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Abstract 
 
Author: Klara Sandquist 
Title: Differentiation in social work. A study of job ads in the labor market for 
social workers. 
Supervisor: Dolf Tops 
 
Social work as a profession is a discussed topic, in fact it is often considered to be 
a semi profession, because it is not that traditional compared to other professional 
groups. The work field of social work is very wide, with different types of work 
and where people with different educations are operating. Therefore, the aim of 
this study was to describe and analyze the qualifications required in job ads for 
social workers. In addition, the research aimed to describe the differentiation in 
relation to work field and principal of the organizations. The purpose of this essay 
was also to discuss the results in the perspective of social work as a profession. 
The study is based on a quantitative method and the analyzed material is gathered 
from the Swedish website Arbetsformedlingen.se, which is a jobseekers site with 
available job vacancies. The overall result shows that the mandatory demand for 
social work education and work experience appear in approximately fifty percent 
of the job ads, which is pretty low in the perspective of a profession. To be 
considered a classical profession, professionals within a certain work area should 
have monopoly within its work practice. A plausible interpretation of the result is 
that people with different kinds of educations can enter the work field of social 
work. The result also shows that there is a differentiation in the demand for 
qualification in different work fields and in private or public organization. Some 
work fields are high in some variables and low in other. Characteristic for private 
organizations are that they have a higher demand on qualities and experience in 
their job ads. The labor market for social workers also implies low career paths 
since there is not a high demand on further education and special qualities such as 
being familiar with a special work method.  
 
 
Keywords: Social work, social worker, job ad, qualification, principal, work 
field, profession.   
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Förord 
	  
Jag vill främst tacka min handledare Dolf Tops för ett bra samarbete och för 

många kloka råd på vägen. Även SPSS-läraren Lars Wahlgren har varit delaktig i 

processen och gett mig vägledning i hanteringen av SPSS. Ett tack riktas också till 

min pojkvän som fungerat som bollplank och stöd genom hela uppsatsskrivandet.    
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1 Inledning 
 

När jag påbörjade socionomutbildningen hade vi en kurs i socialt arbete. Vår 

föreläsare hade då en diskussion om vad socialt arbete är. Något som han sa och 

som har följt med mig genom hela utbildningen är att ”socialt arbete är konst”.  

Att socionomyrket upplevs som flummigt har sedan blivit påtagligt till och från 

genom hela utbildningen. Jag får ständigt frågan: vad gör en socionom 

egentligen? Något som till och med jag har svårt att svara på ibland. När jag nu 

står i sluttampen av min utbildning ville jag därför undersöka hur viktig 

socionomutbildningen är för att kunna jobba inom socialt arbete och adekvata 

yrkesfält. Hade en liknande studie gjorts på till exempel advokater, läkare eller 

sjuksköterskor hade det varit förhållandevis lätt att identifiera utbildningens 

betydelse för att kunna jobba inom respektive yrkesfält. 

 

Många i Sverige lägger mycket tid och energi på att skaffa sig en 

högskoleutbildning. Många får ta CSN-lån som sedan kan ta en stor del av livet 

att betala tillbaka. Självklart vill man då att ens utbildning ska leda till jobb för att 

utbildningen ska vara värd investeringen i form av tid och pengar. Man kan se en 

trend i Sverige att utbildningskravet ökat sedan 1970-talet och andelen jobb utan 

utbildningskrav utöver grundskolan har minskat med 50 procent (Karlsson & 

Skånberg, 2012). Vad som dock är uppseendeväckande är att utbildningsnivån 

ökat i ännu högre takt än utbildningskravet (ibid.). Även Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsprognos för 2013 visar på att arbetsgivarna har blivit strängare i 

kravet på utbildning och arbeten som endast kräver gymnasiekompetens är det 

stor konkurrens om (Arbetsförmedlingen, 2013). Genom att skaffa sig en 

utbildning förväntas man därför att skapa större chanser till att få ett arbete. 

1.2 Problemformulering 
Bara för att man utbildar sig behöver det inte innebära att man har ensamrätt på 

vissa yrken eller tjänster. Professioner har länge fört en kamp för att etablera, 

utvidga och säkerhetsställa deras auktoritet (Beckman, 1989).  Detta gäller både 

deras ställning gentemot samhället och andra professioner som vill ha tillgång till 

samma revir (ibid.).  
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Kravet på utbildning och utbildningens betydelse för att kunna jobba inom ett 

visst arbetsområde beror på vilket yrke man har studerat till och vilken profession 

yrket tillhör. Väletablerade professioner med hög auktoritet och 

legitimationssystem, gör det möjligt att utestänga andra grupper att utföra 

professionens uppgifter (Johnsson & Lindgren, 1999). Till dessa har sedan länge 

klassiska yrken tillhört såsom läkare, jurister, psykologer och präster 

(Christoffersen, 2007).  

 

Socionomyrket däremot benämns oftast som en semiprofession, som ett 

mellanting mellan väletablerade professioner och icke-professioner, eftersom den 

inte har samma självständighet som professioner gentemot samhället och andra 

grupper (Johnsson & Lindgren, 1999). Vidare menar Jonsson och Lindgren 

(1999) att socionomers yrkesroll oftast upplevs som otydlig och diffus. Den 

beskrivs som komplex eftersom i arbetet finns det oftast motstridiga krav och en 

svårighet med att beskriva vad man egentligen gör.  

 

Socionomyrkets professionsställning är omdebatterad, likaså 

professionsbegreppet (Johnsson & Lindgren, 1999; Wingfors, 2004). 

Akademikerförbundet SSR har länge kämpat för att socionomer ska få en 

yrkeslegitimation, utan vidare genomslag (Wingfors, 2004). Den senaste debatten 

och en eventuell lösning på legitimationsfrågan handlar om en legitimation inom 

olika organisationer och arbetsområden i socialt arbete. Enligt ett 

pressmeddelande från SSR har socialstyrelsen nu fått i uppdrag från regeringen att 

utforma en utbildning som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och 

sjukvården (SSR, 2013). Vidare har privatiseringen i välfärdsprofessioner och 

socialt arbete öppnat upp nya arbetsmöjligheter för socionomer. Dellgran och 

Höjer (2005) menar att en privatisering kan ses som en individuell 

professionaliseringsstrategi. Att undersöka hur viktig utbildningen är för 

socionomer när de söker arbeten inom adekvat yrkesfält och om det finns en 

skillnad i kravet på utbildning beroende på arbetsområde och huvudmannaskap 

anser jag därför ligger rätt i tiden och har relevans för socialt arbete. 
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I min uppsats har jag för avsikt att undersöka hur socionomutbildningen, som 

leder till en yrkesexamen, framställs i jobbannonser för socialt arbete och på så 

sätt få en förståelse för utbildningens betydelse för att bli aktuell för en 

anställning. Jag vill även undersöka om det finns några skillnader mellan olika 

arbetsområden inom yrkesfältet för socionomer och mellan offentligt och privat 

huvudmannaskap1. Genom att studera förekomsten av socionomutbildning som ett 

krav i annonserna kan jag få en förståelse för hur betydelsefull utbildningen är. 

Jag har även för avsikt att undersöka andra krav och meriter såsom krav på 

erfarenhet, vidareutbildning och att man ska ha erfarenhet av en viss metod. I min 

uppsats vill jag med hjälp av jobbannonserna få en bild av hur stark 

socionomutbildningen är som profession och hur skillnaden ser ut mellan olika 

arbetsområden och huvudmannaskap.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera socionomutbildningens status i 

jobbannonser för socialt arbete, samt belysa yrkeserfarenhet och kompetens som 

efterfrågas. Syftet med studien är också att beskriva och analysera hur de olika 

framställningarna i jobbannonserna samspelar med olika arbetsområden och 

huvudmannaskap. För att besvara mitt syfte har jag valt att utgå från nedanstående 

frågeställningar: 

 

- Vilka krav på socionomexamen och yrkeserfarenhet finns i 

Arbetsförmedlingens jobbannonser? 

- Vilka krav på vidareutbildning och erfarenhet av någon metod finns i 

Arbetsförmedlingens jobbannonser?  

- Vilka skillnader i kraven finns beroende på vilken tjänst inom olika 

arbetsområden som utannonseras? 

- Vilka skillnader i kraven finns beroende på huvudmannaskap? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I offentlig sektor räknar jag de anställda som har staten, landstingen eller kommunerna som 
arbetsgivare. I privat sektor räknar jag de anställda som har någon annan arbetsgivare än de ovan 
nämnda. Även  anställda i Svenska Kyrkan ingår i den privata sektorn. 	  
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2 Bakgrund 
2.1 Professionsbegreppet 
Professionsbegreppet är omdiskuterat och det finns inte en entydig förklaring till 

begreppet (Johnsson & Lindgren, 1999). Ordet profession kommer från latinska 

ordet ”professio” som betyder erkännande, uppgift eller yrke (Selander, 1989). De 

flesta forskare som studerat professioner och professionalisering har tilldelat 

begreppet en specifik betydelse inom en teoretisk tankeram och på så sätt har 

begreppet fått en speciell innebörd.  Kriterium och synsätt kan därför se olika ut 

beroende på hur forskaren tillämpat begreppet (ibid.). 

 

Enligt Christoffersen (2007) finns det en äldre och nyare definition av ordet 

profession. Den äldre och idealtypiska versionen beskriver han genom Torgersens 

(1972) definition av en profession. Ur den kan man urskilja tre huvudmoment. För 

det första är en profession en bestämd yrkesutövning som man oftast arbetar i på 

heltid. Det är inget man gör vid sidan av eller som en fritidssyssla. Alla yrken 

klassas dock inte som en profession.  
 
Det andra momentet är att de som utövar yrket kan göra detta genom att de skaffat 

sig den kunskap som yrket kräver genom en bestämd utbildning. Det finns också 

ett krav på att utbildningen ska vara lång och formell och avslutas med 

examensbevis. Det är också vanligt att man betonar en akademisk utbildning och 

utesluter praktiska yrkesutbildningar. Ett ytterligare kriterium är att ett 

vetenskapligt ämne ska ligga till grund för professionen (Christoffersen, 2007). 

Den specialiserade utbildningen ger en unik kunskapsbas som ger de 

professionella en auktoritet att som inte kan ifrågasättas av andra professioner 

eller lekmän (Johnsson & Lindgren, 1999). 

 

Det tredje momentet handlar om att professionen ska ha monopol på 

yrkesutövningen inom sitt område. Om flera utbildningar ger tillträde till samma 

yrkesutövning, utgör inte yrket en profession. Monopolet fås genom att man har 

den nödvändiga utbildningen och på så vis ett erkännande från allmänheten att 

man har behörighet att utföra de arbetsuppgifter som yrket kräver (Christoffersen, 

2007). De två vanligaste metoderna yrkesgrupper använder sig av, för att erövra 
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yrkesutövning och utesluta andra grupper, är med hjälp av lagstiftning respektive 

olika former av examensbevis (Wingfors, 2004). 

 

Den idealtypiska definitionen av en profession är väldigt snäv, det var väldigt 

strikt vilka yrken som tillhörde en profession och vilka som inte gjorde det. 

Typiska yrkesgrupper inom ramen för den gamla definitionen är läkare, 

advokater, psykologer och präster. Vissa yrken uppfyllde en del av kraven men 

föll på andra. De yrkesgrupper som inte helt uppfyllde kraven kunde man kalla för 

halvprofessionella yrken eller semiprofessioner. Problemet med dessa yrken 

kunde vara att de inte hade tillräckligt lång utbildning, det ingick för mycket 

praktik i utbildningen eller att yrket inte var grundat på ett eget vetenskapligt 

ämne (Christoffersen, 2007). 

 

Idag har gränserna mellan den äldre definitionen av professioner och 

semiprofessioner suddats ut. Man kan säga att det har skett en demokratisering av 

ordet profession, idag talar man även om semiprofessioner som professioner. För 

den delen har inte de gamla kriterierna suddats ut, utan de har spelat en viktig roll 

i standarderna som semiprofessionerna försökt leva upp till (Christoffersen, 

2007). Man talar också om att olika yrken har olika grad av profession, utefter en 

hierarkisk skala, istället för entydiga gränser (Molander & Terum, 2008). 

2.2 Professionernas kamp 
Professioner kämpar för att karva ut nischer för att få, såväl statens som 

allmänhetens förtroende att ensamt utföra vissa arbetsuppgifter. Den unika 

kunskapsbasen spelar en viktig roll för professioner, det är den som är avgörande i 

konkurrensen med andra grupper. Genom sin speciella kunskap kan den 

professionelle bättre än andra avgöra vad som bör göras i situationer inom 

adekvat arbetsområde (Kullberg, 2012). Det breda kunskapsfältet, bristfällig 

autonomi och en underordnad roll har gjort att man ofta benämner socialt arbete 

och socialarbetarna som en semiprofession (Wingfors, 2004; Johnsson & 

Lindgren, 1999). Socialarbetarna är oftast verksamma inom hierarkiska 

organisationer som styrs av lagar och regler snarare än av legitimation av ett 

kunskapsområde (Johnsson & Lindegren, 1999). 
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Professioner har länge fört en kamp för att etablera, utvidga och säkerhetsställa 

deras auktoritet. Detta gäller både deras ställning gentemot samhället och andra 

professioner som vill ha tillgång till samma revir (Beckman, 1989). De skydd mot 

inskränkning på yrkesområdet som yrkesgrupper utvecklar fungerar med olika 

kraft. Exempel på skydd är legitimationsförfaranden, auktorisation av 

medlemmar, titlar och/eller examina. Även genom aktiv marknadsföring kan 

professionerna själva stärka sin profession och bidra till de normsystem som 

avgränsar deras yrkesutövning (Wingfors, 2004).  

 

Socionomutbildningen blev en akademisk universitetsutbildning 1977, samtidigt 

som socialt arbete blev ett eget forskningsämne (Kullberg, 2012). Därmed har 

socionomer en utbildning som uppfyller många av de krav som bör ställas på en 

professionsutbildning – ”att den ska vara av viss längd, kräva vissa 

förkunskapskrav och ha ett innehåll som hämtas från vetenskap” (Kullberg, 2012, 

sid. 24). Även Dellgran och Höjer (2005) skriver om en rad olika 

professionshöjande händelser för socionomer, bland annat etableringen av 

begreppet socialt arbete vid förra sekelskiftet, etableringen av 

examensbeteckningen socionom, bildandet av intresseorganisationer och 

fackföreningar och ansträngningar att förvetenskapliga det praktiska arbetet. 

Någon legitimation för socionomer har dock ännu inte blivit verklighet trots en 

mångårig kamp för att få staten, genom ett legitimationsförfarande, säkra det 

sociala arbetets status och gränser (ibid.). 

3 Metod och material 
3.1 Val av metod 
Jag valde att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys vilket passar mitt 

syfte eftersom denna metod lämpar sig bäst för att studera förekomsten av 

innehållsliga kategorier som är av intresse (Bryman, 2002; Esaiasson, 2012). Jag 

har för avsikt att undersöka utbildningens betydelse för en anställning genom att 

studera förekomsten av krav på socionomexamen i jobbannonserna. En 

innehållsanalys är mycket användbar när det kommer till att studera hur stor 

frekvens och utrymme som ett visst tema får (Esaiasson, 2012 ). Jag har även för 

avsikt att studera förekomsten av andra krav och meriter såsom krav på 
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erfarenhet, vidareutbildning och erfarenhet av en viss metod. Frekvens och 

utrymme är viktigt när det kommer till innehållsanalyser och svarar på hur 

centralt och viktigt något är (ibid.). 

  

Jag övervägde att göra en kvalitativ diskursanalys. Valet stod mellan dessa två 

tillvägagångssätt eftersom jag tidigt visste att jag ville undersöka jobbannonser. 

Jag kunde därför utesluta andra tillvägagångssätt såsom enkäter, intervjuer 

och/eller observationer. Boréus (2011) menar att det finns en fördel att studera 

texter inom samhällsvetenskapen. Texter påverkar människor och säger något om 

hur samhället är eller borde vara beskaffat (ibid.). Valet slutade som nämnt ovan 

på en kvantitativ innehållsanalys eftersom en av metodens fördelar är att man kan 

gå igenom stora datamaterial på en relativt kort tid (Esaiasson, 2012). Även andra 

fördelar med metoden är att det personliga tolkningsutrymmet är mindre och 

generaliserbarheten större än vid en kvalitativ metod (Bryman, 2002). 

2.2 Metodens förtjänster och begränsningar 
Genom att man i förväg tydligt specificerar hur man ska klassificera delar av 

råmaterialet och sedan gör detta på ett konsekvent sätt, ökar objektiviteten och det 

finns stora möjligheter att upprepa studien. Kvantifieringen, systematiken och 

objektiviteten i metoden möjliggör ett resultat med en viss grad av säkerhet och 

systematik (Bryman, 2002). 

 

Genom att man använder sig av ett redan färdigt material, i mitt fall jobbannonser, 

påverkas inte materialet av forskarens närvaro, till skillnad från en intervju där 

intervjupersonen kan bli påverkad av intervjuarens attityd (Bryman, 2002; Körner 

& Wahlgren, 2005).	  I likhet med de flesta andra metoder påverkas dock vad som 

ska studeras, vilket fenomen som ska beskrivas eller förklaras, samt vilka värden 

eller egenskaper som kan antas av forskaren - det vill säga val av analysenheter, 

variabler och variabelvärden (Esaiasson, 2012). 

 

En svag sida med en innehållsanalys är att eftersom metoden bygger på redan 

befintliga dokument kommer dokumentens kvalité påverka studien. En studie kan 

bara vara så bra som dokumenten den bygger på (Bryman, 2002).  
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En annan begränsning med metoden är att den inte kan svara på varför-frågor. 

Man kan med hjälp av metoden komma fram till hur något är eller hur sambandet 

mellan olika variabler ser ut men inte varför det är så (Bryman, 2002).  Med hjälp 

av en kvalitativ metod kan man gå in mer på djupet och få en bättre förståelse av 

ett fenomen (ibid.).  

3.3 Reliabilitet och validitet 
Huruvida en metod är reliabel eller inte handlar om hur tillförlitliga 

mätinstrumenten är, om man får samma resultat vid upprepade mätningar 

(Bryman, 2002). Vid en innehållsanalys handlar det om att variablerna ska vara 

klart skilda från varandra och att endast ett variabelvärde ska stämma överens 

med varje annons (Esaiasson, 2012). Jag har därför utformat variablerna med 

tillhörande variabelvärden så enkelt som möjligt och så att endast ett 

variabelvärde har stämt in på varje annons. Jag har även så utförligt som möjligt 

beskrivit mitt tillvägagångssätt och hur jag har kodat materialet. För att öka 

reliabiliteten ytterligare sammanställde jag i början av studien olika 

kodningsregler och kodningsprinciper som jag har kunnat luta mig tillbaka på vid 

svåra fall. 

 

Trots att en innehållsanalys innebär mindre tolkningsutrymme än kvalitativa 

metoder kan man inte helt komma ifrån att kodningen innebär en viss tolkning 

från forskarens sida. Kodaren måste göra vissa tolkningar för att kunna placera 

innehållet i rätt kategori. Vid dessa fall måste man då utgå ifrån de 

vardagskunskaper man har som medlem av en viss kultur (Bryman, 2002). De 

gånger jag behövt göra vissa tolkningar, till exempel tolka meningar och 

synonymer, har jag försökt göra detta på ett så konsekvent sätt som möjligt och 

genom att följa de specifika kodningsreglerna som jag hade satt upp. De annonser 

som jag var osäker på hur jag skulle koda markerade jag, sedan gick jag tillbaka 

till dessa annonser och jämförde så att mina tolkningar stämde överens med 

varandra. 

 

Det finns en svårighet med att upprepa mätningen vid ett senare tillfälle eftersom 

jobbannonserna endast finns tillgängliga under en viss tidsperiod. Jag har därför 
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sparat de annonser som jag utgår ifrån på en extern hårddisk för att öka metodens 

reliabilitet. 

 

Validitet handlar om att man mäter det man avser att mäta och om de slutsatser 

som genererats från undersökningen hänger ihop med studiens syfte (Bryman, 

2002). I en innehållsanalys handlar detta främst om att variablerna som använts 

för att klassificera innehållet mäter det som man avser att mäta (Esaiasson, 2012). 

Genom att använda mig av variabler som står i relation till utbildning, erfarenhet 

och andra färdigheter kan jag med hjälp av dessa skapa en förståelse för hur 

utbildningen framställs och dess betydelse för en anställning, vilket 

överensstämmer med mitt syfte.  

3.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets (2009) forskningsetiska principer är det viktigt att 

överväga forskningskravet gentemot individskyddskravet, att väga den förväntade 

kunskapen mot eventuella risker för berörda undersökningsdeltagare. 

Individskyddskravet handlar om fyra grundläggande krav; att ge information om 

studiens syfte, att få deltagarnas samtycke, att inte röja någons identitet samt att 

inte använda insamlade uppgifter till annat än vad studien är avsedd för. 

 

Eftersom min empiri består av jobbannonser som är offentliga och finns 

tillgängliga på internet samt att studien inte berör några enskilda individer anser 

jag att de etiska principerna inte påverkar utformningen av min studie. Jag 

kommer inte koda eller nämna några namn från jobbannonserna, därför är inte 

samtyckeskravet eller konfidentialitetskravet relevant i min studie. Jag anser inte 

heller att min studie är av sådan känslig natur att det kan kränka eller vara till men 

för någon enskild individ.  
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4 Tillvägagångssätt 
4.1 Val av media 
I studien har jag använt mig av jobbannonser inom socialt arbete från 

Arbetsförmedlingens hemsida (http://www.arbetsformedlingen.se/platsbanken). 

På hemsidan kan man söka arbeten via yrken. Genom att först ha klickat på 

”socialt arbete” och sedan vidare på ”socialsekreterare och kuratorer” kom jag 

fram till jobbannonser som sammankopplas med socialt arbete och 

socionomyrket. Gruppen ”socialsekreterare och kuratorer” var i sin tur indelad i 

33 olika yrken så som ”biståndshandläggare/biståndsbedömare”, ”LSS-

handläggare”, ”socionom”, ”socialsekreterare”, ”kurator”, med flera.  

 

Det är lite förvirrande att på Arbetsförmedlingen heter yrkesgruppen 

”socialsekreterare och kuratorer” istället för socionom. Jag gjorde ändå 

bedömningen att gruppen omfattade arbeten som jag förväntade mig främst 

tillskrivs socionomer. Även att de olika områdena inom yrkesgruppen nämns som 

yrken skapade en förvirring. När jag i fortsättningen talar om yrken är det utifrån 

Arbetsförmedlingens kategorisering, när jag talar om arbetsområden är det min 

indelning av de olika yrkena. 

 

En jobbannons ger en första bild över vilka kunskaper och färdigheter som 

förväntas av den arbetssökande. Arbetsförmedlingen har en rikstäckande 

platsbank för jobbannonser och når en bred och varierad publik, detta gör den till 

en viktig och intressant aktör att studera. Bland nyexaminerade socionomer från 

Socialhögskolan vid Lunds universitet nämns Arbetsförmedlingen som en viktig 

kontakt till nuvarande arbetsplats (Tops, 2012). 

 

Min empiri består av alla annonser inom yrkesgruppen ”socialsekreterare och 

kuratorer” som fanns tillgängliga på Arbetsförmedlingens hemsida den 28 mars 

2013, som då sparades ner. Enligt Bryman (2002) styrs tidsperioden vid en 

innehållsanalys oftast av tiden när en viss händelse inträffar. När det kommer till 

pågående eller generella fenomen, är det en mer öppen fråga om när studien ska 

inledas och avslutas. Sannolikhetsurval kan med lätthet anpassas till ett urval av 

datum eller tidsperiod (ibid.). Anledningen till varför jag valde det aktuella 
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datumet för insamlingen av min empiri är för att det var den månaden jag började 

studien. Eftersom arbetet är tidsbegränsat och jag inte har tillgång till annonser 

tillbaka i tiden valdes bara ett datum. En annons finns tillgänglig på hemsidan i ett 

par veckor, därför hade inte variationen i empirin ökat nämnvärt om jag istället 

valt att studera flera datum eller annonser över en viss period, som hade rymts 

inom ramen för uppsatsperioden.  

 

Eftersom det kan förekomma vissa säsongsvariationer, beroende på vilken tid på 

året som jobbannonserna ligger ute, skulle det kunna påverka generaliserbarheten 

i urvalet och snedvrida resultatet (Bryman, 2002). Sommarjobb förekommer till 

exempel bara på våren. För min studie ser jag inte detta som något problem, jag 

har inte för avsikt att jämföra hur stort utrymme eller frekvens olika 

anställningsformer har. En viss påverkan kan detta dock ha på resultatet, beroende 

på hur många sommarjobb som annonseras inom respektive arbetsområde. 

4.2 Urval av annonser 
Sammanlagt fanns det 391 stycken jobbannonser inom yrkesgruppen 

”socialsekreterare och kuratorer” som var fördelade på 21 olika yrken vid det 

aktuella datumet, 12 yrken hade inga lediga tjänster och är därför inte med i 

studien.  

 

Mitt urval består av 337 stycken annonser. Jag valde att avgränsa mig inom yrket 

”socialsekreterare”, där det fanns 130 annonser, för att få en jämnare fördelning 

på de olika arbetsområden som jag delade in annonserna i (se nedan). Jag 

avgränsade mig genom att sluta koda annonserna inom detta yrke efter 79 

annonser. Jag hade då fått ihop 70 stycken annonser som jag själv tilldelat 

variabelvärdet socialsekreterare inom variabeln arbetsområde och 9 stycken 

annonser som jag tilldelat andra variabelvärden. De resterande 51 annonser som 

jag sparat ner från yrket har jag därför inte öppnat. Jag valde just 70 stycken 

eftersom det var det antalet annonser som det näst största arbetsområdet hade 

(biståndshandläggare, se nedan). Jag valde även att ta bort tre annonser som jag 

inte ansåg tillhörde yrkesgruppen. Dessa hade rubrikerna; ”Arbetsterapeut på 

Arbetscentrum”, ”Studiecoach” och ”Securitas Direkt söker Fältsäljare”. I alla 

andra arbetsområden finns samtliga annonser med som fanns på hemsidan. 
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Jag har valt att studera den delen av jobbannonserna som handlar om kraven och 

meriterna. Jag avgränsade mig från kommuninformationen och 

arbetsplatsbeskrivningen då detta inte är av relevans för min studie. 

 

4.3 Indelning av arbetsområdena 
När alla annonser var insamlade var det dags att göra nästa steg. Det som jag då 

gjorde var att jag delade in alla Arbetsförmedlingens yrken i sex olika 

arbetsområden; socialsekreterare, socionom, kurator biståndshandläggare, familj 

och övriga arbeten. 

 

- Yrkena ”socialsekreterare” och ”socionom” fick ha kvar sina ursprungliga 

namn och uppsättning annonser som fanns på Arbetsförmedlingens 

hemsida och blev varsitt arbetsområde, socialsekreterare respektive 

socionom. Som jag nämnt innan är det arbetsförmedlingens kategorisering 

av yrkena. Till yrket socialsekreterare utannonserades främst en 

socialsekreterare till ett socialkontor. Till socionom efterfrågades en 

socionom till verksamheter av mer varierande slag än socialtjänsten. 

 

- Till arbetsområdet kurator indelades alla annonser inom yrkena; ”kurator”, 

”sjukhuskurator”, ”skolkurator”, ”omsorgskurator” och 

”primärvårdskurator”.  

 

- Till arbetsområdet biståndshandläggare indelades; 

”biståndsbedömare/biståndshandläggare” och ”LSS-handläggare”.  

 

- Till arbetsområdet familj indelades; ”familjebehandlare”, 

”familjehemssekreterare”, ”familjepedagog”, 

”familjerådgivare/familjeterapeut” och ”familjerättssekreterare”.  

 

- Till arbetsområdet övriga arbeten indelades de resterande yrkena; 

”flyktingsamordnare/flyktingkonsulent”, ”frivårdsinspektör”, 

”fältassistent”, ”församlingsdiakon”, ”diakon” och ”invandrarsekreterare”.  
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Jag lät i stort sätt arbetsområdena ovan ha kvar de annonser som fanns inom 

respektive yrke, sparade rakt av från arbetsförmedlingens hemsida, om det inte 

tydligt framkom av rubriken att en annons hamnat under fel område. Jag flyttade 

då annonsen till det arbetsområde som bäst stämde överens med annonsen. 

Exempelvis flera kuratorsyrken låg under kategorin socionom. 

 

Tabell 1 visar fördelningen på arbetsområde där socialsekreterare och 

biståndshandläggare är de största grupperna.  

 

 

4.4 Utformning av kodningsschema 
Mitt verktyg består av ett kodningsschema utformat i statistikprogrammet SPSS. 

Kodningen innehåller 15 olika variabler vilket möjliggör många val och varianter 

för analysen (se bilaga 1). Med hjälp av SPSS har jag även sammanställt och 

analyserat materialet, genom att sammanfoga variabler och göra tabeller. Alla 

variabler finns inte med i resultatet och analysen eftersom det hade blivit för 

omfattande. 

 

Jag ville använda mig av begrepp och variabler med anknytning till 

professionsbegreppet. Enligt den idealtypiska definitionen är en profession en 

bestämd yrkesutövning som man oftast arbetar i på heltid, alltså ingen 

fritidssyssla (Christoffersen, 2007). De som utövar yrket kan göra detta genom att 

de skaffat sig den kunskap som yrket kräver genom bestämd utbildning och 

professionen ska ha monopol på yrkesutövningen inom sitt område (ibid.). Genom 

Tabell 1. Jobbannonserna fördelat 
på arbetsområde. 

Arbetsområde	  
Antal	  
(n)	  

Andel	  
(%)	  

Socialsekreterare	   70	   20,8	  
Biståndshandläggare	   70	   20,8	  
Kurator	   64	   19,0	  
Socionom	   68	   20,2	  
Familj	   36	   10,7	  
Övriga	   29	   8,6	  
Totalt	   337	   100	  
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att räkna förekomsten av socionomutbildning och andra utbildningar som krav i 

annonserna kan jag tyda graden av monopol på yrkesutövningen.  

 

En hög specialiserad kompetensnivå kan i sig själv bidra till utvecklingen av 

professionsarbetsmarknader, att arbetsmarknaden begränsas genom utbildning och 

kompetens (Mastekaasa, 2008). På så sätt har vidareutbildning och specialiserad 

kunskap i form av erfarenhet av en viss arbetsmodell eller metod ett samband med 

professionsbegreppet. I kodningsschemat, som jag använt mig av, ingår därför 

även variablerna vidareutbildning och erfarenhet av någon metod. Jag har även 

kodat om verksamheten förekommer i offentlig eller privat regi då Sallnäs (2000) 

menar att det finns ett samband mellan privatisering och professionalisering. 

 

Jag använde mig också av variabeln erfarenhet, det vill säga om det krävs 

erfarenhet från fältet och socialt arbete. På så sätt har jag kunnat analysera hur 

erfarenhet står i relation till utbildning. 

5 Tidigare forskning 
	  
Det har varit väldigt svårt att hitta liknade forskning, om utbildnings- och 

anställningskrav inom arbetsfältet för socionomer. Likaså om skillnader mellan 

olika arbetsområden och huvudmannaskap. Jag fann till slut en vetenskaplig 

artikel (Dellgran & Höjer, 2005) och en avhandling (Kullberg, 2012) som handlar 

om liknande frågeställningar som min studie, det vill säga skillnader mellan 

arbetsområden i socialt arbete och även skillnader mellan offentlig och privat regi. 

Jag kommer att använda mig av forskningen för att komplettera min egen 

undersökning. Nedan följer en presentation och redovisning av forskningen. Jag 

kommer även att presentera en arbetsmarknadsundersökning från Socialhögskolan 

i Lund (Tops, 2012). 

 

Peter Dellgran och Staffan Höjer (2005) skriver i artikeln ”Rörelser i tiden, 

professionalisering och privatisering” om professionaliseringsmässiga skillnader 

mellan olika arbetsområden som utgör socionomers yrkesfält. De har med hjälp 

av en enkät med 1000 svarande yrkesverksamma socionomer bland annat 
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undersökt om vissa arbetsfält är mer professionaliserade än andra, varför och med 

vilka konsekvenser. De menar att statusskillnader inom socionomyrket talas det 

ofta om. Redan bland socionomstudenterna är en del arbetsområden mer 

eftertraktade än andra, men få empiriska undersökningar har gjorts om just detta. 

Det gör också samma jämförelse mellan offentligt anställda och de som bedriver 

eller jobbar i privat regi. De belyser även karriärvägar inom socionomkollektivet. 

Vidare vilka arbeten som är vanliga i början av karriären och vilka karriärsbyten 

som är vanliga, samt om det finns någon koppling till olika arbetsområdens 

professionalisering. Komparationerna bygger på ett antal professionaliserings-

indikatorer som bland annat inbegriper vidareutbildning, yrkeserfarenhet, 

förekomsten av handledning, auktorisation, arbetsvillkor, orientering mot 

forskning och vetenskaplig kunskap, lönenivåer och statusbedömningar. 

 

I artikeln talar de om att professionalisering inte bara sker på kollektiv nivå utan 

även på individuell nivå. De refererar till Svensson (1998) som menar att 

professionell individualisering avser en utveckling av speciella förmågor och 

kompetenser hos enskilda yrkesutövare, till exempel via yrkeserfarenhet, 

specialisering, handledning eller vidareutbildning. Den individuella 

professionaliseringen kan även handla om gräns- och relationsarbete för att vidga 

eller upprätthålla inflytande, handlingsfrihet, status eller legitimitet. Det kan ske 

både inom befintliga tjänster och arbetsuppgifter och genom byte av 

arbetsuppgifter och verksamhetsfält. De frågar sig också om förflyttningar från 

offentlig till privat verksamhet kan ses som en individuell 

professionaliseringsstrategi (Dellgran & Höjer, 2005). 

 

Resultatet i Dellgran och Höjers (2005) studie visar att det finns en tydlig 

hierarkisk statusordning. Att arbeta med psykoterapi eller utbildning och 

forskning har klart högre status än att arbeta med fattiga, kriminella, missbrukare 

samt äldre och handikappade. Detta menar Dellgran och Höjer (2005) har att göra 

med en obalanserad professionalisering. Terapi och familjerådgivning respektive 

utbildning och forskning var de två områdena som framstår som mer 

professionaliserade enligt indikatorerna som de använt sig av. I dessa områden 

fanns en högre vidareutbildningsnivå, en högre grad av forskningsorientering och 

en större tillfredsställelse med arbetsvillkor samt höjd intern status och lönenivå. 
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Socialbidrag och arbetslöshetsområdet var i dessa avseende klart mindre 

professionaliserande. Resultatet visar också att det finns områden som uppvisar ett 

mer varierande inslag, mer professionaliserade på vissa punkter och mindre på 

andra. 

 

Resultatet över vilka områden som socionomer över tid lämnar respektive söker 

sig till visar tydligt att den yngre generationen i högre utsträckning arbetar inom 

individ- och familjeomsorg. Den äldre generationen arbetar på motsvarande vis i 

högre utsträckning inom sjukvården och inom det terapeutiska fältet. 

Missbruksvården och skolkuratorerna visar varken en ökning eller minskning 

mellan generationerna (Dellgran & Höjer, 2005). 

 

Resultatet över de vanligaste verksamheter som privat anställda socionomer 

sysslar med är handledning, individ- och/eller familjeterapi, utbildning och 

rådgivning. Majoriteten av de privata socionomerna finns inom de områdena som 

tidigare beskrivits som de mest professionaliserade. De flesta av 

professionaliseringsindikationerna har socionomer i egen privat regi en högre grad 

av än de offentligt anställda. De är i genomsnitt äldre, har en längre 

yrkeserfarenhet, mer välutbildade och har en högre orientering mot forskning. 

Därför skulle en privatisering kunna ses som en individuell 

professionaliseringsstrategi (Dellgran & Höjer, 2005).  

 

Dellgran och Höjer (2005) har även undersökt motiven till att starta eget. De har 

genom intervjuer fått ta del av många socialarbetare som i de tidigare offentliga 

verksamheterna utvecklat speciella program, modeller eller metoder, ibland 

organiserade i projektform, som man dock efter tid av olika skäl tvingats lägga 

ner. Många har sedan startat eget för att de velat fortsätta arbeta och utveckla sina 

arbetsmetoder. Ironiskt nog har dessa tjänster ibland också senare sålts till den 

offentliga myndighet där man själv tidigare var anställd.  

 

Den andra forskningen jag kommer att använda mig av är Karin Kullbergs (2012) 

avhandling om socionomkarriärer.  Hon beskriver i sin avhandling hur karriärerna 

och karriärmotiven samspelar med kön, professionaliseringssträvanden och 

organisatoriska förutsättningar. Hennes avhandling har relevans för min studie då 
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hon skriver om karriärsmönster som gör det möjligt att skönja olika 

statusområden samt ger en förklaring till varför karriärvägarna ser ut som de gör. 
	  
Kullberg (2012) menar att det breda och växande arbetsfältet ger möjligheter för 

socionomer att välja arbeten inom olika organisationer och olika arbetsområden 

under karriärens gång. Hon talar om en gränslös karriär då socionomer har ett 

brett arbetsfält med oklara gränser. Det breda fältet kan i sin tur leda till att vissa 

arbetsområden får ett överskott på arbetskraft och andra får underskott. Det kan 

även innebära att vissa områden är mer vanliga i början av karriären medan andra 

söker man sig till under karriärens senare del. Vidare kan den rörliga 

arbetsmarknaden leda till hög personalomsättning som kan vara till nackdel för 

den professionella sammanhållningen och dessutom missgynna såväl brukare och 

organisationer. 

 

Förändringar inom den offentliga sektorn, bland annat genom New Public 

Management 2 , har lett till att försvaga chanserna till att bli chef inom 

socialtjänsten då förtrogenkunskap inte längre värderas lika högt, utan det handlar 

numera om allmän chefskompetens (Kullberg, 2012). ”Därmed ges även andra 

yrkesgrupper än socionomer/socialarbetare tillträde till chefsposter inom det 

sociala området…” (Kullberg, 2012, sid. 51). Detta har också vidgat socionomers 

möjlighet att bli chef inom andra områden, till exempel inom hälso- och 

sjukvården, men har inte lett till att socionomer i större utsträckning gör 

chefskarriärer. En karriär sker traditionellt på vertikal nivå, man jobbar sig högre 

upp i hierarkin och på chefsnivå. I välfärdprofessioner som socionomyrket tillhör, 

är möjligheten att bli chef mindre och därför tenderar man i större utsträckning att 

göra horisontell karriär inom dessa professioner (ibid.).  Enligt Kullbergs (2012) 

studie avstår även många socionomer från en traditionell vertikal karriär eftersom 

man som chef kan tvingas arbeta efter en annan kunskapsbas och värdegrund än 

professionen. De väljer att istället fördjupa sig i professionen vilket kan innebära 

att de gör en horisontell karriär där de byter mellan olika tjänster och 

arbetsområden utan att jobba sig högre upp i hierarkin.  

Genom specialisering och organisatoriska förändringar har socionomer numera 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  modell	  lånad	  från	  privata	  sektorn	  där	  planering,	  resultat	  och	  kundorientering	  betonas.	  
Att	  verksamheterna	  effektiviseras	  och	  visar	  högre	  sparsamhet	  är	  också	  tydliga	  inslag	  
(Kullberg,	  2012).	  	  	  
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tillgång till fler arbetsområden vilket har ökat möjligheterna för horisontell 

karriär. Kvinnorna och männen som examinerades på 1990-talet, i studien, gör i 

hög utsträckning horisontella karriärer. Kvinnorna och männen hade likande 

karriärmotiv och de framträdande motiven var: autonomi, självständighet, 

handlingsutrymme, möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att påverka 

och förändra (Kullberg, 2012). 

 

Horisontella karriärer kan innebära att man flyttar inom en organisation och 

mellan organisationer. Studien visar att socionomer byter arbete inom hälso- och 

sjukvård, till exempel inom somatisk vård och från somatisk vård till psykiatrisk 

vård. Ett annat typiskt mönster är att socionomer även gör förflyttningar inom 

socialtjänsten där de tenderar att flytta från myndighetsutövning så som 

försörjningsstöd till arbeten med mer specialiserade nischer så som rådgivning 

eller familjerätt/familjehem. Studien visar att även rörelser mellan olika 

organisationer är vanliga (Kullberg, 2012). 

 

”Den vanligaste karriärvägen för kvinnliga experter är kurator inom hälso- och 

sjukvården, som är ett område där kvinnor stannar länge och där fler än inom 

andra områden har vidareutbildning.” (Kullberg, 2012, sid. 56) 

 

”När männen talar om vilken karriär de skulle önska i framtiden talar de om 

forskning eller personalarbete, gärna i privat regi. De kan också tänka sig att starta 

privata behandlingshem eller egna företag med inriktning mot konsultation, 

utbildning och/eller handledning.” (Kullberg, 2012, sid. 56-57) 

 

Studien tyder på att män som experter blir forskare och egenföretagare och 

kvinnorna blir kuratorer i hälso- och sjukvård eller arbetar i socialtjänsten inom 

områden utan myndighetsutövning (Kullberg, 2012), vilket delvis stämmer 

överens med de mest statustyngda områdena enligt Dellgran och Höjer (2005), 

privat socialt arbete, utbildning/forskning och psykoterapi/familjeterapi. 

 

Manliga som kvinnliga socionomer finns i stort sett inom hela fältet liksom på 

chefsnivå direkt efter socionomexamen vilket visar att formella karriärvägar 

saknas i socionomyrket. Avsaknaden av formella karriärvägar gör att 
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förflyttningar i sidled blir vanligare, genom att man byter till andra verksamheter 

och arbetsområden. Även expertkarriärer saknas i formell mening i 

socionomyrket då det exempelvis finns få specialutbildningar och inte finns några 

formella, stegvisa karriärvägar som leder till specialisttjänster. Avsaknaden av 

expertkarriärer skulle också kunna vara en bidragande orsak till rörligheten 

(Kullberg, 2012). 

 

Slutligen ska jag presentera en marknadsundersökning gjord av Dolf Tops (2012). 

Socialhögskolan i Lund följer sedan länge upp socionomstudenter cirka ett år efter 

avslutad examen. Denna studie är gjord på förstagångsregistrerade studenter på 

termin 7 hösten 2010 (N=87). Av de som svarade uppger 68 procent att de arbetar 

som socionom. Två personer utan examen har tillsvidareanställning som 

socionom. Den största delen har anställning som socialsekreterare (33,3 %). 

Resten av anställningarna visar på en stor spridning, bland annat bistånds-

handläggare (11,5 %), enhetschef (3,4 %), behandlare/behandlingsassistent (3,4 

%), fältsekreterare, skolkurator, sjukhuskurator med flera. Endast 5,7 procent 

uppger att de har ”socionom” som yrkestitel.  

 

Även målgruppen som de tillfrågade arbetar med är varierande. De vanligaste 

kategorierna är barn/ungdomar, äldre, försörjningsstöd, missbruk och 

funktionshindrade (Tops, 2012).  

 

Eftersom jag ville komplettera min egen studie med relevant forskning har jag 

främst sökt i nationella databaser. Nationell forskning har i högre utsträckning än 

internationell forskning varit passande för mitt ändamål. Bergmark och 

Lundström (2008) menar att det finns svårigheter med att göra jämförelse 

internationellt då det i många länder inte finns en exakt motsvarighet till 

socialtjänsten. Den typ av arbete som benämns ”social services” kan innebära 

olika arbetsuppgifter från land till land (ibid.). För att inte blanda ihop olika 

begreppsdefinitioner valde jag därför att fokusera på svensk forskning.  
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6 Teori 
6.1 Professionsfält 
Kerstin Svensson (2008) menar att socialt arbete borde ses som ett professionellt 

fält istället för en profession då det finns en svårighet med att avgränsa och 

definiera socialt arbete. ”Socionomer bedriver socialt arbete, men socialt arbete är 

ett brett område där människor med olika utbildningar, eller outbildade, verkar. 

Det involverar anställda såväl som volontärer och det är organiserat på många 

olika sätt med olika huvudmän” (Svensson, 2008, sid. 5). Hon ger exempel på 

fyra möjliga definitioner av socialt arbete, beroende på utbildning, anställning, 

organisation eller via yrkesorganisation/fackorganisation, men menar att inget är 

helt optimalt. Problem uppstår då socionomer inte är den enda yrkesgruppen som 

jobbar med socialt arbete och benämningarna på verksamma i socialt arbete är av 

väldigt varierande slag. Att definiera socialt arbete utefter organisation blir också 

svårt, då många socionomer/socialarbetare verkar i organisationer där de inte är 

den dominerande professionen, såsom i skolor och på sjukhus. Det fjärde sättet, 

att bevaka yrkesfältet via yrkesorganisation/fackorganisation, har inte heller fått 

genomslag för socionomer (ibid.). 

 

Svensson (2008) talar istället om att socialt arbete kan betraktas som ett 

professionellt fält. Hon refererar till Hellberg (1995) som beskriver det 

professionella fältet som ett delfält på arbetsmarknaden, där akademiskt utbildade 

verkar och olika grupperna konkurrerar om arbeten och uppgifter. Enligt denna 

definition har det professionella fältet vuxit kraftigt under senare delen av 1900-

talet. Det har bildats fler akademiska utbildningar, framförallt inom den offentliga 

sektorn. Svensson (2008) gör en liknelse mellan ett professionsfält och ett 

organisationsfält, och relaterar till Dimaggio och Powels (1983) beskrivning av ett 

område där flera organisationer har ansvar för liknande uppgifter. Inom ett 

organisationsfält har organisationerna ett gemensamt ansvar men olika resurser 

och insatser att erbjuda. 

 

Genom Abbott (1998) beskriver Svensson (2008) professioner som mer eller 

mindre organisationsberoende, där socialt arbete benämns som starkt 

organisationsberoende. Genom att verka i olika institutioner får socialarbetare på 
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så sätt olika professionella positioner och professionell status (Svensson, 2008). 

Vilket borde betyda att socionomer som är den mest centrala gruppen inom socialt 

arbete får olika professionalitet i olika organisationer (ibid.). Kullberg (2012:21) 

är inne på liknande spår och frågar sig ”om socionomutbildningen leder till ett 

yrke som finns inom olika organisationer, vilket kan jämföras med psykolog eller 

arbetsterapeut, eller om det leder till flera olika yrken.” 

 

Socialtjänsten är det sociala arbetes kärna (Bergmark & Lundström, 2008) och 

skulle kunna betraktas som det sociala arbetets egna fält (Kullberg, 2012; 

Svensson, 2008). Socialtjänsten innefattas av ansvarsområden som utgörs av 

familj- och individomsorg, äldreomsorg samt omsorg om fysiskt och psykiskt 

funktionshindrade. På individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar till största 

delen socionomer och inom den sektorn är merparten examinerade socionomer 

verksamma. Vad som sker med socialt arbete som profession präglas därför av 

arbetet som sker inom socialtjänsten (Bergmark & Lundström, 2008).  

6.2 Professionsarbetsmarknad 
Arne Mastekaasa (2008) menar att en arbetsmarknad kan ses som olika 

delarbetsmarknader som bland annat uppstår beroende på geografi, 

organisatoriska enheter och/eller kompetens. Delarbetsmarknader som uppstår på 

grund av kompetenskrav följer i stor grad yrkesmässiga gränser. 

Yrkesindelningen av arbetsmarknaden kan vara mer eller mindre klar, där inget 

eller ett mycket svagt krav på utbildning eller yrkeserfarenhet kan förekomma.  

 

Tillgången till en delarbetsmarknad kan i sin tur begränsas genom formella eller 

informella ordningar och kallas då för en intern arbetsmarknad. Arbetsmarknaden 

är intern i den grad att den mer eller mindre är stängd för de som befinner sig 

utanför marknaden. Mastekaasa (2008) skiljer på två olika typer av interna 

arbetsmarknader, organisationsinterna och yrkesinterna.  En organisationsintern 

arbetsmarknad är begränsad till ett företag eller administrativ enhet. Den 

karaktäriseras av låg utbildning och att man börja i botten för att jobba sig högre 

upp till högre tjänster, och handlar mycket om intern upplärning. Till dessa har 

man traditionellt sätt räknat banker och stora privata företag. I yrkesinterna 
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arbetsmarknader är däremot tillgången till yrket begränsat genom speciella krav 

på utbildning och yrkeserfarenhet.  

 

En viktig skillnad mellan yrkesinterna och organisationsinterna arbetsmarknader 

är att i det senare finns det oftast tydliga karriärstegar. Inom yrkesinterna 

arbetsmarknader finner man istället en differentiering baserad på kompetens och 

vidareutbildning. En annan skillnad är att de organisationsinterna arbets-

marknaderna i större utsträckning bygger på kunskaper och färdigheter som byggs 

upp inom organisationen (Mastekaasa, 2008). 

 

Professionsyrken är främst baserade på färdigheter och kunskaper som förkunnats 

utanför den enskilda organisationen, speciellt genom utbildningen, även om det 

inom vissa professioner kan finnas visst inslag av organisationsspecifik 

kompetens. De färdigheter som tillskrivs jurister, läkare och lärare är i stort sätt 

densamma på olika advokatfirmor, sjukhus och skolor. Man kan därför vänta sig 

en högre rörlighet för professionella, mellan olika arbeten och företag, de har en 

mer generell kompetens än en organisationsspecifik kompetens och deras 

kunskaper är lika relevanta på den nya arbetsplatsen som på den gamla. En 

professionsarbetsmarknad följer i stora drag en yrkesintern arbetsmarknad och 

många gånger likställs dessa. En hög, icke organisationsspecifik kompetensnivå 

kan förklara framväxten av professionsarbetsmarknader, i den bemärkelsen att det 

i huvudsak är personer med vissa typer av utbildning och yrkeserfarenheter som 

får bestämda typer av arbeten (Mastekaasa, 2008).  

 

För att ett yrke ska betraktas som en profession vill man vanligtvis att det ska ha 

ganska så klart avgränsat yrkesintern arbetsmarknad och kvalifikationskrav. I de 

extrema fallen är det lag på att man ska ha en bestämd utbildning för att kunna 

jobba med vissa arbeten (Mastekaasa, 2008).  

 

En ökande tillgång av utövare i en profession såväl som expansion till andra 

arbetsområden kan ha negativa effekter för professionen. Detta leder till att 

reducera homogeniteten och eventuellt professionens förmåga att uppträda som en 

effektiv och enhetlig profession (Mastekaasa, 2008). 
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6. 3 Professionskarriärer 
Professionskarriärer är avgörande för både kvaliteten och kvantiteten av de 

tjänster som tillhör professionen. Det har skett en ändring i de professionellas 

karriärsutveckling vilket har lett till en mer differentierad förståelse av 

professionskarriärer. Flertalet av professionsutövare befinner sig i professioner 

med låga karriärstegar. Karriärsbegrepp som syftar på uppåtgående mobilitet är 

därför inte lika aktuella för dagens professionsutövare. De senaste tio åren har 

antalet professioner som i huvudsak förflyttar sig mellan olika arbeten och på 

samma hierarkiska nivå ökat. Genom förflyttningar i sidled mellan olika 

arbetsområden får professionsutövarna på så sätt horisontell erfarenhet. Detta 

gäller speciellt högskoleutbildningar på 3-4 års högskoleutbildning såsom 

förskolelärare, socialarbetare och sjuksköterskor (Abrahamsen, 2008).  

 

Förflyttningar mellan olika tjänster kan ses som byggstenar i professionskarriärer, 

där vertikal mobilitet handlar om förflyttning mellan två arbeten med olika 

hierarkisk nivå och horisontell mobilitet handlar om förflyttning mellan 

arbetsplatser eller arbetsområden. Stor variation i professioners karriärsstruktur 

innebär olika möjligheter för vertikal eller horisontell mobilitet. Mycket tyder på 

att möjligheten för vertikal mobilitet är störst för professioner som befinner sig 

högre upp i professionshierarkin, så som klassiska professioner som läkare och 

jurister. Typiskt för dessa professioner är att de har en lång universitetsutbildning. 

Många utbildningsgrupper på kandidatnivå befinner sig i mitten av 

professionshierarkin där bland annat socialarbetare inräknas. Flertalet av dessa har 

dåliga karriärmöjligheter till uppåtgående mobilitet för att uppnå högre lön. 

Samtidigt är det relativt stora möjligheter för dessa professioner att välja 

arbetsområde (Abrahamsen, 2008).  

 

Karriärsutvecklingen för enskilda professioner ser också ut att ändra sig över tid. 

Vissa arbeten söker man sig till under senare delen av karriären för att det finns 

förväntningar på att man ska ha en viss erfarenhet. Till exempel måste 

nyexaminerade läkare vara assisterande läkare innan han/hon kan bli överläkare. 

Denna stabilitet kan ha att göra med klienters förväntningar på hög 

professionalitet och att hög kompetens bygger på organisationens samlade 

erfarenhet (Abrahamsen, 2008).  
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Samhällsutvecklingen har bidragit till en ökning i antalet professioner och 

professionsutövare de senaste tio åren. Mycket tyder på att detta har ökat 

variationen i utövarens karriärsutveckling. Många av de nyare professionerna 

uppnår i mindre grad uppåtgående mobilitet än de klassiska professionerna, 

samtidigt har horisontell mobilitet blivit mer utbrett. Idag finns det också en 

tendens att positioner som tidigare bara var tillgängliga för en bestämd profession, 

är öppen för flera. Ledarpositioner nämns som ett sådant exempel (Abrahamsen, 

2008). Eftersom de finns få organisationsinterna karriärstegar för professionella 

vill de ha tillgång till andra karriärstegar i verksamheten (Mastekaasa, 2008). 

 

Mycket tyder på att det finns ett sammanhang mellan karriärmöjligheter och 

avgång från professionen, där professioner med goda karriärmöjligheter upplever 

större stabilitet och minder avgång. Yrkesavgång kan innebära att man byter till 

ett annat yrke eller att man går ur arbetslivet. Också här är det professioner som 

ligger högst upp i hierarkin som tenderar att ha mindre avgång (Abrahamsen, 

2008). 
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7 Resultat och analys 
 

I detta kapitel diskuterar jag mitt resultat utifrån syfte och frågeställningar, samt 

kopplar ihop det med tidigare forskning och teori.  Kapitlet består av två avsnitt, 

”Vilka skillnader finns i kraven beroende på arbetsområden?” och ”Vilka 

skillnader finns beroende på huvudmannaskap?”. Avsnitten är sin tur indelade i en 

resultatdel och en analysdel. Jag valde att göra på detta sätt eftersom tabellerna 

inom respektive avsnitt hänger ihop med varandra. Jag ville därför analysera det 

sammanlagda eller gemensamma resultatet, istället för varje tabell var för sig.  

 

Det totala kravet på socionomutbildning i jobbannonserna är cirka 40 procent, 

krav på erfarenhet är cirka 50 procent och krav på vidareutbildning och metod är 

5 respektive 6 procent (se tabell 2,3, och 4). 

7.1 Vilka skillnader finns i kraven beroende på 
arbetsområden?
 

7.1.1 Resultat 
	  
Tabell 2. Krav på socionomutbildning 

Kravet på socionomutbildning är störst inom kuratorsområdet, där krav på 

socionomutbildning finns i 68,8 procent av annonserna. Det område som har det 

näst högsta kravet på socionomutbildning är socialsekreterare med 61,4 procent. 

Områdena socionom och familj har vardera ett krav på socionomutbildning med 

cirka 40 procent. 

 

De områden som har ett klart mindre krav socionomutbildning är 

biståndshandläggare och övriga arbeten (med 17,1% resp. 20,7%). Övriga arbeten 

var även det arbetsområde där socionomutbildningen i störst omfattning inte fanns 

med över huvud taget i kvalifikationerna (24,1 %), följt av biståndshandläggare 

(12,9%) och familj (11,1%).  Arbetsområdet socionom var det område där flest 

utbildningar jämte socionom förekom i kvalifikationerna. Två eller flera 

utbildningar utöver socionom förekom mest frekvent i denna grupp (socionom + 2 

utb.). 
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Tabell 2. Krav på socionomutbildning beroende på arbetsområde 
	  
	  	   	  	   Socionom	   Socionom	  

eller	  
liknande	  

Socionom	  
anges	  ej	  

Socionom	  
+	  1	  utb.	  

Socionom	  
+	  2	  utb.	  

Totalt	  

Socialsekr
eterare	  

Antal	  
(n)	  

43	   21	   3	   3	   0	   70	  

	  	   Andel	  
(%)	  

61,4%	   30,0%	   4,3%	   4,3%	   0,0%	   100,0%	  

Bistånds-‐	  
handlägga
re	  

Antal	  
(n)	  

12	   21	   9	   28	   0	   70	  

	  	   Andel	  
(%)	  

17,1%	   30,0%	   12,9%	   40,0%	   0,0%	   100,0%	  

Kurator	   Antal	  
(n)	  

44	   14	   3	   3	   0	   64	  

	  	   Andel	  
(%)	  

68,8%	   21,9%	   4,7%	   4,7%	   0,0%	   100,0%	  

Socionom	   Antal	  
(n)	  

29	   11	   5	   9	   14	   68	  

	  	   Andel	  
(%)	  

42,6%	   16,2%	   7,4%	   13,2%	   20,6%	   100,0%	  

Familj	   Antal	  
(n)	  

14	   9	   4	   8	   1	   36	  

	  	   Andel	  
(%)	  

38,9%	   25,0%	   11,1%	   22,2%	   2,8%	   100,0%	  

Övriga	   Antal	  
(n)	  

6	   9	   7	   4	   3	   29	  

	  	   Andel	  
(%)	  

20,7%	   31,0%	   24,1%	   13,8%	   10,3%	   100,0%	  

Totalt	   Antal	  
(n)	  

148	   85	   31	   55	   18	   337	  

	  	   Andel	  
(%)	  

43,9%	   25,2%	   9,2%	   16,3%	   5,3%	   100,0%	  

Socionom står för socionomutbildning som ensamt krav på utbildning. Socionom eller liknande 
innebär att det står som krav ”socionomutbildning eller liknande utbildning”. Socionom anges ej 
innebär att socionomutbildningen inte anges över huvud taget i annonserna. Socionom + 1 utb. är 
de gångerna då socionomutbildning och en annan specifik utbildning nämns i kvalifikationerna. 
Socionom + 2 utb. är de gångerna då socionomutbildning och två eller flera utbildningar nämns i 
kvalifikationerna. 
	  
 

Tabell 3. Krav på erfarenhet 

Tabell 3 visar variabeln erfarenhet, där andelen krav på erfarenhet är jämt i 

toppen bland arbetsområdena socionom, socialsekreterare och familj, som visar 

58,8, 58,6, respektive 58,3 procent. Kuratorsområdet, som har det högsta 

kravet på utbildning, har krav på erfarenhet med 37,5 procent, vilket är det näst 

lägsta resultatet inom variabeln erfarenhet. Övriga arbeten har lägst krav med 

34,5 procent och biståndshandläggare som också ligger i den undre halvan och 

har ett krav med 44,3 procent. 
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Tabell 3. Krav på erfarenhet beroende på arbetsområde 

 
	   	   Erfarenhet	  

är	  ett	  krav	  
Erfarenhet	  är	  
meriterande	  

Anges	  
ej	  

Totalt	  

Socialsekreterare	   Antal	  (n)	   41	   27	   2	   70	  
	   Andel	  (%)	   58,6%	   38,6%	   2,9%	   100,0%	  
Biståndshandläggare	   Antal	  (n)	   31	   29	   10	   70	  
	   Andel	  (%)	   44,3%	   41,4%	   14,3%	   100,0%	  
Kurator	   Antal	  (n)	   24	   29	   11	   64	  
	   Andel	  (%)	   37,5%	   45,3%	   17,2%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   40	   24	   4	   68	  
	   Andel	  (%)	   58,8%	   35,3%	   5,9%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   21	   15	   0	   36	  
	   Andel	  (%)	   58,3%	   41,7%	   0,0%	   100,0%	  
Övriga	   Antal	  (n)	   10	   13	   6	   29	  
	   Andel	  (%)	   34,5%	   44,8%	   20,7%	   100,0%	  
Totalt	   Antal	  (n)	   167	   137	   33	   337	  
	   Andel	  (%)	   49,6%	   40,7%	   9,8%	   100,0%	  
 

	  
Tabell 4. Krav på vidareutbildning och erfarenhet av någon metod 

Krav på vidareutbildning är 0 procent inom kategorierna socialsekreterare, 

biståndshandläggare och övriga arbeten. Det område som har det högsta kravet 

på vidareutbildning är familjeområdet med 22,2 procent. Resterande områdena 

är kurator med 10,9 procent och socionom med 2,9 procent.  

 

Krav på erfarenhet av någon metod, att man ska ha erfarenhet av någon metod, 

manual eller program, förekommer främst hos de områden som inte i så hög grad 

kräver vidareutbildning och där socialsekreterare är det område som i första hand 

efterfrågar krav på någon metod (12,2 %). Men även inom områdena socionom 

(8,8 %) och familj (5,6 %) finns ett krav på metod. Resterande områden är övriga 

arbeten (3,6 %), biståndshandläggare (2,9 %) och kurator (0 %).  

 

Det övergripande resultatet visar att krav på vidareutbildning och krav på 

erfarenhet av någon metod är lågt i hela arbetsfältet för socionomer. I 84,9 procent 

respektive 78,0 procent är det varken ett krav eller en merit med vidareutbildning 

samt erfarenhet av någon metod. 
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Tabell 4. Krav på vidareutbildning (V) och krav på erfarenhet av någon metod 
(M) beroende på arbetsområde
	  
	   	   Är	  ett	  krav	   Är	  meriterande	   Anges	  ej	  

	   	   V	   M	   V	   M	   V	   M	  
Socialsekreterare	   Antal	  	  

(n)	  
	  	  	  	  	  	  	  0	   10	   2	   23	   68	   37	  

	   Andel	  
(%)	  

0,0%	   14,3%	   2,9%	   32,9%	   97,1%	   52,9%	  

Bistånds-‐	  
handläggare	  

Antal	  	  
(n)	  

0	   2	   0	   1	   70	   67	  

	  	   Andel	  
(%)	  

0,0%	   2,9%	   0,0%	   1,4%	   100%	   95,7%	  

Kurator	   Antal	  	  
(n)	  

7	   0	   19	   3	   38	   61	  

	  	   Andel	  
(%)	  

10,9%	   0,0%	   29,7%	   4,7%	   59,4%	   95,3%	  

Socionom	   Antal	  	  
(n)	  

2	   6	   4	   9	   62	   53	  

	  	   Andel	  
(%)	  

2,9%	   8,8%	   5,9%	   13,2%	   91,2%	   77,9%	  

Familj	   Antal	  	  
(n)	  

8	   2	   7	   12	   21	   22	  

	  	   Andel	  
(%)	  

22,2%	   5,6%	   19,4%	   33,3%	   58,3%	   61,0%	  

Övriga	   Antal	  	  
(n)	  

0	   1	   2	   5	   27	   23	  

	  	   Andel	  
(%)	  

0,0%	   3,4%	   6,9%	   17,2%	   93,1%	   79,3%	  

Totalt	   Antal	  	  
(n)	  

17	   21	   34	   53	   286	   263	  

	  	   Andel	  
(%)	  

5,0%	   6,2%	   10,1%	   15,7%	   84,9%	   78,0%	  

Med någon metod menas, krav på metod, manual, datorprogram eller liknande (exempelvis 
BBIC, MI och ProCapita). Med vidareutbildning menas vidareutbildning, steg 1 eller 
masterutbildning. 
 

7.1.2 Analys 
	  
Sammanfattningsvis visar resultatet att vissa områden har relativt högt värde 

inom vissa variabler och lågt inom andra. Socialsekreterare är ett sådant 

exempel, det har ett högt krav på utbildning, erfarenhet och metod men har inget 

krav på vidareutbildning. Kurator ligger i spetsen i variablerna utbildning och 

vidareutbildning och lågt i variablerna erfarenhet och metod. Familj har bland de 

högsta kraven på erfarenhet, vidareutbildning och är även topp tre inom 

variabeln metod men kravet på socionom är inte så högt. Vad som dock är 

utskiljande är att biståndshandläggare och övriga arbeten ligger i botten inom 

alla variabler. 
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Dellgran och Höjer (2005) menar att socionomyrket är obalanserad i sin 

professionalisering, där vissa områden har högre hierarkisk status. De fann bland 

annat att terapi och familjerådgivning framstår som mer professionaliserade och 

att arbeta med fattiga och äldre har låg status. Resultatet kan jämföras med mina 

tabeller som visar att biståndshandläggare hamnar i botten vad gäller de flesta 

kvalifikationer och att familj var den grupp som kräver mest kompetens i form 

av vidareutbildning, erfarenhet och metod. Även Dellgran och Höjer (2005) 

menar att vissa områden uppvisar ett mer varierande inslag, mer 

professionaliserade på vissa punkter och mindre på andra. 

 

Dellgran och Höjers (2005) studie visar även att vissa områden är vanligare i 

början av karriären och vissa områden söker man sig till i slutet eller senare delen 

av karriären. De menar att den yngre generationen i högre utsträckning arbetar 

inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och på motsvarande vis arbetar 

den äldre generationen i högre utsträckning inom sjukvården eller inom det 

terapeutiska fältet. Detta kan jämföras med mina resultat, där kuratorsområdet 

som bland annat omfattar sjukhuskuratorer och skolkuratorer, har ett högt krav på 

socionomexamen och vidareutbildning i jämförelse med de andra arbetsområdena 

(se tabell 2 och 4). Vidare har arbetsområdet familj, dit familjeterapeut bland 

annat inräknas, ett högt krav på vidareutbildning och erfarenhet (se tabell 3 och 4). 

Vad som dock skiljer sig åt är att kravet på erfarenhet, i min studie, inte är så högt 

inom kuratorsområdet (se tabell 3) vilket borde vara fallet om man söker sig dit 

senare i karriären. Att jag har gjort en annan områdesindelning kan ha påverkat 

resultatet då jag sammanfattade alla kuratorer inom ett och samma arbetsområde. 

Skolkuratorerna visar varken en ökning eller minskning mellan generationerna 

(Dellgran & Höjer, 2005), om sjukhuskuratorerna hade fått vara ett eget 

arbetsområde hade resultat kanske visat ett ännu högre krav på kvalifikationerna. 

Vad gäller Dellgran och Höjers (2005) resonemang kan det alltså finnas en 

ytterligare hierarkisk ordning inom kuratorsområdet. 

 
Att socialtjänsten har relativ låg status i jämförelse med familjeterapi och 

kuratorer inom hälso- och sjukvården (Dellgran & Höjer, 2005), kan te sig 

konstigt i jämförelse med mina resultat eftersom socialtjänsten hade högt krav på 

socionomutbildning och erfarenhet (se tabell 2 och 3). Även Kullberg (2012) 



	  

	  
	  

33	  

menar att socialtjänsten är en ingångsport för många nyexaminerade men att det 

sker vissa förflyttningar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

Socionomer tenderar att flytta från individ- och familjeomsorgens 

myndighetsutövning till ett mer specialiserat område inom socialtjänsten såsom 

rådgivning och familjerätt (ibid.). I min studie har jag inte gjort någon skillnad på 

myndighetsutövning och icke-myndighetsutövning, utan båda typer av arbete 

förekommer i arbetsområdet socialsekreterare. Därför är resultaten inte helt 

jämförbara. Man kan ändå anta att det kan finnas ett samband mellan det låga 

kravet på vidareutbildning inom socialsekreterarområdet (se tabell 4) och att 

socionomer senare i karriären tenderar att flytta ifrån arbetsområdet 

socialsekreterare och socialtjänsten.  

 

Att området socialsekreterare fick ett så högt krav på utbildning och erfarenhet i 

min studie, kan ha att göra med att socialtjänsten grundar sig på socialt arbete som 

kunskapsbas och är det fältet som mestadels socionomer arbetar (Svensson, 2008). 

Svensson (2008) och Kullberg (2012) benämner också socialtjänsten som 

socionomernas egna fält. I och med att det har ett tydligt kunskapsområde är 

organisationen stärkt ur ett professionsperspektiv, även en legitimation för att 

arbeta inom socialtjänsten har varit under utredning (se SOU 2009:68 och SOU 

2010:65) (Kullberg, 2012). 

 

Arbetsmarknadsundersökningen från Socialhögskolan i Lund visar att den största 

delen av de tillfrågade nyexaminerade studenterna har anställning som 

socialsekreterare (33,3 %). Resten av anställningarna visar på en stor spridning, 

bland annat biståndshandläggare (11,5 %), socionom (5,7 %), enhetschef (3,4 %) 

och behandlare/behandlingsassistent (3,4 %) (Tops, 2012). Detta stämmer överens 

med Kullbergs (2012) resonemang att socialtjänsten är en ingångsport för 

nyblivna socionomer. Att biståndshandläggare är vanligt förekommande bland 

nyblivna socionomer kan jämföras med mina resultat som var ett av områdena 

som det ställdes minst krav på utbildning och erfarenhet. Den vanligaste 

målgruppen som de tillfrågade arbetar med är barn/ungdomar, äldre, 

försörjningsstöd, missbruk och funktionshindrade (Tops, 2012). Äldre och 

försörjningsstöd är medräknat som vanligt bland nyexaminerade studenter och 

återigen skulle man kunna göra en koppling mellan dessa områden och låg status 
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inom socionomyrket.  

 

Professionsarbetsmarknad och professionskarriär 

En professionsarbetsmarknad kan ses som en yrkesintern arbetsmarknad som 

handlar om att man har en generell kompetens som främst är knuten till 

utbildningen snarare än kompetens knuten till organisationen man arbetar på. 

Därför är det möjligt för professionella att byta arbete mellan organisationer och 

företag (Mastekaasa, 2008). Möjligheten för professionella att byta arbetsområde 

anser jag leder till en rörlighet som automatiskt skapar områden med mer status än 

andra, de mest eftertraktade områdena bland yrkesgruppen får högst intern status 

och borde även vara de som har högst krav på kompetens, vilket resultatet till viss 

del visar. Förflyttningar mellan olika arbetsområden visar både Kullberg (2012) 

och Dellgran och Höjer (2005) att socionomer gör i stor utsträckning under sin 

karriär, de visar även att vissa arbetsområden är vanligare senare i karriären och 

förknippas med hög status. 

 

Även Abrahamsen (2008) menar att karriärsutvecklingen för professioner ändrar 

sig över tid. Vissa arbeten söker man sig till under senare delen av karriären för 

att det finns förväntningar på att man ska ha en viss erfarenhet och 

professionalitet, och som framförallt kan finnas hos klienterna. Förväntningar på 

en viss professionalitet påverkar alltså de professionellas vägval. Att tyda från 

resultatet i denna studie kan arbetsområdet familj vara ett exempel där 

förväntningarna utifrån är höga och det är något man söker sig till efter att man 

skaffat sig erfarenhet och mer specialiserad kompetens.  

 

Inom yrkesinterna arbetsmarknader kan man se en differentiering beroende på 

vidareutbildning och kompetens (Mastekaasa, 2008). De områden som kräver 

mest vidareutbildning är enligt mitt resultat familjeområdet och kuratorsområdet, 

att byta arbete till dessa arbetsområden skulle kunna ses som en horisontell karriär 

där socionomer söker sig till de områdena med mer status och krav på kompetens. 

Även Kullbergs (2012) och Dellgran och Höjers (2005) resultat, stärker sådana 

antaganden. 

 



	  

	  
	  

35	  

Vad som dock är lite tvetydigt är att inom arbetsområdena familj och socionom 

där erfarenhet, vidareutbildning och erfarenhet av någon metod värderas högt, är i 

relation till de andra områdena, kravet på att man ska vara socionom inte lika 

högt. Till viss del verkar det som att när kompetensen som efterfrågas är hög 

relativt de andra områdena, desto mindre viktig är socionomutbildningen 

(undantag för kuratorer). Eftersom de finns få vertikala karriärstegar inom många 

professionsyrken kan detta innebära att de professionella vill ha tillgång till andra 

karriärstegar i verksamheten och/eller att man lämnar sin profession för ett annat 

yrke (Abrahamsen, 2008; Mastekaasa, 2008). Kullberg (2012) menar också att 

chefspositioner inte längre i lika stor uträckning går till sådana med 

förtrogenkunskap. Detta visar på att en större konkurrens mellan olika 

professioner om högre positioner i viss mån är möjlig, och där kompetens är det 

som är utmärkande istället för vilken grundhögskoleutbildning man har. Till 

exempel kan man tänka sig att andra samhällsvetenskapliga och 

beteendevetenskapliga utbildningar konkurrerar med socionomer om de mest 

prestigefyllda arbetena i socialt arbete. I jobbannonserna som tillhör 

arbetsområdet socionom fanns en del lediga tjänster av högre positioner såsom 

enhetschef, gruppchef, teamleader och föreståndare, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till varför socionomutbildningen inte värderas lika högt inom just detta 

område, eftersom enligt resonemanget ovan blir kompetens viktigare och 

utbildningen mindre viktigt högre upp i hierarkin. 

 

Professionskarriärer karaktäriseras av låga karriärstegar vilket har lett till att 

professionella i relativt stor utsträckning gör förflyttningar i sidled, de gör en så 

kallad horisontell karriär (Abrahamsen, 2008). Möjligheten för vertikal karriär 

kan förekomma för professionella och är då störst inom de professioner som 

befinner sig högre upp i professionshierarkin, såsom de klassiska professionerna 

läkare och jurister. I professioner med 3-4 års utbildning är det vanligare att man 

gör horisontell karriär. Här kan man räkna socionomer eller socialarbetare som 

har en medellång utbildning och länge har klassats som en semiprofession (ibid.).  

Att mitt resultat visar att kravet på vidareutbildning och specifik kompetens, i 

form av erfarenhet av en viss metod, är relativ låg i hela arbetsfältet kan jämföras 

med att det saknas formella karriärstegar för socionomer (Kullberg, 2012). 

Kullberg (2012) menar också att expertkarriärer saknas i formell mening i 
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socionomyrket då det exempelvis finns få specialistutbildningar och inte finns 

några formella, stegvisa karriärvägar som leder till specialisttjänster. 	  

7.2 Vilka skillnader finns i kraven beroende på 
huvudmannaskap? 
 

7.2.1 Resultat 
 
Tabell 5. Arbetsområde fördelat på sektor 
	  
	   	   Social-‐

sekreterare	  
Bistånds-‐
handläggare	  

Kurator	   Socionom	   Familj	   Övriga	   Totalt	  

Offentlig	   Antal	  	  
(n)	  

69	   68	   53	   40	   30	   25	   285	  

	   Andel	  
(%)	  

24,2%	   23,9%	   18,6%	   14,0%	   10,5%	   8,8%	   100,0%	  

Privat	   Antal	  	  
(n)	  

1	   2	   11	   28	   6	   4	   52	  

	   Andel	  
(%)	  

1,9%	   3,8%	   21,2%	   53,8%	   11,5%	   7,7%	   100,0%	  

Total	   Antal	  	  
(n)	  

70	   70	   64	   68	   36	   29	   337	  

	   Andel	  
(%)	  

20,8%	   20,8%	   19,0%	   20,2%	   10,7%	   8,6%	   100,0%	  

	  
	  
Tabell 5 visar fördelningen av arbetsområdena inom respektive sektor. De största 

områdena inom den privata sektorn är socionom, kurator och familj. De största 

områdena inom den offentliga sektorn är socialsekreterare, biståndshandläggare 

och kurator. 84,6 procent av alla annonser tillhörde den offentliga sektorn och 

15,4 den privata.  

 

I det fortsatta avsnittet som följer diskuteras en jämförelse mellan offentliga och 

privata verksamheter inom arbetsområdena kurator, socionom och familj. Jag 

valde att inte ta med områdena socialsekreterare, biståndshandläggare och övriga 

arbeten eftersom privat huvudmannaskap fanns bara i ett fåtal av dessa annonser. 
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Tabell 6. Krav på socionomutbildning fördelat på sektor och arbetsområde 
	  
Offentlig	   	   Socionom	   Socionom	  

eller	  
liknande	  

Socionom	  
anges	  ej	  

Socionom	  
+	  1	  utb.	  

Socionom	  
+	  2	  utb.	  

Totalt	  

Kurator	   Antal	  
(n)	  

42	   11	   0	   0	   0	   53	  

	   Andel	  
(%)	  	  

79,2%	   20,8%	   0,0%	   0,0%	   0,0%	   100,0%	  

Socionom	   Antal	  
(n)	  

13	   6	   4	   5	   12	   40	  

	   Andel	  
(%)	  

32,5%	   15,0%	   10,0%	   12,5%	   30,0%	   100,0%	  

Familj	   Antal	  
(n)	  

13	   7	   2	   7	   1	   30	  

	   Andel	  
(%)	  	  

43,3%	   23,3%	   6,7%	   23,3%	   3,3%	   100,0%	  

Privat	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Kurator	   Antal	  
(n)	  

2	   3	   3	   3	   0	   11	  

	   Andel	  
(%)	  

18,2%	   27,3%	   27,3%	   27,3%	   0,0%	   100,0%	  

Socionom	   Antal	  
(n)	  

16	   5	   1	   4	   2	   28	  

	   Andel	  
(%)	  	  

57,1%	   17,9%	   3,6%	   14,3%	   7,1%	   100,0%	  

Familj	   Antal	  
(n)	  

1	   2	   2	   1	   0	   6	  

	   Andel	  
(%)	  

16,7%	   33,3%	   33,3%	   16,7%	   0,0%	   100,0%	  

Socionom står för socionomutbildning som ensamt krav på utbildning. Socionom eller liknande 
innebär att det står som krav ”socionomutbildning eller liknande utbildning”. Socionom anges ej 
innebär att socionomutbildningen inte anges över huvud taget i annonserna. Socionom + 1 utb. är 
de gångerna då socionomutbildning och en annan specifik utbildning nämns i kvalifikationerna. 
Socionom + 2 utb. är de gångerna då socionomutbildning och två eller flera utbildningar nämns i 
kvalifikationerna. 
 

Tabell 6 visar att socionomutbildning som ensamt krav är större hos den 

offentliga sektorn inom arbetsområdena kurator och familj. Inom arbetsområdet 

socionom har de privata företagen ett större krav på socionomutbildning. 
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Tabell 7. Krav på erfarenhet beroende på sektor och arbetsområde 
	  
Offentlig	   	   Erfarenhet	  

är	  ett	  krav	  
Erfarenhet	  är	  
meriterande	  

Anges	  ej	   Totalt	  

Kurator	   Antal	  (n)	   20	   26	   7	   53	  
	   Andel	  (%)	   37,7%	   49,1%	   13,2%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   22	   16	   2	   40	  
	   Andel	  (%)	   55,0%	   40,0%	   5,0%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   15	   15	   0	   30	  
	   Andel	  (%)	   50,0%	   50,0%	   0,0%	   100,0%	  
	   	   	   	   	   	  
Privat	   	   	   	   	   	  
Kurator	   Antal	  (n)	   4	   3	   4	   11	  
	   Andel	  (%)	   36,4%	   27,3%	   36,4%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   18	   8	   2	   28	  
	   Andel	  (%)	   64,3%	   28,6%	   7,1%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   6	   0	   0	   6	  
	   Andel	  (%)	   100,0%	   0,0%	   0,0%	   100,0%	  

	  
 

Tabell 7 visar att krav på erfarenhet är större hos den privata sektorn förutom 

inom kuratorsområdet där krav på erfarenhet är ungefär lika eller något större hos 

den offentliga sektorn.  

 

Krav på vidareutbildning är större hos de privata företagen än de offentliga. 

Vidareutbildning som ett krav är cirka 18 % mot 10 % inom kuratorsområdet, 4 % 

mot 3 % inom socionomområdet och 50 % mot 17 % inom familjeområdet. Även 

krav på erfarenhet av någon metod är större hos den privata sektorn, där kravet är 

cirka 14 % mot 5 % inom socionomområdet och 17 % mot 3 % inom 

familjeområdet (kuratorsområdet har 0 % i båda sektorerna). Se tabell 8 och 9 i 

bilaga 2. 

 

7.2.2 Analys  
 

Dellgran och Höjer (2005) menar att de privata verksamheterna beskrivs som mer 

professionaliserade. De som arbetar inom privat regi är i genomsnitt äldre, har en 

längre yrkeserfarenhet, mer välutbildade och har en högre orientering mot 

forskning (Dellgran & Höjer, 2005). Detta stämmer delvis överens med mitt 

resultat då krav på vidareutbildning och krav på erfarenhet av någon metod är 
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mer frekvent i den privata sektorn än den offentliga. Även krav på erfarenhet är 

större i den privata sektorn inom områdena socionom och familj. Dellgran och 

Höjer (2005) menar att en privatisering skulle kunna ses som en individuell 

professionaliseringsstrategi, då socionomer rör sig till privata områden högre upp 

i karriären och dessa verksamheter beskrivs som mer professionaliserade. Även 

Kullberg (2012) visar på sådana tendenser då männen önskar jobba i privat regi 

som experter, med bland annat personalarbete och familjehem. 

 

Ett av motiven till att starta eget är för att många socialarbetare vill utveckla 

metoder som de tidigare fått ta del av i den offentliga verksamheten men som 

kommunen på grund av politiska eller resursmässiga skäl tvingats lägga ner 

(Dellgran & Höjer, 2005). Det kan vara en förklaring till varför man i större 

utsträckning har krav på någon metod inom de privata verksamheterna. 

Alternativt skulle man kunna se det som att de privata verksamheterna i större 

utsträckning skapar nischer för att anses som mer specialiserade och/eller 

professionaliserade.  

 

Vissa arbetsområden betonar mer erfarenhet och vidareutbildning framför 

socionomutbildning, och andra arbetsområden betonar mer socionomutbildning. 

På samma vis betonar privata verksamheter krav på kompetens och erfarenhet i 

större utsträckning än offentliga och de offentliga verksamheterna betonar i större 

utsträckning socionomutbildning. Detta kan jämföras med resonemanget som jag 

förde innan (se analys ovan), då det finns få vertikala karriärstegar inom många 

professionsyrken kan det innebära att de professionella vill ha tillgång till andra 

karriärstegar i verksamheten och/eller att man lämnar sin profession för ett annat 

yrke (Abrahamsen, 2008; Mastekaasa, 2008). Vilket i in tur kan leda till att det 

blir högre konkurrens mellan olika professioner om de mer prestigefyllda 

arbetena. Eftersom kompetens och erfarenhet är viktigare i de privata 

verksamheterna än i de offentliga kan man tänka sig att de privata anses som mer 

professionaliserade och har en högre status men också att socionomutbildningen 

inte är lika framträdande. Avsaknaden av socionomutbildningen kompenseras 

med hjälp av erfarenhet och kompetens. 
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8 Avslutande diskussion 
 

Resultatet visar tecken på att socionom är en svag profession då det totala 

utbildningskravet i de jobbannonser jag undersökt endast var drygt 40 %, vilket 

klart visar på att socionomer inte har monopol på yrkesutövningen. Krav på 

erfarenhet något större än utbildningskravet. Om det här är bra eller dåligt i 

jämförelse med andra professioner med 3-4 års utbildning är svårt att säga då jag 

inte har gjort någon jämförelse mellan olika professioner, vilket hade varit 

intressant att undersöka vidare. Hur ser kraven på utbildning och erfarenhet ut i 

jämförelse med till exempel arbetsterapeut som har ungefär samma 

utbildningslängd men som leder till en och samma yrkestitel oavsett arbetsområde 

och legitimation? 

 

Det var egentligen bara arbetsområdena socialsekreterare och kurator som hade ett 

högre krav på socionomutbildning (över 50 %), de är stora grupper inom 

arbetsfältet för socionomer och enligt mig är dessa typiska socionomjobb. Kan det 

vara därför som Arbetsförmedlingen valt att definiera yrkesgruppen efter just 

dessa områden? Vet allmänheten i större utsträckning vad en socialsekreterare 

eller en kurator gör än vad en socionom gör? Visst blir det tydligare att definiera 

en profession utefter ett bestämt yrke än flera olika yrken. Inom områdena 

socialsekreterare och kuratorer har legitimationsförfarande diskuterats, och de är 

nog områden som är närmare en legitimation än andra områdena i socialt arbete. 

 

Att det finns statusskillnader mellan olika områden och huvudmannaskap i 

arbetsfältet för socionomer är ganska tydligt, då det fanns variation i krav på 

utbildning, vidareutbildning och erfarenhet. Även Dellgran och Höjers (2005) och 

Kullbergs (2012) studier tyder på detta. Vad som jag fastnade för var att då 

vidareutbildning och erfarenhet efterfrågades var kravet på socionomutbildningen 

inte lika högt. Även inom privat regi var kompetensen viktigare än utbildningen i 

jämförelse med offentlig regi. För mig som blivande socionom känns detta inte så 

hoppfullt. Innebär det att när socionomer vill göra karriär, genom att ha skaffat sig 

erfarenhet eller kunskap som förkunnats genom vidareutbildning, att de måste 

konkurrera med andra professioner i ännu högre utsträckning? Å andra sidan kan 
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det innebära att socionomer har tillgång till andra områden när de vill göra karriär 

men kan då innebära att de tvingas lämna professionen till förmån för karriären.  

 

Att karriärstegar saknas blir tydligt då krav på specialiserad kunskap i form av 

vidareutbildning och krav på någon metod inte är vanligt i annonserna. Vad detta 

innebär för socionomkarriären är svårt att säga men det skulle kunna innebära att 

socionomer senare i karriären väljer att lämna professionen för att ha möjlighet att 

jobba sig högre upp i hierarkin.  

 

När jag började skriva denna uppsats ville jag undersöka socionom eller socialt 

arbete som profession. Jag kan inte säga att jag blivit mycket klokare, eller 

kommit fram till ett entydigt resultat. Socionom som profession har både teman 

som visar på en profession och andra som inte visar på en profession. Till 

exempel är socionomutbildningen en akademisk högskoleutbildning som leder till 

yrkesexamen men något monopol på yrkesutövningen har den inte. Hur ska man 

dessutom tolka begreppet profession, enligt den gamla idealtypiska definitionen 

med professioner och semiprofessioner eller utifrån ett mer nyare sätt där alla 

professioner kan placeras utefter en hierarkisk skala? 

 

Redan i början av uppsatsen stötte jag på problem i och med att socionom inte 

stod som en yrkesgrupp på Arbetsförmedlingens hemsida, istället definierades 

arbetsfältet av ”socialsekreterare och kuratorer”. Detta om något borde säga något 

om hur stark socionom är som profession. Att de olika arbetsområdena var 

indelade i yrken gjorde mig också kluven. Leder socionomutbildningen till ett 

yrke inom många olika arbetsområden eller till flera olika yrken? Eftersom socialt 

arbete är så brett och finns inom så många olika arbetsfält kanske det inte bör 

kallas för en profession. Ett brett arbetsfält leder till att försvaga professionen och 

kanske är det just det som står i vägen för att socionom/socialt arbete ska bli en 

enhetlig och stark profession. 

 

Behöver socionom/socialt arbete stärkas som profession och i så fall hur skall 

man göra detta? Kanske blir lösningen att socionomutbildningen delas upp i flera 

mer specialiserade utbildningar eller att legitimation införs inom olika 

arbetsområden för socionomer. Som jag nämnde i inledningen har Socialstyrelsen 
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fått i uppdrag att utforma en utbildning som leder till legitimation för kuratorer 

inom hälso- och sjukvården.  

 

Socionomernas kamp om erkännande verkar fortsätta, en lång väg har man gått, 

men kanske är det också en lång väg kvar att gå. Jag hoppas bara inte att det 

sociala arbetets praktik går förlorat i kampen om status och erkännande.   
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Bilaga 1 
 
Kodningsschema 
	  
V1 Arbetsområde 

1. Socialsekreterare 
2. Biståndshandläggare 
3. Kurator 
4. Socionom 
5. Familj 
6. Övriga 

 
V2 Varaktighet 

1. Tillsvidare 
2. Vikariat/Visstid 
3. Sommarjobb 
 

V3 Sysselsättningsgrad 
1. Heltid 
2. Deltid 
3. Heltid/Deltid 

 
V4 Kommun 
Det fullständiga namnet på 
kommunen 
 
V5 Kommunstorlek, invånare 

1. -20,000 
2. 21,000-60,000 
3. 61,000-140,000 
4. 140,000- 

 
V6 Regi 

1. Offentlig 
2. Privat 

 
 
V7 Krav på utbildning 

1. Endast socionomutbildning 
2. Socionom eller liknande 
3. Socionom anges ej 
4. Socionom + 1 annan 

utbildning 
5. Socionom + 2 andra 

utbildningar 

 
V8 Krav på erfarenhet. 

1. Erfarenhet är ett krav 
2. Erfarenhet är meriterande 
3. Anges ej 

 
V9 Krav på vidareutbildning 

1. Vidareutbildning är ett krav 
2. Vidareutbildning är 

meriterande 
3. Anges ej 

 
V10 Krav på erfarenhet av en 
arbetsmetod, modell eller ett system. 

1. Är ett krav 
2. Är meriterande 
3. Anges ej 

 
V11 Körkort efterfrågas 

1. Ja 
2. Nej 

 
V12 Stor vikt läggs vid personlig 
lämplighet. 

1. Ja 
2. Nej 

 
V13 God samarbetsförmåga 
efterfrågas 

1. Ja 
2. Nej 

 
V14 Självständighet efterfrågas 

1. Ja 
2. Nej 

	  
V15	  Uttrycka	  sig	  väl	  i	  tal	  och	  skrift	  
efterfrågas	  
1.	  Ja	  
2.	  Nej
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Bilaga 2 
	  

Tabell 8. Krav på vidareutbildning beroende på arbetsområde och 

huvudmannaskap. 

Offentlig	   	   Vidareutb.	  
är	  ett	  krav	  

Vidareutb.	  är	  
meriterande	  

Anges	  ej	   Totalt	  

Kurator	   Antal	  (n)	   5	   17	   31	   53	  
	   Andel	  (%)	  	   9,4%	   32,1%	   58,5%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   1	   3	   36	   40	  
	   Andel	  (%)	   2,5%	   7,5%	   90,0%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   5	   6	   19	   30	  
	   Andel(%)	   16,7%	   20,0%	   63,3%	   100,0%	  
	  
Privat	  

	   	   	   	   	  

Kurator	   Antal	  (n)	   2	   2	   7	   11	  
	   Andel	  (%)	   18,2%	   18,2%	   63,6%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   1	   1	   26	   28	  
	   Andel	  (%)	   3,6%	   3,6%	   92,9%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   3	   1	   2	   6	  
	   Antal(%)	   50,0%	   16,7%	   33,3%	   100,0%	  

	  
	  
	  
Tabell 9. Krav på erfarenhet av någon metod beroende på arbetsområde och 
huvudmannaskap. 
	  
Offentlig	   	   Är	  ett	  krav	   Är	  meriterande	   Anges	  ej	   Total	  

Kurator	   Antal	  (n)	   0	   3	   50	   53	  
	   Andel	  (%)	   0,0%	   5,7%	   94,3%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   2	   9	   29	   40	  
	   Andel	  (%)	   5,0%	   22,5%	   72,5%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   1	   9	   20	   30	  
	   Andel	  (%)	   3,3%	   30,0%	   66,7%	   100,0%	  
	   	   	   	   	   	  
Privat	   	   	   	   	   	  
Kurator	   Antal	  (n)	   0	   0	   11	   11	  
	   Andel	  (%)	   0,0%	   0,0%	   100,0%	   100,0%	  
Socionom	   Antal	  (n)	   4	   0	   24	   28	  
	   Andel	  (%)	   14,3%	   0,0%	   85,7%	   100,0%	  
Familj	   Antal	  (n)	   1	   3	   2	   6	  
	   Andel	  (%)	   16,7%	   50,0%	   33,3%	   100,0%	  

Med någon metod menas, krav på metod, manual, datorprogram eller liknande (exempelvis 
BBIC, MI och ProCapita). Med vidareutbildning menas vidareutbildning, steg 1 eller 
masterutbildning. 

 


