsar den och 

vilken inverkan detta har på socialarbetarnas arbetsförhållanden.    

 

6. 3.1 Organisationen och resurserna 

Enligt flertalet av de intervjuade finns det förhållanden som skulle kunna förändras och 

förbättras i deras arbetssituation. Ett av de framträdande problemen, är som tidigare nämnts, 

det fysiska rummet. Lokalerna som står till socialarbetarnas förfogande är bristfälliga och 

dåligt anpassade efter den funktion de är till för att fylla.   

Intervjuperson 2: Vad gäller förändring finns det alltid någonting som kan... men vi försöker 

arbeta i team för att lösa vissa problem. Lokalerna kan jag inte… det är verkligen svårt att se 
förbi lokalerna och det att vi delar kontor och det som verkligen skulle vara bra, jag 
fantiserar om hur jag har ett eget kontor till vilket en patient kan komma och där vi kan prata 
normalt och öppet och skapa någon slags förtroende och tvåvägskommunikation utan 
prassel, knackande, visslande, telefoner som ringer och så vidare.    

 

Problemen med de bristfälliga lokalerna är uppenbart och påtagligt när man är på plats. 

Lösningen på problemet skulle vara ekonomiska bidrag till organisationerna för 

ändamålet att bygga ut eller flytta verksamheten. För att detta skulle förverkligas krävs 

det, förutom finansiella tillgångar, politiska beslut om fördelning av finanser till 

organisationerna som behandlar missbruksproblematiken. Beslut som inte verkar stå 

högst upp på politikernas dagordning.     

Ett återkommande tema är alltså politiken som styr organisationen och som sätter 

ramarna för arbetet. Dock finns det även positiva aspekter inom organisationerna som 

inte är beroende av politiken i lika stor utsträckning. 

Intervjuperson 3: Precis som i alla system så påverkar den politiska situationen. Vi har alltså 
någon form av egen budget och det är allt, vi har också vissa patienter som kommer utifrån 
(från någon annan kanton, min anm.) som betalar för vården och bidrar på så sätt och det är 
det vi klarar oss på. Det hade varit bättre om detta låg på en federal nivå istället för på 
kantonal, men om man tittar på hur andra har det så har vi det toppen, lönerna är regelbundna 
och de kommer aldrig försent och därigenom får man en känsla av trygghet som är väldigt 
viktig. Arbetstiderna, man vet vad som gäller, ingen kommer ringa efter jobbet och det är 

också väldigt bra, för mig är det viktigt i alla fall. Jag vet inte, det är det som... med tanke på 
att landet genomlidit en aggression så är det bra.   

 

Trots att människobehandlande organisationer är känsliga för externa faktorer och 

påtryckningar finns det de som menar att de typiskt sett är dåliga på att etablera relationer och 

samarbeten med andra organisationer (Hasenfeld, 1983:50).  Detta verkar dock inte vara fallet 
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för socialarbetarna i Sarajevo som jag intervjuat. Samtliga intervjupersoner uppgav att de har 

ett gott samarbete med andra organisationer och institutioner samt att detta är en stor tillgång i 

deras arbete då de ofta måste utnyttja sina kontakter för att hjälpa sina klienter på bästa sätt, 

eftersom resurserna inom den egna organisationen ofta inte räcker till. 

Intervjuperson 2: Nej, nej jag är inte nöjd (med arbetsförhållandena, min anm.) men vad 
gäller den professionella biten så har vi ett bra samarbete med institutionerna som vi 
samarbetar med, och de är som jag tidigare nämnt, typ domstolar, arbetsförmedlingen, 
institutionen för hälsoskydd och också med den ickestatliga sektorn har vi ett bra eller 
snarare ett fantastiskt samarbete med (…). 

 

Hasenfeld (1983:174) menar att det i samarbeten mellan olika professioner, såsom i 

multiprofessionella team, kan uppstå konflikter då man konkurrerar om exempelvis 

arbetsuppgifter, position eller plats inom organisationen. Inom de olika organisationerna där 

intervjuerna utfördes arbetade man inom samtliga i multiprofessionella team. 

Intervjupersonerna talade om detta i positiva termer och uttryckte att detta arbetssätt är en av 

de stora fördelarna i deras arbete. Hasenfeld (1983:164) menar att socialarbetare som arbetar 

inom multiprofessionella team har lätt att hamna på en sådan position där de får utföra 

uppgifter som ingen annan vill göra. Detta kan vara allt ifrån att arbeta med klienter som 

anses vara mindre önskvärda av resten av teamet eller agera som förmedlare mellan andra 

professioner och klienter. Av intervjuerna att döma står detta i motsats till det som 

intervjupersonerna säger sig uppleva. Samtliga intervjupersoner, på såväl sjukhuset som på 

behandlingshemmen, uppgav sig ha ett gott samarbete med sina kollegor och flera av dem 

betonade också hur viktigt och bra de tycker att det är att de har möjlighet att få arbete inom 

multiprofessionella team och att detta är en tillgång för dem.    

Intervjuperson 3: [---] Alltså det som är väldigt viktigt i det här arbetet är att man inte arbetar 
själv och att man vet vad man kan göra själv och inte. Alltså tio huvuden är smartare än ett. 

Multidisciplinärt samarbete, det är det som håller en om ryggen och det är toppen när du vet 
vad som är din uppgift, doktorns, psykologens och så vidare. Det som du gör själv det måste 
du vara en mästare på för att det ska bli bra, mm. 

Intervjuperson 8: Vi arbetar självklart i team, och en av anledningarna till att jag tror att den 
här typen av teamarbete är viktigt och varför vi vårdar teamarbetet, det här 
multiprofessionella som är vägledande i vårt arbete, är att jag tror att det är det som ger oss 
frihet och bredd i arbetet både i de personliga och i de professionella relationerna.   

Intervjuperson 4: Jag har arbetat inom andra institutioner och jag har inte varit lika nöjd 
tidigare som jag är här för här spelar vad jag tycker roll, vad jag tycker som socialarbetare, 
vad andra tycker såsom pykologen, en vanlig tekniker eller det spelar ingen roll om man är 
högre upp eller längre ner för här spelar verkligen alla roll och därför fungerar det.  Det är 

lättare att fatta beslut när det är ett helt team som är överrens, för du vet när man tar ett beslut 
själv då frågar man sig om man har gjort rätt, har jag verkligen… men nu när majoriteten 
kan bekräfta det då är det lättarte. För mig är det lättare att gå hem från min arbetsplats då, 
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om jag ska vara ärlig. Alltså när jag vet att vi tillsamans i teamet har kommit fram till 
någonting då kan jag gå hem utan att tänka på vad jag har gjort, om jag har gjort rätt eller om 
jag hade kunnat göra annorlunda. 
 
 

6.3.2 Handledning och tillsyn  

Ingen av personerna som jag intervjuade hade någon tillsyn inom sin organisation, de menade 

att organisationens insyn i deras arbete består av det som de själva väljer att rapportera om 

samt den dokumentation de för över patienter och individuella samtal med dem. Samtliga 

intervjupersoner menade att de saknar tillsyn i form av handledning i sitt arbete. Hasenfeld 

(1983:171) menar att om organisationen accepterar tjänstemännens värderingar och ideologier 

och inte har någon direkt inverkan på hur tjänstemannen utför sina dagliga arbetsuppgifter, 

kommer organisationen behöva använda sig av någon form av tillsyn för att försäkra sig om 

att tjänstemännen inom organisationen verkar i enlighet med organisationens värderingar och 

ideologier. Flera av de intervjuade socialarbetarna berättade att de använder sig av sina 

kollegor för att reflektera över sitt arbete och för att få feedback. En intervjuperson som 

arbetar på avdelningen för narkotikaavvänjning på sjukhuset i Sarajevo uttrycker sig såhär;   

Intervjuperson 3: Vi har teammöten och jag säger alltid, jag har för vana att alltid berätta, 
och andra berättar också hur de mår och känner sig... Men tillsynen skulle kunna vara bättre 
och borde vara bättre, för det här är ett hemskt arbete. Jag tycker att tillsynen borde vara 
mycket starkare.  

 

En annan intervjuperson, som arbeter på det statliga behandlingshemmet i Sarajevo menar 

att också de saknar tillsyn och handledning och att det är någonting som hon tycker fattas i 

arbetet.  

Intervjuperson 6: Det saknas, det saknas tillsyn. Det har vi kollektivt kommit fram till, jag 
pratar med mina kollegor om det ofta så... Allting handlar egentligen om hur mycket vi 
lyckas kanalisera vissa saker. Ibland så blir det stopp i kanalerna och då klarar man inte mer 
helt enkelt. 

Intervjuperson 6 berättar om hur hon i brist på handledning och stöd från organisationens sida 

har försökt hitta egna sätt att slappna av och rensa hjärnan när det ”det blir stopp i kanalerna” 

som hon uttrycker det, och hjälpen har hon hittat i naturen. Flera av intervjupersonerna menar 

att handledning saknas och att detta är någonting som de skulle önska fanns då de upplever att 

deras arbete med missbrukare är ett tungt och ansvarsfullt arbete som man måste få bearbeta 

med hjälp av andra.  

Intervjuperson 5: Här har vi ingen tillsyn för tillfället, alltså personen som ska vara vår 
handledare är J.B. men att jag skulle dela med henne vad jag känner, nej… för det sker ofta 
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en överföring, kontraöverföring, och i flera omgångar har det hänt att jag känner den sorg 
som personen som jag pratar med känner och jag skulle önska att jag kunde dela det med 
någon och att någon skulle handleda mig i det och också se hur jag har hanterat och löst 
situationen som jag fann mig i, men det finns inget sådant. Vi har ingen tillsyn.  
  

Trots att samtliga intervjupersoner skulle önska en mer systematiserad handledning saknas 

fortfarande organisationens stöd till socialarbetarna och brist på intresse för deras situation tar 

sitt uttryck bland annat i avsaknaden av handledning. Det finns också en önskan om tillsyn 

vilket exemplifieras i citatet ovan, att någon övervakar det arbete som utförs av 

socialarbetarna för att de ska kunna få feedback och även för att de ska känna sig trygga i sin 

organisation. Att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper verkar vara någonting 

som alla organisationerna anammat och till viss del använder som ett sätt för organisationen 

att ha insyn i olika delar av arbetet som utförs i organisationens namn. Teammöten används 

också som en möjlighet för tjänstemännen att reflektera över sitt arbete samt använda dessa 

möten som en slags handledning där kollegorna lyssnar och ger feedback, i avsaknaden av en 

mer konkret handledning. 

För att organisationer ska kunna erbjuda bra service till sina klienter måste de ständigt 

utvecklas i takt med samhället i övrigt. Den teknologiska utveckling som sker i samhället 

kommer således till stor del att vara det som sätter måttet för organisationerna (Hasenfeld, 

1983:59). De människobehandlande organisationerna måste fortlöpande utvärderas samt att 

personalen måste ha tillgång till aktuell forskning och möjlighet att fortbilda sig för att hålla 

sig uppdaterade med ny kunskap. Dock är det vanligt att professionella rutinmässigt använder 

sig av metoder som de är vana att använda sig av i sitt arbete (Perrow, 1986:122). Vissa av 

socialarbetarna som jag intervjuat menar att det är svårt att hålla sig uppdaterad med 

forskningsfältet emellanåt. De försöker hålla sig à jour med ny forskning genom att läsa 

rapporter och tidskrifter från utlandet men de menar att det inte räcker och att de skulle 

behöva delta i fotbildningar av olika slag men att det inte finns resurser till detta. 

Intervjuperson 1 berättar att det efter efterkrigstiden under andra hälften av 90-talet, fanns en 

viss summa pengar som var ämnad att användas till fortbildning av personal inom 

missbruksvården. 

Intervjuperson 1:  Det fanns, det fanns pengar för i början försökte staten utbilda ett visst 

antal människor som skulle arbeta med det här problemet men nu tror de att det är bra och att 
de är färdiga med det (skratt).  

 

Brist på fortbildning kan leda till stagnation i utvecklingen av nya metoder och arbetssätt 

inom organisationen (Perrow, 1986:122). Intervjuperson 4 berättar om hur hon försökt 
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undivka detta genom att själv finansiera sin fortbildning under ett år då organisationen inom 

vilken hon arbetar inte har råd att betala den åt henne. Under utbildningens andra år blev det 

för dyrt och hon var tvungen att avbryta utbildningen.  

Intervjuperson 4: Det finns fortbildningar men det betalar inte organisationen. Som 
tillexempel det som jag gick på, i ett år finansierade jag mig själv och gav 1200 mark 
(motsvarar ca 6000 kronor, min anm.) för det året men nu har den siffran fördubblats under 
andra året och det blev ett stort problem för mig för även om jag har en vilja och en önskan 

så var jag tvungen att avbryta... 

 

Jag upplevde att det hos samtliga intervjupersoner finns en nyfikenhet och vilja att utbilda sig, 

att hålla sig uppdaterad med forskningsfältet och att de gärna vill veta mer om hur man 

arbetar i resten av världen med missbruksproblematiken. Flertalet av intervjupersonerna var 

nyfikna och ville gärna veta mer om hur man arbetar med missbruksproblematik och 

behandling i Norden.   

Intervjuperson 7 som arbetar på det ickestatliga behandlingshemmet var den enda av 

intervjupersonerna som sa att han har möjlighet att delta i fortbildningar som de får betalda av 

organisationen. 

Intervjuperson 7: Vi får fortbildningar betalda av organisationen, det får vi. Det är tur att vi 
inom min organisation har det så och att det inte är ett problem. Det berättade man redan för 
mig när jag var på anställningsintervjun att om jag skulle vilja gå någon fortbildning så är det 
fritt fram att ansöka utan att behöva tänka på om organisationen tillåter det eller inte. 
 

6.3.3 Politik och ekonomi inom organisationen  

Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att försöka förena organisationens uppdrag med 

medborgarnas behov. Som stöd i denna uppgift har gräsrotsbyråkraterna sin kunskap och 

organisationens resurser att tillgå (jmf Lipsky, 2010:13 ff.). Ibland är dock resurserna 

otillräckliga vilket kan skapa ett hålrum mellan medborgarnas behov och organisationens 

utbud av insatser samt skapa en frustration för socialarbetaren som ser problematiken men 

inte kan göra någonting åt den. Flertalet intervjupersoner har uttryckt sitt missnöje över att det 

inte finns något behandlingshem för kvinnor i Bosnien och Hercegovina, det finns två hem 

som är avsedda för både män och kvinnor men inte något enbart för kvinnor. Detta upplever 

socialarbetarna som ett problem och många av dem har tagit upp problemet till diskussion i 

sina respektive organisationer. Intervjuperson 5 har även tillsammans med en kollega gjort 

upp en projektplan för ett kvinnligt behandlingshem som hon skickat till de statliga 

myndigheterna men fått svaret att de förstår behovet men att det inte finns några resurser att 
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fördela till ett sådant projekt. Socialarbetarna har inget annat val än att försöka hantera 

problemet bäst de kan inom ramarna för sin respektive organisation.  

Intervjuperson 6: För tillfället påverkar politiken och ekonomin på så sätt att vi inte kan 
starta ett behandlingshem för kvinnor. Vi har väldigt många tjejer som hör av sig men vi har 
inget, förutom det vi kallar rådgivande arbete, bara vanliga samtal… i situationen när det 
kommer in en tjej säger vi här är vårt nummer, ring när som helst, känn dig fri att komma hit 
och prata, men något annat sätt att hjälpa dem på har vi inte. Och det påverkar på det viset, 
för vi har viljan att arbeta med ett kvinnligt klientel för vi ser hur mycket den ökar den här 
sjukdomen, alltså skulle vi gärna arbeta men staten har inte resurser för att vi ska kunna 
starta ett sådant behandlingshem.  

Intervjuperson 5: Ja, det som jag måste säga är att vi ligger under två ministerier. Det är 

ministeriet för hälso- och sjukvård samt ministeriet för socialpolitik och flyktingar och 
fördrivna personer, och ja du vet det är ju lätt att sitta och säga vad man ska göra men vi som 
är här och arbetar och som lever i detta vet väldigt väl vad vi ser och vilka sorters problem vi 
möter. Men stödet utifrån är minimalt, alltså minimalt för alla typer av projekt. Jag har ju 
berättat om idén om behandlingshemmet för kvinnor, något stöd har vi inte trots att det är ett 
stort problem i Sarajevo och i Bosnien och Hercegovina så att… Om saker och ting hade 
fungerat annorlunda, om staten hade haft förståelse för den här populationen så tror jag att 

antalet lyckade behandlingar hade varit högre. Men med tanke på den generella situationen 
som landet befinner sig i så tror jag inte att något stöd kommer riktas mot det här problemet, 
generellt sett är situationen dålig. Det finns inga utvecklingsprojekt, det är mycket 
administration och små investeringar som är nästintill obefintliga. 

 

Ekonomin och politiken är som tidigare nämnt, ett återkommande tema och problem som 

inte går att bortse från i något segment av det sociala arbetet inom Bosnien och 

Hercegovina. Många delar av välfärdstatens skyddsnät saknas fortfarande och detta skapar 

problem för socialarbetarna.       

Intervjuperson 4: [---].Vi har inga institutioner för hemlösa, och det känns verkligen inte bra 
för mig som socialarbetare. När en läkare säger till mig att vi måste placera en patient 
någonstans, en person som bor på gatan, då vet jag inte vad jag ska göra…(…) Ingen 

institution vill ta hand om en missbrukare, ingen, alla gör motstånd. Då mår man väldigt 
dåligt, man möter personen varje dag men har ingen metod, inget sätt på vilket man kan 
hjälpa honom. Det är för att vår stat är som den är.  

Som professionell socialarbetare förväntas det att man ska kunna använda sig av den specifika 

kunskap och färdigheter som är knutna till professionen. Det förväntas att socialarbetaren 

medvetet ska bruka metoder som passar för specifika situationer och individer. Flera av 

socialarbetarna jag intervjuat menade att de inte visste vad de gav sig in på när de började 

arbeta inom missbruksvården. De menade att utbildningen förvisso gav dem en god teoretisk 

grund men att de fått den huvudsakliga kunskapen genom det praktiska arbetet.  

Intervjuperson 2: Vissa socialarbetare är mer professionella och andra är mindre 

professionella men jag säger det, skolan förberedde mig inte för det här arbetet. I teorin 
gjorde den det men den praktiska biten måste man verkligen uppleva för att kunna arbeta 
med detta.  
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Intervjuperson 7: På universitetet lär vi oss kanske om tre situationer ur ett specifikt område 
där vi kan agera men vi har ju en million situationer som vi måste anpassa oss efter.  

 

Intervjuperson 7 berättar om hur han i sitt arbete har stött på så många olika situationer som 

han inte kunnat förbereda sig för. Han berättar vidare också om hur han i sin utbildning saknat 

missbruksvård som ämne vilket han menar hade hjälpt honom i hans yrkesroll även om han 

menar att den största kunskapen kommer ifrån de klienter, eller killar som han kallar dem, 

som han arbetar med.      

Det finns en ökande medvetenhet om att arbete inom människobehandlande organisationer 

ofta är stressfullt och emotionellt uttömmande för människor som är verksamma inom sådana 

organisationer (Hasenfeld, 1992:203). Trots detta upplevde flera av intervjupersonerna att 

deras arbete inte är tillräckligt uppskattat och uppmärksammat från politikernas sida men även 

från övriga samhällets sida. 

Intervjuperson 1: Vi är inte tillräckligt belönade för arbetet vi utför och vi gör väldigt 
mycket, vi tröttar ut oss både fysiskt och emotionellt och i slutändan fäster vi oss också vid 
våra klienter. Vi vill hjälpa dem och dra dem ur deras problem (...).    

Intervjuperson 7: I Bosnien och Hercegovina är situationen speciell på något sätt, ingen 
respekterar socialarbetare i den mån de borde, vi får inte den uppmärksamhet vi förtjänar, det 
får vi inte.  

 

De flesta studier som är gjorda angående tillfredsställelse i arbetet rapporterar om 

upplevelser som är bundna till just den tidpunkten och situationen inom vilken studien är 

genomförd. Studierna bortser då från relevanta historiska eller samtida influenser 

(McNeely, 1992:230). Precis som det är viktigt att ha politik och ekonomi i åtanke är det 

också viktigt att se till historiska händelser som kan ha präglat samhället och således också 

format organisationerna, särskilt i ett land som Bosnien och Hercegovina som har en rad 

traumatiskt händelser bakom sig.  

Intervjuperson 4: Man försöker så gott det går. Allting kretsar kring pengar på något sätt, 
kring materiella saker och intäkter, så fort man försöker med någonting så sätter det stopp. 
Och ändå försöker man, allting beror på var man befinner sig. Jag befinner mig i Bosnien 
och jag är medveten om vad för slags land jag lever i och hur det har blivit efter kriget, det är 

ett land där ingenting fungerar, vi har bara ett par fabriker, människor är arbetslösa och det är 
ett stort socialt problem. Men man måste vara nöjd med det man har och gå vidare, allt är 
bra liksom (skratt).  
 

6.4 Makt och socialarbetarrollen   

När man ser till makt inom en organisation är det viktigt att ta hänsyn till yttre faktorer i 

sammanhanget inom vilket organisationen existerar. Sådana faktorer kan vara politiska, 
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ekonomiska och kulturella faktorer som har en direkt eller indirekt inverkan på hur 

organisationen använder sig av sina maktresurser (Hasenfeld, 1992:262).  

I flertalet av intervjuerna fördes makt och kontroll på tal och bland annat i samband med 

huruvida intervjupersonerna upplever att de har en viss makt eller kontroll i sin yrkesroll, 

såsom över klienterna eller organisationen. Jag blev förvånad när samtliga intervjupersoner 

i stort sett svarade att de inte upplever sig ha någon makt över klienterna då vården är 

frivillig, eller att de som socialarbetare inte upplever sig besitta sådan makt som skulle 

kunna påverka klienten och deras behandling. Anledningarna till en sådan inställning till 

makt beror enligt vissa av intervjupersonerna bland annat på att socialarbetarna på 

sjukhuset inte har någon befogenhet att bestämma vem som får eller inte får delta i 

underhållsbehandling. Liksom för socialarbetarna på behandlingshemmen som inte har 

befogenhet att ta beslut i vem som får eller inte får möjlighet att delta i behandling i 

hemmen. Hasenfeld (1992:260) menar att socialarbetare ofta använder makt för att påverka 

klienters beteenden för att skapa en process där de kan arbeta med klienten för att lösa 

deras problem. Perrow (1986:121) menar att människor som verkar inom organisationer 

inte alltid är medvetna om den makt de besitter och ofta inte heller reflekterar över på 

vilket sätt deras handlande uppfattas och vilka konsekvenser deras beslut kan innebära. I 

några av intervjuerna talade vi ändå om omständigheter som kan påverka rollen som 

socialarbetare och som kan skapa uttryck för makt.  

Intervjuperson 2: Självklart kommer jag som socialarbetare vara mycket mildare mot en 
gravid kvinna som kommer hit än mot någon vad vet jag, någon kille som är trettiotvå år och 
som har knarkat i tjugo år... säkerligen kommer min sympati... jag kommer tycka bättre om 
den här gravida kvinnan som kanske vare sig hon velat eller inte hamnat i det här [---].  

 

Även om Intervjuperson 2 verkar vara medveten om sina fördomar och tillkortakommanden 

kan detta citat ses som ett exempel för uttryck av makt som grundas i en slags diskriminering 

av klienter där socialarbetaren ifråga väljer ut patienter som han känner mer för och som han 

upplever förtjänar hans hjälp mer än andra patienter. Intervjuperson 2 reflekterar vidare kring 

den egna professionaliteten i relationen till sina klienter;  

Intervjuperson 2: Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte blir berörd av allt det här som vi 
redan har talat om och det är säkert så att människan inte kan fungera helt ensam och vi 
socialarbetare är ju väl medvetna om det att människan är ett flockdjur och måste vara med 
andra människor. Jag försöker dock att skilja mellan den professionella delen och den 
personliga delen, vilket ibland inte är så enkelt... Jag har, om jag ska vara ärlig, mina 

favoriter bland patienterna och så har jag de som verkligen är, som.... sådana som inte är 
speciellt sympatiska på grund av deras beteende och andra saker. Dock låter jag säkerligen 
inte detta påverka mina professionella bedömningar och jag kommer säkerligen inte att göra 
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patienten illa med mening. Jag menar om jag inte kan hjälpa så ska jag inte heller stjälpa. 
Självklart ger jag alla så mycket som jag tycker att jag behöver ge dem i en specifik 
situation. Men jag har problem med tillexempel, nu går jag tillbaka till den gravida kvinnan, 
för mig är tillexempel varje gravid kvinna mycket mer sympatisk än jag vet inte vad... eller 
nej inte alla, det är just ett specifikt ärende där vi har en ung gravid tjej som är väldigt 
sympatisk och jag skulle vilja hjälpa henne på alla sätt jag kan [---]. 

 

 

6.4.1 Personalresurser och klientarbete  

Inom organisationer kan det också finnas förhållanden som kan bidra till en känsla av 

maktlöshet eller hjälplöshet hos socialarbetaren. På sjukhus är exempelvis personalresurser 

ofta en avgörande faktor för arbetet. För lite personal och för många patienter leder allt 

som oftast till orättvist fördelade insatser (Hasenfeld, 1992:268).  

Intervjuperson 2: (...) den här institutionen är avsedd för, när den startades för sju år sedan, 
ungefär ett hundratal patienter men den siffran har mer än tredubblats men ja vi överlever på 
något sätt.  

Intervjuperson 2: När det kommer till att hänge sig åt 300 patienter eller tre patienter, så är 
det utan tvekan matemetiskt omöjligt, även om jag skulle vilja det. Jag skulle hellre arbeta 
med tio intensivt sådär så att jag kan leva deras liv tillsammans med dem, kontrollera dem, 
övervaka, rådgiva och allt sånt... för det är mycket lättare att arbeta med tio patienter, den här 

vill jag ha den här vill jag inte ha, man väljer ut tio som man arbetar med och jag tror att 
resultaten där skulle vara fantastiska, de skulle vara riktigt bra, inte 100 procent för det kan 
det aldrig vara men det skulle ändå vara... Men 300 med typ en halv socialarbetare eh... jag 
behöver inte säga mer.  
   

Däremot tyckte intervjuperson 1 att de inom organisationen har möjlighet att följa och 

behandla de ca 350 patienter som de har.  

Intervjuperson 1: Det har vi, för det som vi ehm... för det programmet som vi har nu så har vi 
tillräckligt med anställda av olika slag och möjlighet att följa alla våra patienter. 

Intervjuperson 5 som arbetar på det statliga behandlingshemmet berättade att hon ibland 

upplever det som problematiskat att det är många klienter på behandlingshemmet men få 

professionella.  

Intervjuperson 5: [---]. Vi har mellan 30 och 40 klienter här, men det har hänt att vi har haft 

40 personer här. Då måste man alltså, om man vill ha någon ordning och diciplin, ha 
människor som arbetar för det. Och ofta när vi ber om mer personal men så blir det; 'Men 
vad ska ni med så mycket personal till?'. Åt en person behöver egentligen ett helt team ägna 
sig. Här är man på flera fält samtidigt och det är ganska stressande. Men vi hade kunnat välja 
ut vad vi vill stasa på och strunta i resten men det är inte det som är målet, målet är att göra 
skillnad och framsteg. 

 

Hasenfeld (1992:27) menar att när socialarbetares behov inte tillfredsställs av 

organisationen och när de är missnöjda med sin arbetssituation så har de en tendens att låta 
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sitt missnöje gå ut över klienterna. Jag uppfattade genom mina intervjuer snarare att 

socialarbetarna trots de organisatoriska bristerna oftast valde att alliera sig med klienterna 

då samtliga gjorde det klart att deras missnöje över faktorer inom deras arbete i huvudsak 

beror på den otilfredsställande politiska och ekonomiska situationen i landet. Däremot 

talade vi i intervjuerna om att det kan vara svårt att dra gränser i arbetet med klienterna. En 

av intervjupersonerna menade att det händer att hon möter klienter på avdelningen och 

stannar till för att prata med dem en stund, ett förhållandevis oformellt samtal, men att det i 

andra situationer då är viktigt att visa att man verkar i egenskap av profesionell 

socialarbeare.  

Intervjuperson 3: Man måste definitvit, definitvit ha erfarenhet. Alltså jag menar då också en 
slags livserfarenhet, man måste ha aukotitet för annars liknar det ingenting, auktoritet, 
erfarenhet och utbildning.  

Intervjuperson 5: Hm, gränser... (Skratt). Gränser är ett stort problem, stort problem. Jag har 
någon slags tydlig attityd, jag visar tydligt hur långt en klient kan gå och det vet de om men 
samtidigt äter vi ju tillsammans, dricker kaffe tillsammans, och det är väldigt... ja, man bor 

här. Och det är någonting som skapar problem när det gäller gränser, men å andra sidan om 
man är tydlig och säger varför man är här och att klienterna i alla situationer kan lita på en så 
mycket som det går i sammanhanget, då är det en själv som bestämmer gränserna. Det här är 
inget vanligt arbete, för man lever det här. Det här arbetet är inte någoting som man gör och 
blir klar med, och jag ser att ingen annan här arbetar så utan vi lever verkligen vårt arbete. 
Ibland går vi över gränsen, som om vi vore kompisar men det är en fälla, en fälla på så sätt 
att man alltid måste hantera allt som händer på något sätt. [---].  

 

I mötet med klienter inom människobehandlande organisationer finns det de som 

förespråkar användningen av standardiserade metoder och strategier. Det finns också de 

som menar att rutinmässiga metoder och bemötanden tenderar att skapa en distans mellan 

tjänstemannen och klienten (McNeely, 1992:226). Intervjuperson 5 berättade om 

svårigheter hon upplevt i början av sin karriär, då hon inte visste på vilket sätt hon skulle 

bemöta klienter i sin yrkesroll.  

Intervjuperson 5: Ja, det som jag måste säga är att jag från första början verkligen 
presenterade mig själv som en socialarbetare, sådär som man ska och med den inställningen 
höll jag samtal... men så inom en viss tid upptäckte jag att det störde mig i min kontakt med 
klienterna, eller klienterna såg mig spela en roll och därför bildades ett slags motstånd från 
klienternas sida. Så arbetade jag ett tag tills jag insåg att det blev för svårt att närma sig en 
person på det viset och skapa en jag-du relation, i ett terapeutiskt sammanhang. Efter det 
började jag flytta på mina gränser och i början upplevde jag saker som ganska jobbiga, 

förmodligen tills jag mognade i mitt arbete och började lyssna på vad andra människor hade 
att säga. Nu har jag verkligen den där jag-du relationen här och det är en ganska naturlig 
miljö, man har ganska stora möjligheter att skapa en annan slags situation än den klassiska 
terapeutiska miljön med stol, bord, jag, du, telefon och ingenting annat, utan man kan gå ut 
tillexempel... det är en avslappnad miljö och saker faller naturligt på plats.  
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Trots att det finns många hinder och begränsningar i socialarbetarrollen är de flesta nöjda 

med sitt val av yrke, de uppskattar sina arbeten både för att de är utmanande och krävande 

men också för att det emellanåt är belönande när de märker att de gjort skillnad för någon 

(McNeely, 1992:246).  

Intervjuperson 3: Ja, personligen upplever jag att jag kan hjälpa mina patienter genom mitt 
arbete. Dagligen, alltid och i slutändan är det därför jag är här. Och om det slutar vara så 
kommer jag inte vara här.   

Intervjuperson 4: [---]. Ja det är ett väldigt utmattande arbete och man anstränger sig mycket 
för vissa patienter men å andra sidan finns det en annan del och det är när man verkligen 
försöker och ser resultat. Resultatet visar hur mycket jobb och energi man har lagt ner.   
 

Kapitel 7. Slutdiskussion  

Socialarbetarnas behov av att få tala om sitt arbete och upplevelser av detta, under 

handledning eller liknande, är en nödvändig komponent i intervjupersonernas arbete men som 

idag tyvärr saknas i större utsträckning. Fältet inom vilket intervjupersonerna verkar behöver 

bli beforskat och civilsamhället behöver få information om vad för arbete som görs inom 

missbruksvården.  

För att förändra socialpolitiken, organisationerna och socialarbetarnas förhållanden krävs det 

multipla reformer på många olika nivåer i landet. Generellt sett uttrycks det i intervjuerna att 

det finns mycket som skulle behöva förändras men att många år har gått utan att någon 

egentlig förändring har skett inom någon av organisationerna. Frågan är huruvida det är 

tillåtet att klaga i en sådan situation som majoriteten av befolkningen i BiH befinner sig i  

idag? I ett land där arbetslösheten är hög och fattigdomen mer utbredd än någonsin är man 

tacksam om man har ett arbete och lönen kommer i tid varje månad.  

Likt Intervjuperson 8 säger påverkas hela landets välstånd av den bristfälliga missbruksvården 

som bedrivs i Sarajevo och runtom BiH idag. Det tycks som om de som har makten inte har 

något intresse av att använda sitt inflytande för att uppmärksamma denna problematik. 

Diskussionen kan föras vidare genom att ställa frågan om varför det inte ligger i politikernas 

intresse att uppmärksamma ett problem som så uppenbart är skadligt för hela samhället. Är 

det för att det inte finns någon ekonomisk vinning inblandad? Detta är en diskussion som 

möjligtvis inte hör till denna studie, dock anser jag att det är viktigt att lyfta fram frågan då 

jag tror att många av de problem som finns inom missbruksvården i BiH, men även inom 

andra områden, måste angripas på en politiks nivå. Bakomliggande orsaker till problem måste 
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analyseras med kritisk blick, vilket kan låta cyniskt, men i ett land som genomsyras av 

problem som korruption och svågerpolitik (jmf Festić & Rausche 2004:27), finns det inte 

många andra alternativa angreppssätt.  

 

Organisationerna marginaliseras och socialarbetarna stigmatiseras genom sina klienter och 

andra professionella ser dem i skenet av deras klienter istället för en profession bland alla 

andra. Gamla uppfattningar om att socialarbetare är någon sorts samariter som verkar efter ett 

såkallat kall verkar fortfarande leva kvar i viss mån och därigenom tas socialarbetarna många 

gånger för givet i samhället.  

Det finns en motsägelsefullhet som framkommer i ett par av intervjuerna. Vissa 

intervjupersoner menar att de har ett gott samarbete med andra organisationer men samtidigt 

menar vissa att andra organisationer och annan vårdpersonal bidrar till stigmatiseringen av 

klienterna, men även socialarbetarna, inom missbruksvården. Motsägelsefullheten återspeglar 

ett allmänt ambivalent förhållningssätt som man inte allt för sällan möter i BiH, där man å ena 

sidan är nöjd med det man har med tanke på omständigheterna, samtidigt som man ser brister 

och tillkortakommanden som skapar en uppgivenhet men som inte går att förändra så länge 

hela samhällsordningen inte omvandlas.         

Flertalet av intervjupersonerna sa sig vara apolitiska; alla är medvetna om den politiska 

situationen men upplever att de inte kan göra någonting åt den. Det finns en tydlig trötthet och 

uppgivenhet hos samtliga intervjupersoner när politik förs på tal, som kommer till uttryck i 

allt från suckar och huvudskakningar till ironiska skämt och skratt. Man väntar på att 

politikerna ska lägga upp budgeten och tackar och tar emot det som organisationen tilldelas 

utan protester eftersom protester inte tjänar någonting till då staten befinner sig i en svår 

ekonomisk situation. Socialarbetaren blir statens och organisationens skilsmässobarn som ser 

problemen men inte bjuds med i ”vuxendiskussionerna”. Socialarbetarens delade lojalitet 

försätter denne i en svår och ofta frustrerande situation; någonting som socialarbetare ofta 

upplever oavsett var i världen de befinner sig och därmed är det inte heller överraskande att 

socialarbetarna i BiH upplever samma sak. I denna studie har jag dock fokuserat vid att visa 

på socialarbetarnas specifika kontextuella upplevelser. Upplevelser som i huvudsak visat sig 

grundas i en diskrepans mellan att på bästa sätt vårda klienterna, följa organisationens regler 

och ramar samtidigt som de ska tillgodose statens och samhällets intressen (jmf Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008:37).    
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7.1 Frågeställningarnas besvarande 

 
Som jag beskrivit tidigare har jag i min studie inte haft som syfte att bekräfta en hypotes, men 

för att återknyta till diskussionen kring min förförståelse vill jag sammanfattningsvis lyfta 

fram centrala teman i frågeställningarnas besvarande samt relatera till min tidigare 

förförståelse.   

Hur upplever socialarbetarna organisationen och möjligheten att påverka 

denna? 

Min förförståelse i denna fråga baserade sig på en tanke om att socialarbetarna som jag skulle 

intervjua upplever att de inte har några större möjligheter att påverka organisationen inom 

vilken de verkar. Vad jag fick reda på i intervjuerna var att de flesta av socialarbetarna sa sig 

uppleva att de på många sätt inte har möjlighet att påverka sin organisation vad gäller 

resurser, ekonomiska medel och det fysiska rummet. Däremot upplevde flertalet av 

intervjupersonerna att de har möjlighet till viss inverkan inom organisationen på så sätt att de 

kan uttrycka åsikter och framföra idéer om exempelvis de arbetsmetoder de använder eller 

vad de skulle önska för sin organisation. Problematiken ligger däremot i nästa steg när 

socialarbetarnas idéer och förslag ska föras vidare och när de inte får något gehör från 

politiker. Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte också att de upplever sig ha ett relativt 

fritt arbete där de har möjlighet att arbeta självständigt men också har tillgång till stöd och 

samarbete med kollegor genom exempelvis multiprofessionella arbetslag.  

Avsaknaden av handledning var ett återkommande tema i intervjuerna och ingen av 

intervjupersonerna kunde berätta att de har återkommande handledning på sin arbetsplats. 

Handledningen, som ersätts med samtal och diskussioner med kollegor, saknas och att införa 

handledning skulle vara en konkret åtgärd för att underlätta och förbättra socialarbetarnas 

arbetsförhållanden. Även om intervjupersonerna inte upplever sig kunna påverka sin 

organisation i den utsträckning som de skulle önska upplevde jag inte att det fanns någon 

bitterhet eller negativitet riktad mot organisationen från socialarbetarnas sida, vilket jag trott 

att jag skulle stöta på. Istället riktas denna negativitet och missnöjdhet mot politiken, 

ekonomin och högre instanser.  
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På vilket sätt upplever socialarbetarna att politik påverkar organisationen och 

deras arbetssituation? 

Det framkom tydligt i intervjuerna att samtliga intervjupersoner är missnöjda med politiken 

som förs i landet och särskilt den som berör det sociala arbetet med missbruk och 

missbruksvården. Politiken är vad som styr ekonomin och således är politiken det största 

problemet som hindrar missbruksvården från att utvecklas i den takt eller riktning som många 

av intervjupersonerna önskar. Politiken påverkar organisationerna på så sätt att de inte får 

tillräckliga resurser för att exempelvis utöka sin verksamhet, trots att det finns ett tydligt 

behov av detta. Det saknas personal och de socialarbetare som arbetar inom organisationerna 

saknar adekvata utrymmen för att kunna hålla samtal med sina klienter, vilket begränsar dem i 

deras arbete. Vidare är fortbildning ytterligare en aspekt i socialarbetarnas arbetssituation som 

begränsas av politiken och bristande resurser då det fattas medel för vidareutbildning, projekt 

och dylikt för personalen.   

Flera av intervjupersonerna sa sig vara apolitiska, att de tappat tilltron till politiker, systemet 

och hoppet om att de som sitter vid makten kommer göra någonting för att förändra 

situationen till det bättre. Jag upplevde det dock som att samtliga intervjupersoner är väl 

insatta och medvetna om den politiska situationen som råder i landet. Det gick att uttyda en 

uppgivenhet och en känsla av maktlöshet inför den politiska och ekonomiska situationen, en 

uppgivenhet som bidrar till en uppfattning om att politiken påverkar intervjupersonernas 

arbetssituation på ett negativt sätt och att det är allmänt känt att politikens värld är en värld för 

sig som inte stämmer överrens med verkligheten.              

Hur upplever socialarbetarna sin yrkesroll i relation till organisationen och 

samhället?  

Socialarbetarna är representanter för sin organisation men många upplever att de blir 

bedömda utifrån klienterna de behandlar och deras problem istället för utifrån professionen. 

Jag blev förvånad när intervjupersonerna berättade att de råkat ut för att annan vårdpersonal 

liksom människor i samhället, identifierar dem med klienterna. Att klientrollen är 

stigmatiserande är väl känt men att socialarbetarrollen stigmatiseras och bedöms utifrån det 

klientel som de arbetar med är en diskussion som mer sällan lyfts fram. Motståndet som 

socialarbetarna möter från övriga samhället när det kommer till samarbete kring 

missbruksvården är många gånger ett hinder i arbetet och intervjupersonerna i studien betonar 

att samhället behöver utbildas för att förstå problematiken kring missbruk. För att utbilda 
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allmänheten behöver man bland annat arbeta preventivt inom skolor och arbeta för att sprida 

information om missbruk. En sådan verksamhet kräver dock ekonomiska resurser och 

återigen står man inför samma problem där politiken som förs i landet inte prioriterar dessa 

frågor och således heller inte fördelar några resurser till sådana ändamål.  

Likt Hasenfelds (1983) resonemang om att organisationer och socialarbetare är företrädare för 

samhälleliga ideologier och normer, verkade intervjupersonerna uppfatta sin yrkesroll som 

någon som verkar för att ta hand om de problem som inte är önskvärda av övriga samhället. 

Arbetet som socialarbetarna utför syftar till att i enlighet med det samhälleliga normsystemet 

och med hjälp av de medel de har att tillgå, reintegrera klienter i samhällsordningen men 

gärna utan att civilsamhället behöver bli inblandat. Socialarbetarna måste i sin yrkesroll leva 

upp till dessa krav för att organisationen inte ska förlora legitimitet.   

Flera av intervjupersonerna sa att de inte upplever sig ha en utpräglad maktposition i 

förhållandet till klienterna. Perrow (1986:121) menar att tjänstemän inte alltid är medvetna 

om den makt de besitter och således heller inte reflekterar över den. Det framkom dock i vissa 

av intervjuerna att det finns vissa maktaspekter i socialarbetarrollen som de professionella 

måste förhålla sig till men som kan vara svåra att medvetengöra i det dagliga arbetet. 

Möjligtvis påverkas intervjupersonerna i sin yrkesroll av en uppfattning om att det finns en 

jämställdhet i relationen till klienterna då samtliga intervjupersoner uttryckte att de känner en 

maktlöshet inför högre instanser och politiker. Jag kan dock se en problematik i att så många 

av intervjupersonerna verkade omedvetna om den makt deras yrkesroll medför. Detta är enligt 

min mening en av indikatorerna på att det finns ett behov av såväl handledning inom 

organisationerna såväl som fortbildning för personalen.       

 

7.2 Framtida forskning 

Ett förslag för framtida forskning inom ämnet skulle vara att utöka studien och göra samma 

typ av studie där man undersöker socialarbetares upplevelser av sin arbetssituation och 

påverkande aspekter inom missbruksvården i hela Bosnien och Hercegovina. Om vi, trots det 

begränsade urvalet intervjupersoner, antar att denna studie är representativ för hur 

socialarbetare upplever sitt arbete och sin situation finns det ett behov av förändring av 

missbruksvården på en politisk nivå. Förutom att bidra till det undermåliga forskningsfältet 

skulle en nationell undersökning kunna användas som underlag för att påverka politiska 

beslut. Vidare forskning skulle också kunna innefatta undersökningar på organisatorisk och 
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policynivå, med intervjuer av ledning och politiker för att skapa en uppfattning om deras 

upplevelser och jämföra dem med socialarbetarnas syn på de problem och brister som finns 

samt vad som kan göras för att undvika dessa. Även om vidare forskning är nödvändig tror 

jag att det är lika viktigt att fokusera på praktiska lösningar och vad som faktiskt är möjligt att 

göra för att uppmuntra socialarbetarna att engagera sig och lyfta fram sina åsikter, 

erfarenheter och den egna professionen i offentlighetens ljus. Samtidigt är det också viktigt att 

hitta alternativa sätt att hantera situationen på med de medel som finns att tillgå då Bosnien 

och Hercegovinas politiska och ekonomiska situation inte ser ut att förändras till det bättre 

inom den närmaste framtiden (jmf Liotta, 2000:102).   
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrund 

 Kan du berätta om din utbildning och arbetslivserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter på din nuvarande arbetsplats? 

Organisationen 

 Kan du beskriva din arbetsplats och organisationen?  

 Vilka officiella mål har organisationen med sin verksamhet?  

 Hur upplever du de organisatoriska ramarna? Finns det några begränsningar, i så fall 

vilka?  

 Upplever du att de organisatoriska ramarna påverkar ditt arbete? Varför/varför inte 

och på vilket sätt?  

 Vilka faktorer upplever du påverkar organisationens och ditt arbete mest? På vilket 

sätt? 

Politik 

 Upplever du att det politiska läget i landet påverkar er organisation? 

 Upplever du att det politiska läget påverkar din arbetssituation?   

 Upplever du att det politiska läget direkt eller indirekt, påverkar era klienters kontakt 

organisationen? 

Professionella begränsningar  

 Upplever du att du har tillräckliga resurser för att utföra ditt arbete så som du önskar?  

 Upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation och 

organisationens/verksamhetens utformning?   

 Finns det någonting som du skulle vilja förändra i din arbetssituation? Inom 

organisationen?  

Klienterna  

 Upplever du att du i ditt arbete kan erbjuda dina klienter den hjälp du önskar erbjuda 

dem? 

 Upplever du att din organisation och era klienter är rättvist företrädda i samhället när 

det gäller exempelvis fördelning av resurser?  

 

 

 Finns det någonting som du skulle vilja tillägga?  


