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The purpose of this study was to illustrate and examine how social workers professional 

identity shapes and maintains when they work in an arena where social work is not in focus. 

We used a qualitative method. Semi-structured interviews were conducted using an interview 

guide. We interviewed nine professional social workers who works in three different field - 

probation, hospital and school. Profession titles that the social workers had was probation 

officer, school welfare counselor and hospital counselor. In order to analyze the phenomenon 

and answer our research questions, we used two theories - professional identity and 

professionalization process.  

 

Our conclusions are that there is a connection between the professionalization process  as well 

as the design and maintenance of the professional identity. It turned out that 

professionalization leads to a stronger professional identity. A number of factors were 

distinguished - education, work experience, supervision and specialization. In the result it 

turned out that these factors had impact on the shape and maintenance of social workers 

professional identity. As a social worker you can be in an arena where other professions is the 

dominant profession and therefore turf battles can sometimes occur. Fighting for your 

professional capacity and develop your own niche in various workplaces is yet another factor  

that affects how to shape and maintain professional identity.  

 

Nyckelord: Socialt arbete, socionom, yrkesidentitet, professionaliseringsprocess, arena, 

revirstrider.  

 

Keywords: Socialt work, social workers, professional identity, professionalization process, 

arena, turf battles.  

 



 

Förord 

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som ställde upp och deltog i vår studie. Det 

var givande och spännande att ta del av Era kunskaper, erfarenheter och reflektioner. Utan Er 

insats hade uppsatsen aldrig skrivits. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Karin 

Kullberg för hennes engagemang, kloka råd och uppmuntran. Stort tack även till våra familjer 

och vänner som visat oss stöd och förståelse under studiens gång. Sist men inte minst vill vi 

tacka varandra för alla glädjemoment som uppstod under uppsatsskrivandet.  
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1. Inledning & problemformulering 

De flesta socionomer arbetar inom människobehandlande organisationer. Svensson, Johnsson 

& Laanemets (2008) skriver att varje profession har sitt eget område som de ansvarar för, 

vilket kallas för jurisdiktion. Svensson et. al (ibid.) refererar till Castro (1992) och förklarar 

att de yrkesverksamma utforskar, planerar och agerar inom sitt fält. De har monopol över sitt 

område och ensamrätt att bestämma. Enligt Lundström & Sunesson (2000) är socialtjänsten 

den dominerande arbetsplatsen för de yrkesverksamma socionomerna som kan vara 

verksamma på andra arenor, som till exempel hälso- och sjukvård, skola och kriminalvård. I 

alla tre fallen befinner sig socionomerna på ett fält där de har en annan utbildning än 

majoriteten. Traditionellt sett har socionomer arbetat inom socialtjänsten, där socionomer har 

varit den dominerande yrkeskåren. Detta kan leda till att yrkesidentiteten är tydlig då man 

tillhör en grupp som utgör majoriteten och kollegorna har samma utbildningsbakgrund.  

Andra fält som sjukhus, skola och frivård kan även kallas för traditionella arenor för 

socionomer då de har funnits där länge. Det som skiljer de tre arenorna från socialtjänsten är 

det faktum att socionomer som är yrkesverksamma där tillhör minoriteten på arbetsplatsen. 

Det finns socionomer som påstår att det är en fördel att man har varit yrkesverksam inom 

socialtjänsten innan man börjar arbeta på ett annat arbetsfält. På socialtjänsten konstruerar 

man sin yrkesidentitet då yrkesrollen stärks och man vet vilka områden man har kunskaper 

inom anser de. Järkestig-Berggren (2010) skriver att de professionella jämt är involverade i en 

kamp om monopol över områden, det vill säga jurisdiktion. Författaren skriver även att de 

professionella inte bör ta över andras arbetsuppgifter som inte tillhör deras ―ursprungliga 

domän‖ (ibid:37). De besitter inte kunskap inom detta område, därför finns det risk att de inte 

blir trovärdiga och professionella  

Vi är intresserade av hur yrkesidentiteten bevaras när man befinner sig på arenor där 

socionomyrket tillhör minoriteten. Revirstrider kan förekomma då de professionella har olika 

ansvarsområden och yrkesroller. Konflikter kan också uppstå då olika professioner samarbetar 

och har olika synsätt och kunskapsbas. Vi vill även undersöka om det finns faktorer som kan 

bidra till att socionomer får en starkare yrkesidentitet trots att de befinner sig på en annan 

arena där fokus läggs på andra områden än socialt arbete.  

Socionomutbildningen möjliggör att kunskaper tolkas och översättas till enskilda 

funktioner då man går in i olika roller under sitt yrkesverksamma liv (Svensson et. al. 2008). 

Johnsson & Lindgren (1999) skriver att socionomer i grunden har samma utbildning men kan 

arbeta inom olika organisationer med olika yrkestitlar som till exempel socialsekreterare, 
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sjukhus- eller skolkurator. De kan uppfatta sin roll i yrkesutövningen som diffus. När man 

talar om diffus yrkesroll tas det upp tre olika delar. Delarna är komplexiteten i yrkesrollen, 

kraven som ställs på dem kan vara motstridiga samt svårigheten med att beskriva sina 

arbetsuppgifter kan förekomma. Detta kan tolkas som att professionaliseringsprocessen  

påverkas av variationen av situationer som socionomer ställs inför samt mängden av olika 

yrkestitlar. 

Vi är intresserade av att ta reda på ifall professionalisering påverkar skapandet och 

bevarandet av yrkesidentiteten. Tanken med studien är också att undersöka hur socionomer 

bevarar sin yrkesidentitet när de befinner sig och agerar på någon annans arena. Johnsson & 

Lindgren (1999) skriver att när man har en annan utbildning än kollegor man arbetar med 

leder det till att yrkesidentiteten formas på ett annat sätt. Ett annat problem vid formandet av 

sin egen yrkesidentitet är den stora variationen av arbetsuppgifter, mångfalden av sociala 

problem och olika målgrupper som man möter. Yrkesidentiteten kan upplevas som diffus och 

vag. Förväntningar, förhoppningar och krav från olika aktörer - det vill säga organisationen, 

kollegor och klienter påverkar formandet av yrkesidentitet (ibid.). Helhetsperspektivet är en 

utgångspunkt för socionomutbildade och skiljer sig från de övrigas perspektiv. Vi är  

intresserade om ifall olika synsätt på problem och lösningar kan vara en risk för revirstrider då 

huvudyrkeskåren vill behålla sin position samtidigt som socionomer vill komma med sitt 

tänkesätt. Alla dessa utmaningar och faktorer kan man tolka som svårigheter i bevarandet av 

sin yrkesidentitet. Pratt, Rockman & Kaufmann (2006) poängterar att det är nödvändigt att 

undersöka hur arbete och identitet förstärker varandra. Detta kan tolkas som att det är av stor 

vikt att vet i fall professionaliseringsprocessen förhåller sig till bevarandet av yrkesidentitet.  

Vi vill jämföra tre olika arbetsfält där socialt arbete inte ligger i fokus. Arbetsfälten 

som vi är intresserade av är skola och sjukhus där fokus ligger på den pedagogiska och 

medicinska delen - och inte den psykosociala. Ett annat arbetsfält som vi är intresserade av är 

frivården, där fokus ligger på rättsväsendet samt verkställighet av brottpåföljder. Vi vill 

undersöka vilka faktorer det finns som påverkar utformandet och bevarandet av yrkesidentitet. 

Vi vill även utforska ifall det förekommer skillnader i bevarandet av yrkesidentiteten med 

tanke på vilket arbetsfält man befinner sig inom. Med arena menar vi ett arbetsfält där olika 

professioner är verksamma och socionomer har sin nisch inom arenan.  

Att det ligger fokus på olika områden som de medicinska, pedagogiska eller rättsväsendet kan 

uppfattas som en annan arena där man inte har socialt arbete eller den psykosociala delen i 

fokus. 
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2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och få en djupare förståelse över hur yrkesidentiteten 

bevaras hos socionomer som befinner sig på olika fält där socialt arbete inte är i fokus.  

Våra frågeställningar är: 

- Hur ser socionomerna på sin profession på arenan de är verksamma inom?  

- Hur bevaras yrkesidentiteten när man befinner sig på en arena där socialt arbete inte 

ligger i fokus? 

- Vilken påverkan har professionaliseringsprocessen på bevarandet av yrkesidentitet?  

 

3. Tidigare forskning 

Det har redan skrivits en del om utformandet av yrkesidentitet. Den forskning som redan finns 

är framförallt inriktad på olika grenar inom socialt arbete till exempel hur sjukhuskuratorer 

eller skolkuratorer konstruerar sin yrkesidentitet. Det finns också litteratur som berör 

socionomers identitet generellt. Det var relativt enkelt att hitta litteratur kring identitet och 

professionaliseringsprocessen då författarna refererade till varandra. Det finns både nya 

böcker och forskningsmaterial men även äldre böcker där grunderna beskrivs på ett utförligt 

sätt. Valet av litteratur grundades på ämnet vi ville skriva om. Vi ansåg att författarna beskrev 

identitet på ett tydligt sätt och hade många bra resonemang som vi kunde använda oss av. 

Många av författarna berörde de nyckelord som vi hade kommit fram till under intervjuerna 

Även val av böcker som handlade om professionaliseringsprocessen baserades på att 

författarna utförligt hade beskrivit professionaliseringsprocessen och vi fann stöd för våra 

resonemang. Det finns även forskning som belyser kuratorsyrket inom hälso- och sjukvården 

samt skolan. Däremot är det inte lika lätt att hitta forskning om frivården när man jämför med 

kuratorsyrkes inom skola och sjukhus.  

En forskning på yrkesidentitet görs av Sundin (2003) från högskolan i Borås. 

Doktorsavhandlingen är Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie om 

sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. I studien läggs det fokus på hur 

yrkesverksamma utvecklar sin identitet genom fackinformation och sökstrategier.  

―Professional Identity and the Irish Social Care Worker :A dissertation submitted in 

partial fulfilment of the requirements for the degree of” av Finnerty (2012), är en avhandling 

som beskriver yrkesidentitet. I avhandlingen belyses sambandet mellan yrkesidentitet och 

värderingar, beteenden och självbild som den professionella har. Forskningen visar också 
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andra faktorer som påverkar yrkesidentitet, bland annat erfarenhet, arbetsplatsen, andra 

yrkesgrupper samt utbildning.  

Samarbetet tas upp i en vetenskaplig artikel ―The determinants of succesful 

collaboration: A review of theoretical and empirical study ― från 2005 där belyses 

interprofessionell samarbete. Martin-Rodriguez, L. S., Beaulieu, M.-D., D'Amour, D., & 

Ferrada-Videla, M. I artikeln beskriver författarna hur samarbetet går t ill när olika 

professioner samarbetar inom samma arbetsplats. De lyfter även upp vilka möjligheter 

interprofessionellt samarbete kan ge, men även vilka hinder man kan stöta på. Författarna 

menar att varje yrke har sin egen filosofi, värderingar och grundlä ggande teoretisk 

kunskapsbas. Olika kunskaper och kompetenser kan ligga till grund för konflikter som i sin 

tur kan hindra utvecklingen av en lyckad samverkan menar Martin-Rodriguez et al. (ibid.). 

Författarna betonar vikten av att vara engagerad i processen och intresserad av att arbeta med 

andra professioner för att åstadkomma en bra samverkan.  

  Samarbet tas även upp av en annan vetenskaplig artikel ―Successful 

interprofessional collaboration on the hospice team” av Reese & Sontag (2001). Författarna 

beskriver vilka konsekvenser interprofessionellt samarbete kan ge, vilka faktorer som 

påverkar samverkan och hur man åstadkommer ett bra samarbete. Vanliga problem som man 

möter är bristande kunskap om de övrigas färdigheter, kompetens och erfarenheter. Man 

förstår inte heller vad de andra yrkesverksamma kan bidra med. Ett annat hinder är att det 

finns en otydlig arbetsfördelning. En förutsättning för lyckad samverkan är att man har djup 

förståelse och förtroende för andras kompetenser, erfarenheter och bedömningar. 

Annika Lundin (2008) beskriver kuratorsyrket i sin bok ―Kurator inom hälso- och 

sjukvård‖. Kuratorsyrket belyses med hjälp av historiskt, professionellt och organisatoriskt 

perspektiv. Lundin (ibid.) beskriver också patientarbetet och behandlingsarbetet som 

kuratorsyrket präglas av.  

Kerstin Svensson (2001) ger en beskrivning av frivården i sin avhandling ― I stället för 

fängelse - En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård‖. Svensson (ibid.) 

belyser frivården ur ett historiskt perspektiv och beskriver hur frivården har förändrats och 

utvecklats. Även förhållandet mellan stöd och kontroll tas upp av författaren (ibid.).  

När det gäller forskning som berör skolkuratorer så har Åsa Beckman (2007) skrivit en 

handling “Elevråd i grundskola” där hon berör närvaron av kuratorerna på skolorna. Hon 

belyser olika yrkeskårer i relation till elevhälsan inom skolvärlden.  I hennes studie 

framkommer det att kuratorerna har en lägre status och kan vara en resurs är utbytbar inom 
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skolan. Beckman (2007) menar att det finns det strider angående ansvarsområden, så kallad 

domänkonflikt som uppstår på grund av oklarhet gällande arbetsuppgifterna.  

 

4. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att belysa fenomenet genom att använda oss av dessa begrepp; 

profession, professionaliseringsprocess, identitet och yrkesidentitet.  

 

4.1 Professionsteori 

Profession 

Det finns olika sätt att se professionen på. Brante (2009) belyser begreppet profession utifrån 

olika perspektiv och skriver att det inte finns en enig definition av begreppet.  

Begreppet profession kan förklaras utifrån Greenwood (1957) refererad i Johnsson & 

Lindgren (1999). Greenwood anger fem olika egenskaper för en profession: 

1. Systematisk teori, handlar om att de professionellas arbete kännetecknas av en 

vetenskapligt grund och en identitet som grundar sig på forskning.  

2. Professionell auktoritet, arbetet grundar sig på specialiserad kunskap genom utbildning. 

Det ger den professionella yrkesutövaren auktoritet som inte kan ifrågasättas av andra utanför 

professionen.  

3. Samhälleliga sanktioner, genom särskilda privilegier som kan vara genom legitimation i 

yrket. Där staten har ansvar för utbildning och kontroll.  

4. Etiska regler, som påverkar förhållandet till klienterna, kollegorna eller andra människor 

man samarbetar med.  

5. Egen kultur, som består av värderingar normer och symboler. Dessa utvecklas i 

professionen, och denna kultur kan stödjas genom sammanslutningar som tillhör 

professionen. Ju fler egenskaper en yrkesgrupp har desto mer betraktas yrkesutövarna som 

professionella (ibid.).  

Professionell auktoritet kan kopplas till utbildning då man kan uppnå auktoritet genom 

att ha kunskap inom ett område. Den kunskapen skaffar man genom utbildning. 

Socionomprogrammet har inte funnits lika länge som andra utbildningar exempelvis lärare 

eller läkare (Lindholm, 1988). Det finns förväntningar på socionomer från arbetsgivaren att de 

ska ha en ganska bred kunskap. De förväntas ha en övergripande syn på samhället, juridik, 

socialtjänstlagen samt om människornas behov och utsatthet (Weinsjö, 2004). Svensson 

(2008) skriver att det finns två syften med att ha en utbildning. Den första handlar om att lära 
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sig lämpliga kunskaper om sitt framtida yrke för att på bästa sätt hjälpa sina klienter. Den 

andra ger en slags bekräftelse och garanti på att den enskilde har den kunskapen som krävs för 

att utöva sitt yrke. Samhället kan genom att den enskilde har examen, vara säker på att 

yrkesutövaren är ―godkänd‖ (ibid.). Enligt Johnsson & Lindgren (1999) måste socialarbetarna 

arbeta med att utveckla sin egen kunskap och kompetens inom psykosocialt arbete och sig 

själv som person. Så länge man arbetar med individer mot utveckling och förändring i 

livssituationen måste man själv växa som person med hjälp av nya kunskaper.  

Svensson et. al (2008) skriver att professionen är en faktor som bygger upp 

socialarbetaren yrkesroll. Organisation, klient och individuella egenskaper är också sådana 

faktorer som påverkar byggandet av yrkesrollen. Yrkesroll är en specificerad position i 

verksamheten och är styrd uppifrån. Den enskilda yrkesutövaren tolkar också sin roll och har 

en bild av hur yrkesrollen borde se ut. Svensson et. al (ibid.) belyser processuellt synsätt vis 

studerandet av profession och professionaliseringsprocess. Det synsättet handlar om att 

processen ligger i centrum och maktkampen samt strider om speciella områden kan 

förekomma.  

 

4.2 Professionaliseringsprocessen 

Allmänt om professionalisering  

Svensson et. al (2008) skriver att begreppet professionalisering är ett svårdefinierat be grepp. 

Det kan dels innefatta att antalet socionomer ökar, dels att frivilliga hjälpare ersätts av 

utbildade socialarbetare. Det kan också handla om att socionomer blir allt mer professionella i 

sin yrkesutövning och att ämnet socialt arbete håller på att utvecklas och man får mer 

kunskaper om detta. Professionalisering kan förekomma på två olika nivåer; kollektiv nivå 

och individ nivå.  

Socionomens yrkesidentitet är en central del i vår studie och därmed valde vi att 

fokusera oss på professionalisering på individnivå. Vi var intresserade av hur socionomerna 

som arbetar på arenor där socialt arbete inte ligger i fokus skapar sin yrkesidentitet samt vad 

den består av. I vår studie la vi fokus på individnivå eftersom vi ville ta reda på vad var och en 

av socionomer vi intervjuat har för tankar kring sin identitet och vilka faktorer som kan 

påverka utformandet av den. 

Det finns två synsätt inom professionsforskning - den essentialiska och den 

processuella. Dessa utgör två sätt för att studera begreppet profession. Det första handlar om 

att man ska fastställa vad en profession är och vad som ska räknas som en profession. Detta 

gör man med hjälp av vissa kriterier. Det kan handla om att profession är friare i meningen att 
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den inte behöver vara beroende av en verksamhet utan själv kan utöka sitt yrke. För att göra 

det krävs en lämplig utbildning och relevanta kunskaper. Den professionella behöver inte vara 

indragen i konflikter eller maktstrider som annars kan förekomma i organisationen. Det andra 

synsättet handlar om att processen ligger i centrum och maktkampen samt strider om speciella 

områden kan förekomma (Svensson et. al, 2008, s 74).  

Kollektivnivå 

Kollektivnivå handlar om hur de professionella ska organisera sig i grupper samt kunna 

förhålla sig till andra professioner. Det används olika tillvägagångssätt för att vidmakthålla 

och utvidga yrkeskårens status, auktoritet samt kontroll över sin utbildning och arbetssituation 

(Svensson, 1998). Processen för professionalisering utmärks av att individer strävar efter 

specialisering och specifik kunskap inom sitt område (Johnsson & Lindgren. 1999). Brante 

(2009) skriver att den gemensamma utgångspunkten för professionerna är att deras auktoritet 

bygger på vetenskaplig kunskap. Professioner med gemensamma nämnare som till exempel 

utbildning eller som bedriver samma yrkesutövning utgör en plattform för gemenskap. De 

gemensamma nämnarna skapar gemensamma intressen, kollegialitet samt lojalitet (Brante 

1989). Det förekommer en del gemensamma egenskaper hos de professionella som avancerad 

teoretisk kunskap och etiskt förhållningssätt. Brante (1989) menar även att det kan finnas 

funktioner som professionerna förväntas att uppfylla som att kunna tillämpa sina teoretiska 

kunskaper i praktiken på fältet. För en professionalisering på kollektiv nivå krävs också att 

yrkeskåren även ska inneha en avgränsning i förhållande till andra yrkeskårer. Det krävs även 

att yrkeskåren strävar efter en egen kultur och att utveckla etiken. Professionalisering används 

främst för att beskriva hur en yrkeskår anskaffar den professionella statusen. Det handlar även 

om hur den professionella socialiseras i sin yrkesgrupp (Johnsson & Lindgren, 1999).  

 

Individnivå 

När det gäller individnivå så omfattar professionalisering en utveckling och vidmakthållande 

av förmågor och kompetenser. Utvecklingen sker via arbetserfarenheter, specialisering, 

handledning men även via fortbildningar som kan ges genom arbetsplatsen eller på egen hand 

(Svensson, 1998). Professionaliseringen kan kopplas till yrkesutövarens växande kompetens i 

sin yrkesutövning (Brante, 1989). Professionaliseringsprocessen på individnivå innehåller sex 

centrala byggstenar. Man behöver inte uppnå alla för att man ska anses vara professionell.  

 



 

13 
 

Enligt Johnsson & Lindgren (1999) ska den professionella utgå ifrån integrerade värderingar 

som tillhör yrket. De värderingarna baseras på etiska regler, normer samt synsätt. Dessa 

normer och synsätt styr förhållandet till kollegor, beslutsfattare samt klienter. Den 

professionella ska kunna agera  självständigt, reflektera över sitt yrke och se alternativa 

lösningar - det vill säga använda sig av handlingsutrymme. En tydlig yrkesidentitet hos den 

professionella leder till ett ökat självförtroende i yrkesutövningen. Denna centrala position 

handlar om yrket som helhet, det vill säga att den professionella ska ha en uppfattning om 

vilka möjligheter samt begränsningar det finns. En långvarig yrkesutövning leder till att den 

professionella utövar yrket med rutin. Samarbete är en viktig del i 

professionaliseringsprocessen och hör till de sex centrala byggstenarna för professionalisering 

(ibid). Bronstein (2003) skriver att samarbete som en process där medlemmar som 

representerar olika discipliner bidrar till ett gemensamt mål. I samverkan för man samman 

kompetens och erfarenhet från olika professioner (Martin- Rodriguez, Beaulieu, D'Amour& 

Ferrada-Videla, 2005). Reese & Sontag (2001) menar att de professionella kan ha bristande 

kunskap om de övrigas färdigheter, kompetens, och erfarenheter vilket kan leda till konflikter. 

Det kan även saknas förståelse för vad de andra yrkesverksamma kan bidra med. Johnsson & 

Lindgren (1999) menar att de yrkesutövarna som socialarbetarna samarbetar med innehar en 

specialisering inom ett visst område medans socialarbetaren arbetar utifrån ett 

helhetsperspektiv vilket kan försvåra samarbetet.  

Professionaliseringen kan ses som en komplex process för socialarbetaren. Enligt 

Johnsson & Lindgren (1999) är socialt arbete ett mångteoretiskt yrke där man i vardagen 

handskas med komplexa situationer. Komplexiteten är på grund av att socialt arbete utförs 

utifrån klientens intressen men man ska även ta hänsyn till samhällets intresse (ibid.). De yttre 

och inre uppdragen beskrivs av Johnsson & Lindgren (1999). Med yttre uppdrag menar han 

bestämmelserna och lagarna som utgör ramarna i arbete, medan det inre uppdraget handlar 

om klientens egen hjälpbehov. Det är klienten som uttalar sig eller socialarbetaren som i 

uppdraget formulerar vilka behov och brister det finns (ibid.). När yrkesutövare arbetar för  

professionalisering är diskretion, det vill säga handlingsutrymme, en viktig del i processen. 

Människobehandlande organisationer kännetecknas av att de professionella har 

handlingsutrymme (Beijer, Höjer & Wissö, 2006). Begreppet handlingsutrymme betyder a llt 

som socialarbetare kan göra inom de ramar som organisationen sätter upp. Handlingsutrymme 

handlar om att den professionella handlar utifrån sin kunskapsbas och kan töja på ramarna. 

Utifrån sin professionella kompetens gör man bedömningar av vad som är meningsfull och 

väsentlig handling. Det finns även utrymme för tolkning och utförande av arbetsuppgifterna. 
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(Svensson et. al, 2008). I yrkesutövningen måste det finnas handlingsutrymme för att 

individerna som söker hjälp ska kunna få en individuell bedömning av sina behov (Järkestig-

Berggren, 2010).  

En annan viktig del i professionaliseringsprocessen är handledning. Grundtanken och 

syftet med handledning är att den ska vara som hjälpmedel för yrkesutövarna i att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Handledningen medverkar i professionaliseringen 

både inom yrkesutövningen och i yrkesområdet (Bijer et. al 2006). När yrkesutövarna blir 

handledda sätts deras diskretion och arbetssätt i fokus och det blir även utrymme för olika 

former av frågor. Handledning utgör en betydelsefull roll för de professionella yrkesutövarna 

inom socialt arbete och leder till kompetensutveckling i yrkesrollen. Det finns två former av 

handledning; intern och extern handledning. Den första formen som är intern handledning är 

den yrkesutövaren får av sin arbetsledare eller en annan ställd i organisationen, exempelvis av 

en kollega. Den andra formen extern handledning, är handledning som ges av en handledare 

utanför organisationen (ibid.).  

 

4.3 Jurisdiktion 

De professionella strävar efter att åstadkomma jurisdiktion inom ett område. Det vill säga att 

professionella vill uppnå monopol över arbetsuppgifterna och självständighet i hur de ska 

genomföras (Järkerstig-Berggren, 2010). Begreppet domänanspråk beskrivs av Lindqvist 

(2000)- det handlar om att det kan framkomma konkurrens mellan professioner. De kan 

inneha motsvarande uppgifter där konkurrensen handlar om att ha ansvar över 

arbetsuppgifterna eller att undgå de. Det vill säga att konkurrensen även gäller att undgå 

ansvarsområdet. I samband med detta tar författaren upp ett förhållande som att i vilken 

utsträckning det föreligger konsensus om vad som tillhör varje organisation (ibid.). 

Professionerna kan hamna i konflikter med omgivningen på grund av deras strävan efter att 

upprätta, säkerställa och expandera auktoriteten. Det kan innefatta strävan efter auktoritet i 

relation till grupper som hävdar sig att ha ledarskap med anledning att man har lika eller olika 

former av auktoritet. De professionella kan möta strider med andra yrkeskategorier som 

befinner sig inom samma bedömningsrevir (Beckman, 1989 ).  

Socialt arbete är inte ett begränsat område som är fast i sitt tankesystem utan kan 

inhämta kunskaper från andra yrkesgrupper (Svensson et. al 2008). Detta kan utgöra en 

svårighet med att fastställa begreppet socialt arbete då det saknas tydliga gränser. Socialt 

arbete kan variera och påverkas av interaktioner och samspel med andra. (ibid.).  
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4.4 Identitetsteori 

Identitet 

Ahmadi (2000) beskriver identitet som ett mångfaldigt och vagt begrepp. Det innebär att 

begreppet har olika fokus beroende på var man lägger vikt på olika förklaringar. Frost (2008) 

menar att det är svårt att fånga upp vad begreppet identitet är, beskriva och förklara det med 

tanke på alla betydelser och konsekvenser. Den centrala kärnan i den teoretiska diskussionen 

om identitet handlar om individernas uppfattning om vem man är och om vem man önskar att 

vara (Heggen, 2008). Teoretiskt sätt är identitet situationsanpassad och inte tidsbunden. Detta 

leder till att identitet är en föränderlig process och inte en egenskap (Ahmadi, 2000). 

Molander (2010) menar att identitet inte skapas en gång för alla individer. Ahmadi (2000) 

presenterar en modell av begreppet identitet som förklarar hur identitetsformandet sker i 

samspel mellan individen och omgivningen.  

 

Man kan skilja på identitet genom två typer, nämligen subjektiv och objektiv identitet. Och 

inom dessa kan man även urskilja social och personlig identitet. Den objektiva identiteten 

handlar om hur andra beskriver individens identitet. Individen kan vara definierad på olika 

sätt; individen får en definition som baseras på en beskrivning utifrån andras uppfattningar om 

individens egenskaper. Detta kallas för objektiv personlig identitet (Ahmadi, 2000).  

 

Yrkesidentitet 

Yrkesidentitet innebär hur de yrkesverksamma anser sig själv vara i sitt yrke. Det handlar 

även om att den yrkesverksamma har kunskaper inom sitt område och har en insyn över sina 

arbetsuppgifter (Mishler, 1999). Enligt Weinsjö (2004) påverkas yrkesutövarens yrkesidentitet 

av olika faktorer. Till stor del påverkas yrkesidentiteten av individuella faktorer. Både Mishler 

(1999) och Heggen (2008) skriver att det finns ömsesidigt samband mellan individens 

erfarenheter, kunskaper, värderingar, handlingar och yrkesidentitet. Sundin (2003) menar även 

att yrkesidentiteten kan påverkas av organisationen man är verksam i och kollegor man 

samarbetar med. Yrkesidentitet innehåller också värderingar och normer som märks i 

individens handlande i sin yrkesutövning (Sundin 2003). 
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Finnerty (2012) beskriver hur professionell identitet utvecklas. Arenan är basen där 

erfarenhet, arbete och utbildning förmedlas och leder till förändringar i handlingar, 

värderingar, självuppfattning och beteende. Dessa förändringar påverkar sin tur arenan med 

tillhörande faktorer. Det finns alltså ett ömsesidigt samband mellan erfarenhet, utbildning och 

arbete samt handlingar, värdering, självuppfattning och beteende.  Sundins (2003) och 

Finnertys (2012) resonemang kan man tolka som olika faktorer som påverkar utformandet och 

bevarandet av yrkesidentitet utifrån och inifrån. De faktorer som påverkar inifrån är 

erfarenhet, kunskaper och värderingsnormer och de som påverkar utifrån är organisation, 

området man är verksam inom och kollegor. Faktorerna kan även i sin tur påverkas av 

yrkesidentiteten man har.  

 

 

Finnerty (2012:15) 

Identitet är en process där ens självkänsla utvecklas. Identitet förändras över tid och denna 

process kan bero på mentorskap, handledning och fortbildning. Säkerhet och trygghet i sin 

yrkesroll leder till att man växer som professionell (Abreu, 2006). Handledning kan ses som 

ett tillfälle för kompetensutveckling där man växer som professionell och blir tryggare i sin 

roll. (Bijer et. al, 2006). Detta kan i sin tur leda till förstärkt yrkesidentitet enligt Abreou 

(2006). 

Johnsson & Lindgren (1999) skriver om svårigheten när man ska integrera sina 

värderingar och sitt handlade i sin yrkesutövning på grund av alla komplexa sammanhang.  

Det kan ta tid för yrkesutövaren att koppla ihop de mångfacettrade kompetenserna och 

använda sig av de i praktiken. Detta kan i sin tur leda till att socionomens yrkesidentitet inte 

är tillräckligt tydlig utan kan uppfattas som diffus. För att driva fram formandet av 

yrkesidentitet kan yrkesutövaren rikta sig mot specialisering. Det vill säga specialisera sig 

inom ett visst område som leder till att yrkesidentiteten inte uppfattas lika diffus. 
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Specialiseringen leder till avgränsning av kunskapen då kontexten som socialarbetaren arbetar 

inom blir mindre komplex (ibid.).  

När man ingår i ett yrke förväntar man sig av yrkesutövaren att han eller hon ska 

komma in i yrkets arbetssätt och syfte (Heggen, 2008). Yrkesutövare kan skapa sin 

professionsidentitet i olika grad, det vill säga stark eller otydlig professionsidentitet i 

förhållande till sina kollegor. Att den enskilde yrkesutövaren kämpar hårt för sitt yrke för att 

uppnå acceptans av sin kompetens, arbetsuppgifter och jurisdiktion kan leda till att ens 

professionsidentitet stärks (Heggen, 2008).  

Pratt et. al (2006) menar också att det är bättre att använda sig av frågan ― vilka de är‖ 

istället för ―vad de gör‖ när man beskriver ens identitet. På detta sätt ger man bättre förståelse 

för utformningen av yrkesidentitet bland de professionella.  

Det sociala arbetet har en lång historia och idag krävs det en särskild utbildning för att 

kunna vara verksam i det sociala arbetet. Frågan om specifik kunskap och dess legitimitet 

fortsätter dock att vara aktuellt och problematiskt. Brist på kunskap om verksamheten kan 

leda till att själva disciplinen samt yrkesstatusen blir låg (Passarini, 2008). Enligt Fagerberg 

(2004) kan låg självkänsla leda till att man inte vågar säga ifrån eller ta plats. Det kan bero på 

att man känner sig pressad av andra yrkeskategorier som befinner sig på fältet.  

 

5. Metod 

5.1 Avgränsning   

Vi ville fokusera oss på yrkesidentiteten när man är på en arena där socialt arbete inte ligger i 

fokus. När det gäller valen av arbetsfält så grundades det på strategiskt urval för att få en 

variation av informationen. Vi har valt tre olika fält - skolan, hälso- och sjukvård och 

kriminalvården. Detta resulterade strategiskt urval när det gällen valen av organisationerna. 

Vårt syfte med detta urval var att finna en så bred ingång som möjligt och få olika utbyten 

från olika grenar inom socialt arbete. Ahrne & Svensson (2011) menar att valen av olika 

miljöer skapar ett ombyte. Förståelsen ökar och de skillnaderna som finns inom olika 

områden leder till olika resultat.  I vår studie var vi även medvetna om att många av våra 

respondenter var yrkesverksamma inom samma arbetsplats.  

Vårt krav gällande intervjupersonerna var att de skulle vara yrkesverksamma 

socionomer i organisationer där socialt arbete inte ligger i fokus. Vi valde intervjupersoner 

beroende på tillgänglighet. Detta kallas för bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011). 

Bekvämlighetsurval var lämpligt i vår studie för att den förenklade samlingen av empirin med 
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tanke på den tidspressen vi hade på oss. Det var socionomernas tillgänglighet som påverkade 

urvalet.  

Bryman (2011) skriver att bekvämlighetsurvalet leder till att man inte kan generalisera 

resultatet eftersom forskaren inte är medveten om vilken grupp intervjupersonerna är 

representativa för.  

Vi var medvetna om nackdelen för denna typ av urval då problemet kunde vara att vi 

inte skulle få en helhetsbild. I vår studie var vi inte intresserade av en jämförelse om det 

skiljer sig åt mellan socionomer inom den offentliga sektorn eller den privata. Respondenterna 

utgjorde bara ett stickprov. Detta innebär att vi inte har kunnat dra några generella 

slutsatser,vilket i sin tur  kan leda till att resultatet av vår studie inte kan sättas i en större 

kontext och beskriver bara utformningen av yrkesidentitet hos den gruppen vi har intervjuat.  

 

5.2 Presentation av intervjupersoner 

Avsikten i denna studie har inte varit att jämföra kvinnlig eller manlig yrkesidentitet. Från 

början var vi inte heller intresserade av deras arbetslivserfarenhet. Detta skulle kunna leda till 

vi inte uppnått en variation av material och inte heller fått en helhetsbild. Senare visade det sig 

att våra respondenter hade olika långa arbetserfarenheter och därmed upplevde vi att vi fick 

uppnådd variation av material.  

Respondenterna som vi intervjuade hade olika långa arbetserfarenheter som 

yrkesverksam socionom och på sitt nuvarande arbetsfält. Vissa har varit anställda under en 

kort tid medan andra har över 20 års arbetserfarenhet av att arbeta som socionom på olika 

arenor och arbetsfält.  

Frivårdsinspektörerna som vi fick kontakt med arbetade på samma arbetsplats och 

även sjukhuskuratorer som hörde av sig till oss arbetade på samma sjukhus. Två av 

skolkuratorerna var verksamma inom samma arbetsplats och det var bara en av 

skolkuratorerna som arbetade på en annan skola. Det kan ha varit en faktor som påverkat vårt 

resultat eller gett oss likartade uppfattningar kring ämnet.  

Våra intervjupersoner är: 

Erika - har arbetet som socionom i 7 år - och i 6,5 år som frivårdsinspektör.  

Markus - har arbetat som socionom i ett år och varit anställd som frivårdsinspektör i 6 

månader.  

David - har arbetat som socionom 6 år och varit anställd 4,5 år i frivården.  

Anna - är frivårdsinspektör sedan 10 år tillbaka och varit anställd där sedan hon tog examen 
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Britta- har varit socionom i 28 år och har varit anställd som sjukhuskurator under 17 år.  

Matilda - har varit socionom i 35 år och har ca 18 års erfarenhet som sjukhuskurator.  

Bengt – har varit socionom sedan 26 år tillbaka och 20 år som skolkurator.  

. Elisabeth - har varit verksam som socionom i ca 30 år och varit anställd ca 20 år som 

skolkurator. 

Malin - har arbetat som socionom i 3 år och har 3 månaders erfarenhet av att vara skolkurator.  

 

5.3 Metodval 

Ahrne & Svensson (2011) menar att det ska finnas ett samband mellan forskningsfrågan, 

behovet av empirin och det sättet man väljer att arbeta med. Grundtanken med vår uppsats var 

att studera fenomenet yrkesidentitet och för att göra det behövde vi veta hur andra uppfattade 

begreppet identitet samt vad det innebar att arbeta på en arena där socialt arbete inte var i 

fokus. Vi ansåg att den kvalitativa metoden och semistrukturerade intervjuer var de mest 

lämpliga metoderna i vårt fall och de hjälpte oss att komma åt det vi ville undersöka.  

Vårt syfte med studien resulterade behov av utsagor från personer som jobbade ute ‖på 

fältet‖. Ahrne & Svensson (2001, s.14) menar att ‖med hjälp av kvalitativa metoder kan man 

[…] fånga in nyanser och sätta in normer och värderingar i ett sammanhang på ett helt annat 

sätt än med kvantitativa metoder”. Vår intention med uppsatsen var att fånga upp 

yrkesidentitet som fenomen och beskriva den. Vi ansåg att vi kan komma åt begreppet 

identitet med hjälp av kvalitativ metod då känslor, upplevelser och tankar är viktiga när man 

resonerar kring identitet. Vi ville inte mäta data så som man gör i kvantitativ forskning. Det vi 

ville åstadkomma var att gå in på djupet och få en förståelse för formandet och bevarandet av 

identiteten. Vår uppsats baserades på kvalitativa intervjuer då vi ville ta reda på hur 

socionomer reflekterade kring sin yrkesidentitet. May (1997) skriver att intervjuer används 

som ett medel när forskare vill förstå hur människor uppfattar sin sociala värld och hur de 

agerar i den. Vi ansåg att det skulle vara enklare att komma åt upplevelser med hjälp av 

kvalitativa intervjuer.  

 

5.4 Metodens förtjänster och brister 

May (1997) skriver att om man inser styrkan och svagheten i intervju som metod kan man få 

bättre förståelse och förklaring på sociala händelser och relationer. En nackdel med den så 

kallade intervjuareffekten är att respondenterna inte är ärliga och svarar det de tror förväntas 

av dem. Bryman (2001) menar att i semistrukturerade intervjuer utgår man utifrån specifika 
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teman. Vi hade konstruerat en intervjuguide där vi hade några nyckelord som vi var 

intresserade av. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då de lämnar utrymme för oss 

att anpassa frågorna efter behov och möjliggör att ställa följdfrågor. Det vi ansåg var bra med 

denna metod var flexibilitet och möjlighet att anpassa samtalet efter situationen. 

Kvalitativa intervjuer är vanliga bland forskare som ägnar sig åt att studera fenomen 

och bilda sig en uppfattning av dem. Ahrne & Svensson (2011) menar att det är det vi säger 

och skriver som förmedlar våra inre upplevelser. Utgångspunkten var att inre fenomen såsom 

känslor, tankar, kunskaper och upplevelser skulle förmedlas genom språket. Genom 

intervjuerna tog vi reda på respondenternas föreställningar, åsikter och erfarenheter. Styrkan 

med denna metod låg i att den gick relativt snabbt att genomföra samt att man fick ett brett 

material. Ahrne & Svensson (2011) diskuterar svagheten och menar att det insamlade 

materialet är ett resultat av ett enda samtal och vid ett visst tillfälle. Det som sades under 

intervjun kan ha andra syften än vad forskaren tänkt sig.  

 

5.5 Metodens tillförlitlighet 

Studien som görs måste vara trovärdig för läsaren. Trovärdigheten leder till en nytta för 

samhället samt i forskningsvärlden (Ahrne & Svensson, 2011). I vår studie strävade vi efter 

att uppnå hög reliabilitet samt validitet. Reliabilitet handlar om att man kan göra om studien 

vid andra tillfällen i liknande miljö och få samma mätningar. Strävandet efter reliabilitet i den 

kvalitativa metoden är svårt eftersom sociala miljöer inte är stabila under en tidsperiod. Man 

kan få olika svar på samma fråga beroende på i vilket tillfälle man ställer den. I denna typ av 

metod strävar man efter ett generellt resultat vid upprepning i en liknande social miljö (ibid.). 

När vi analyserade och sammanfattade respondenternas utsagor tänkte vi på att våra 

respondenter bara utgör en liten del av de yrkesverksamma socionomerna och deras svar är ett 

litet stickprov som inte behöver överensstämma med de övriga yrkesutövarnas upplevelser. 

Deras svar kan se annorlunda ut och kan ha med sjä lva arbetsplatsen eller kollegor och 

arbetsklimatet att göra. (Bryman, 2011). Vi valde att inte ha telefonintervjuer då vi 

personligen ville träffa intervjupersonerna, detta för att inte missa kroppsspråket som var 

viktig för oss. Vi ansåg att vi skulle få en annan relation när vi träffades och det skulle lättare 

fånga upp intressanta samtalsämnen. För att uppnå en detaljerad analys som möjligt 

antecknade vi stödord under intervjuerna för att kunna ställa följdfrågor. Vi spelade in 

samtalen efter godkännande av intervjupersonerna. Detta gjorde vi för att öka trovärdigheten i 

uppsatsen. Det är en fördel att använda sig av detta hjälpmedel för att ta med 

intervjupersonernas ordalag samt få en tydlig och detaljerat analys. Om man endast för 
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anteckningar kan det leda till att man utelämnar viktiga punkter och fraser i intervjun menar 

Bryman (2011). Vi upplevde inte att diktafonen medförde störande moment under 

intervjutiden. Vi försökte att inte ställa ledande frågor under intervjun då det minskar 

tillförlitligheten. 

Validitet innebär att det som undersöks och studiens resultat ger svar på 

frågeställningarna. Det handlar även om att det finns en koppling mellan empiri och teori 

(ibid.). Under studiens gång tittade vi tillbaka på syftet för att garantera oss att vi undersökte 

det vår avsikt var att undersöka. I studien strävade vi efter hög validitet och reliabilitet genom 

att använda oss en välarbetad intervjuguide. Intervjufrågorna baserades på uppsatsens syfte. 

De svaren vi fick av intervjupersonerna analyserades och gav oss svar på våra 

frågeställningar. Vi var pålästa på fenomenet innan vi började intervjua socionomerna. Detta 

gjorde vi för att intervjufrågorna skulle vara väsentliga i förhållande till syftet. Vårt val av 

dessa metoder baserades på vår strävan efter så hög validitet som möjligt., vilket betonas av 

Bryman (2011).  

 

5.6 Genomförande av intervjuer 

Vår första kontakt med intervjupersonerna skedde via mejl då vi skickade informationsbrevet 

(se bilaga: 1). När det gäller frivården så skickade vi ett allmänt mejl om undersökningen via 

frivårdens hemsida. Där berättade vi om syftet med studien och vilken yrkesgrupp vi behöver 

få kontakt med. Mejlet har sedan vidarebefordrats till de anställda. När vi fick kontakt med 

socionomerna skickade vi ett ytterligare mejl som innehöll informationsbrevet. 

Sjukhuskuratorerna kontaktades på samma sätt. När det gäller skolkuratorerna tog vi kontakt 

med dem genom att vi gick in på olika kommuners hemsidor och letade upp deras mejladress.  

Genomförandet av de nio intervjuerna ägde rum på socionomers arbetsplats och tog 

mellan 30 - 60 minuter vardera. Intervjuerna genomfördes under två veckor i olika städer i 

Skåne. Innan vi började med intervjuerna berättade vi återigen om uppsatsens syfte och 

därefter bad vi om deras samtycke att spela in intervjuerna Vidare beskrev vi hur intervjun 

skulle gå till. Vi utgick från en intervjuguide som var kategoriserad efter tre olika teman (Se 

bilaga 2). I 7 av 9 intervjuer var vi båda två närvarande. Tanken med det var att vi skulle 

hjälpa varandra med att vidareutveckla frågor eller komma på följdfrågor. Vi turades om och 

bytte roller - från att själv hålla i frågorna till att sitta med och lyssna och ställa frågor vid 

behov. Sådant tillvägagångssätt garanterar bättre resultat i jämförelse med att vara ensam 

(Bryman, 2011). Under intervjuerna fick vi olika omfattande svar på våra frågor beroende på 
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respondenterna. När vi var klara med intervjuerna upplevde vi en mättnad i informationen. 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet för att sedan analysera det tillsammans med 

hjälp av olika koder.  

  

5.7 Genomförande av studien 

Bryman (2001) skriver att kvalitativa undersökningar leder till stora utmaningar då de 

genererar ett stort datamaterial samtidigt som det finns få erkända och accepterade metoder 

för att analysera empirin. En fördel som vi såg med kvalitativa intervjuer och inspelningen av 

intervjuerna var att vi lärde känna vårt material redan under själva transkriberingen och 

började sedan med tolkningsarbetet. Vi lyssnade på den inspelade intervjun och såg vilka 

frågor som gav bra resultat och vilka som gav mindre bra. Vi använde oss av kodning för att 

ordna data och lyfta fram mönster och kopplingar (Jönson 2010). Bryman (2001) menar också 

att kodning är en bra startpunkt för de flesta kvalitativa analyser och därför började vi 

analysen med att just koda materialet. Vår empiri bestod av transkriberade intervjuer. Vi 

använde oss av nyckelord som till exempel arena, handlingsutrymme, utbildning och 

erfarenhet. Vi kodade texterna tillsammans och diskuterade med varandra för att undvika 

missförstånd. När vi senare citerade våra intervjupersoner var vi noga med att inte tappa bort 

kontexten när vi plockade upp vissa meningar. May (1997) betonar betydelsen av kodning och 

det sociala sammanhanget så att texten kan analyseras på rätt sätt. Ett annat sätt som man kan 

utgå ifrån när man kodar materialet går ut på att hitta likheter i texterna samt sträva efter 

jämförbarhet. Vårt syfte med studien var att beskriva yrkesidentiteten och vi ansåg att likheter 

och skillnader skulle vara intressanta för oss. Att analysera material är samma som att tolka 

data menar Jönson (2010). För att besvara våra frågeställningar tolkade vi materialet. 

Kodningen medförde att vi såg många samband och mönster i våra texter och tolkningen blev 

lättare att genomföra. Ett nästa steg i analysen resulterade i att vi lyfte fram de intressanta 

aspekterna och fördjupade det vi sett med hjälp av teorier. När det gäller arbetsfördelningen 

har den varit jämt fördelad mellan oss. Sökningen av litteraturen och skrivandet av teorin 

gjordes tillsammans. När det gäller intervjuerna turades vi om att hålla i dem, men båda två 

var närvarande under intervjutillfällena. Intervjuerna som vi hade hållit i transkriberade vi på 

egen hand. Resultatredovisningen, analysen samt slutdiskussionen gjorde vi ihop.  
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5.8 Etiska överväganden   

I vår studie utgick vi utifrån de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

är fyra huvudkrav som ställs på forskaren i sin studie och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Den första principen är 

informationskravet som handlar om ansvaret att ge de berörda intervjupersonerna full 

information om studien. Detta kommer gjorde vi genom att skicka informationsbrev till de 

berörda intervjupersonerna innan intervjun. I informationsbrevet (se bilaga 1) informerade vi 

dem om vilka vi var som skulle utföra studien, våra frågeställningar och syftet med 

undersökningen samt att deltagandet är frivilligt. Vi angav även information om vad intervjun 

skulle användas till och att deras uppgifter ska behandlad konfidentiellt. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är det nödvändigt med en beskrivning av hur studien kommer att 

genomföras och att vi som gör studien skulle motivera intervjupersonernas deltagande. Vi 

framförde att våra intervjupersoner skulle bidra med ny kunskap samt att vi var intresserade 

av deras utsagor. Den andra principen som är samtyckeskravet handlar om deltagarnas 

frivillighet (ibid.). De tillfrågade bestämde själva att de ville medverka i studien. Innan vi 

började studien frågade vi efter ett tydligt samtycke från deltagarna. Deltagarna var medvetna 

om att deltagandet var frivilligt och hade rätten till att själva bestämma hur länge de ville delta 

i studien. Den tredje principen, konfidentialitetskravet betonar en viktig aspekt inom 

forskning. Med utgångspunkten i den principen informerade vi deltagarna att deras uppgifter 

handskades konfidentiellt. I vetenskapsrådet (2002) skrivs det att alla uppgifter ska 

avidentifieras. I vår studie tillförsäkrade vi intervjupersonerna anonymitet – genom att 

använda oss av fingerade namn och inte nämna i vilken stad organisationen befinner sig i. 

Den fjärde principen som är nyttjandekravet är också viktig (ibid.). Det var endast i vår studie 

vi använde oss av vårt material och uppgifter om personerna.  

 

6. Resultatredovisning & Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra nio intervjuer. Intervjuguiden var utgångspunkten 

i intervjuerna. Med tanke på att intervjuerna gav oss omfattande material har vi valt att 

organisera och sortera vår analys genom att använda oss av olika teman. Detta för att göra vårt 

material tydligt och sammanhängande. Vi fann gemensamma mönster i samtliga intervjuer; 

organisation, handlingsutrymme, yrkesroll, arena och utbildning. Dessa begrepp förekom i 

samtliga intervjuer och det fanns samband mellan dessa begrepp och yrkesidentiteten. För att 

besvara våra frågeställningar har vi valt att belysa resultatredovisningen genom att använda 
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oss av identitetsbegreppet och professionaliseringsprocessen. Vi anser att det finns ett 

samband mellan professionaliseringsprocessen och utformandet och bevarandet av 

yrkesidentiteten. När man blir professionell i sin yrkesutövning utvecklas kompetenser genom 

olika faktorer. Denna utveckling påverkar i sin tur yrkesidentiteten. Den professionella blir 

medveten om vad denne kan och på vilket sätt man kan göra skillnad i verksamheten.  

 

6.1 Professionaliseringsprocess  

Svensson et. al (2008) menar att begreppet professionalisering är ett svårtdefinierat begrepp. 

Professionaliseringsprocessen kopplas till växande kompetens i yrkesutövningen (Brante, 

1989). 

Professionaliseringsprocessen som förekommer i två nivåer; individnivå och kollektiv nivå 

leder till utformningen av yrkesidentitet (Svensson et. al, 2008). På kollektiv nivå skapas 

yrkesidentitet genom en gemensam bas som gäller för alla socionomer, via exempelvis 

utbildning (Johnsson & Lindgren 1999). I våra intervjuer framkommer det att utbildning är en 

gemensam plattform för alla av våra respondenter och detta bidrar till att de upplever en 

känsla av gemenskap och tillhörighet av gruppen. På individnivå handlar 

professionaliseringsprocessen om en utveckling av kunskaper som sker genom erfarenhet, 

specialisering, handledning och vidareutbildning (Svensson, 1998). Flera av våra 

intervjupersoner nämner dessa komponenter när de pratar om professionaliseringsprocessen. 

Man kan även se professionaliseringsprocessen ur ett annat perspektiv. Johnsson & Lindgren 

(1999) menar att professionaliseringsprocessen vilar på olika centrala byggstenar. 

Byggstenarna som är relevanta och kan kopplas till vår studie är integrerade värderingar, 

reflektion över sitt yrke, tydlig yrkesidentitet, rutin i yrkesutövning samt samverkan. 

 

6.2 Att utveckla kompetens 

 Utbildning  

Samtliga intervjupersoner oavsett arbetsplats, berättar att utbildning spelar stor roll.  

“Grundläggande resursen är min utbildning” (David- frivårdsinspektör). 

Utbildning är ett instrument som hjälper dem i den professionella rollen. Man lär sig olika 

teorier som man senare använder sig av i praktiken.  

En frivårdsinspektör anser att det är viktigt att man arbetar för att utveckla sig själv i 

sitt yrke, specifikt inom det området man är verksam inom. Inom 

professionaliseringsprocessen strävar man efter specialisering, det vill säga specifika 
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kompetenser inom ett visst område (Johnsson & Lindgren, 1999). Detta återspeglas i våra 

intervjuer då våra respondenter poängterar betydelsen av specialisering. Majoriteten av våra 

intervjupersoner hade spetskompetens inom vissa områden som till exempel 

ungdomshandläggare inom frivården eller kurator inom mödravården på sjukhuset. Även 

vidareutbildning är en del av professionaliseringsprocessen (Johnsson & Lindgren, 1999). 

Respondenterna uppger att den vidareutbildning som de får av arbetsplatsen och på egen hand 

är värdefull.  

―Utbildningen är jätteviktig. Fastän den är så gammal känner jag att den är grunden 

man bygger på. Sedan har jag vidareutbildat mig och det har varit riktigt värdefullt. 

Det får man göra - vidareutbilda sig och bli bättre i sin yrkesroll” (Matilda - 

Sjukhuskurator). 

Utbildning är också en annan en faktor som kan påverka uppfattningen kring yrkesidentitet på 

olika sätt. Alla våra respondenter anser att utbildning utgör en viktig del av yrkesidentiteten då 

den utgör en bas för ens yrkesverksamma liv och är gemensam för alla socionomer. Man har 

kunskaper som andra yrkesgrupper saknar. Samtidigt kan respondenterna uppfatta sin 

yrkesidentitet som diffus då de har lite kunskaper inom många områden. Respondenterna 

uppger att det kan vara svårt att veta vad man är bra på med tanke på den omfattande 

kunskapen de har. Flera av våra respondenter har vidareutvecklat sig eller specialiserat sig 

inom vissa områden och på det sättet har spetskompetens framkommit. Specialkompetens 

eller spetskompetens som det kallas utgör en del av ens yrkesidentitet.  

―Så här sticker jag ut, från andra frivårdsinspektörer. Medans andra har sina 

specialkompetenser, har jag min” (David- frivårdsinspektör). 

Även Abreu (2006) för resonemang kring sambandet mellan fortbildning och tydligare 

yrkesidentitet som förändras över tid. Johnsson & Lindgren (1999) lyfter fram specialisering 

och avgränsning som en faktor mot en tydligare yrkesidentitet. Man kan tolka det som att 

specialisering och spetskompetens är en faktor som tydliggör ens yrkesroll och leder till att 

yrkesidentiteten stärks. Många socionomer berättar att de under utbildningstiden upplevde att 

socionomprogrammet var oklar, rörig och de visste inte riktigt vad de hade lärt sig. När de 

gick ut och blev verksamma i yrkeslivet märkte de att socionomutbildningen var en väldigt 

bra grund att bygga sina kunskaper på. En respondent jämför utbildning med förmågan att 

köra bil. 

―Det är lite grann som att ta körkort, man känner den osäkerheten när man tagit sitt 

körkort, men ju mer du kör ju och ju längre du sitter i bilen desto mer kan du men du 

har fortfarande kvar det du lärde dig på körskolan med regler, system och allt det där. 
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Sen din egen teknik utvecklar du själv och på egen hand. Men du har grunden i det du 

lärt dig” (Anna- Frivårdsinspektör). 

Alla våra respondenter har socionomexamen i grunden och vissa respondenter har även andra 

fortbildningar som de har läst på egen hand eller genom arbetsplatsen. Inom frivården kan de 

exempelvis handla om behandlingsprogram medan inom sjukhuset kan det vara 

krisbearbetning. Samtliga berättar att det som är utmärkande för socionomer är bredden på 

utbildningen i det sociala sammanhanget. Man lärt sig allt från lagstiftning till psykologi. Allt 

detta resulterar i en bra sammansättning. Det som utmärker skol- och sjukhuskuratorer bland 

övrig personal i samma organisation är att de vet hur samhället fungerar samt hur det är 

uppbyggt. De har kunskap inom statsvetenskap, psykologi, sociologi och juridik. 

Sammansättning är det man ska framhäva eftersom det är en speciell kunskapsbas som bara 

socionomer har.  

―Just den här sammansättningen, det är nog den som vi ska framhäva, där har vi vår 

speciella kunskap ― (Matilda- Sjukhuskurator). 

Det förekommer att det är viktigt att kunna framhäva sina kunskaper samtidigt som man tar 

plats i arenan man är yrkesverksam inom. Man kan tolka intervjupersonernas utsagor och 

betona vikten av att kunna smälta in i verksamheten bland övr iga kollegor. De olika 

professionerna strävar efter samma mål och kompletterar varandras kunskaper. Med 

utgångspunkt i socionomernas berättelser kan man konstatera att det är viktigt att visa upp för 

sina kollegor och klienter vad man kan bidra med. Att förmedla vilken skillnad man kan göra 

samt vilka kunskaper man innehar är betydelsefull för socionomer. Detta kan ses som en 

grundläggande förmåga och resurs som leder till att m an tar sin plats på arenan. 

Socionomerna kan ibland uppleva osäkerhet i vad de egentligen kan. När de kommer in i 

arbetslivet väljer socionomerna ut de delar som är till nytta i deras yrkesverksamma liv 

beroende på vilken verksamhet man hamnar i. En intervjuarperson ger bra förklaring på vad 

utbildning betyder för henne: 

"Utbildning är ens bas, grunden man har, men det är också ens skydd, så att allt inte 

går igenom. Det är starka känslor man jobbar med och saker man inte kan ändra på. 

Då har vi vår utbildning som är precis som en rustning. Vi har skyddet så att vi inte 

går sönder." (Elisabeth- Skolkurator). 

Intervjupersona uppger att utbildning leder till starkare identitet då man har vissa kunskaper 

som andra yrkeskategorierna saknar inom det området man arbetar med. Flera socionomer 

uppger under intervjuerna att de kan uppfattas olika och men att de är socionomer i botten. 

Det är basen och den viktiga ingången i yrkesutövningen. De menar även att 
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socionomutbildningen har varit den grunden som de bygger sin profession på. En av 

skolkuratorerna säger: 

―Att jag uppfattas olika men att jag är socionom i botten. Socionom är det man blir, 

det är en plattform som man utgår ifrån. Den lilla stommen kläs på av 

verkligheten”(Bengt Skolkurator). 

Kunskaper som en socionom innehar är en faktor som påverkar professionaliseringsprocessen. 

Enligt Brante (1989) finns det förväntningar att de teoretiska kunskaperna förvandlas till 

praktiska handlingar på arbetsfältet. Det är även en gemensam egenskap hos professionella. 

Våra respondenter uppger att utbildningen är viktig för dem, då den anses vara en bas i sin 

yrkesutövning. De yrkesverksamma socionomerna väljer ut delarna av deras kunskap 

beroende på vad som behövs för stunden. Sjukhuskuratorer har till exempel kunskaper inom 

det medicinska området, som de fått under sitt yrkesverksamma liv.  

 

Handledning  

För våra respondenter innebär handledning att man får feedback men även råd och stöd i sitt 

arbete. Samtliga av tillfrågade socionomerna anger att handledning spelar stor roll i deras 

yrkesutövning. På arbetsplatsen finns det tillgång till extern samt intern handledning. Den 

externa handledningen ges exempelvis av en psykolog utanför verksamheten. Medan den 

interna handledningen kan ges genom till exempel chefen eller kollegorna. Handledningen 

vikt betonas av en frivårdsinspektör: 

―Eftersom socionomer arbetar med människor med problem, så blir det en väldig 

börda att bära för oss, därför är det viktigt med handledning, så att vi själva får 

ventilera det som är jobbigt” (Anna- frivårdsinspektör). 

Den kollegiala handledningen förekommer då man diskuterar olika ärenden med sina 

kollegor. Socionomerna ger varandra tips och råd. En sjukhuskurator berättar: 

―Vi kan prata med varandra varenda dag om vi behöver hjälp med ärenden. "Det 

underlättar att bibehålla sin identitet som socionom i organisationen“ (Matilda- 

sjukhuskurator). 

Det visar på att kollegorna använder sig av varandras kunskap och erfarenhet när de hamnar i 

svårigheter på grund av komplexa ärenden. Det finns en positiv inställning till samarbete och 

kollegial handledning. Alla kan lära sig något nytt. 

―Man måste vara mottaglig för förändringar, nya idéer, kollegor som kommer in och 

är unga, som har nya kunskaper med sig, det tycker jag är viktigt. Att man alltid 
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lyssnar på varandra, oavsett åldern. Att man har öppna sinnen och tar del av 

varandras kunskaper och erfarenheter. “ (Anna- Frivårdsinspektör). 

Vi nämnde tidigare att handledning utgör en del i professionaliseringen, enligt Bijer et.al. 

(2006). Den interna och externa handledningen uppskattas av respondenterna. Handledning 

bidrar till en starkare yrkesidentitet (Abreu, 2006), vilket bekräftas även av våra respondenter. 

Kollegial handledning stärker yrkesidentiteten då man utbyter kunskaper med varandra och 

känner en slags tillhörighet till gruppen. Johnsson & Lindgren (1999) bekräftar att 

handledning och reflekterandet över sitt yrke är en byggsten för 

professionaliseringsprocessen. För samtliga intervjupersoner är handledning är en viktig del 

av kompetensutvecklingen och ett stödsystem i yrkesutövningen. Detta stämmer med Bijer et. 

al (2006) definition av handledning då författaren menar att handledning är ett hjälpmedel för 

de yrkesverksamma. Att ha en kollega med samma utbildningsbakgrund kan ses som en 

fördel i arbetet med ärenden. Det framkom i en intervju med en skolkurator att det är en fördel 

att man får den kollegiala handledningen av en annan kollega med samma 

utbildningsbakgrund. En av skolkuratorerna uttrycker sig så här:  

―När man ska fatta viktiga beslut så är det bra att vara två så att man har möjlighet 

att diskutera. Jag och xxx pratar med varandra och handleder varandra...” (Elisabet- 

skolkurator.) 

Det anses även vara en fördel att vara fler socionomer när man ska fatta viktiga beslut. 

Skolkuratorerna berättar att de brukar träffa andra kuratorer då och då för att diskutera vissa 

frågor . Detta leder till att de känner en slags gemenskap och tillhörighet.  

―Annars kan jag säga, man hade varit väldigt ensam om inte den gruppen fanns” 

(Malin- Skolkurator). 

Saknaden av flera skolkuratorer på skolan gör att man inte har möjlighet att allt id ―bolla 

tankar‖ och få bekräftelse av andra kuratorer, menar våra respondenter. Det blir någon form 

av kollegial handledning som anses vara som ett stödsystem. Att man har en möjlighet att 

träffas i en större grupp som i hälsoteamet är ett faktum som stä rker yrkesidentiteten anser 

våra respondenter.  Skolkuratorerna uppskattade att de hade en möjlighet att träffa andra 

skolkuratorer när alla skolkuratorer från olika skolor inom samma kommun samlades. Då 

upplevde de en slags tillhörighet och detta ansågs vara en faktor som stärker yrkesidentiteten.  
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Chefens roll 

Det framkommer att rektorer på skolan är duktiga på att inte ifrågasätta arbetet utan de litar på 

sina anställda och det fungerar bra. Det framkommer även att de anställda inom frivården 

hade liknande uppfattningar, att chefen ger stöd och feedback för de anställda.  

―Det där med yrkesidentitet, man präglas väldigt mycket av organisationen man finns 

i” (Skolkurator - Elisabeth). 

Kuratorerna betonar att chefen också kan ge bekräftelse på att det man gör är meningsfullt. En 

stabil arbetsledare som känner tillit till andra skapar trygghet i verksamheten samt en bättre 

arbetsplats där man kan utvecklas i sin yrkesutövning. Intervjuarpersonerna har även 

möjlighet att prata med sina chefer kring klientärenden. Det ingår i rollen som chef att bolla 

idéer och ge feedback eller stöd i bedömningen menar våra respondenter.  Det framkommer 

även att chefer i högre grav kan påverka socionomernas prestation och yrkesroll.  

―Men där är en sak som är väldigt intressant och det är hur ens chef ser på en. Jag 

tycker att jag blivit olika bra, beroende på om jag haft en chef som förmedlar att han 

tycker jag är bra eller förmedlar misstro eller att han inte förstår sig på mig.” 

(Elisabeth- Skolkurator). 

Respondenter upplever att chefen inom verksamheten har förtroende för deras yrkesutövning. 

Samtidigt är de medvetna om att de kan få handledning av sin chef ifall det behövs. Vissa av 

intervjupersonerna nämner att organisationen och deras chef kan förmedla trygghet och stöd 

vilket kan leda till att de blir bättre i sin yrkesroll. Detta kan tolkas som att chefer kan vara en 

viktig del i professionaliseringsprocessen och därmed i utformandet och bevarandet av 

yrkesidentiteten.  

 

Erfarenhet 

Enligt Molander (2010) skapas inte yrkesidentitet en gång för alla utan det är en föränderlig 

process. Ahmadi (2000) skriver även att identitet inte är tidsbuden utan förändras under årens 

lopp. Detta kan uppfattas som att det finns ett tydligt samband mellan yrkesidentitet och 

erfarenhet. Detta bekräftas av Weinsjö (2004) som menar att yrkesidentitet påverkas i stor del 

av individens erfarenheter. Under intervjuerna har det framkommit att erfarenhet är en faktor 

som stärker yrkesidentitet. Erfarenhet bidrar till att man får en starkare positio n samt en 

säkrare yrkesroll på arbetsfältet. Respondenterna uppger att arbetserfarenheten är en viktig del 

i socionomernas yrkesroll och den skapar även trygghet hos yrkesutövarna. Erfarenheten leder 

till att man blir medveten och säker i sin roll menar respondenterna.  
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―Yrkesidentitet stärks ju med tiden, när man vet, när man kan sin yrkesroll lite mer 

också, när man känner sig starkare och säkrare i sin egen roll och sitt eget 

handlingsutrymme. Det är klart, då stärks yrkesidentiteten också. Det märker man ju 

på de som jobbat länge” (Malin- Skolkurator). 

Flera respondenter nämner under intervjuerna att erfarenhet kopplas till starkare 

yrkesidentitet. Det vill säga att ju länge man har arbetat som socionom på fältet desto säkrare 

blir man i sin yrkesroll. Svensson (1998) menar att erfarenhet leder till utveckling i 

yrkesutövningen. Respondenterna är överens om att ju längre man har varit yrkesverksamma 

som socionom desto säkrare blir man i sin yrkesroll. Våra respondenter uppger att lång 

erfarenhet leder till att man blir självsäker i sin yrkesroll. Detta tolkas som att erfarenhet kan 

bidra till starkare och tydligare position. De uppger även att yrkesidentiteten förändras 

ständigt utifrån vad man lär sig under sitt yrkesverksamma liv. Respondenterna poängtera r att 

det är svårt att definiera vad yrkesidentiteten är.  

Mötet med olika många människor och i olika situationer kan också påverka ens 

yrkesroll och yrkesidentitet. En skolkurator förklarade: 

―Jag tycker själv att erfarenheten som man får genom årens lopp det är... den är hur 

viktig som helst. Den blir man trygg i och jag är sällan speciellt orolig för en ny 

situation för jag vet att jag förmodligen har varit med om det på det hållet 

tidigare”(Britta- sjukhuskurator). 

Våra respondenter uppger att lång erfarenhet leder till att man är trygg i sin roll och i sin 

yrkesidentitet. Socionomernas erfarenhet gör de medvetna om deras starka sidor i 

yrkesutövningen, vilka arbetsuppgifter som tillhör dem samt på vilket sätt de ska utföras. 

Enligt Johnsson & Lindgren (1999) finns det samband mellan självförtroende och 

yrkesidentitet. Detta samband förknippas med respondenternas upplevelser av sin 

yrkesutövning samt arbetserfarenhet. Erfarenhet leder till rutin och ökar den yrkesverksamma 

förmågan att hantera olika ärenden och arbetsuppgifter. En intervjuperson berättar hur hans 

långa erfarenhet får honom att känna sig trygg. När han ställs inför ny situation är han 

medveten att han förmodligen gjort det innan och vet hur det ska hanteras. Detta tolkas som 

att erfarenhet inom arbetsfältet ökar ens självförtroende i yrkesutövningen. Respondenterna är 

medvetna om vad de är bra på samt vad de kan bidra med och detta leder till att de har bra 

självkänsla och självförtroende.  
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6.3 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är enligt Bijer et. al (2006) en del av professionaliseringsprocessen. 

Samtliga av respondenterna talar om att deras arbete och yrkesutövning präglas av stort 

handlingsutrymme. Handlingsutrymme är något som människobehandlande organisationer 

kännetecknas av (Bijer et. al, 2006). Enligt Svensson et. al (2008) innebär handlingsutrymme 

att den yrkesverksamma agerar inom organisationens ramar och riktlinjer.  Samtliga 

intervjupersoner upplever att de har ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning. De allra 

flesta kan lägga upp sitt arbete och schema som de vill.  

―Utifrån sina patienters behov lägger man upp sitt arbete och prioriterar ärenden om 

det behövs.” (Matilda- Sjukhuskurator) 

I verksamheterna där vi utförde intervjuerna finns det gott om utrymme för tolkningar inom 

ramarna som organisationerna satt upp. I dessa yrken är arbetet flexibelt samtidigt som man 

har ett stort ansvar och mål att uppnå. En skolkurator berättar om sina första upplevelser på 

skolan: 

‖Sedan gick jag till skolan och bara tänkte: Shit, mitt handlingsutrymme, hur långt är 

det liksom.. och det är lite jobbigt ibland, det är de" (Malin- Skolkurator). 

Hon anger att det dock är vanligt att känna så när man börjar arbeta inom ett visst område, 

men det går över och man lär sig med tiden vad som ska göras. Stort handlingsutrymme är en 

viktig del i socionomernas yrkesutövning, då man arbetar med klienter som har individuella 

behov som kräver anpassning.  

Svensson et. al (2008) skriver att yrkesrollen påverkas av professionen, som i sin tur 

influeras av organisationen man är verksam i. Yrkesrollen är även styrd uppifrån. Detta 

bekräftas av frivårdsinspektörerna då arbetsuppgifterna bestäms uppifrån genom lagstiftning 

och riktlinjer. Inom frivården regleras arbetsuppgifterna efter nationella riktlinjer som man 

ska följa. Arbetsuppgifterna kommer utifrån och verksamheten är styrd. Intervjupersoner 

anger 

―Vi har nationella riktlinjer som vi ska gå efter... det är rätt tydligt uppifrån och vi 

måste följa det så klart.. sedan har vi ändå lite utrymme för själva 

behandlingsarbetet” (David- frivårdsinspektör). 

De tillfrågade på frivården upplever att de har stort handlingsutrymme inom ramarna men de 

måste ha i åtanken att följa lagstiftningen när de gör sina bedömningar. Lindgren (1999) 

menar att arbetet regleras efter inre och yttre uppdrag. Respondenterna beskriver att inre 

uppdrag innebär för dem att se till klientens bästa och yttre uppdrag är att följa lagarna och 



 

32 
 

hålla sig till samhällets intresse. Exempelvis ser frivårdsinspektörerna till att klienter avtjänar 

sitt straff och att rättsäkerheten upprätthålls. Samtidigt arbetar de för klientens bästa genom 

till exempel behandlingsarbete. Förmågan att hantera sitt handlingsutrymme utvecklas under 

ens yrkesverksamma liv. 

När det gäller kuratorerna på sjukhuset eller på skolan är deras situation annorlunda, 

då de har en annan form av arbetsuppgifter än övriga personalen. Respondenternas 

arbetsuppgifter är varierande vilket kan skapa oklarhet och kan leda till att en annan 

profession upplever otydlighet i socionomens profession. På grund av det stora 

handlingsutrymmet kan det vara svårt för andra professioner att veta vad socionomer är bra på 

och kan bidra med i organisationen. Detta tolkas som att socionomens kunskap om sitt 

handlingsutrymme utvecklas med erfarenhet då man får en tydligare bild av sig själv och sin 

yrkesutövning. Det förekommer även att det sker en utveckling om kännedom gällande ens 

begränsningar och möjligheter under tiden man är verksam inom organisationen. Johnsson & 

Lindgren (1999) skriver att man ska se sitt yrke i sin helhet. Det ska finnas en professionell 

uppfattning hos den verksamma om vilka möjligheter och begränsningar det finns i 

yrkesutövningen. Det kan tolkas som att socionomen blir tryggare i sin yrkesroll då man vet 

hur man ska handla och vad som ligger i ens ansvarområde. Att veta vad som tillhör ens 

arbetsuppgifter och ha en tydlig bild av sig själv och sin yrkesroll leder till att yrkesidentiteten 

utvecklas och stärks.  

 

6.4 Synen på samarbetet 

Den dominerande yrkeskåren inom frivården är socionomer. Det finns även anställda med 

andra utbildningar som jurister, beteendevetare och andra som har till exempel har läst 

kriminologi berättar intervjupersonerna. De anser att samarbetet med kollegorna inom 

frivården fungerar bra.  

―Våra jurister har en god juridisk kunskap som jag ofta använder mig av. Jag har 

kunskapen tillgänglig som jag inte själv har. Jag använder mig ofta av dem när det 

gäller lagförslag gällande till exempel det här och vad påföljden skulle kunna bli för 

just de här brotten. Så den kunskapen har jag tillgänglig hela tiden” (Erika- 

frivårdsinspektör). 

Frivårdsinspektörerna upplever inte problem på grund av att kollegor har olika 

utbildningsbakgrund. De upplever snarare det som en möjlighet för lärande av andra 

kunskaper som kollegorna har. 
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I professionaliseringsprocessen ingår även samverkan med andra (Johnsson & Lindgren, 

1999). Denna byggsten förekommer bland våra respondenter i yrkesutövningen. Samarbetet 

anses vara en faktor som bidrar till en utveckling av deras kompetens. Samverkan sker både 

med kollegor från samma organisation men även med andra inom olika organisationer. 

Respondenterna inom de tre olika arbetsfälten upplever att samarbetet kan vara en 

kunskapsresurs som leder till utveckling inom yrket. Denna utveckling beror på att de 

professionella lär sig av varandra och förbättras i sin yrkesroll. De professionella vi har 

intervjuat arbetar mot samma mål för att åstadkomma klientens bästa genom att integration av 

varandras kunskap. Sjukhuskuratorerna och frivårdsinspektörerna kan uppleva att samarbete 

ses som en möjlighet då man lär sig nya saker av varandra. Respondenterna uppger även att 

samarbetet kan vara en kunskapsresurs på arbetsplatsen där olika professioner integrerar sina 

kunskaper kring klientärende.  

―Också roligt att samarbeta med andra yrkeskategorier, man lär sig saker av 

varandra, det tyckte jag var jättefascinerande när jag började här på sjukhuset, för 

det hade jag aldrig jobbat med på mitt tidigare jobb” (Matilda - sjukhuskurator). 

 Sjukhuskurator tar även upp att det finns risk att man hamnar i konflikt med andra yrkeskårer 

när man ska samarbeta. Det kan förekomma att man lägger sig i varandras roller och framstår 

som medveten och kunnig inom områden som inte tillhör deras profession.  

―... vissa barnmorskor tror också att de kan allt även vår del så att säga. Men då kan 

de ibland bli lite konflikter men.. visst vi är bara en liten klick här” (Britta- 

Sjukhuskurator). 

Konflikterna kan även förstås som ett resultat av det stora handlingsutrymmet som 

socionomerna innehar samt faktum att arbetsuppgifterna regleras efter individuella behov. Det 

kan även uppstå oklarheter kring vad socionomerna kan bidra med samt vad deras specifika 

kunskap består av. Skolkuratorerna poängterar att det är viktigt att ha kännedom om vad som 

ligger i ens ansvarsområde och kunna förtydliga det till sina kollegor. Detta kan ses som en 

medvetenhet om vad man är bra på samt vilka kunskaper man kan bidra med.  

Det kan vara skillnad på samarbetet beroende på vilken person man samarbetar med 

poängterar sjukhuskuratorerna. Det beror på om den övriga personalen har kunskap om vad 

sjukhuskuratorerna kan bidra med, förklarar de.  

―I det stora hela fungerar samarbetet bra “(Matilda- Sjukhuskurator). 

Kuratorerna på sjukhuset får en känsla av respekt för sin yrkesroll. Ibland kan det 

framkomma olika uppfattningar om arbetsuppgifter eller patientärenden, när de olika 

yrkeskategorierna använder sig av samarbete och kommunikation. Bristande 
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kommunikationen kan leda till uppkomsten av konflikter eller missuppfattningar. Den 

mulitprofessionella samverkan beskrivs av Martin- Rodriguez et. al (2005). Respondenterna 

nämner också att bristande kunskap om deras arbetsuppgifter och yrkesroll kan leda till 

konflikter i samarbetet med andra professioner. Detta stämmer överens med Reese & Sontag 

(2001) forskning kring samarbete, där de bland annat uppger att bristande kunskap är en av 

faktorerna till konflikter. Detta stämmer överens med vad Reese & Sontag (2001) skriver om 

de faktorerna som leder till oförståelse från andra professioner. Bristande auktoritet kan också 

bero på socionomernas mångfasetterade kunskaper inom olika områden. Enligt Brante (2009) 

så bygger auktoritet på vetenskaplig kunskap. Samtidigt skriver Weinsjö (2004) att det finns 

förväntningar på socionomer från arbetsgivarens sida att de ska inneha ett brett kunskapsfält - 

det vill säga en övergripande syn på samhället. Socionomens kompetens bygger på 

vetenskaplig kunskap inom flera områden men det saknas fördjupning inom de olika 

områdena. Bristande kunskap om socionomers breda kunskapsfält inom många olika områden 

samt oförståelse från övriga professioners sida leder till att det kan uppstå svårigheter när 

socionomer ska uppnå auktoritet. Sjukhuskuratorerna uppger att det kan förekomma 

svårigheter i samarbetet med andra professioner. Dels kan det bero på ny personal inom 

organisationen som inte har fått en uppfattning om vad kuratorerna kan bidra med. Dels på att 

kuratorernas yrkesroll inte uppskattas av vissa kollegor. Svårigheterna som kan uppstå under 

samverkan kan vara ett reslutat av socionomens otydliga yrkesroll och arbetsuppgifter. Detta 

kan tolkas som att det krävs av socionomerna att de är tydliga med vad de kan och vad som 

ligger i deras ansvarsområde.  

Skolkuratorerna ingår i elevhälsan och har fokus på det psykosociala samspelet med 

eleverna. Samarbetet kan fungera bra och mindre bra beroende på vem man samarbetar med. 

Under dessa hälsomöten som är regelbundna tolkar man situationer utifrån olika perspektiv.  

―Där har vi utvecklat många saker på grund av att vi tittat på saker med olika ögon “ 

(Elisabeth - skolkurator). 

I samarbetet kan man se skillnaderna mellan de olika professionerna och vad som är 

utmärkande för socionomerna. Skillnaderna som tas upp av våra respondenter vid samarbetet 

med andra professioner är att socionomer arbetar utifrån helhetsperspektiv medans andra 

professioner har sina specifika perspektiv. Det kan exempelvis handla om medicinskt 

perspektiv hos läkarna eller pedagogiskt perspektiv hos lärarna. Det som utmärker 

socionomer från andra professioner är deras breda kunskapsbas och kompetens.  

En skolkurator påstår att det som får henne att fungera bra i sin roll som ensam i sin 

profession är det faktum att hon samarbetar, exempelvis med andra yrkeskårer som också är 
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ensamma i sin profession. Skolkuratorerna anser att det är en fördel att vara så många olika 

professioner. Det leder till att man kan integrera kunskapen och hitta bästa möjliga lösningen 

för elevens bästa. Skolkuratorerna upplever att den övriga persona len anser att kuratorerna har 

en tydlig roll. En av skolkuratorerna uppger att det ibland kan förekomma problem med att 

vara socionom och befinna sig på den pedagogiska arenan. Det är viktigt att hitta balans i 

ansvarsfördelningen när det gäller vad lärarna själva kan göra och vad skolkuratorerna kan 

bidra med. 

―Förr var det lärare som ville kasta hela sociala lasset i knät på kurator. De har vi 

blivit bättre på hela diskussionen med skolledningen att här är det ett samarbete. Så 

det är ett problem rent organisationsteoretiskt, att hitta rågångarna mellan vad lärare 

ska göra och vi i elevhälsopersonalen ska göra” (Britta- Skolkurator). 

 

6.5 Yrkesroll 

Vissa av respondenterna inom frivården uppger att deras område kan uppfattas som diffust för 

många andra professioner. Detta kan snarare handla om brist på kunskap om vad frivården är 

och vad den går ut på. Frivårdsinspektörerna menar att det är viktigt att förklara för andra 

professioner vad man arbetar med och vad man står för.  

―Jag känner i alla fall att jag har bra på koll på vad jag gör och vad jag står för i min 

yrkesroll ‖ (David- Frivårdsinspektör).  

Respondenterna anser att de får specialiserad kunskap inom socialt arbete genom sin 

utbildning. Samtidigt framkommer det i intervjuerna att auktoritet kan ifrågasättas av andra 

professioner då de kan ibland kan förekomma att socionomyrket inte betraktas som ett område 

där specialiserad kunskap krävs. Respondenterna uppger att det kan bero på andra 

professioners bristande kunskap gällande socionomernas profession och arbetsuppgifter. Att 

förtydliga sin roll och sina kunskaper hjälper de övriga professionerna att förstå vad 

socionomer kan hjälpa med. De som präglar professionen inom frivården är hjälp, stöd och 

kontroll. Det som kan vara en utmaning är klienter som inte är motiverade till förändring. En 

frivårdsinspektör är som spindeln i nätet, knyter samman olika myndigheter samt följer upp 

insatserna. De ser även till att klienten får all stöd som behövs. Frivårdsinspektörerna kan ha 

olika roller även om de befinner sig på samma arbetsplats. Detta beror på att de arbetar med 

olika påföljder som exempelvis behandlingsprogram, skyddstillsyn eller utredningar.  

―Det kan ju variera väldigt mycket som nu när jag kör ett behandlingsprogram så går 

jag in som en programledare och behandlare i det avseendet för att stärka upp klienter 

och jobba i motivations och förändringsarbete. Kontra när jag har personutredningar, 
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den utredningsdel där jag egentligen inte bryr mig om förändringen för klienten utan 

om klientens vilja och hur hans situation ser ut och vad man skulle kunna göra 

framöver” (Erika- Frivårdsinspektör). 

Frivårdsinspektörer kan befinna sig i komplexa sammanhang då de kan ha olika yrkesroller 

beroende på klientärende menar de.  

Sjukhuskuratorer bekräftar att det är viktigt med att berätta för andra vad man jobbar 

med och kunna förtydliga sin roll. För andra professioner inom samma verksamhet kan det 

vara svårt att veta vad kuratorerna kan bidra med.  

―Man kan nog säga att för annan  personal kan vår yrkesroll vara otydlig. Att de är 

osäkra, att de inte riktigt vet vad det är som vi kan göra, vad vi kan ställa upp med.” 

(Matilda- Sjukhuskurator). 

När man förtydligar sin roll är det viktigt att tala om ―vem man är‖ istället för att beskriva 

―vad man gör‖ (Pratt et. al, 2006). Detta kan förstås som att det är viktigt att lyfta fram vad 

man är bra på eftersom arbetsuppgifterna är så varierande och anpassas efter individuella 

behov. Respondenterna menar att det är viktigt att vara tydlig med vad man har för yrkesroll 

och position på arbetsfältet istället för att beskriva vad man har för arbetsuppgifter då de är 

varierande och kan skilja sig åt. Detta kan betraktas som att det är ens kunskaper som 

definierar vem man är. Sjukhuskuratorerna har ibland upplevt att deras roll är underskattad, då 

vissa yrkesgrupper på sjukhuset saknar kunskap om vad kuratorerna egentligen har för 

uppgifter på sjukhuset. Deras yrkesroll kan uppfattas olika beroende på med vilken person 

man har kontakt med och vissa av deras kollegor har olika åsikter kring sjukhuskuratorernas 

roll. 

―Det finns en medvetenhet hos dem om att de har en viktig och betydelsefull del i 

vårdkedjan för många patienter. Det finns dock en del övrig personal som inte har 

samma uppfattning” (Matilda- Sjukhuskurator). 

Anledningen till detta kan vara att socionomutbildningen inte ger någon yrkestitel utan 

möjliggör att ha olika funktioner och yrkesroller.  

―Utbildning är socionom men yrkesrollerna är olika. Det är så brett. Man ska kunna 

så mycket som möjligt om allt. Vi hoppar mellan de olika yrkesrollerna också. 

Socionom säger inte så mycket, det är ingen yrkestitel” (Malin- Skolkurator). 

Utbildningen är en kunskapsbas som möjliggör för socionomerna att ha olika yrkestitlar 

beroende på vilket arbetsfält man är verksam inom. Respondenterna är medvetna om att 

socionomutbildningen inte ger någon yrkestitel utan att utbildningen ger möjlighet till att 
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arbeta inom olika organisationer där man får olika befattningar. Möjligheter att komma in i 

olika yrkesroller med socionomutbildningen beskrivs av Svensson et. al (2008).  

 

6.6 Arenans roll 

Respondenterna inom frivården upplever inte att de befinner sig på en annans arena. Den 

dominerande yrkeskåren av de anställda är socionomer, som har yrkestitel frivårdsinspektörer. 

De upplever att frivården är socionomernas arena då de passar in bra i den yrkesrollen inom 

organisationen En socionom läser lagar och regler under sin utbildningstid och har den 

kunskapen, som behövs inom frivården. De har de förmågor som krävs och förhåller sig till 

dem, anser respondenterna.  

―Jag tror att det passar jättebra här. Just för att du möter så många olika människor 

med olika historik, så behöver man den utbildning vi har, därför att på 

socionomutbildningen får du allt det här, blandning av socialt arbete, politik, 

lagstiftning, allt vi behöver veta inom ramarna, sen har du också klientarbetet där du 

kan relatera till psykologin, det sociala arbetet, personlighet, allt detta. Och i en 

sammansättning blir det väldigt bra” (Anna - frivårdsinspektör). 

När man arbetar som frivårdsinspektör kan man uppleva att arenan är inriktad åt rättsväsendet 

då man arbetare med att verkställa påföljder enligt tingsrättens dom. Ändå upplever 

majoriteten av frivårdsinspektörerna att frivården är deras arena. Det är bara en intervjuperson 

som berättar att tingsrätten och deras bindande beslut kan få en att känna att man är på någon 

annans arena. Då ansvarar frivården för att verkställa påföljden. Det är dock väldigt lite 

bestraffning om man jämför det med allt stöd och behandling som erbjuds.  

Sjukhuskuratorer har alltid upplevt att de har ett annat synsätt än den övriga 

personalen på sjukhuset.  

―Det är en spännande värld att jobba i, den är väldigt hierarkisk, det är ju uppbyggd 

att läkare är den yrkesgrupp som toppar om man säger så. Mycket har varit upplagt 

efter deras sätt att arbeta vilket kan ändras lite idag. Det är klart, man kan inte 

bedriva sjukhus utan läkare, självklart måste de ha en framträdande roll i det hela, 

men man kan se svårigheterna, de har ett naturvetenskapligt sätt att  se på världen o 

så. Där kommer vi in med lite mjukare värden och ibland kan det krocka naturligtvis. 

Men för det mesta funkar det väldigt bra.” (Matilda- Sjukhuskurator). 

Sjukhuskuratorerna är medvetna att de agerar på en medicinsk och naturvetenskaplig arena, 

men de har skilda uppfattningar kring deras nisch i verksamheten. En sjukhuskurator upplever 
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att kuratorsyrket och nischen hon är verksam inom passar bra på sjukhuset samt att hon tar sin 

plats på arbetsfältet. En annan sjukhuskurator berättar att man måste markera sin position i 

organisationen. Sjukhuskuratorer behöver betona sitt psykosociala tänkande och synsätt.  

―Vi är väldigt glömda ibland organisationsmässigt. Hela tiden måste man stå där och 

kämpa” (Britta- Sjukhuskurator). 

Sjukhuskurator förklarar att anledningen till detta kan vara att deras roll inte är självklar då 

den kan vara är anpassad efter klientens behov och situation. Hon menar även att det vore 

skönt att få mer förståelse för sin yrkesroll. Majoriteten på sjukhuset har kunskap om vad en 

sjukhuskurator arbetar med men det finns även en del som saknar medvetande och denna 

kunskap. När man befinner sig på en annans arena kan man uppleva otydlighet och oklarhet i 

sina arbetsuppgifter. Järkestig-Berggren (2010) beskriver begreppet jurisdiktion och menar att 

professionerna eftersträvar monopol över sina arbetsuppgifter. Man kan tolka det som att 

socionomer har fokus på den psykosociala aspekten därmed definieras arbetsuppgifter efter 

detta. Maktkampen kan uppstå då socionomer behöver kämpa för sin profession då andra 

professioner tar över socionomens arbetsuppgifter. Det kan även förekomma att övriga 

professioner låter bli att utföra sina arbetsuppgifter och lämnar över dem till socionomerna. 

Detta kan förekomma i organisationer eller mellan professioner som är lika eller har liknande 

arbetsuppgifter. Detta kallas för domänanspråk enligt Lindqvist (2000). Detta kan refereras till 

sjukhuskuratorerna och skolkuratorerna då de uppger att de får svåra ärenden på sina bord- 

trots att ärendena inte tillhör deras ansvarsområde och inte heller någon annans inom 

verksamheten. De förekommer även att andra professioner inom skola och sjukhus kan ta 

över kuratorernas arbetsuppgifter.  

Skolkuratorerna är medvetna om att de befinner sig i den pedagogiska arenan men har 

egen nisch inom verksamheten 

―Skulle jag vara placerad av hälsoteamet på någon sorts förvaltning på uppdrag då 

skulle jag kanske känt att jag är på en annans arena” (Bengt- skolkurator). 

 Respondenterna har sina egna arbetsuppgifter oberoende från den pedagogiska världen.  

‖Man befinner sig i en pedagogisk värld, det gör man ju. Det är inte fokus på 

kuratorer eller det psykosociala. För att som lärare har man ju fokus på det 

pedagogiska, men vi då i elevhälsan som jobbar inom elevhälsan har fokus på det här 

psykosociala samspelet med eleverna” (Malin- skolkurator). 

Intervjupersonerna upplever att deras nisch är en del av skolan och de smälter in bra i den 

pedagogiska miljön.  
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―Men inte att jag känner mig åsidosatt på något sätt utan jag tycker jag smälter in 

bra i den här miljön.” (Malin- skolkurator). 

De poängterar dock att det är viktigt att vara synlig i skolan så att andra professioner och 

elever vet att det finns en kurator som man kan vända sig till.  

―Man måste röra sig bland folket, så att de inte glömmer bort att man finns” 

(Elisabeth- Skolkurator). 

Heggen (2008) menar att när yrkesutövaren kämpar för att få uppskattning av ens kompetens 

och erkännande av sin jurisdiktion från andra så förstärks dennes yrkesidentitet.  

Det som utmärker kuratorerna är att de fokuserar på den psykosociala delen. De tillfrågade 

anser inte att det finns någon slags hierarki utan de upplever en jämlikhet på arbetsfältet. 

Skolkuratorerna har en möjlighet att träffa andra kuratorer från andra skolor och diskutera. 

Det är en faktor som stärker yrkesidentiteten, påpekar en respondent. Man tillhör en grupp 

och känner någon slags gemenskap.  

"Jag hade känt mig ensam om inte gruppen fanns" (Malin- Skolkurator). 

Skolkuratorerna berättar också att de inte känner sig ensamma eftersom de ingår i 

elevhälsoteamet. De flesta av våra intervjupersoner berättar att det är mycket ensamarbete 

men man är omgiven av andra människor. Många av våra respondenter, oavsett arbetsplats, 

har minst en kollega med samma utbildning. Detta leder till att man inte har samma 

ensamhetskänsla som man kanske har på vissa ställen där man är ensam om sin profession 

eller har långt till sina kollegor, berättar våra intervjupersoner. Det förekommer dock ibland, 

påpekar en skolkurator att hon känner sig ensam om sin profession när hon samarbetar med 

övrig personal.  

―Det händer ibland att jag känner mig som en främmande fågel, men då sätter vi oss 

ner och pratar om det. Jag saknar ibland kollegor som är som jag och som kan göra 

saker tillsammans med mig” (Elisabeth- skolkurator). 

Faktum att man är flera inom samma organisation diskuteras också av sjukhuskuratorer. De 

tillfrågade anser att de är priviligerade i och med att de sitter i samma korridor trots att 

kuratorerna tillhör olika avdelningar. Detta är ingen vanlig situation betonar de eftersom det 

framkommer att organiseringen ser annorlunda ut på andra sjukhus. Sjukhuskuratorerna anger 

att de uppskattar varandras närvaro i samma korridor då de får en känsla av gemenskap.  

Integrerade värderingar är synsätt som påverkar förhållandet till omgivningen, 

exempelvis till sina kollegor. Att ha samma synsätt kan förknippas med värderingar som är 

gemensamma för de yrkesverksamma socionomerna. Det framkom i våra intervjuer att våra 

respondenter hade liknande synsätt - helhetsperspektiv eller/och klientperspektiv som sin 
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utgångspunkt. De finns även skilda uppfattningar när det gäller vad som underlättar 

utformandet av yrkesidentitet. En respondent anser att man finner sin yrkesidentitet genom att 

referera till andra yrkesgrupper som finns på arbetsplatsen. Medan en annan anser att 

gemenskap och en känsla av tillhörighet som förekommer då man är flera anställda med 

samma utbildning är en faktor som stärker yrkesidentiteten. Detta kan förstås som att det finns 

olika, även motstridiga faktorer som stärker yrkesidentitet och de kan variera bland 

socionomer. En tydlig bild av sin yrkesidentitet kan skapas under olika sammanhang och är 

väldigt individuell.  

 

6.7 Att förtydliga sin roll och dess betydelse för yrkesidentiteten 

Socionomerna som arbetar inom frivården är överens om att deras yrkesroll kan uppfattas på 

olika sätt. Deras klienter tror att det är mer kontroll än vad det egentligen är. Klienterna kan 

vara misstänksamma och tro att frivårdsinspektörer har samma uppdrag som polisen. Det är 

viktigt att ha en inre bild av sig själv och vara medveten om hur man ska agera och vilka 

arbetsuppgifter de ingår i sin yrkesutövning menar respondenterna. Det är svårt att definiera 

vad yrkesidentitet är. De uppger dock att yrkesidentitet förändras ständigt utifrån vad man lär 

sig. En frivårdsinspektör anser att yrkesidentitet förändras beroende på vilken målgrupp man 

arbetar med och utifrån vilken profession man befinner sig i.  

―Men jag har väl en inre bild för mig själv hur jag vill att professionen möter 

människor i kris eller människor i utsatta situationer. Så det har jag nog. Sen är det 

svårt att stapla upp det att det här och det här... men jag har en bild om hur jag tycker 

att utbildade människor som faktiskt bemöter dom här människorna ska behandla 

dom” (Erika- frivårdsinspektör). 

Även sjukhuskuratorerna har en liknande åsikt kring yrkesidentiteten.  

―Jag tror att det med yrkesidentiteten är något som jag har svårt med, med 

socionomkåren, det är svårt o fånga det, Att sätta fingret på den där kombinationen av 

att man kan arbeta med samtal, stöd genom samtal men också stöd genom en del 

andra, lite mer praktiskt inriktade åtgärder och det är kombinationen av det som 

bygger socionomens yrkesidentitet” (Matilda- Sjukhuskurator). 

Sjukhuskuratorerna som vi intervjuade är medvetna om sin roll och vilka arbetsuppgifter de 

har. De anser dock att det kan vara problematiskt att förklara och marknadsföra det för andra. 

En sjukhuskurator berättar att: 
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”Många socionomer ställer sig frågan “vad är vi bra på? Vad gör jag här”? Om man 

arbetar som socionom och inte tror på att det skulle märkas om man inte var där och 

inte vet vad man kan, så ska man fundera över sitt yrkesval” (Matilda- 

Sjukhuskurator). 

Den sammansättningen av mångfasetterade kunskaper är den speciella kunskapen som 

socionomen har som ska framhävas, enligt våra respondenter. Detta kan tolkas som en viktig 

del av yrkesidentiteten och deras breda kunskapsfält ska lyftas fram bland övriga professioner. 

Man ska själv kunna tala om vad man gör, vad man är bra på och vilken skillnad man kan 

göra för patienten poängterar hon.  

―Då kan man säga - det här är mitt område, det kan jag allt om" (Matilda- 

sjukhuskurator). 

Det processuella synsättet som Svensson et. al (2008) skriver om innebär att 

revirstrider kan förekomma. Under intervjuerna framkom det att sjukhuskuratorerna och 

skolkuratorerna kan uppleva konkurrens inom vissa områden. Det finns risk att de hamnar i 

konflikter då olika professioner lägger sig i varandras ansvarsområden. Detta kan ses som ett 

tecken på otydliga gränser när det gäller arbetsuppgifter. På grund av bristande kunskap om 

socionomens kompetens kan övriga professioner uppfatta socionomens arbete som diffust, 

oklart och därmed som en otydlig yrkesidentitet. Detta kan i sin tur leda till att den inre bilden 

som socionomer har påverkas av detta (Finnerty, 2012). Detta kan resultera i att socionomer 

kan ha svårighet med att definiera sin yrkesidentitet. Samverkan med övriga professioner kan 

vara berikande, men det kan även uppstå konflikter under samarbetet. Förekomsten av 

revirstrider kan undvikas när samtliga av de professionella är medvetna om vad som ligger i 

ens ansvarsområde och har kunskap om vad andra yrkesroller är duktiga på. Under samarbetet 

får man en medvetenhet om sina egna kunskaper men även om vad andra professioner har för 

kunskaper. På detta sätt kan man se vad som är utmärkande för socionomer. Det kan tolkas 

som ett steg mot starkare yrkesidentitet.  

 Att kunna stå för sitt yrke och sina kunskaper är viktigt poängterar vissa kuratorer.  

―Att vara stolt är också en bra egenskap, att man är stolt över att vara socionom. Man 

är stolt över de kunskaperna man har och att man kan göra skillnad i organisationen. 

det är en fördel att vara det att våga ta plats, här kommer jag, jag är socionom och 

jag kan detta och detta, det vet jag att ni kan ha nytta av det‖(Elisabeth- skolkurator). 

Som professionell kan man vara olika stark i sin yrkesidentitet. Detta kan kopplas till hur 

tydlig man är i sin profession. En del professionella behöver kämpa för att få sin roll 

förtydligad eller så måste de anstränga sig för att ta plats på arbetsplatsen. Det kan leda till att 
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yrkesidentiteten blir starkare. Sådant resonemang bekräftas av Heggen (2008) samt av våra 

respondenter. Vi kan konstatera att ett bra sätt för att förtydliga sin roll är att presentera sig för 

ny personal eller för de övriga professioner man kommer i samarbete med. Ett effektivt sätt 

att stärka sin yrkesidentitet genom är att redan från början redogöra för vilka kunskaper man 

har och hur dessa kan hjälpa klienter och övrig personal. Passarini (2008) menar att 

oförståelse för socionomernas kunskaper samt brist på legitimation kan leda till att yrkesstatus 

är lågt. Samtidigt skriver Fagerberg (2004) att låg självkänsla kan leda till att man inte vågar 

ta plats på fältet. Detta kan man tolka som att det finns samband mellan hur andra 

professioner uppfattar socionomyrket samt hur man själv agerar i sin profession. Det blir 

viktigt för yrkesverksamma socionomer att vara tydlig men vad ens specifika kunskap är samt 

våga ta plats bland andra professioner.  

Ibland är det svårt att hitta essensen i arbetet, betonar skolkuratorn, men det är viktigt 

att komma ihåg att psykosocialt behandlingsarbete är det som kännetecknar socionomyrket. 

Skolkuratorer anser att olika yrkesroller som man går in i påverkar och stärker 

yrkesidentiteten. Ökad erfarenhet leder till att man får en starkare yrkesroll. En skolkurator 

upplever att hennes bild av sig själv och den bilden som hennes klienter har s tämmer överens. 

Det är viktigt, anser de, att vara medveten om sin yrkesidentitet och våga ta plats även om det 

övervägande är pedagoger på en skola. En av skolkuratorerna säger  att yrkesidentiteten stärks 

med tiden och det märks på de som arbetat länge. Hon förklarar att de är mycket självsäkra i 

sin roll på grund av sin erfarenhet. En annan intervjuperson ger en bra förklaring på vad 

identitet är: 

―Det är både hur man uppfattar sig själv i sin uppgift och hur man uppfattas av andra. 

De två delarna behöver överensstämma, gör de inte det så kanske det kan bli lite 

splittrat” (Bengt- Skolkurator). 

När det gäller utformandet och bevarandet av yrkesidentitet anser en skolkurator att det är 

mycket lättare att finna sin yrkesidentitet om man har andra yrkesgruppe r, som till exempel 

läkare eller lärare att jämföra sig med. Man blir medveten om att man är olika. Man ser även 

tydligt vilka kunskaper man själv har och vilken kompetens de övriga professionerna har.  

Ahmadi (2000) skriver att identitet utformas på grund av samspelet som uppstår 

mellan individen och omgivningen. Identitet kan baseras på individens egen självbild och på 

den andres bild av individen. En respondent definierar yrkesidentiteten med att säga att det 

handlar om ens bild av sig själv men det handlar även om vad andra har för bild om en. Dessa 

uppfattningar behöver överensstämma. Många av våra respondenter hade en tydlig bild av sig 

själv och önskade att andra i omgivningen skulle ha en liknande bild. Detta kan tolkas som att 
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individens inre bild av sig själv måste förmedlas till omgivningen för att skapa sin identitet. 

Som socionom har man även förväntningar på sig från omgivningen. Detta kan förstås som att 

medvetenhet om sin egen kunskap behövs för att upprätthålla en tydlig yrkesroll och 

yrkesidentitet. Finnerty (2012) skriver att utformandet av yrkesidentitet är process där 

erfarenhet och utbildning leder till utveckling av yrkesidentiteten. Detta påverkar individens 

värderingar, självuppfattning och beteende. Med detta kan menas att det är respondenternas 

uppfattning om sin yrkesroll som leder till att yrkesidentitet utformas. Det finns samband 

mellan vad Finnerty (2012) och Ahmadi (2000) presenterar i sina modeller om identitet. 

Självuppfattningen kan då tolkas som den inre bilden av individen själv. 

 

6.8 Sammanfattning 

Alla vår empiri visar på att dessa faktorer -erfarenhet, handledning, specialisering och 

utbildning stärker yrkesidentitet och stöd för sådant resonemang finner man i tidigare 

forskning (Abreu, 2006, Heggen, 2008 och Mishler, 1999). Detta fastställs av våra 

respondenter då de är eniga om att vissa faktorer - det vill säga erfarenhet, handledning, 

utbildning och specialisering bidrar till att yrkesidentiteten stärks. När man befinner sig på en 

arena där socialt arbete inte ligger i fokus är det viktigt att vara medveten om det och att man 

kan anpassa sig, sina kunskaper och sitt förhållningssätt till det dominerande området i 

organisationen. Det som är utmärkande för socionomerna är helhetsperspektivet och deras 

fokus och kunskaper inom den psykosociala delen. Det är detta perspektiv som skiljer 

socionomer från övriga professioner. Sjukhus- och skolkuratorer upplever att de befinner sig 

på en annans arena där socialt arbete inte ligger i fokus. Denna känsla kan uppstå då 

majoriteten av de anställda har en annan utbildning. Det förekommer att socionomerna 

behöver kämpa för sin roll och sin position i organisationen. Konflikter kan förekomma då de 

övriga professionerna har bristande kunskap om socionomernas kunskaper och oförståelse för  

deras yrke. Varje yrke besitter en jurisdiktion och vill ha monopol på det området man arbetar 

med. Maktkamp kan uppstå då professionerna inte är tydliga i sina ansvarsområden - det vill 

säga att de tar över andras arbetsuppgifter eller undgår sina egna. För att undvika 

missförståelse och konflikter är det viktigt att förtydliggöra sin roll och beskriva sin 

profession i organisationen. Stark yrkesidentitet möjliggör detta förtydligande av sin 

profession och sina arbetsuppgifter. Stark yrkesidentitet kan också leda till att socionomer har 

kännedom om vad de är bra på samt vad de kan bidra med genom sin yrkesutövning. Denna 

starka yrkesidentitet uppnås genom handledning, erfarenhet, utbildning och specialisering När 
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man befinner sig på en annans arena där socialt arbete inte ligger i fokus är det viktigt att 

socionomer framhäver sina kunskaper vilket förmedlar en ytterligare tydlighet gällande sin 

profession och sin yrkesidentitet.  

Situationen är annorlunda med frivårdsinspektörerna då de utgör en majoritet av 

anställda inom den organisationen som arbetar inom. Situationen inom frivården var 

annorlunda då maktkamper inte förekom inom organisationen. Respondenterna arbetar utifrån 

samma premisser och mot samma mål. Klientperspektivet utgör det grundläggande synsättet 

för alla anställda oavsett vilken utbildningsbakgrund de har. Det förekommer inga konflikter 

på grund av skilda uppfattningar gällande kunskapsområden då de flesta har 

socionomutbildningen som bas. Frivårdsinspektörernas arbetsuppgifter är mer reglerade på 

grund av lagstiftningen och föreskrifterna som följs i förhållande till övriga respondenter. De 

anställda inom frivården är medvetna om sina ansvarsområden och specialisering kan 

förekomma. Närvaron av flera socionomer och den reglering som finns i deras arbetsuppgifter 

leder till en känsla av gemenskap i organisationen. Deras medvetenhet om vilka möjligheter 

och begränsningar de har gör så att frivårdsinspektörerna får en bild av sig själv i sin 

yrkesutövning. Det vill säga en tydlig yrkesidentitet.  

 

7. Avslutande diskussion  

7.1 Våra reflektioner  

Det finns tankar som väckts under studiens gång, en fråga som har dykt upp är hur man 

formar sin yrkesidentitet på arbetsplatsen. När man befinner sig på en arena där socialt arbete 

inte ligger i fokus och socionomerna tillhör minoriteten i arbetsplatsen finns det olika sätt att 

forma sin yrkesidentitet på. Är det lättare att finna yrkesidentitet när man tillhör minoriteten 

av professionerna på arbetsplatsen eller när man är flera med samma utbildningsbakgrund? 

Blir yrkesidentitet tydligare och starkare om man jämför sin kunskap och kompetens med 

andra professioner? Eller underlättar känslan av tillhörigheten och gemenskap formandet av 

ens yrkesidentitet? Det finns två sidor av samma mynt. Fördelen med att vara flera kan vara 

att man har en kollega med samma utbildningsbakgrund och kunskapsbas som man kan bolla 

sina tankar med. En socionom som inte har andra socionomer runt omkring sig saknar den 

kollegiala handledningen som är en viktig komponent för formandet av yrkesidentiteten.  

Samtidigt kan socionomen som samarbetar mycket med andra professioner tydligt se 

skillnaderna mellan dennes och de övrigas yrkesutövning och kompetens. När socionomen 

tillhör den dominerande yrkesgruppen så har denne inte samma möjlighet att jämföra sig med 
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andra professioner. Därmed kan man inte urskilja sin egen yrkesutövning i förhållande till 

andra professioner. Vi anser att det finns för- och nackdelar med varje synsätt. En 

yrkesidentitet kan formas och bevaras på olika sätt och denna process är föränderlig samt 

väldigt individuell.  

En annan fråga som vi ställde oss är vilket kommer först: hönan eller ägget? Är 

socionomutbildningen skapad efter arbetsfältet eller är arbetsfältet anpassat efter 

utbildningen? 

Mångfacetterade kunskaper är utmärkande för socionomer. Dessa kunskaper ger socionomer 

möjlighet för att arbeta inom olika områden även där socialt arbete inte ligger i fokus. Ger 

socionomutbildningen en grund att stå på i sitt yrkesverksamma liv eller har 

socionomutbildningen skapats som ett svar på arbetsfältet efterfråga? Socionomer går in i 

olika yrkesroller på grund av deras breda kunskapsfält. Är det arbetsmarknaden och 

samhällets behov som styr att socionomer har mångfacetterade kunskaper? Vi har inget givet 

svar på dessa frågor. Arbetsfältet håller på att utvidgas och socionomer är verksamma inom 

många olika områden. Samtidigt utvecklas socionomutbildningen.  

 

7.2 Fortsatt forskning  

Vi anser att det hade varit intressant att undersöka hur andra professioner ser på 

socionomyrket och vilka uppfattningar de har kring det. Att undersöka vilka möjligheter och 

hinder samarbete med socionomer medför enligt övriga professioner hade varit lärorikt. Det 

hade varit tänkvärd och spännande att se ifall deras bild av socionomyrket eller de yrkesroller 

som socionomer går in i stämmer överens med bilden som socionomerna själv innehar.  

 

7.3 Avslutande tankar 

Vi anser att studien har gett oss inblick i utformandet av yrkesidentiteten bland våra 

intervjupersoner. Vi har märkt att skillnader och likheter kan förekomma och att yrkesidentitet 

inte är given en gång för alla. Utformandet av yrkesidentiteten är en process som förändras 

över tid och därmed kan olika faktorer bidrar till det.  Vi ser ett mönster i vår studie när det 

gäller utformandet av yrkesidentiteten.mRespondenterna delade en stor del samma 

uppfattningar gällande yrkesidentiteten. De nämnde handledning, erfarenhet, utbildning och 

samverkan som en del av professionaliseringsprocessen. De framkom även betydelsen av att 

vara medveten om sitt handlingsutrymme och kunna utveckla det. Dessa faktorer bidrar till en 
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starkare yrkesidentitet. I vår studie har vi märkt att det finns ett ömsesidigt samband mellan 

profession och yrkesidentitet och de två begreppen går in i varandra.  
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9. Bilaga 1: Informationsbrev  

Hej! 

Vi heter Noor Awad och Joanna Chrapkowicz, och är socionomstudenter på Socialhögskolan 

vid Lunds universitet. Vi håller på att skriva vårt examensarbete. Våra praktikplatser har varit 

på arbetsfält där socionomyrket kan uppfattas på olika sätt beroende på om man är ensam om 

sin profession eller om man jobbar med människor med samma bakgrund. Vår tanke med 

uppsatsen är att undersöka hur socionomidentitet skapas och hur det är att vara yrkesverksam 

i en organisation där man befinner sig på en arena där socialt arbete inte ligger i fokus och där 

övrig personal har en annan utbildning. Vi söker socionomer till våra intervjuer där vi 

kommer att beröra teman som: yrkesidentitet, handlingsutrymme, yrkesroll, utmaningar, 

resurser och tvärprofessionellt samarbete. Vi är med andra ord intresserade av Era 

erfarenheter av att jobba som socionom samt Era reflektioner och tankar kring socionomyrket.  

 

Vi beräknar att intervjun tar ungefär 45 minuter – 60 minuter. Vi är medvetna om Ert stressiga 

schema men vi har även tidspress på oss då uppsatsen måste vara inlämnad i slutet av maj. 

Med tanke på den begränsade tiden vi har så är vi tacksamma om ni hör av Er så fort som 

möjligt. Vår uppsats baseras på Era erfarenheter och upplevelser som vi gärna vill lyssna på 

under intervjuer, därför är vi beroende av Er hjälp. Vi har möjlighet att anpassa oss och 

komma på förslagna av er tider.  

Deltagandet är frivilligt och Ni får bestämma själv om Ni vill medverka i studien eller inte. Ni 

kan även när som helst avbryta studien. Deltagarnas uppgifter kommer att handskas 

konfidentiellt, vilket innebär att uppgifter som identifierar Er kommer att avidentifieras. 

Intervjuerna kommer att läsas av oss två studenter och möjligtvis av vår handledare Karin 

Kullberg, lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Materialet kommer inte att användas 

till något annat syfte än studien - därför kommer det att inte bevaras och förstöras när vi är 

klara med uppsatsen. Ni kommer att ha möjlighet till att läsa den färdiga uppsatsen, om 

intresset finns. 

Hoppas att brevet har väckt Er intresse och ni kan ställa upp!  

Vänligen kontakta oss så fort som möjligt.  
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Med Vänlig Hälsning,     

Noor Awad     Joanna Chrapkowicz 

noor.awad.143@student.lu.se   joanna.chrapkowicz.694@student.lu.se 

0736532203     0707189197 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrund:  

1. Varför blev du socionom? 

2. Har  du andra utbildningar än socionomutbildningen?  

3. Hur länge har du arbetat som socionom och var?  

4. Hur länge har du jobbat inom den verksamheten du arbetar nu och hur kom det sig?   

 

Din profession: 

5. Hur beskriver du dina uppgifter/ roll på sjukhuset/ skolan/ frivården? 

6. Vilka är de vanligaste utmaningarna/ svårigheterna du nar i? 

7. Vilka möjligheter/resurser har du som hjälper dig i din roll? 

8. Vilken kompetens behöver en socionom inom ditt område - Kunskaper, färdigheter? 

9. Vilken bild vill du förmedla till dina klienter och kollegor?  

 

Organisation: 

10.Vilken utbildning har den dominerande yrkeskåren i din organisation och vilka synsätt 

förekommer? 

11. Upplever du att du befinner dig på någon annans arena? 

12.  Vem definierar dina arbetsuppgifter? Upplever du otydlighet kring dina arbetsuppgifter?  

13. Hur upplever du samarbetet med de andra professionerna i organisationen? 

14. Ifall du har arbetat inom socialtjänsten eller en annanstans där socionomer är den dominerande 

yrkeskåren - Vilka skillnader kan du se mellan det arbetet i socialtjänsten och ditt nuvarande arbete? 

Identitet: 

15. Vad är det som utmärker dig från dina kollegor? 

16. Vad förväntas av dig? 

17. Vad har du för tankar kring spetskompetens/specialisering?  

18. Har du tillgång till handledning?  

19. Upplever du att din yrkesidentitet förändras med tiden?  

 

 

 

 


