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The aim of this study was to describe the recruitment requirements that employers place on 
typical positions for social workers as well as to understand the meaning of the social work 
profession in the semi-profession. Previous research on work advertisements have focused on 
how different sets of skills have been linked to different kinds of professions, and how the 
demand of skills have varied over time. In this study, we have used a mix of quantitative and 
qualitative methods. To examine employers’ requirements for recruitment, we perused the 
demand of skills in work advertisements of five typical Swedish social work professions. We 
quantitatively compiled our results in a frequency table and three bars, which then were 
qualitatively analyzed using profession theories. We found a difference amongst the examined 
professions in their ability of using closure strategies to achieve ”social closure” and exclude 
other professions from entering the jurisdiction of typical Swedish social work professions 
(Abbott 1988, Parkin 1982). One way of doing so is through the demand of a bachelor of science 
degree in social work. The recruitment requirements were shattered and varied in type, which 
gives the social work professions an unclear structure. This makes the jurisdiction of the social 
work professions indistinct, which affects the status and legitimacy of the profession. We found 
the examined typical social work professions more or less professional based on definitons of 
non-profession, semiprofession and classic profession. 
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1. Problemformulering
Socialt arbete är ett brett yrkesfält  utan tydlig avgränsning. I den här studien kommer vi att 

fokusera på den del av det sociala arbetets fält där socionomerna i huvudsak verkar. Trots 

denna avskiljning är även detta fält i sig brett, och socionomer konkurrerar om fältet med 

andra yrkesgrupper. Detta gör det svårt för socionomer att veta ramarna för sitt yrkes 

jurisdiktion (Johnsson et al. 2008).

 Thomas Brante (2009) talar om hur de klassiska professionsyrkena historiskt skapat tydliga 

yrkeskårer, såsom läkare eller advokater. Med tiden har graden av specialisering inom de 

klassiska professionsyrkena ökat och detta har inneburit en överlämning av vissa 

arbetsuppgifter till underordnade yrken. På detta sätt har semiprofessionerna utvecklats. 

Semiprofessionerna blev på så vis yrken som liknar varandra i karaktär och utformning, vilket 

har försvårat avgränsningen för de många olika yrken som klassas som semiprofessioner. 

Enligt Brante (2009) och Monica Wåglund (1999) räknas socionomprofessionen till de så 

kallade semiprofessionerna. Detta för att socionomprofessionen inte innehar alla de attribut 

som vanligtvis återfinns i definitionen av ett  klassiskt professionsyrke. Exempelvis är 

utbildningen för de semiprofessionella yrkena tvärvetenskaplig snarare än specialiserad, och 

yrkenas jurisdiktion utgörs oftast av den offentliga sektorn (ibid). I och med att den offentliga 

sektorn är en arena för flera olika yrkesgrupper är det svårare att etablera en jurisdiktion för 

socionomer (Johnsson et al. 2008). Detta på grund av att det inte finns tillräcklig avgränsning 

gentemot andra yrkesgrupper som konkurrerar om samma arbetsuppgifter. En svag 

jurisdiktion så som inom en semiprofession leder till svårigheter att hävda monopol. Det är 

önskvärt för yrkena att  kunna hävda monopol eftersom de då får ensamrätt för utförandet 

(Abbott 1988).

 Max Weber myntade begreppet stängning för att beskriva hur olika grupper av individer 

exkluderade andra, i syfte att vinna monopol inom sitt eget område (Parkin 1982). En 

stängning skapas av gruppens medlemmar genom uppställandet av attribut som måste 

uppfyllas för att inkluderas i gruppen. Hur stängd eller öppen en grupp är, inom ramen för 

stängning, är beroende av hur svåra kraven är att  uppfylla (ibid). Ett exempel på detta är 

kravet på socionomexamen för vissa typiska socionomyrken. Om examen krävs för utförandet 

av socionomyrket är det mer stängt  för andra yrkesgrupper. Samtidigt blir vissa 

socionomyrken mer öppna för andra yrkesgrupper om de inte har samma krav på utbildning. 
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 De kvalifikationskrav som arbetsgivare ställer vid rekrytering är också en form av 

stängning. Genom att  ställa krav bidrar arbetsgivare till att forma synen på olika typiska 

socionomyrken och därmed även synen på socionomprofessionen i sig. Det är arbetsgivaren 

som bestämmer vilka kvalifikationer som anses relevanta för en viss tjänst och utgår från 

dessa vid rekryteringens första gallring; platsannonsen (Beblavý  et al. 2016). Arbetsgivarna 

bör då förhålla sig till allmänna råd och kommunala riktlinjer. Dessa riktlinjer är dock 

generella för kommunens nämnder, vilket ger arbetsgivaren frihet att ställa krav utifrån egna 

önskemål (SOU 2010:65). I 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det skrivet att 

”för utförande av uppgifter inom socialtjänstlagen ska det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet”. I lagen framgår inte klart vad som menas med lämplig utbildning, 

men däremot framhålls det i propositionen att anställda behöver kompetens nog för att kunna 

uppfylla organisationens krav (Socialdepartementet 1996/1997). Även här finns således ett 

stort tolkningsutrymme som arbetsgivaren kan använda sig av vid formuleringen av 

platsannonser. 

 Den otydliga avgränsningen för socionomyrkena som semiprofession ger 

socionomprofessionen en otydlig struktur, vilket gör socionomer utbytbara mot andra 

yrkesgrupper och socionomernas jurisdiktion hotas (Abbott 1988). Det blir alltså viktigt att 

undersöka arbetsgivares krav för de olika typiska socionomyrkena för att  lära oss mer om 

arbetsgivares värdering av vad som bör utgöra respektive socionomyrke, samt vad detta får 

för innebörd för strukturen i socionomprofessionen. Detta hjälper oss att få en bredare 

vetenskaplig förståelse för kopplingen mellan utbildning och andra färdighetskrav för olika 

arbeten (Beblavý  et al. 2016). Inför denna studie har det inte hittats tidigare forskning om 

svenska arbetsgivares kvalifikationskrav för någon typ av tjänster. Denna studie kommer 

undersöka svenska arbetsgivares kvalifikationskrav, med inriktning på typiska 

socionomyrken. Detta är intressant att titta på då antalet och typen av krav som ställs kan säga 

någonting om de olika socionomyrkena i fråga om status och förväntningar. Är 

socionomprofessionen splittrad? Då detta inte är aspekter som har undersökts förut i liknande 

studier kommer denna studie därmed att fylla en vetenskaplig lucka.
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1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna ställer på 

typiska anställningar för socionomer samt att förstå innebörden av socionomyrket inom 

semiprofessionen.

1.2 Frågeställningar
1. Vilka kvalifikationskrav ställs vid typiska anställningar för socionomer? 

2. Hur kan kvalifikationskraven förstås inom ramen för socionomers jurisdiktion?

3. Hur kan kvalifikationskraven förstås inom ramen för socionomers stängningsprocess?

1.3 Disposition
Denna studie inleddes med en problemformulering, i vilken vi förklarar och beskriver hur 

platsannonser blir ett verktyg för arbetsgivare att strukturera socionomprofessionen. Därefter 

följde studiens syfte och frågeställningar, som knyter an till forskningsproblemet och utgör en 

bas för studien att senare återknyta till. Uppsatsens disposition kommer vidare att struktureras 

enligt följande: 

 En bakgrund om socionomprofessionens historia, och lagstiftning om vilka 

förhållningsregler arbetsgivare har vid rekrytering.    

 Tidigare forskning inom ämnesområdena professionsforskning, socionomyrket och dess 

utbildning, samt platsannonser kommer att presenteras i ett eget kapitel. 

     Därefter följer teorikapitlet, i vilket vi redovisar en genomgång av de teorier som studien 

lutar sig mot inför analysdelen; Professionsteorierna stängning och jurisdiktion. Efter 

teoriavsnittet följer metoddelen, där studiens metod redogörs för. Kapitlet inleds med en 

förklaring av den valda metoden, för att  sedan vidare diskutera dess förtjänster och 

begränsningar. Efter detta kommer ett  avsnitt  i metoddelen där vi beskriver urvalet och 

genomförandet för att sedan gå över till metodens tillförlitlighet. Metoddelen avslutas med en 

redogörelse för de etiska överväganden som gjorts. 

     Nästa steg är studiens resultatdel, där studiens resultat redovisas. Tätt följt av resultatdelen 

är analyskapitlet, där resultatet analyseras med hjälp av den teori som valts för studien. 

    Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion, där vi går igenom och sammanfattar och studien 

i sin helhet. Detta kapitel fungerar som studiens avslutning.
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2. Bakgrund
Detta kapitel inleds med en kort presentation av socionomprofessionens historia för att få en 

bild av vad som har förväntats av socialarbetare. Därefter redogörs för bestämmelser gällande 

kompetens- och färdighetskrav för socionomer, vilket har relevans då arbetsgivare ställer just 

kompetens- och färdighetskrav.

2.1 Historia
I början av 1900-talet visste ingen vad en socialarbetare var, och socialarbetarens roll och 

ansvarsområde anpassades efter de rådande behoven; behov skapade av krig, nya 

befolkningar, folkhälsokriser, tekniska framsteg, organisationer, ekonomi, politik, och 

klienternas individuella behov (Kerson & McCoyd 2013). Socialarbetarna arbetade i team 

med blandade discipliner, ofta vid sidan om läkare, för att täcka upp för de aspekter som 

läkarna inte kunde hjälpa människor med; helhetsbilden. De fick därmed anpassa sina 

kunskaper efter varje ny situation som krävde det. Detta framkom i en studie av Toba 

Schwaber Kerson Judith L. M. McCoyd (2013) som i gamla intervjuer analyserade 

socialarbetares roller, ansvarsområden och mål från socialarbetare som var aktiva i början på 

1900-talet.

2.2 Bestämmelser om kompetenskrav
Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav ser något olika ut för personal inom olika 

områden i socialtjänsten. Exempelvis så rekommenderas det att personal som arbetar med 

barn och unga har socionomexamen och ett års erfarenhet, medan personal som arbetar med 

de äldre och personer med funktionsnedsättning bör ha socionomexamen eller annan social 

omsorgsexamen. De teoretiska och praktiska färdigheter som rekommenderas, och alltså inte 

krävs, är specifika för de olika områdenas arbetsuppgifter; exempelvis kunna samtala och 

förstå relationer eller göra risk- och skyddsbedömningar (SOU 2010:65). Enligt  3 kap. 3 § 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska personal som utför uppgifter inom socialtjänstlagen ha 

”lämplig utbildning och erfarenhet”. I propositionen till denna lagformulering förtydligas 

detta endast genom att framhålla att personalen behöver ha kompetens nog för att uppfylla 

organisationens krav (Socialdepartementet 1996/1997:124). Det står vidare att  personal med 

skiftande utbildning och erfarenhet behövs med tanke på hur mycket ett område kan skilja sig 
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från ett annat inom socialtjänsten, men att  det samtidigt  finns ”goda skäl att ställa höga krav 

beträffande utbildning och lämplighet”. Det är dessutom att  föredra om socialtjänstens 

pe r sona l kan speg l a ”be fo lkn ingens sp r åk l i ga , ku l t u r e l l a och e tn i ska 

mångfald” (Socialdepartementet 1996/1997:124). 
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3. Tidigare Forskning
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som ansetts relevant med hänsyn till denna 

studies syfte. Eftersom syftet är att beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna ställer på 

typiska anställningar för socionomer samt att förstå innebörden av socionomyrket inom 

semiprofessionen, kommer nedan först en genomgång om professionsforskning för att få en 

förståelse för vad som menas med socionomprofessionen. Detta följt  av en beskrivning av 

tidigare studier som gjorts med platsannonser, i vilka arbetsgivarna ställer sina 

kvalifikationskrav, för att få en redogörelse för vad som redan undersökts och vad som 

framkom vid de tillfällena. 

3.1 Professionsforskning 
 Nedan kommer begreppet profession och semiprofession beskrivas för att ge en övergripande 

förståelse för innebörden, då detta är en viktig utgångspunkt för att  kunna sätta sig in i denna 

studie. 

3.1.1 Vad är en profession?

Begreppet profession är brett och därför också svårdefinierbart. Det finns stora skillnader 

mellan de olika professionerna, som hur de valt  att organisera sig samt vilken status de får 

utifrån vilket kunskapsområde de verkar inom. Det är på grund av dessa stora skillnader 

mellan professionerna som problemet med att skapa en heltäckande definition av vad som är 

ett  professionsyrke uppstår. Gemensamma drag i de olika formuleringarna kan dock urskiljas, 

och dessa handlar framförallt  om kunskap och kompetens inom specifika yrkesområden. Den 

förvärvade kunskapen från specificerad utbildning baserad på vetenskaplig kunskap  ger 

tillträde till yrkesområdet och mandat att verka inom detta fält (Abbott 1988; Brante 2009; 

2011; Kullberg 2011). 

    Andra gemensamma drag för klassiska professionsyrken är den relativt höga inkomsten och 

statusen. Yrkena spelar en väsentlig roll för välfärden och arbetsuppgifterna i dessa yrken 

anses vara tyngre än inom andra yrken. Därför krävs också högre belöning i form av status 

och lön. Både människobehandlande yrken och samhällsplanerande yrken ingår i de klassiska 

professionerna, exempelvis tillhör läkare, psykologer, ekonomer och advokater denna kategori 

(Brante 2009; 2013). 

   Sist men inte minst blir autonomin i yrket viktig för att  få tillhöra professionsyrkena. 
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Genom att utforma områden av expertis inom professionen, har yrket getts förtroende av både 

samhället och staten att  utföra arbetsuppgifterna inom expertisområdet självständigt. En 

jurisdiktion har skapats, och denna jurisdiktion är viktig för att  kunna hävda monopol för 

professionen inom sitt specifika expertisområde. Expertisområdet får dock inte bli för brett, 

eftersom det då blir svårare att avgränsa kunskapen från den inom andra yrken, vilket hotar 

professionens jurisdiktion och ensamrätt inom expertområdet (Kullberg 2011).

3.1.2 Semiprofessioner

Under 1900-talet bildades nya yrken under utvecklingen av välfärds- och utbildningssystemet 

(Brante 2013). De nya yrkena kom att kallas semiprofessioner, då de inte uppfyller alla de 

egenskaper som de klassiska professionsyrkena gör. Exempel på semiprofessionella yrken är 

socialarbetare, lärare och sjuksköterskor (Brante 2009; 2013; Green 2006). Vad som 

kännetecknar en semiprofession och skiljer den från de klassiska professionerna är ombestritt, 

men här redovisas en sammanfattning av Brantes (2009; 2013) definition: 

• Kunskapen och forskningen inom semiprofessionerna är tvärvetenskaplig och har inte 

samma specialisering som klassiska professionsyrken.

• Kunskapen är ofta mer politiskt styrd och underordnad andra yrkeskategorier, exempelvis 

sjuksköterskor som måste konsultera läkaren eller den politiskt styrda socialarbetaren.

• I interventioner och behandling används i högre grad kommunikativa metoder och 

tillvägagångssätt. 

• Semiprofessioner har inte en tydlig avgränsning eller jurisdiktion och därmed är deras 

fält mer öppet än för andra yrkesgrupper än inom de klassiska professionerna.

• Den semiprofessionella arbetsmarknaden är större än den professionella, vilket påverkar 

yrkets möjlighet att hävda ensamrätt eller jurisdiktion.

• De semiprofessionellas arbetsmarknad utgörs i största utsträckning av den offentliga 

sektorn, som socialtjänsten för socialarbetare exempelvis. Varken löner eller status är 

desamma som för de klassiska professionerna och istället bör yrket vara en form av ”kall” 

hos den enskilde (Brante 2009; Kullberg 2011).

3.2 Socionomens utbildning 
Under denna rubrik presenteras tidigare forskning om socionomutbildningen, då det kan säga 

någonting om socionomens kunskapskrav och akademiska status. Eftersom denna studie tittar 
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på vilka krav arbetsgivare efterfrågar för typiska socionomyrken blir det viktigt att  redogöra 

för de förväntningar som finns på socionomer. 

 En fråga som är under ständig diskussion är huruvida de semiprofessionella utbildningarna 

borde vara mer praktiska eller teoretiska. En del hävdar att det är viktigt  att  utbildningarna blir 

mer vetenskapliga, medan andra starkt sätter sig emot detta och anser att den praktiska delen 

av utbildningen är väsentlig inom dessa yrken (Brante 2009; 2013; Ditlev Bøje 2011). L.C. 

Green (2006) skriver att universitet verkar osäkra på vart socialt  arbete placerar sig 

akademiskt och professionellt, men redogör själv för att socialt arbete är en multidisciplin 

med låg akademisk status. Ett  antal faktorer till detta är, enligt Green (2006), att socialt arbete 

inte är ett tydligt  avgränsat yrke, och att utbildningskraven är låga. Arbeten inom socialt 

arbete erbjuds därmed även akademiker inom andra discipliner än socialt arbete (Green 2006). 

Pia Tham och Deborah Lynch (2014) genomförde en intervjustudie med tjugosex 

socionomstudenter från Stockholms Universitet, om studenternas tankar om utbildningen, sina 

kompetenser och färdigheter, samt förväntningar inför sina framtida arbetsroller som 

socionomer. De intervjuades både innan och efter de tagit  examen. Många av studenterna 

tyckte att  utbildningen inte hade tillräcklig koppling till eller förberedelse inför den praktiska 

verkligheten, och önskade mer praktik och undervisning om praktiska färdigheter för att 

kunna känna sig säkra i sina yrkesroller. Tham och Lynch (2014) skriver att kunskap som lärts 

på fältet ses som underordnad akademisk inlärning, men att det är den kunskapen som är 

nödvändig för att en socionom ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

3.3 Kompetenskrav i platsannonser 
Platsannonser är det första steget i kontakten mellan arbetsgivare och potentiell arbetstagare, 

och är för många också den första källan till arbetslivets krav. Annonserna presenterar 

arbetsgivarens syn på hur en arbetstagare inom yrket bör vara, och har en central roll i 

utformandet av vad som anses vara den ideala arbetstagaren i olika yrken (Beblavý 2008; 

Koukkanen et al. 2013). Platsannonser är alltså inte endast beskrivningar av vilka krav som 

ställs på arbetstagare för ett visst  arbete, utan de bidrar även till att skapa en gemensam 

förståelse för hur arbetslivet, specifika yrken, företag och grupper av arbetstagare ska 

uppfattas (Koukkanen 2013). I och med att denna studie ämnar beskriva de kvalifikationskrav 

som arbetsgivare ställer och förstå innebörden av socionomprofessionen utifrån dessa krav, 

har vi ansett det  relevant att titta på hur tidigare forskning med platsannonser sett  ut då  

arbetsgivare ger uttryck för sina krav i platsannonser. 
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3.3.1 Platsannonser 

Anna Koukkanen et al. (2013) utförde en kvalitativ innehållsanalys av 490 platsannonser 

utkomna i Finland mellan 1944 och 2009, med syfte att undersöka hur kraven för olika 

arbeten ändrats över tid. Detta för att kunna få en förståelse för vad som lett fram till vad som 

uppfattas som den ”ideala arbetstagaren” idag. Författarna tittade inte närmare på specifika 

yrken, och uteslöt  därmed krav på utbildningar medan generella förmågor och färdigheter 

sattes i fokus (Koukkanen et al. 2013). Koukkanen et al. (2013) kunde se att platsannonsernas 

innehåll gått från att vara korta och handla om praktiska färdigheter, till att  bli heltäckande 

med alltmer krav på sociala färdigheter; såsom flexibilitet, kreativitet och problemlösning. 

Detta speglar en mer självständig arbetsroll i takt med att arbeten börjat utföras utan lika nära 

övervakning av överordnade som förklarar vad som ska göras. En annan studie som 

analyserat platsannonser från en längre tidsperiod genomfördes av Laura Dörfler och Herman 

G. van de Werfhost (2009). Genom en kvantitativ innehållsanalys tittade dem på 975 

platsannonser utkomna på den österrikiska arbetsmarknaden mellan åren 1985 och 2005, med 

syfte att undersöka vilka meriter, inklusive utbildningskrav, som varit mer eller mindre 

aktuella över tid och i olika yrken. Författarna skiljde på tre olika sorters meriter: utbildning, 

kognitiva färdigheter samt sociala och personliga färdigheter. Utifrån dessa tre variabler 

formade Dörfler och Werfhost hypoteser om att  kognitiva färdigheter och utbildning krävs 

alltmer för professionella yrken, medan sociala och personliga färdigheter krävs alltmer för 

serviceyrken, vilket visade sig stämma (Dörfler & Werfhost 2009). Både Koukkanen et al. 

(2013) och Dörfler och Werfhost (2009) uppgav att  platsannonserna blivit komplexare med 

tiden på så sätt att de innehåller flera krav, både till antalet och till typen. 

Miroslav Beblavý  et al. (2016) var också intresserade av hur kraven på färdigheter mellan 

olika yrkesområden skiljer sig från varandra, och undersökte detta genom en kvantitativ 

innehållsanalys av slovakiska platsannonser. Författarna kom fram till att det har skett en 

strukturell förändring i platsannonserna; från att krav på färdigheter till att personliga 

egenskaper anses viktigare. Beblavý  et al. (ibid) anförde avslutningsvis att det  är fundamentalt 

både för akademiska och politiska syften att lära sig mer om krav på färdigheter och 

kvalifikationer. Det kan få oss att bättre förstå kopplingen mellan formell utbildning och andra 

färdighetskrav för olika typer av arbeten. 

Beblavý  et al. (2016) kom fram till att högre utbildade arbetare alltmer förknippas med 

lägre utbildade yrkesgrupper, då icke-kognitiva färdigheter i större utsträckning efterfrågas i 

platsannonser även inom yrken som kräver högre utbildning. För arbeten med låg 
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utbildningsgrad fann man dock fler icke-kognitiva kvalifikationskrav än i arbeten med hög 

utbildningsgrad. Koukkanen (2013) kom i sin studie, av platsannonser över tid, också fram till 

att det skett en generell förskjutning där sociala färdigheter värderas högre även i yrken med 

hög utbildningsgrad. Både Beblavý et al. (2016) och Koukkanen (2013) menar alltså att 

förskjutningen av icke-kognitiva färdigheter/sociala färdigheter till arbeten med högre 

utbildningsgrad beror på att sociala färdigheter idag värderas högre.  

Sammanfattningsvis kan sägas att kompetens- och färdighetskrav i platsannonser har blivit 

komplexare med tiden, och att alltmer krav på sociala och personliga färdigheter ställs. Det 

har gjorts ett flertal studier med utgång från platsannonser, dock inte med fokus på 

yrkesgruppen socionomer, kopplat till profession. De ovan nämnda studierna har valts ut att 

tas upp här då de ligger närmast de metoder och intressen som denna studie har. 

3.3.2 Kognitiva och icke-kognitiva färdigheter 

Nedan görs en redogörelse av begreppen kognitiva och icke-kognitiva färdigheter. Begreppen 

används i huvudsak i studier som vill förklara värdet av meriterande egenskaper. Exempel på 

sådana egenskaper är kognitiva förmågor eller social kompetens (Beblavý 2016). 

 Vilka färdighetskrav som ställs på arbetstagare för ett visst arbete bidrar till att skapa en 

gemensam förståelse för hur yrket ska uppfattas (Koukkanen 2013). Begreppen kognitiva 

respektive icke-kognitiva färdigheter har använts av flera forskare för att kategorisera 

kompetenser och färdigheter (Bebelavý 2016). 

Kognitiva färdigheter är kompetenser som har med intelligens och formell utbildning att 

göra och förknippas ofta med yrken med högre status; exempelvis ha analytisk förmåga, 

körkort, förmåga att  snabbt lära nya saker, tekniska kunskaper såsom förmåga att skriva bra, 

och att kunna flera språk (Bebalvý 2016; Dörfler & Werfhost 2009). 

Icke-kognitiva färdigheter är sociala och personliga kompetenser såsom samarbetsförmåga, 

självständighet, flexibilitet och ansvarstagande, stresstålighet och kommunikativ förmåga. 

Dessa färdigheter fås nödvändigtvis inte genom utbildning, men värdesätts ändå av 

arbetsgivare då de söker en viss typ av människa (Beblavý et al. 2016; Dörfler & Werfhost 

2009; Grugulis & Vincent 2009). Enligt Sharon Bolton och Daniel Muzio (2008) associeras 

de icke-kognitiva färdigheterna med femininitet, vilket i sin tur associeras med 

semiprofessioner. 
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Genom att identifiera kompetens- och färdighetskrav som kognitiva respektive icke-

kognitiva, och studera huruvida det ena eller det andra förekommer mer eller mindre för olika 

yrken, blir det alltså möjligt att säga någonting om hur yrket uppfattas.
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4. Teori 
Brante (2009) beskriver professionsyrkena som yrken som grundas på vetenskaplig kunskap 

och menar att ca en femtedel av de anställda på arbetsmarknaden idag kan inkluderas i denna 

kategori. Syftet med denna studie är att beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna 

ställer på typiska anställningar för socionomer samt att förstå innebörden av socionomyrket 

inom semiprofessionen. Professionsteorier blir därmed relevanta som förklaring av studiens 

resultat och får en betydande roll i analysen. 

  Nedan följer två avsnitt med olika teoribildningar inom ämnesområdet; Andrew Abbotts 

teori om professioner som system samt Webers teoretiska begrepp- Stängning, som är ett 

pågående fenomen inom professionerna. 

4.1 Professioner som System
Abbott (1988) har formulerat en av de mer välkända teorierna inom professionsforskning. 

Han skriver om professioner som organiserat i ett system och utgår ifrån jurisdiktion som 

centralt  begrepp. Abbott (1988) beskriver jurisdiktion som avgränsningen mellan olika yrken, 

inom vilken det exempelvis avgörs vem som har rätt att utföra vilka arbetsuppgifter eller vem 

som kontrollerar det specifika området. Abbotts (1988) teori bygger på att jurisdiktioner utgör 

ett  system, vari de olika professionerna konkurrerar med varandra och därmed skapar 

strukturen för systemet (Abbott 1988; Brante 2009). Detta betyder att strukturen för en 

profession är i ständig förändring, men det är också strukturen och hur ett yrke är organiserat 

som avgör hur starkt det kan hävda jurisdiktion. Det finns alltså en ömsesidig påverkan i hela 

systemet och mellan struktur och jurisdiktion; ju tydligare struktur, desto starkare jurisdiktion 

(Abbott 1988). En stark jurisdiktion är önskvärt för professionen, eftersom yrkesutövarna då 

kan kräva monopol inom det området. Vid monopol inom ett område har de inte bara kontroll 

inom jurisdiktionen, de kan också exkludera andra yrkesgrupper från att inträda på området. 

För att vinna jurisdiktion och monopol på det  här sättet inom en profession blir 

konkurrensmöjligheten viktigt, genom exempelvis specificerad utbildning för professionen. 

Det kan också bli viktigt med tydliga definitioner för vissa uppgifter inom professionen, för 

att avgränsa vilken behörighet som krävs inom ett visst fält (Abbott 1988; Brante 2009). 

   Professioner utsätts konstant för omständigheter som förändrar jurisdiktionen, men det är 

inte bara yttre påverkan såsom förändrad lagstiftning som ändrar ett yrkes jurisdiktion. Även 

inom yrkesgrupperna pågår processer som kan vara avgörande. Exempelvis kan ansvaret för 
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arbetsuppgifter förskjutas eller överlämnas till en annan arbetsgrupp, och då sker också en 

förändring av jurisdiktionen (Abbott 1988). Abbott (1988) skriver att det är denna relation 

mellan yrkena som bidragit till själva utvecklingen av professionerna. 

   Abbotts (1988) teori har fått kritik för att den är skapad i en anglo-amerikansk kontext 

(Fransson & Jonnergård 2009), och att den därför är svår att använda i andra sammanhang, 

som exempelvis för Sverige där staten spelat en stor roll i utformningen av professionerna. 

Även Brante (2009) ger teorin kritik för detta och menar att den inte kan utgöra en 

övergripande historisk förklaring till hur professioner utformats. Däremot anses styrkan med 

teorin ligga i att  den kan förklara konkurrensen och rivaliteten mellan och inom professioner. 

Detta är passande för denna studie då den utgår från tanken att det finns en konkurrens om de 

granskade socionomyrkenas jurisdiktion mellan socionomer och andra yrkesgrupper.

4.2 Stängning
Ett relevant begrepp inom ämnesområdet profession är Stängning. Weber använde sig av 

termen ”social closure” för att beskriva hur olika samhällsgrupper exkluderade andra grupper, 

så att gruppen kunde vinna monopol över det egna området (Brante 2009; Lind 2000; Parkin 

1982). Grupperna skapade krav på vissa attribut (utifrån befintliga gruppmedlemmars 

egenskaper) som var tvungna att uppfyllas för att  inkluderas i gruppen och därmed ta del av 

dess fördelar. Samtidigt stängdes individer med ”oönskade” attribut ute ur gruppen. Historiskt 

sett har dessa attribut  bland annat grundats i social klass, etnicitet eller religion, medan det 

idag är mer vanligt med exempelvis utbildningskrav, såsom i avgränsningen för professioner 

(ibid). 

 Genom att använda vissa kvalifikationer och krav på utbildning för ett specifikt yrke, vill 

medlemmarna i yrkesgruppen vinna samhällets förtroende att få utföra vissa arbetsuppgifter, 

och på så sätt också få monopol att exklusivt utföra dessa uppgifter. Detta ger yrkesgruppen 

makt över sitt eget område, den egna jurisdiktionen, vilket ger dem fördelar både i form av 

kontroll över det som ingår i jurisdiktionen, men också förmåner såsom löner och status. De 

grupper som inte lyckas med sina stängningar får inte heller monopol på yrkesutförandet, 

vilket påverkar yrkesgruppens medlemmar negativt, även här i form av status och löner 

(Parkin 1982).

Weber menar att vilket attribut som helst går att använda i en stängningsprocess, något som 

Parkin (1982) kritiserar. Parkin (1982) menar att det alltid finns karaktärsdrag eller 

egenskaper som värderas lägre i samhället, och de grupper som besitter dessa är därmed mer 
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utsatta för stängning. Ett exempel på detta är kön som attribut, där kvinnliga egenskaper 

värderats lägre genom historien än manliga egenskaper och där en också kan se skillnader 

mellan ”typiska manliga” yrken och typiska ”kvinnliga yrken” i form av status och lön. Detta 

påverkar möjligheten till stängning för professionen (Kullberg 2011; Sundin 2003). Sundin 

(2003) skriver vidare om Anne Witz, som menar att  de typiska kvinnliga yrkena oftare är 

semiprofessioner som blivit  underordnade genom stängning och exkluderande strategier 

utövad av typiska manliga professioner. Dock möter de dominerande professionsyrkena 

motstånd av de underordnade grupperna i form av inkluderande strategier, i vilka de försöker 

förändra lagstiftningen så att de vinner mer makt inom sitt yrkesområde. En annan 

motståndsstrategi syns i en så kallad dubbel stängning, där den underordnade yrkesgruppen 

strävar efter att bli självständig i förhållande till den överordnade professionen, samtidigt som 

den använder strategier för stängning gentemot andra yrkesgrupper (Parkin 1982; Sundin 

2003). Då socionomyrket idag domineras av kvinnliga anställda (SOU 2010:65) och 

semiprofession associeras med kvinnliga attribut (Bolton & Muzio 2008) blir det relevant att 

väga in kön som en dimension av stängningsteorin i denna studie. Detta tas vidare upp i 

analysdelen. 

4.3 Användning av teori
I denna del presenteras likheter och skillnader mellan professionsteorierna, samt hur de har 

använts för att tolka studiens resultat i analysdelen. 

 En likhet med Abbotts (1988) systemteori och Webers begrepp stängning (Parkin 1982) är 

att  båda teorierna utgår från att professioner är konkurrerande grupper som alla strävar efter 

monopol. En annan likhet är att Abbosts (1988) teori menar att desto starkare struktur ett yrke 

har desto större chans har det att hävda jurisdiktion, samtidigt som Weber menar att desto 

svårare attributen är att uppfylla desto större möjlighet har gruppen till stängning (Parkin 

1982). En skillnad är att  Abbotts (1988) teori fokuserar på professioner som system som 

ömsesidigt påverkar varandra inom systemet, medan Weber lägger mer fokus på yttre 

påverkan av gruppens möjlighet till stängning (Parkin 1982). 

  Både systemteorin och begreppet stängning har använts för att tolka innebörden av 

arbetsgivarnas efterfrågade kvalifikationskrav för anställning av typiska socionomyrken. 

Detta för att kunna se någonting om hur de olika yrkena konkurrerar om jurisdiktion, samt på 

vilket sätt de exkluderar varandra, genom exempelvis krav på examen.
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5. Metod 
Nedan kommer vi att redogöra för vår vetenskapliga utgångspunkt och vårt val av metod, 

samt fördelar och nackdelar med detta val. 

5.1 Kritisk realism
Vi har valt att ha kritisk realism som vetenskaplig utgångspunkt, vilket innebär att forskarens 

uppfattningar ses som ett sätt att tolka verkligheten, som anses vara oberoende av människan. 

En tror på både den naturliga verkligheten och den sociala verkligheten, och det är endast den 

senare som människan kan påverka genom att ändra diskurser. Genom att  tolka det forskaren 

ser på ytan kan hen avslöja underliggande innebörder (Bryman 2011). Denna utgångspunkt 

passar vår studie då vi har undersökt både den faktiska ytan; här arbetsgivares ställda  

kvalifikationskrav, samt innebörden av dessa krav. 

5.2 Innehållsanalys
Då syftet med denna studie är att beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna ställer 

på typiska anställningar för socionomer ligger det i vårt intresse att granska platsannonser, 

och i dessa jämföra ordval och frekvenser. Att jämföra ordval och frekvenser är typiskt för 

en kvantitativ innehållsanalys (May 2001). Samtidigt vill vi i vår analys nå en djupare 

förståelse för vårt resultat, vilket stämmer mer överens med en kvalitativ metod. Simon 

Lindgren (2011) argumenterar för att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod, då det tankemässigt är svårt att inte blanda ihop de två metoderna. Exempelvis är 

det vid genomförandet av en kvalitativ textanalys, som ska tolka latenta innebörder, lätt att 

börja tänka på det manifesta innehållet, såsom frekvensen av ett visst ord (ibid). En brukar 

skilja på manifest och latent innehåll i en text. Det manifesta innehållet  är det en kan 

undersöka i en kvantitativ innehållsanalys genom att registrera antalet ord och meningar, 

och det latenta innehållet  kan undersökas kvalitativt genom att tolka de möjliga betydelser 

som en text kan ha (Graneheim & Lundman 2004). Genom valet av kvantitativ metod ville 

vi kunna beskriva det manifesta innehållet i kvalifikationskraven som arbetsgivare ställer i 

platsannonser. Vi ville titta på efterfrågade färdighetskrav samt krav på examen, och hur 

dessa eventuellt skiljde sig mellan de olika socionomyrkena, vilket vi genom en kvantitativ 

metod kunde göra, och få fram ett  generellt resultat  med dominerande färdigheter och 
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skillnader. Det  finns vissa saker en i kvantitativ metod inte kan uttala sig om, exempelvis 

den latenta innebörden av ett resultat  som kan tolkas olika beroende på vilket  sammanhang 

en sätter det i. Därför valde vi att komplettera denna studie med en kvalitativ metod och 

alltså göra en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Detta för att även kunna 

tolka innebörden av det latenta innehållet i platsannonserna (Bryman 2011; May 2001). 

 Ett sätt att  urskilja skillnader mellan dokuments innehåll är att se hur de förhåller sig till 

varandra genom mätning, som är ett centralt begrepp  inom kvantitativ forskning (Bryman 

2011). Eftersom platsannonser är standardiserade i sin utformning och därmed manifest tolkas 

likadant av de flesta människor (Lindgren 2011), blev en kvantitativ innehållsanalys passande. 

I en kvantitativ innehållsanalys upprättas först olika kategorier och sedan undersöks 

frekvensen av ord och meningar i texten utifrån kategorierna. Dessa kategorier kodas in i ett 

kodningsschema (May 2001). Då platsannonser ofta är konsekventa i sin utformning kan vi 

med en innehållsanalys se hur de respektive annonserna utmärker sig gentemot varandra, 

genom att  granska exempelvis ordval. Vår kvantitativa del av innehållsanalysen utgör 

kategorisering av innehållet i platsannonserna i olika sorters färdigheter, och mätning av 

frekvensen av olika kvalifikationskrav i annonserna för vardera socionomyrke. Detta har 

sammanställts i frekvenstabeller och stapeldiagram, och utgör studiens resultatdel.

I kvalitativ metod ligger fokus på subjektivitet, då forskaren är mer intresserad av att 

undersöka upplevelser och uppfattningar. Kvalitativa studier eftersöker också djupare 

förståelse i empirin (Bryman 2011). I och med att vi ville undersöka både det manifesta 

och det latenta innehållet blev en kvalitativ metod ett passande komplement till vår studies 

kvantitativa del. Då vi var intresserade av innebörden av vårt  resultat blev en kvalitativ 

innehållsanalys relevant  för analysdelen (Lindgren 2011). Vi har alltså fått fram vårt 

resultat kvantitativt, och i analysen tolkat det resultatet på ett kvalitativt sätt. 

 Eftersom vi ville beskriva kvalifikationskrav som arbetsgivare ställer på typiska 

anställningar för socionomer och se om vi kunde finna skillnader i arbetsgivares 

kvalifikationskrav för olika socionomyrken, blev det viktigt för oss att granska platsannonser. 

I platsannonser ställer arbetsgivarna sina krav till eventuella arbetstagare. Vi har valt  att 

granska just platsannonser då dessa är lättillgängliga förmedlare av arbetsgivares krav. Ett 

alternativ hade varit att intervjua arbetsgivare, men detta valdes bort då vi ville få en mer 

generell överblick och granska det som presenteras för allmänheten snarare än att i enrum 

prata med en handfull arbetsgivare.
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5.3 Källkritik 
Vårt textmaterial utgörs av platsannonser, som är offentliga dokument publicerade av 

Arbetsförmedlingen. Bryman (2008) skriver om Scotts fyra kriterier för att  bedöma om 

dokumentets kvalité; autencitet (materialets äkthet), trovärdighet (om det går att lita på att 

innehållet i materialet stämmer), representativitet  (om materialet är typiskt för sin textart) och 

meningsfullhet (om materialet är förståeligt). Platsannonserna vi har analyserat har granskats 

av Arbetsförmedlingens support1  innan publicering, och uppfyller därmed kraven på 

autencitet och trovärdighet. Arbetsförmedlingens Platsbank är också den största förmedlaren 

av platsannonser i Sverige, vilket gör annonserna representativa för sin art (Regeringen 2015). 

Platsannonserna är texter som är formulerade på ett standardiserat sätt. Samtidigt måste 

läsaren vara medveten om att färdighetskraven som presenteras i platsannonser är 

kontextbundna, och därmed kan ha olika innebörd beroende på sammanhang. Kravet på 

meningsfullhet i platsannonser uppfylls alltså utifrån förutsättningen att läsaren förstår 

kontexten i vilken platsannonsen är skriven. 

5.4 Urval 
Denna studies syfte är att beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna ställer på typiska 

anställningar för socionomer samt att förstå innebörden av socionomprofessionen utifrån 

dessa krav. Valet att  titta på just platsannonser grundar sig i att det är här som arbetsgivaren 

ger uttryck för sina krav i en första gallring i rekryteringsprocessen (Beblavý  et al. 2016). 

Bryman (2011) beskriver att det  inom en innehållsanalys är vanligt att  välja en urvalskälla ur 

vilken sedan ytterligare urval görs. Vi valde att avgränsa oss till platsannonser som är 

publicerade på Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida. Arbetsförmedlingen är Sveriges 

största arbetsförmedlare, och Platsbanken förmedlar arbeten av både privata och offentliga 

arbetsgivare (Regeringen 2015). Med hänsyn till detta blev platsbanken ett lämpligt val för 

oss. 

För att välja ut vilka platsannonser vi skulle granska har vi använt oss av ett stratifierat 

systematiskt slumpmässigt urval. Det innebär att forskaren väljer ut grupper ur populationen 

till sin studie (Bryman 2011). Vi utsåg fem olika socionomyrken, utifrån Arbetsförmedlingens 

definition av typiska socionomyrken, att representera våra grupper i det stratifierade urvalet 

(Yrkesinformation 2013). De fem yrkena utgörs av: socialsekreterare för barn och unga, 
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socialsekreterare med inriktning missbruk, socialsekreterare för ekonomiskt bistånd, 

biståndshandläggare samt skolkuratorer. Samtliga relevanta platsannonser på Platsbanken 

inom dessa fem socionomyrken utgör denna studies population. Valet baserades på vilka 

tjänster som vi ansåg vara representativa för professionen utifrån Arbetsförmedlingens 

definition, som skulle kunna tolkas som den allmänna uppfattningen av vad som är ett typiskt 

socionomyrke. 

För att välja ut vilka specifika annonser vi skulle granska inom sökresultatet för vardera 

tjänst använde vi oss av ett  stratifierat urval, vilket innebär att vi först samlade in alla 

annonser under en dag för de fem olika socionomyrkena och sedan valde ut ett visst antal, i 

vårt fall 30 annonser per yrke, ur denna grupp (Bryman 2011). Valet av antalet annonser per 

socionomyrke baserades på ett slumpmässigt urval. På grund av ramarna och tidsaspekten i 

genomförandet av detta examensarbete valde vi att ha en insamlingsdag, trots att vi är 

medvetna om fördelarna med exempelvis en studie över tid, såsom ett mer nyanserat och 

bredare resultat. Valet av vilken dag gjordes genom ett bekvämlighetsurval, då vi valde 

insamlingsdag utifrån vår tidsplanering. Genom att välja en insamlingsdag så kan vi med 

säkerhet endast säga någonting om resultatet för just den specifika dagen. Anledningen till att 

vi valde ett stratifierat urval som urvalsmetod var att vi ville dela upp populationen i olika 

grupper. Ett alternativ hade varit att använda ett klusterurval, men det  förutsätter att  forskaren 

vill dela upp  populationen i grupper som är lika varandra. Det passade dock inte vår ambition 

att  dela upp populationen i olika socionomyrken, då dessa inte behöver likna varandra på 

annat sätt än att de har definierats som typiska socionomyrken (Yrkesinformation 2013). Ett 

alternativ till det slumpmässiga urvalet vid val av antalet annonser per socionomyrke hade 

exempelvis varit ett kvoturval där forskaren istället tar stickprov som är en bestämd 

procentandel och ska spegla populationen (Bryman 2011). Vi valde dock att inte göra ett 

kvoturval då spridningen av antalet platsannonser för de olika granskade typiska 

socionomyrkena skulle bli stor; med exempelvis 20 annonser för ett  yrke och 90 annonser för 

ett  annat  yrke. Dessutom skulle antalet platsannonser bli större än vad som rimligen ryms 

inom ramen för detta examensarbete. 

De platsannonser som vi räknade som relevanta var annonser för socionomyrken som var 

tidsbegränsade eller tillsvidareanställningar, samt anställningspositioner utan rådgivande 

funktion. Vi valde därför bort säsongsanställningar, konsultyrken, och arbete som 1:a 

socionom, vilka ansågs irrelevanta för studien då de inte är typiska socionomyrken. Vid 

sökning på ett yrke kommer alla platsannonser innehållande det sökta ordet upp. Vi har därför 
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också gått igenom samtliga sökträffar för att garantera att vi inte har räknat in några av de 

irrelevanta yrkena i vår population. Bryman (2011) skriver att  ett fungerande stratifierat urval 

bland annat innebär att  det är lätt att urskilja och dela in enheter på de olika strata, samt att  det 

ska vara tydligt vad varje strata ska innehålla. I vår studie innebar det alltså att dela in 

platsannonserna på de fem olika socionomyrkena. I och med att vi gjorde en sökning för 

vardera socionomyrke på Arbetsförmedlingens hemsida, fick vi bara upp platsannonser som 

svarade på det specifika sökordet, vilket gjorde det enkelt för oss att placera in annonserna i 

de olika strata. Med hjälp av vår tidigare definition av relevanta platsannonser kunde vi sedan 

göra den slutgiltiga sållningen. Vi har med andra ord ett fungerande stratifierat urval vad 

gäller de olika strata, vilket bidrar till att vi kan se tydliga tendenser i vårt material (ibid). Vi 

valde, som nämnt ovan, ut 30 platsannonser per yrke, genom att plocka varannan annons på 

söklistan. Antalet annonser resonerade vi fram som rimligt med tanke på detta examensarbetes 

omfattning. Nedan kommer vi i text och i Bilaga 1 att presentera antalet platsannonser som 

var relevanta, under den specifika sökdagen (05.04.2016), för varje yrkesgrupp. 

Socialsekreterare för barn och unga: 208 sökträffar, varav 101 var relevanta efter sållning. 

Socialsekreterare med inriktning missbruk: 162 sökträffar, varav 38 var relevanta efter 

sållning. Ekonomiskt bistånd: 82 sökträffar, varav 42 var relevanta efter sållning. 

Biståndshandläggare: 222 sökträffar, varav 91 var relevanta efter sållning. Skolkurator: 92 

sökträffar, varav 65 var relevanta efter sållning. För att ytterligare förtydliga, så utgörs vår 

population av de platsannonser som var relevanta efter sållning. 

Efter sållningen har vi sett skillnader i den totala andelen relevanta platsannonser mellan 

de olika yrkena (se Bilaga 1). Exempelvis var den totala andelen för ekonomiskt bistånd 42, 

och för biståndshandläggare 91 annonser. Det är alltså lättare att  dra allmänna slutsatser om 

resultatet för ekonomiskt  bistånd då den totala andelen annonser ligger närmre de 30 valda 

annonserna i antal. Vi kan därför med större rimlighet säga att resultatet för detta yrke är mer 

representativt  än exempelvis det för biståndshandläggare. Resultatet  är inte lika 

generaliserbart och representativt i de yrken, vars totala antal platsannonser efter sållning, 

ligger längre ifrån de 30 valda annonserna i antal. Vi är alltså medvetna om att vi kommer 

kunna säga att vårt resultat är mer eller mindre representativt för yrkena, vilket kan påverka 

vår studie på så sätt att framställningen av vissa yrken kan bli förvrängd i förhållande till de 

andra yrkena.
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5.5 Genomförande
Här presenteras hur vi har gått  tillväga i resultatdelen respektive analysdelen, i nämnd 

ordning. 

 För vår resultatdel, som alltså är kvantitativ, utformade vi ett kodningsschema med 

kategorier för respektive valda socionomyrke (se Bilaga 2), vari vi samlade information från 

de 30 platsannonser som rörde det specifika yrket (ibid). De övergripande kategorier som 

valdes utgör texternas huvudsakliga innehåll (Bryman 2011), och var följande: 

utbildningskrav, personliga och sociala egenskaper, teoretiska och praktiska kunskaper, och 

jämn könsfördelning. Utifrån dessa kategorier har vi sedan kodat materialet. Därefter 

utformade vi en kodningsmanual för att lättare kunna avläsa resultaten av våra sammanställda 

kodningsscheman. Kodningsmanualen innehöll de kategorier som kom att ingå i kodningen, 

där exempelvis varje enskild kvalifikation fick en siffra. Det framgick också ur 

kodningsmanualen hur kodningsschemat skulle avläsas (ibid). 

 När vi hade gjort detta sammanställde vi datan i två frekvenstabeller i Excel och tre 

stapeldiagram i SPSS. I den mindre frekvenstabellen redovisas frekvensen av antalet 

kognitiva respektive icke-kognitiva färdigheter, krav på socionomexamen, samt efterfrågan på 

jämn könsfördelning, i de fem olika socionomyrkena. I den större frekvenstabellen redovisas 

samma data som i den lilla, men även frekvensen av varje enskilt kvalifikationskrav som 

kategoriserats in under icke-kognitiva respektive kognitiva färdigheter, och presenteras i 

Bilaga 4. De kognitiva färdigheterna har dessutom delats upp i de två kategorierna teoretiska 

och praktiska kunskaper, och de icke-kognitiva färdigheterna har delats upp i de två 

kategorierna sociala och personliga egenskaper. Dessa uppdelningar används av Beblavý et  al. 

(2016). 

 Vi valde att  göra frekvenstabellerna i Excel då vi är bekanta med programmet, och därmed 

såg fler möjligheter för utformningen av frekvenstabellerna. Syftet med frekvenstabellerna var 

inte att  få fram något annat än uppställningar av frekvenserna, varvid Excel blev tillräckligt. 

Det tre stapeldiagrammen skapades däremot i SPSS. Det första stapeldiagrammet visar antalet 

efterfrågade icke-kognitiva respektive kognitiva färdighetskrav för vardera socionomyrke. Det 

andra stapeldiagrammet visar antalet sociala och personliga egenskaper samt teoretiska och 

praktiska kunskaper som efterfrågades för vardera socionomyrke. Den tredje 

stapeldiagrammet visar antalet efterfrågade krav på socionomexamen respektive likvärdig 

examen för vardera yrke. Syftet med stapeldiagrammen är att ge en tydligare överblick av 

frekvenstabellernas övergripande resultat.
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 För vår analysdel, som alltså är kvalitativ, har vi tolkat beskrivningen av arbetsgivarnas 

kvalifikationskrav för anställning inom de granskade typiska socionomyrkena, utifrån de 

valda teorierna. Vi har delat in analyskapitlet under rubriken ”Stängning och Jurisdiktion”, 

med underrubrikerna ”Yrken som system”, ”Vikten av socionomexamen”, ”Andra 

stängningar” och ”Kön som stängning”. Vi har alltså beskrivit arbetsgivarnas 

kvalifikationskrav genom den kvantitativa resultatdelen, och tolkat detta kvalitativt  i 

analysdelen för att få en förståelse för innebörden av att kraven beskrivs som de gör. 

5.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet mäter en studies pålitlighet. Vid hög reliabilitet fås exempelvis samma resultat vid 

upprepade mätningar oavsett vem som utför mätningen (Bryman 2011). En innehållsanalys är 

en genomskinlig metod på så sätt att  det är lätt att  följa forskningsprocessen och därmed få 

samma resultat vid ytterligare genomföranden (ibid). Användandet av denna metod ökar alltså 

reliabiliteten i vår studie. Det faktum att det är textdokument vi har granskat gör studiens 

resultat mer tillförlitligt än vid exempelvis intervjuer där respondenterna kan uppge ett  annat 

svar vid en upprepad studie (ibid). En begränsning är att forskaren är beroende av de specifika 

textdokument som valts för granskning. Forskaren ser bara det befintliga innehållet, utan att 

veta tankarna bakom dess ursprung. Detta kan påverka exempelvis textens trovärdighet, och 

det är därför viktigt att vara källkritisk i sitt sökande av textdokument (Bryman 2011; May 

2001). I kodningsmanualen för denna studie beskrivs vilka färdighetskrav som kategoriserats 

in under varje vald kategori. Exempelvis har kravet på att vara ”lugn” och att kunna arbeta 

under ”högt arbetstempo” placerats in under ”stresstålig” (se Bilaga 3). I och med att det blir 

genomskinligt hur vi har gått till väga i kodningsprocessen ökar reliabiliteten (Bryman 2011). 

 Validitet i sin tur är ett mått på i vilken grad vi mätt det vi avsett att mäta, och om vi har 

studerat det vi avsett att  studera (Bryman 2011; May 2001). Utifrån vårt syfte och 

frågeställningar var det relevant att titta på färdighets- och utbildningskrav. Vi har genom vår 

kodningsmanual och kodningsschema urskiljt  de innebörder som vi velat  ha reda på. Genom 

att ha granskat färdighets- och utbildningskrav studerade vi det som vi avsåg att studera, och  

har därmed uppnått validitet. Dock har vi tagit i beaktning att professionsbegreppet och 

begreppet semiprofession är vaga, vilket gör att det kan uppstå problem med validiteten. Detta 

har vi försökt begränsa genom att i tidigare kapitel definiera vad vi menar med begreppen. En 

innehållsanalys har ett genomskinligt tillvägagångssätt på så sätt att  en kan följa varje steg 

som gjorts i forskningsprocessen, vilket är en fördel vid replikation (Bryman 2011).
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 Som nämnt ovan är forskarens roll generellt  sett mer objektiv i en kvantitativ metod än i en 

kvalitativ metod. Forskarens närvaro har alltså inte samma inverkan på forskningsunderlaget, 

vilket också ökar studiens tillförlitlighet (Bryman 2011). Vårt val av kvantitativ 

innehållsanalys har bidragit till att studien påverkats så lite som möjligt av oss i resultatdelen. 

För analysdelen har vi försökt att vidhålla vår objektiva roll genom forskningsprocessen. Vi är 

dock medvetna om att forskaren i en kvalitativ metod i högre grad influerar analysen då det 

rör sig om tolkningar, vilket påverkar trovärdigheten (ibid). En begränsning i metoden kan 

vara forskarens ”ärvda” förutfattade meningar från tidigare forskning (May 2001). Samtidigt 

är det svårt att undvika en kollektiv förförståelse mellan forskare inom ett specifikt 

forskningsområde. En viss mängd av förförståelse av textens kontext kan vara nödvändig för 

att  kunna koda materialet på ett representativt sätt i resultatdelen (Bryman 2011). Med hänsyn 

till studiens trovärdighet vill vi göra läsaren uppmärksam på vår erfarenhet och förförståelse 

för platsannonser, som var den sorts textdokument vi granskade i denna studie. Båda 

författarna har varit i kontakt med platsannonser vid flertal tillfällen i syfte att söka arbete. 

Genom denna erfarenhet har vi fått  en generell uppfattning om platsannonsers utformning och 

formulering. Exempel på detta är platsannonsernas disposition samt att olika färdigheter 

eftersökts för de olika yrkena som vi genom åren har sökt. Vår förförståelse av platsannonsers 

generella utformning påverkade valet av kvantitativ metod för resultatdelen. Vi är också 

medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkat vår kvalitativa tolkning i analysdelen, då vi 

utifrån vår förkunskap om platsannonsers innehåll och formulering kunde välja en teori som 

vi tänkte passade. Exempelvis valdes professionsteori då utbildningskrav kan tolkas som en 

form av stängning (Parkin 1982), och att vi tack vare vår förkunskap visste att utbildningskrav 

är ett vanligt förekommande krav i platsannonser. I vårt  fall har vi sett vår förförståelse som 

en förtjänst som varit behjälplig när det kommit till hur vi utifrån tidigare forskning kan tolka 

och vad vi utifrån teori kan koda i vårt material. Vi är samtidigt medvetna om att detta kan ha 

inneburit att vi omedvetet har valt bort andra relevanta tillvägagångssätt och perspektiv. 

5.7 Litteratursökning
För insamlande av den litteratur studien lutar sig mot har följande sökord använts på  

databasen LUBsearch och söktjänsten SwePub: profession, qualification, kvalifikation, 

education, competence, occupational knowledge, professional knowledge, work 

advertisement, recruitment, job ads, yrkesroll, rekrytering. För varje sökning har vi också lagt 

till orden social work i ett  försök att specificera resultatet. Vi har även sökt efter böcker på 
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Lunds Universitets bibliotekssida LOVISA, med sökord som rollteori, yrkesroll, 

yrkesidentitet, profession, professionsteori. Samtligt material är vetenskapligt granskat, alltså 

peer reviewed, vilket vi säkerställt genom specificerade sökningar i de databaser vi använt.

5.8 Etiska överväganden 
Det är viktigt att ta hänsyn till etiska principer och ställningstaganden vid genomförandet av 

en studie. Detta då det finns ett samband mellan forskning som anses vetenskaplig och 

forskning som uppfyller etiska krav. Ett sätt att legitimera forskning är alltså genom etiska 

överväganden. Det finns fyra krav att  ta särskild hänsyn till vid en etisk prövning, dessa är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Kalman & Lövgren 2012). Informationskravet är en förutsättning för samtyckeskravet. Då vi 

har gjort en studie av texter fanns det ingen specifik person som kunde godkänna att vi 

använde platsannonserna i vår studie. Platsannonserna publiceras av Arbetsförmedlingens 

support, och det framgår inte heller någon specifik författare som riskerar att  hängas ut eller 

komma till skada. I och med att vårt material inte kan kopplas till enskilda individer är det 

inget känsligt  material i samma bemärkelse som exempelvis en transkriberad intervju, och 

konfidentialitetskravet blir därmed inte aktuellt. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

forskaren får fram endast får användas till det som de vid insamlingen var tänkta till. Då vårt 

insamlade material redan är publikt, riskerar det därmed inte att skada någons integritet. Inget 

av ovanstående etiska krav är relevanta för denna studie. 

 En annan etisk aspekt som däremot är av relevans och som vi har tagit hänsyn till är risken 

att reproducera redan existerande kunskap inom ämnesområdet, istället för att kritiskt granska 

denna. Risken för att reproducera stereotypa föreställningar kan vara större vid granskning av 

platsannonser på grund av platsannonsers manifesta utformning. För att undvika att 

reproducera stereotypa roller i platsannonserna har vi använt teori och begrepp för att kritiskt 

granska resultatet. Att vi undersöker variationen inom semiprofessionen kan bidra till att 

reproduktion motverkas, och fördjupa förståelsen för stereotyper snarare än att förstärka dem. 

Vi har även presenterat studiens tidigare forskning och hur vi har förhållit oss till den, och på 

så sätt  tagit hänsyn till andra perspektiv på hur socionomprofessionen kan förstås. Vi har 

också låtit en oberoende person läsa igenom vår studie för att få en utomståendes synpunkt på 

att vi inte reproducerat stereotypa yrkesroller från platsannonser. 
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5.9 Arbetsfördelning
Vi har under forskningsprocessen valt att författa uppsatsen gemensamt. Båda har letat och 

läst tidigare forskning och teori, men artiklarna delades upp för intensiv läsning. Båda har 

även sökt, kodat och tolkat empirin. Empirin söktes fram på en dator med båda författarna 

närvarande. Kodningen delades upp på så sätt att den ena författare kodade med 

markeringspennor på det utskrivna materialet, medan den andra författaren förde in resultatet i 

kodningsschemat på datorn. Resultatet har sedan sammanställts i Excel och SPSS, med båda 

författarna närvarande framför datorn. Resultatet har sedan gemensam tolkats utifrån den 

valda teorin, genom diskussion. Hela uppsatsen har skrivits med båda författarna närvarande 

framför datorn. 
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6. Resultat
I denna studie har kvalifikationskrav i platsannonser granskats för fem olika typiska 

socionomyrken. I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet har 

sammanställts i en stor och en liten frekvenstabell, och tre stapeldiagram. En beskrivning av 

hur den stora frekvenstabellen ska läsas ligger i Bilaga 4 tillsammans med tabellen. En 

sammanfattning av denna tabell har gjorts i den lilla frekvenstabellen, som presenteras och 

förklaras nedan. För att kunna uppskatta de granskade socionomyrkenas position som 

semiprofession utgår denna studie från att icke-kognitiva färdigheter förknippas med icke-

profession, och att kognitiva färdigheter förknippas med profession. Detta innebär att 

socionomyrken med i huvudsak krav på icke-kognitiva färdigheter vid anställning är ett 

semiprofessionellt  yrke som ligger nära att vara en icke-profession, medan socionomyrken 

med i huvudsak krav på kognitiva färdigheter vid anställning är ett semiprofessionellt yrke 

som ligger nära att vara en profession. Detta kapitel avslutas med ett stycke om hur resultatet 

har använts för att placera de granskade socionomyrkena närmre icke-profession eller 

profession så som beskrivs ovan. 

6.1 Frekvenstabellen
Den lilla frekvenstabellen är utformad på så sätt att  varje socionomyrke har varsin spalt, som 

följer under respektive rubrik högst upp. På vänster sida av tabellen presenteras de olika 

kvalifikationskraven. För att underlätta för läsaren har tabellens olika delar markerats i olika 

färger. De icke-kognitiva färdigheterna har markerats gul, de kognitiva färdigheterna har 

markerats blå, det totala antalet  kvalifikationskrav har markerats grön, arbetsgivarnas 

efterfrågan av socionomexamen respektive likvärdig utbildning har markerats röd, och 

efterfrågan av jämn könsfördelning har markerats vit. Denna tabell syftar till att ge en tydlig 

och koncist redogörelse för det övergripande resultatet, varvid frekvensen av efterfrågade 

färdighetskrav presenteras i faktiskt antal och i procent. Procentandelen visar hur stor 

procentandelen av resultatet för vardera yrke, oberoende av de andra yrkena. Exempelvis 

efterfrågades det totalt  192 stycken kvalifikationskrav för socionomyrket skolkurator i de 

trettio platsannonserna som granskades för det yrket. Detta antal inkluderar både de icke-

kognitiva och de kognitiva färdigheterna och utgör därmed 100% av de efterfrågade 

färdigheterna. 49 stycken av dessa 192 krav var kognitiva färdigheter, vilket utgjorde 26% av 

alla efterfrågade färdigheter för det yrket. 
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Frekvenstabell 2.

6.2 Stapeldiagrammen 
Tre stapeldiagram har upprättats. Stapeldiagrammen presenterar detsamma som 

frekvenstabellen, men utgör ett förtydligande av resultatet. Diagrammen visas nedan.

Stapeldiagram 1. 

Stapeldiagram 1 beskriver fördelningen av antalet icke-kognitiva och kognitiva färdigheter för 

varje yrke. Socionomyrkena presenteras på x-axeln, och de två olika sorters färdigheterna 
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utgör staplar vars antal presenteras på y-axeln. Staplarna som visar de icke-kognitiva 

färdigheterna är gula, medan de kognitiva är blåa.

 Stapeldiagram 2. 

 Stapeldiagram 2 beskriver antalet sociala, personliga, teoretiska samt praktiska egenskaper 

och kunskaper för respektive yrke. Socionomyrkena presenteras på x-axeln, och egenskaperna 

och kunskaperna utgör staplar vars antal presenteras på y-axeln. Färgerna i diagrammet är 

desamma som i frekvenstabellen: sociala egenskaper är blå, personliga egenskaper är gröna, 

teoretiska kunskaper är gula, och praktiska kunskaper är lila.
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Stapeldiagram 3.  

 Stapeldiagram 3 visar hur i många platsannonser för vardera socionomyrke som 

arbetsgivare krävt ”Socionomexamen” respektive ”Likvärdig utbildning”. På x-axeln står de 

olika socionomyrkena. ”Socionomexamen” och ”Likvärdig utbildning” visas i staplar vars 

antal står på y-axeln. ”Socionomexamen” visas i en starkare nyans av röd, medan ”Likvärdig 

utbildning” visas i den svagare nyansen av röd.

6.3 Resultatet 
Nedan kommer resultatet att presenteras i sin helhet. Fokus kommer att  läggas på de mest 

utmärkande fynden i resultatet, och därför kommer inte alla specifika färdigheter att 

behandlas närmre här. Resultatet kommer att gås igenom yrke för yrke. I slutet av varje yrkes 

redovisning kommer ett sammanfattande stycke om vilka som är de tre mest förekommande 
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kvalifikationskraven i kategorierna sociala egenskaper, personliga egenskaper, teoretiska 

kunskaper och praktiska kunskaper. 

6.3.1 Socialsekreterare för barn och unga

Socialsekreterare för barn och unga hade totalt flest kvalifikationskrav, i platsannonserna. Av 

alla socionomyrkena uppvisar detta yrke flest krav på teoretiska kunskaper, och är 

tillsammans med socialsekreterare med inriktning missbruk det enda socionomyrke vars krav 

på praktiska kunskaper överstiger antalet krav på sociala egenskaper. Socialsekreterare för 

barn och unga hade färre efterfrågan på social kompetens än något annat socionomyrke. 

Körkort var däremot ett högt efterfrågat kvalifikationskrav, och att vara engagerad var också 

mest eftertraktat i detta yrke. En annan sak som utmärker socialsekreterare för barn och unga 

är att  detta socionomyrke har högst krav på socionomexamen. I samtliga platsannonser för 

socionomyrket fanns önskemål om arbetslivserfarenhet, varav 50% var krävd och 50% var 

meriterande. Därmed har socionomyrket högst antal krav på krävd arbetslivserfarenhet av alla 

yrkena. Kvalifikationskraven utgörs av 55% icke-kognitiva färdigheter och 45% kognitiva 

färdigheter. 67% av arbetsgivarna kräver socionomexamen, medan 33% godtar likvärdig 

utbildning (se den lilla frekvenstabellen).

 Resultatet visar, utifrån de tre mest förekommande kvalifikationskraven i varje kategori, att 

en socialsekreterare för barn och unga ska ha samarbetsförmåga, ha social kompetens och 

kunna lyssna. Hen ska vara engagerad och ansvarsfull, och stor vikt läggs vid personlig 

lämplighet vid rekrytering. Socialsekreteraren ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och 

skrift, gärna ha gått kompletterande kurser och utbildningar såsom BBIC, samt ha kunskap 

om gällande lagstiftning. Hen ska ha körkort och tidigare arbetslivserfarenhet är viktigt (se 

Bilaga 4). 

6.3.2 Socialsekreterare med inriktning missbruk

Socialsekreterare med inriktning missbruk ligger generellt sett nära resultatet för 

socialsekreterare för barn och unga; skillnaden är i snitt två till tre antal krav mer eller mindre 

per kvalifikation. Socialsekreterare med inriktning missbruk är det socionomyrke som har 

flest krav på att en ska vara flexibel och trygg i sig själv. Socionomyrket har tillskillnad från 

de andra yrkena inga krav på effektivitet, men däremot ett högt  krav på kompletterande kurser 

och utbildning. Socialsekreterare med inriktning missbruk har högst grad av efterfrågan på 

meriterande arbetslivserfarenhet, samtidigt finns önskemål om antingen krävd eller 
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meriterande arbetslivserfarenhet i samtliga platsannonser för detta socionomyrke (se Bilaga 

4). Kvalifikationskraven utgörs av 58% icke-kognitiva färdigheter och 42% kognitiva 

färdigheter. 37% av arbetsgivarna kräver socionomexamen, medan 63% godtar likvärdig 

utbildning (se den lilla frekvenstabellen).

 Resultatet visar, utifrån de tre mest förekommande kvalifikationskraven i varje kategori, att 

en socialsekreterare med inriktning missbruk ska kunna samverka med andra, ha hög social 

kompetens och vara trygg i sig själv. Socialsekreteraren ska vara ansvarsfull, självständig och 

engagerad, och arbetsgivarna lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hen ska kunna 

uttrycka sig i tal och skrift och vara kunnig i gällande lagstiftning. Kompletterande kurser och 

utbildningar är meriterande, likaså arbetslivserfarenhet. Körkort är ett krav (se Bilaga 4). 

6.3.3 Socialsekreterare för ekonomiskt bistånd

Platsannonserna för socialsekreterare för ekonomiskt bistånd visar högst  grad av krav på 

stresstålighet bland alla yrkena, och samtidigt lägst grad av krav på självständighet och 

empati. Socionomyrket har hög grad av krav på stödjande egenskaper och engagemang, men 

samtidigt inga krav alls på problemlösande kunskaper. Socialsekreterare för ekonomiskt 

bistånd har lägst krav på kompletterande kurser och utbildningar samt kunskap om 

myndighetsutövning av alla socionomyrken. Däremot är kravet  på att socialsekreteraren ska 

vara samhällsorienterad högst. Trots att kravet  för språkkunskaper är generellt lågt bland 

socionomyrkena så är det ändå högst efterfrågan hos socialsekreterare för ekonomiskt bistånd 

(se Bilaga 4). Arbetsgivarna för socialsekreterare för ekonomiskt bistånd efterfrågade också 

en hög grad av meriterande arbetslivserfarenhet. Kvalifikationskraven utgörs av 63% icke-

kognitiva färdigheter och 37% kognitiva färdigheter. 43% av arbetsgivarna kräver 

socionomexamen, medan 57% godtar likvärdig utbildning (se den lilla frekvenstabellen).

 Resultatet visar, utifrån de tre mest förekommande kvalifikationskraven i varje kategori, att 

en socialsekreterare för ekonomiskt  bistånd ska kunna samverka, ha social kompetens, och 

vara stödjande i sitt arbetssätt. Hen ska vara engagerad, ansvarsfull och strukturerad. I 

platsannonserna läggs dock stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Socialsekreteraren ska ha 

god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal och ha datavana. Hen ska även ha kunskap om 

gällande lagstiftning, samt vara samhällsorienterad. Arbetslivserfarenhet och körkort  är 

önskvärt (se Bilaga 4). 
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6.3.4 Biståndshandläggare

I platsannonserna för biståndshandläggare finns flest  krav på personliga egenskaper bland alla 

socionomyrkena. Biståndshandläggaren är den yrkesgrupp  i detta resultat som har flest 

kvalifikationer med högst antal krav. Arbetsgivarna för biståndshandläggare efterfrågade 

högst antal krav på social kompetens, empati och ansvarsfullhet. Socionomyrket har även 

högst antal krav på att vara strukturerad och effektiv, samt ha god förmåga att uttrycka sig i tal 

och skrift. Körkort var ett högt efterfrågat kvalifikationskrav. Arbetsgivarna för 

biståndshandläggare har flest krav som rör kunskap om lagstiftning och myndighetsutövning, 

samt har en utmärkande lägsta nivå av krävd arbetslivserfarenhet  (se Bilaga 4). 

Biståndshandläggare har tillsammans med skolkuratorer högst efterfrågan på jämn 

könsfördelning i annonserna. Kvalifikationskraven utgörs av 59% icke-kognitiva färdigheter 

och 41% kognitiva färdigheter. 10% av arbetsgivarna kräver socionomexamen, medan 90% 

godtar likvärdig utbildning (se den lilla frekvenstabellen).

 Resultatet visar, utifrån de tre mest förekommande kvalifikationskraven i varje kategori, att 

en biståndshandläggare ska vara bra på att samarbeta med andra, ha hög social kompetens och 

vara trygg i sig själv och sin yrkesroll. Hen ska vara ansvarsfull, engagerad, självständig och 

strukturerad. Biståndshandläggaren kan uttrycka sig väl i tal och skrift, är kunnig i gällande 

lagstiftning samt har datavana. Körkort, kunskap om myndighetsutövning och 

arbetslivserfarenhet är önskvärt (se Bilaga 4). 

6.3.5 Skolkurator

Skolkuratorn hade totalt lägst kvalifikationskrav av alla yrkesgrupper, i platsannonserna. 

Antalet krav är också utmärkande lågt för skolkuratorn i flera av de efterfrågade 

kvalifikationerna. Skolkuratorn har lägst antal krav på att vara ansvarsfull, stresstålig, 

strukturerad och engagerad. Det efterfrågas lägst krav på kunskap om lagstiftning av 

socionomyrkena, och inget krav på att vara varken samhällsorienterad eller ha kunskap om 

myndighetsutövning ställs. Även datakunskap, att ha körkort, samt att ha god förmåga att 

uttrycka sig i tal och skrift har lägst förekomst hos skolkuratorn, av socionomyrkena. Däremot 

har skolkuratorn flest antal krav på att kunna samarbeta med andra. Det är också övervägande 

störst efterfrågan på krav om att kunna vara stödjande. Under arbetslivserfarenhet 

förekommer lika många önskemål på  krävd som på meriterande arbetslivserfarenhet (se 

Bilaga 4). Skolkuratorn har tillsammans med biståndshandläggare högst efterfrågan på jämn 

könsfördelning i platsannonserna. Kvalifikationskraven utgörs av 74% icke-kognitiva 
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färdigheter och 26% kognitiva färdigheter. 43% av arbetsgivarna kräver socionomexamen, 

medan 53% godtar likvärdig utbildning, och i en platsannons angavs inga 

utbildningspreferenser, vilket utgjorde 3% bortfall (se den lilla frekvenstabellen). 

 Resultatet visar, utifrån de tre mest förekommande kvalifikationskraven i varje kategori, att 

en skolkurator ska kunna samverka med andra, ha social kompetens och vara stödjande. Hen 

ska vara engagerad och självständig. Vid rekrytering av skolkuratorn, läggs stor vikt vid 

personlig lämplighet. Skolkuratorn ska vara kunnig i gällande lagstiftning och gärna ha 

kompletterande kurser och utbildningar. Det är önskvärt med arbetslivserfarenhet  (se Bilaga 

4). 

6.3.6 Resultat-överblick 

Det som alla granskade socionomyrken hade gemensamt var att de hade samarbetsförmåga 

och socialkompetens som två av de mest efterfrågade kvalifikationskraven (se Bilaga 4). 

Bland kvalifikationskraven efterfrågades det flest personliga egenskaper i platsannonserna (se 

Stapeldiagram 2). Engagerad var en högt efterfrågad kvalifikation för alla socionomyrkena, 

och likaså kunskap om gällande lagstiftning. Biståndshandläggaren var det socionomyrke som 

hade flest efterfrågade icke-kognitiva färdigheter och låg även högt på kognitiva färdigheter, 

därmed hade detta socionomyrke också högst värde på många av kvalifikationskraven (se 

Stapeldiagram 1 och Bilaga 4). 

 Socialsekreterare för barn och unga hade totalt  högst antal kvalifikationskrav medan 

skolkuratorn hade lägst  antal kvalifikationskrav av alla socionomyrken. Det är även dessa två 

socionomyrken som utgör resultatets yttre gränser vad gäller andelen kognitiva färdigheter. 

Kvalifikationskraven för socialsekreterare för barn och unga utgörs av 45% kognitiva 

färdigheter, medan kvalifikationskraven för skolkuratorn utgörs av 26% kognitiva färdigheter 

(se den lilla frekvenstabellen). 

 Socialsekreterare för barn och unga var det yrke som med sina 67% hade högst efterfrågan 

på socionomexamen i platsannonserna, samtidigt som biståndshandläggaren med 10% var det 

socionomyrke som arbetsgivarna i lägst grad krävde socionomexamen för vid rekrytering. De 

övriga socionomyrkena låg nära varandra i fördelningen av utbildningskrav, och mest lika var 

socialsekreterare för ekonomiskt bistånd och skolkuratorn (se Stapeldiagram 3). 
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6.4 Variationen inom semiprofessionen 
De kvalifikationskrav som arbetsgivare ställer på typiska anställningar för socionomer har 

beskrivits ovan, och kommer nedan användas för att uppskatta huruvida de granskade typiska 

socionomyrkena, som semiprofessioner, ligger närmre icke-profession eller profession i 

relation till varandra. Först görs en kort redogörelse för verktygen för uppskattningen, sedan 

presenteras resultatet för varje yrke för sig. 

 De icke-kognitiva färdigheterna har i denna studie delats in i de två kategorierna sociala 

och personliga egenskaper, och de kognitiva färdigheterna i de två kategorierna teoretiska och 

praktiska kunskaper. Inför uppskattningen har dessa kategorier värderats utifrån Beblavýs et 

al. (2016) utgångspunkt att  de icke-kognitiva färdigheter är kopplade till ”mjukare 

egenskaper”. Sociala egenskaper betraktas som de ”mjukaste”, eftersom de har med 

kommunikativ förmåga att göra. Kognitiva färdigheter kopplas till analytiska kunskaper, och 

de teoretiska kunskaperna anses vara mest kognitiva (Beblavý et al. 2016). Utifrån detta har 

de teoretiska kunskaperna i denna studie värderats som mest kognitiva, följt av de praktiska 

kunskaperna, som även de till stor del baseras på analytisk förmåga men inte på samma nivå 

som de teoretiska. I denna studie ses även de sociala egenskaperna, utifrån Beblavýs et al. 

(2016) resonemang, som mer icke-kognitiva än de personliga egenskaperna. Huruvida ett 

socionomyrke är en starkare eller svagare profession har i denna studie att göra med antalet 

sociala och personliga egenskaper (icke-kognitiva färdigheter), samt teoretiska och praktiska 

kunskaper (kognitiva färdigheter) som arbetsgivare kräver för anställning.

 I resultatet kan en se att socialsekreterare för barn och unga är det socionomyrke som totalt 

har flest efterfrågade kognitiva färdighetskrav av de granskade yrkena. Det var även det 

socionomyrke som hade flest  antal efterfrågade teoretiska kunskaper. Detta gör att 

socialsekreterare för barn och unga är det granskade socionomyrke som ligger närmast 

profession. 

 Antalet efterfrågade krav för socialsekreterare med inriktning missbruk ligger nära de för 

socialsekreterare för barn och unga, men visar något lägre efterfrågan på kognitiva än på icke-

kognitiva färdigheter. Utifrån detta positionerar sig socialsekreterare med inriktning missbruk 

längre ifrån profession än socialsekreteraren för barn och unga, men ligger ändå närmare 

profession än icke-profession.

 Socialsekreterare för ekonomiskt  bistånd har i sina platsannonser högst efterfrågan på icke-

kognitiva färdigheter inom både den personliga och sociala kategorin. Detta gör att 

socialsekreterare för ekonomiskt bistånd ligger närmare icke-profession än profession.  
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 Biståndshandläggare är det socionomyrke vars krav för anställning består av flest icke-

kognitiva färdigheter av alla socionomyrkena, men har samtidigt även en hög efterfrågan på 

kognitiva färdigheter. Detta resultat ger biståndshandläggaren en mittenplacering som 

semiprofessionell, utan att närma sig varken icke-profession eller profession något nämnvärt. 

 Skolkuratorn är det socionomyrke som har utmärkande lägst efterfrågan på 

kvalifikationskrav vad gäller både icke-kognitiva och kognitiva färdigheter. Det efterfrågas 

allra minst teoretiska kunskaper, följt av praktiska kunskaper, vilka ligger markant lägre än de 

båda icke-kognitiva kategorierna. Utifrån detta ligger skolkuratorn närmast icke-profession av 

alla de granskade socionomyrkena. 
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7. Analys 
I detta kapitel presenteras studiens analysdel, vari resultatet har tolkats utifrån de valda 

teorierna. Syftet  med denna studie var att  beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna 

ställer på typiska anställningar för socionomer samt att förstå innebörden av socionomyrket 

inom semiprofessionen. Den valda teorin för studien kommer att användas för att tolka och 

analysera resultatet. Analysen avslutas med en sammanfattning.

 I följande avsnitt presenteras studiens resultat tolkat utifrån de båda använda 

professionsteorierna. Nedan kommer resultatet att tolkas i graden av stängning. Graden av 

stängning för ett yrke kan avgöra vilken statusposition det får, och därmed också säga 

någonting om huruvida det bör tillhöra en semiprofession eller de klassiska 

professionsyrkena. För att ett yrke ska nå en status som klassisk profession måste det ha ett 

starkt stängningskrav för exempelvis utbildning som säger att endast de som har läkarexamen 

får arbeta som läkare. Om ett yrke är alltför öppet kan det till och med leda till att  det istället 

klassas som en icke-profession (Brante 2009; Parkin 1982). För semiprofessionerna, som 

tillhör de mer svårdefinierade yrkena, blir graderingen mer diffus. I den här studien graderas 

semiprofessionens variation utifrån hur stark stängning socionomyrkena har i relation till 

varandra. 

 Inledningsvis presenteras ett avsnitt med fokus på Abbotts (1988) systemteori, därefter 

kommer ett avsnitt som behandlar examens vikt för stängning, följt av ett avsnitt  om andra 

former av stängningsstrategier som funnits i studiens resultat. Avslutningsvis behandlas ett 

avsnitt om efterfrågan på jämn könsfördelning som en möjlig stängningstrategi. 

7.1 Yrken som system 
Professioner organiserar sig i system, som bygger på de olika jurisdiktioner vari yrken 

konkurrerar med varandra. Systemets delar påverkar varandra ömsesidigt inom systemet. 

Denna teori kan säga någonting om den inre påverkan som systemet har på socionomyrkena. 

Ju tydligare struktur ett yrke har desto större möjlighet  har det att hävda jurisdiktion, vilket 

även innebär att ett yrke som är välorganiserat får en starkare jurisdiktion (Abbott 1988). Ett 

strukturerat yrke har tydliga definitioner för vad som ingår i dess arbetsuppgifter, och kan 

därigenom avgränsa vilken behörighet som krävs för utövandet av det specifika yrket. På 

detta sätt  vinner yrket monopol och kan lättare hävda sin jurisdiktion (ibid; Brante 2009). Med 

utgångspunkt i Abbotts (1988) teori om yrken som system, indikerar den stora spridningen av 
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de krävda kvalifikationerna i resultatet för denna studie på att socionomyrket som 

semiprofession har en otydlig struktur. 

 De granskade typiska socionomyrkena i denna studie visar olika kvalifikationskrav och 

olika mängd av de olika kvalifikationskraven. Dessa olikheter tyder på mångsidigheten och 

otydligheten i socionomyrkena och vad det innebär att  vara socionom, vilket gör det svårt att 

organisera socionomyrkena (ibid). Otydligheten kring utövandet av socionomyrkena och 

avsaknaden av klara riktlinjer för desamma, stämmer väl överens med definitionen av en 

semiprofession. Semiprofessionerna har inte någon tydlig avgränsning gentemot andra 

närliggande yrken, vilket gör de mer utsatta för andra yrkesgruppers försök till inträde på 

deras yrkesområde (Brante 2009). I denna studie visar alltså resultatet på att  de olika 

socionomyrkena genom sina många kvalifikationskrav får en otydlig struktur. På grund av den 

otydliga strukturen i semiprofessionen och i socionomyrkena i sig, försvåras socionomernas 

möjlighet att hävda jurisdiktion för sitt område gentemot andra konkurrerande yrkesgrupper. 

 Ett annat typiskt drag för semiprofessioner är att de rör sig på en stor arbetsmarknad (ibid). 

Resultatet i denna studie visar en efterfrågan på socionomer med stor teoretisk och praktisk 

kunskap och kompetens, samtidigt som de icke-kognitiva färdigheterna, sociala och 

personliga egenskaper, också efterfrågas i hög grad. Kvalifikationskravens spridda karaktär 

tyder på att socionomyrkena förväntas röra sig på en stor arbetsmarknad vars behov de ska 

kunna anpassa sig efter. Detta överensstämmer med karaktärsdragen för semiprofessioner 

enligt Brantes (ibid) definition. Även detta är ett tecken på den otydliga avgränsningen och 

avsaknaden av riktlinjer för socionomyrkena. Utifrån studiens resultat kan en exempelvis se 

att  den totala andelen kvalifikationskrav för socialsekreterare för barn och unga är 300 

stycken, och 192 stycken för skolkuratorn. Detta tyder på att socialsekreteraren för barn och 

unga förväntas kunna anpassa sig efter fler behov och kan tänkas ha svårare att  hävda 

jurisdiktion än skolkuratorn. 

 Yrkenas funktion är också en viktig del av Abbotts (1988) teori, där han hävdar att önskan 

om monopol inom sitt yrkesområde är nära sammankopplat med strävan efter tydligheten i 

vilken funktion och vilka specifika arbetsuppgifter ett yrke ska ha. Genom kvalifikationskrav 

såsom utbildning, försöker professionerna exkludera andra yrkesgrupper som inte uppfyller 

kvalifikationskraven, och få monopol över yrkesområdena i ett försök att definiera sin 

funktion. Dock gör systemets ömsesidiga påverkan på dess delar att  en redan svag definition 

av ett yrkes funktion, påverkar yrkets möjlighet  att hävda monopol. Om ett yrke inte vet vilka 

dess arbetsuppgifter är och bör vara, har det också svårt att  inför andra hävda sin funktion och 
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ta makt över ett område i form av monopolisering (ibid). En tolkning utifrån denna studies 

resultat är att socionomyrkenas många kvalifikationskrav gör socionomens övergripande 

yrkesfunktion otydlig och splittrad. Ett exempel på detta är socialsekreterare för barn och 

unga och socialsekreterare med inriktning missbruk, vars många kvalifikationskrav och den 

jämna fördelningen mellan kognitiva och icke-kognitiva färdigheter av dessa påverkar 

tydligheten i deras arbetsuppgifter. Konsekvensen blir att yrkesgrupper med andra 

behörigheter än socionomexamen börjar konkurrera om en plats i de typiska socionomyrkena. 

Detta försvagar ytterligare socionomernas möjlighet att hävda jurisdiktion, och därmed 

försvagas även socionomyrkenas professionella status (ibid). När den professionella statusen 

försvagas blir även samhällets förtroende för de typiska socionomyrkena lägre. Ett  lägre 

förtroende gör det svårare för socionomer att försvara sin jurisdiktion, vilket kan bidra till att 

socionomernas handlingsutrymme minskar (Johnsson et al. 2008). 

 Slutsatsen av detta blir att ju fler antal kvalifikationskrav ett yrke har att förhålla sig till, 

desto mer ostrukturerat  och otydligt i sin funktion blir det, vilket enligt Abbott (1988) 

påverkar yrkets jurisdiktion och konkurransmöjlighet. Yrkena får svårare att hävda monopol 

inom sitt  yrkesområde och kan därmed inte heller ställa samma krav på exkludering av andra 

yrkesgrupper (ibid). I denna studie ställs ett  flertal kvalifikationskrav med olika karaktär.  

Eftersom socionomyrkenas funktion är otydlig och varierar mellan de olika socionomyrkena, 

blir en tolkning av studiens resultat att socionomyrkena här får svårt att hävda jurisdiktion och 

även svårt  att konkurrera med andra yrkesgrupper som vill inträda på deras arbetsområde. 

Detta kan ha en inverkan på hur arbetsgivare formulerar platsannonser vid rekrytering. 

7.2 Vikten av socionomexamen
Stängning, som är ett begrepp myntat av Weber (Parkin 1982), innebär att grupper använder 

olika attribut för att  exkludera de som inte uppfyller attributen. Detta görs för att gruppen ska 

vinna monopol och därmed makt och kontroll över det egna området. Denna teori kan säga 

någonting om den yttre påverkan som stängningsmöjligheten har på socionomyrkena. Ett 

exempel på en form av stängning är kravet på utbildning, som också är ett centralt 

stängningsattribut för Weber (ibid). I denna studies resultat  framkommer att 

biståndshandläggare har utmärkande lågt krav på socionomexamen; endast 10% av 

arbetsgivarna efterfrågade examen, medan 67% av arbetsgivarna för socialsekreterare för barn 

och unga efterfrågade socionomexamen. Ju högre stängningsattribut en grupp  har desto större 

möjlighet har gruppen att exkludera andra och få total makt och kontroll över sitt område 
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(ibid). Utifrån stängningsteorin blir det betydligt svårare för biståndshandläggarna att 

exkludera andra från sin grupp och därmed få monopol över yrkesområdet jämfört med 

socialsekreterare för barn och unga, vars arbetsgivare har högre krav på examen. Om en grupp 

får kontroll över sin jurisdiktion och är de enda som får förtroende av samhället att utöva ett 

specifikt yrke, tilldelas det vissa förmåner, såsom status eller högre lön. Detta innebär 

exempelvis att biståndshandläggaren inte får ta del av dessa förmåner, då de har sämre 

möjlighet att stänga. Biståndshandläggaren får en lägre professionsstatus genom sin svaga 

möjlighet till stängning utifrån arbetsgivarnas utmärkande låga krav på socionomexamen 

(ibid). 

 Resultatet i denna studie tyder också på att arbetsgivarna för biståndshandläggaren i större 

utsträckning än arbetsgivarna för socialsekreteraren för barn och unga släpper in andra 

yrkesgrupper med så kallad ”likvärdig utbildning” på sitt  yrkesområde. Genom att släppa in 

andra yrkesgrupper i biståndshandläggarens yrkesområde, påverkas biståndshandläggarnas 

jurisdiktion och möjlighet till monopolisering av denna (ibid). Detta är ett exempel på hur  

utbildningskrav i platsannonserna får inverkan på socionomyrkenas möjligheter till stängning 

och därmed inverkan på socionomyrkenas jurisdiktion. 

 Det socionomyrke som hade högst ställt  kvalifikationskrav på examen var som ovan nämnt 

socialsekreterarna för barn och unga med 67%, följt av socialsekreterare för ekonomiskt 

bistånd och skolkuratorn som båda hade 43% krav på examen av arbetsgivarna för respektive 

yrke, socialsekreterarna med inriktning missbruk där 37% av arbetsgivarna krävde examen, 

och sist biståndshandläggaren där arbetsgivarna endast ställt krav på examen i 10% av 

platsannonserna. Utifrån stängningsteorin kan resultatet  tolkas som att socialsekreteraren för 

barn och unga har störst möjlighet till stängning, följt  av socialsekreteraren för ekonomiskt 

bistånd och skolkuratorn på en delad andra plats, sedan socialsekreteraren med inriktning 

missbruk och sämst möjlighet till stängning för sitt yrke har biståndshandläggaren. Samtidigt 

tillhör socionomerna en semiprofession, i vilken en av de centrala definitionerna är att  de har 

en otydlig avgränsning (Brante 2009). Det  hör alltså till semiprofessionens natur att  den är 

öppen för andra yrkesgrupper, och inte har lika lätt att  stänga som en klassisk profession, där 

det exempelvis krävs en läkarexamen för att få anställas som läkare. Resultatet att efterfrågan 

på examen bland de typiska socionomyrkena är generellt låg är alltså inte helt överraskande. 

Däremot kan de utmärkande resultaten för socialsekreterare för barn och unga och för 

biståndshandläggaren säga någonting om yrkena både i förhållande till varandra och för 

socionomprofessionen i stort, då möjligheten till stängning också påverkar socionomyrkenas 
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professionsstatus (Parkin 1982). Som ovan skrivet kan resultatet tolkas som att 

biståndshandläggarens professionsstatus blir lägst, vilket även då bör dra ner 

professionsstatusen och minska möjligheten till kontroll över socionomprofessionen. 

Socialsekreteraren för barn och unga skulle utifrån samma resonemang däremot dra upp 

professionsstatusen för socionomprofessionen med sitt resultat, och får även en tydligare 

jurisdiktion och avgränsning genom det höga kravet på examen. 

7.3 Andra stängningar
I avsnittet ”Variationen inom semiprofessionen” i resultatdelen, ser vi att det typiska 

socionomyrke som hade flest efterfrågan på kognitiva färdigheter var socialsekreterare för 

barn och unga, och de som hade minst efterfrågan var skolkuratorer. Utifrån stängningsteorin 

skulle detta innebära att socialsekreteraren för barn och unga har störst möjlighet till att  stänga 

och skolkuratorn minst möjlighet. Detta baserat på antalet kognitiva färdigheter som är 

attribut som gör det lättare att  stänga, eftersom kognitiva färdigheter utgörs av 

granskningsbara attribut, såsom utbildning. 

 Generellt sett visar resultatet att samtliga av de granskade socionomyrkena hade högst 

kvalifikationskrav i kategorin ”Personliga egenskaper”. Kategorin inkluderar attribut såsom 

”ansvarsfull”, ”självständig”, ”strukturerad” och ”engagerad” (se Bilaga 4), som efterfrågade 

kvalifikationskrav i platsannonserna. Trots att  personliga egenskaper tillhör de icke-kognitiva 

färdigheter som förknippas med yrken med lägre status och inte är lika tydliga attribut som de 

kognitiva i sin stängningsförmåga, kan det höga kravet av dessa ändå tolkas som en 

stängningsstrategi för socionomyrkena (Beblavý et. al 2016, Parkin 1982). Utifrån resultatet 

kan de personliga egenskaperna tolkas som förväntade för socionomyrket, och de kan då 

kopplas till krävda attribut för att se till att endast de som uppfyller attributen får tillgång till 

yrkesområdet, det vill säga en form av stängning (Parkin 1982). Det ska påpekas att denna typ 

av stängning är svagare och kan uppfyllas av många fler arbetssökande individer än i de fall 

då stängningsattributet utgörs av krav på examen, då fler än just socionomer kan vara 

exempelvis ”ansvarsfulla”. Det ska också tas i beaktning att den sammantaget stora mängden 

av krävda kvalifikationskrav och deras olikhet i karaktär, kan ses som ett tecken på en svagare 

stängningsmöjlighet för socionomprofessionen i stort, då det blir svårare för socionomyrkena 

att stänga när de har flera olika attribut att förhålla sig till (ibid). Ju tydligare attribut som 

framställs för stängningen, desto större möjlighet har socionomyrkena att stänga. Att resultatet 
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visade så många olika kvalifikationskrav ställda av arbetsgivarna kan tolkas som ett tecken på 

att  socionomyrkenas otydliga struktur gör socionomprofessionen splittrad, vilket påverkar 

deras stängningsmöjligheter negativt.

 Ett annat exempel på ett försök till stängning är arbetsgivarnas användande av ”personlig 

lämplighet” som kvalifikationskrav i platsannonserna. Det finns i annonserna ingen tydlig 

definition av vad som menas med personlig lämplighet, vilket gör det till ett otydligt 

stängningskrav (ibid). Det en kan se utifrån resultatet i denna studie är att  de socionomyrken 

vars arbetsgivare lägger störst vikt  vid personlig lämplighet också har högst efterfrågad 

arbetslivserfarenhet. Båda dessa kvalifikationer värderas högt, vilket indikerar att personlig 

lämplighet kan relateras till erfarenhet. Det framgår dock inte om så är fallet. Otydlighet i 

personlig lämplighet som stängningskrav, påverkar socionomyrkenas stängningsmöjligheter 

(ibid). Än en gång uppstår en situation då socionomyrkena i stort får svårt att stänga, vilket 

försvagar socionomprofessionen.

 Enligt Parkin (1982) är motståndsstrategier ett sätt för semiprofessionerna att få starkare 

jurisdiktion och monopol gentemot de dominerande klassiska professionerna. Ett sätt som 

detta sker på är genom en så kallad dubbel stängning, där socionomprofessionen genom olika 

strategier försöker stänga för att exkludera andra yrkesgrupper från de typiska 

socionomyrkena, samtidigt som den arbetar för att få en starkare ställning i förhållande till 

överordnade professioner, det vill säga de klassiska professionerna (Parkin 1982). 

Arbetsgivarna för socialsekreterarna för barn och unga har ett överlägset högt krav på både 

examen samt på teoretiska- och praktiska kunskaper. Dessa attribut förknippas med kognitiva 

färdigheter, som förekommer mer i de klassiska professionerna och förknippas med 

intelligens och status (Beblavý  et. al 2016). Detta skulle kunna tolkas som ett  försök till 

stängning från arbetsgivarna sida. Arbetsgivarna för socialsekreterarna för barn och unga 

försöker med examen som attribut exkludera obehöriga från socionomyrket, samtidigt som de 

med kognitiva kvalifikationskrav gör en ansats att ta sig upp och närma sig den klassiska 

professionen. Utifrån att arbetsgivarna ställer höga krav för kognitiva färdigheter i två 

avseenden (både högt utbildningskrav och höga krav på kognitiva kvalifikationskrav i 

annonserna) kan detta även tolkas som ett försök till en dubbel stängning.
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7.4 Kön som stängning
Socionomyrket är ett  kvinnodominerat yrke, vilket stämmer väl överens med dess status som 

semiprofession, då semiprofessioner ofta associeras med kvinnliga attribut (Bolton & Muzio 

2008; Kullberg 2011; SOU 2010:65). Att det är kvinnodominerat sänker status och löner för 

socionomyrket då typiska manliga yrken oftare genererar högre förmåner. Detta påverkar 

även socionomyrkenas möjlighet till stängning, eftersom semiprofessioner generellt sett har 

sämre möjlighet till det än de klassiska mansdominerade professionerna (ibid). Ett sätt för 

socionomyrkena att öka sin stängningsmöjlighet är därmed att  efterfråga jämnare 

könsfördelning för att få in fler män i socionomprofessionen, vilket påverkar både 

jurisdiktionen och socionomyrkenas professionsstatus (Kullberg 2011; Sundin 2003; Abbott 

1988; Parkin 1982). I resultatet framkommer att efterfrågan från arbetsgivare på jämn 

könsfördelning är relativt låg bland de granskade socionomyrkena. Detta kan tolkas som att 

socionomyrkena generellt sett inte har behovet av en jämnare könsfördelning; det vill säga att 

det antingen inte är något de strävar efter eller att de redan har en jämn könsfördelning. Det 

sistnämnda är mindre troligt, mer än i möjligtvis enskilda fall på enskilda arbetsplatser, då det 

redan är konstaterat  att socionomyrkena tillhör en semiprofession som är kvinnodominerad 

(Kullberg 2011). Däremot kan det ses som någonting som inte eftersträvas inom 

socionomyrkena, eller kanske inte ens någonting som är önskvärt. Att få en jämn 

könsfördelning på en arbetsplats eller inom ett yrke, och därmed fylla kvoten med män, kan 

bidra till en omstrukturering av yrket. Även om omstruktureringen i förlängningen kanske 

hade kunnat medföra positiva fördelar, innebär den omedelbara förändringen att yrkets 

struktur förändras, och att då även yrkets system förändras i den ömsesidiga påverkan de 

befinner sig i. Detta påverkar yrkets omedelbara konkurrensmöjlighet gentemot andra yrken 

och hade kunnat innebära både tappat förtroende från samhället och förlorad jurisdiktion 

(Abbott 1988).  

 Trots ovanstående analys, har ändå två yrken av de granskade socionomyrkena utmärkt sig 

genom att  arbetsgivarna har efterfrågat jämn könsfördelning i dubbelt så många platsannonser 

som det socionomyrke där det efterfrågades lägst. De två socionomyrkena är 

biståndshandläggaren och skolkuratorn. Samma två yrken är också de som procentmässigt, 

med examenskrav inräknat, har lägst efterfrågat krav på kognitiva färdigheter bland 

socionomyrkena. Högre krav på kognitiva färdigheter bidrar till att göra det lättare att stänga, 

eftersom kognitiva färdigheter som stängningsattribut oftare går att  granska, genom 

exempelvis utbildningsintyg. De blir därför tydligare som stängningsattribut  (Parkin 1982). 
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Detta resultat  kan alltså tolkas som arbetsgivarna för biståndhandläggarens och skolkuratorns 

sätt att i förlängningen försöka öka sina möjligheter till stängning genom efterfrågan av fler 

män, och i och med detta vinna monopol över sin jurisdiktion, vilket även höjer 

socionomyrkenas status som semiprofession. Att efterfråga en jämn könsfördelning i 

platsannonserna blir utifrån stängningsteorin även det en form av stängningsstrategi för 

socionomyrkena. 

7.5 Sammanfattning
Nedan görs en kortare sammanfattning om studiens övergripande analys av resultatet utifrån 

tolkningar med hjälp av de valda teorierna. 

 Det första som framkommer är att den stora spridningen i resultatet  av kvalifikationskrav 

samt karaktären av dessa, tyder på att  socionomyrkena har en otydlig struktur vilket  gör det 

svårt för socionomyrkena att organisera sig i de system som Abbott (1988) talar om. Detta 

påverkar socionomyrkenas övergripande funktion och uppfattningen om vad de bör vara, 

vilket i sin tur även påverkar deras jurisdiktion och möjlighet att få monopol och kontroll över 

sina yrkesområden. Konsekvensen blir att yrkesgrupper med andra behörigheter än 

socionomexamen börjar konkurrera om en plats i de typiska socionomyrkena.

 I en tolkning av resultatet utifrån stängningsteorin blir det tydligt att  biståndshandläggarna 

med sitt utmärkande låga krav på socionomexamen har betydligt mycket svårare att stänga sitt 

yrkesområde, vilket resulterar i förlorade förmåner såsom status eller högre lön, men också en 

förlust av makt och kontroll över jurisdiktionen. Ytterligare en konsekvens av att inte kunna 

använda utbildningskrav som stängningsattribut är att andra yrkesgrupper får lättare att 

inträda på yrkesområdet (Parkin 1982). De utmärkande resultaten för socialsekreteraren för 

barn och unga skulle utifrån samma resonemang däremot dra upp  professionsstatusen för 

socionomyrket och för socionomprofessionen med sitt resultat, och får även en tydligare 

jurisdiktion och avgränsning för socionomyrket genom det höga kravet på examen (ibid). 

Samtidigt är arbetsgivarnas efterfrågan på socionomexamen bland de granskade typiska 

socionomyrkena generellt låg. Detta har tolkats vara ett tecken på socionomyrkenas 

tillhörighet till semiprofessionerna, som är mer öppna för andra yrkesgrupper på grund av den 

otydliga områdesavgränsningen (Brante 2009).  

 Andra stängningsstrategier och attribut  som funnits i resultatet är arbetsgivarnas 

gemensamt höga efterfrågan på kvalifikationskrav i kategorin ”personliga egenskaper”, 

efterfrågan på ”jämn könsfördelning”, samt ”personlig lämplighet” som kvalifikationskrav. 
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Det framkommer också utifrån stängningsteorin att mängden och spridningen av alla 

förekomna kvalifikationskrav i denna studies resultat, kan försvåra socionomyrkenas 

möjlighet till stängning och därmed påverkas yrkets professionsstatus samt möjligheten till att 

hävda jurisdiktion och monopol (Parkin 1982).
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8. Diskussion
Syftet med denna studie är att beskriva de kvalifikationskrav som arbetsgivarna ställer på 

typiska anställningar för socionomer samt att förstå innebörden av socionomyrket inom 

semiprofessionen. Nedan kommer vi återkoppla till studiens frågeställningar och redogöra för 

hur vi har besvarat dessa. 

 Frågeställning 1 var ”Vilka kvalifikationskrav ställs vid typiska anställningar för 

socionomer?”. Genom vårt resultat har det framkommit att  arbetsgivare för alla de granskade 

typiska socionomyrkena efterfrågar mest icke-kognitiva färdigheter. Som tidigare nämnt, 

förknippas kognitiva färdigheter främst med yrken som har hög utbildningsgrad. Beblavý  et 

al. (2016) och Koukkanen (2013) fann i sina respektive studier att icke-kognitiva färdigheter 

värderas högre idag och därmed efterfrågas alltmer inom yrken som kräver högre utbildning. 

Med hjälp av detta kan vi förklara hur det kommer sig att arbetsgivarna för de typiska 

socionomyrkena har en så hög efterfrågan på icke-kognitiva färdigheter. Vi tror, liksom 

Beblavý  et al. och Koukkanen, att denna värderingsförskjutning betyder att icke-kognitiva 

färdigheter har blivit mer eftertraktade. En följd av detta skulle då kunna vara att samtliga 

yrken inom semiprofessionen rör sig mot de klassiska professionerna, vilket generellt borde 

höja socionomprofessionens status. Det skulle också kunna vara så att det istället är de 

klassiska professionerna som tappat sin statusposition, och därmed också den makt de haft 

gentemot semiprofessionerna.

 Alla de granskade typiska socionomyrkena hade samarbetsförmåga och social kompetens 

som två av de mest efterfrågade kvalifikationskraven. Att vara engagerad och att ha kunskap 

om gällande lagstiftning var högt efterfrågat, likaså lades stor vikt vid personlig lämplighet  

(se Bilaga 4). I resultatet kunde vi se att de socionomyrken där vikt lades vid personlig 

lämplighet också hade hög efterfrågan på arbetslivserfarenhet. Vad säger det om 

socionomyrkena att stor vikt läggs vid ett så diffust  krav? Vi tänker att personlig lämplighet 

skulle kunna förstås som erfarenhet; om en har erfarenhet är en mer personligt  lämplig. Vi 

tänker också att personlig lämplighet kan vara ett samlingsnamn för de icke-kognitiva 

färdigheterna, och det är upp till arbetsgivaren att  tolka vilka dessa är. Personlig lämplighet 

blir alltså ett svårtolkat stängningsattribut (Parkin 1982). Arbetsgivaren har riktlinjer att 

förhålla sig till vid rekrytering, men i dessa ingår ingen definition av vad personlig lämplighet 

innebär (SOU 2010:65). Vid kravet på personlig lämplighet ges alltså arbetsgivaren den 
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slutgiltiga makten om vem som kvalificeras. Är det ett rimligt krav att konkurrera med någons 

personliga lämplighet, och är det överhuvudtaget möjligt? 

 Ett annat resultat som förvånade var den låga efterfrågan på jämn könsfördelning. Det 

framkom att biståndshandläggaren tillsammans med skolkuratorn var de socionomyrken vars 

arbetsgivare hade högst efterfrågan på jämn könsfördelning. Vad den låga efterfrågan beror på 

är oklart, men skulle kunna bero på att det redan finns en jämn könsfördelning, eller att detta 

inte är någonting som socionomprofessionen strävar efter. Det lutar åt det senare eftersom 

socionomprofessionen är en semiprofession, och alltså är kvinnodominerat (Kullberg 2011). 

För att möta befolkningens mångfald är det eftersträvansvärt att ha en jämn könsfördelning 

(Socialdepartementet 1996/1997:124), så varför skulle inte jämn könsfördelning vara något 

som arbetsgivare strävar efter? Kanske är arbetsgivarna rädda för det omedelbara resultatet av 

att  kvotera in män, vilket kan bidra till förändringar i arbetsgrupperna som påverkar deras 

struktur. Utifrån Abbotts (1988) teori gör en förändring i systemet att alla delar av systemet 

förändras på grund av den ömsesidiga påverkan som finns mellan systemets olika delar. Detta 

betyder att en kvotering av män, som förändrar systemets struktur, med stor rimlighet även 

skulle förändra yrkets jurisdiktion. Alltså kan det tänkas att  en kvotering av män skulle bidra 

till en stor förändring för socionomprofessionen, något som kanske inte är önskvärt. 

 Frågeställning 2 var ”Hur kan kvalifikationskraven förstås inom ramen för socionomers 

jurisdiktion?”. Studiens resultat visade en stor spridning av både antalet och karaktären av 

efterfrågade kvalifikationskrav för de olika socionomyrkena. Kvalifikationskraven ger 

socionomprofessionen en otydlig struktur som gör det svårt att hävda jurisdiktion (Abbott 

1988). Socionomyrkena i socionomprofessionen får då en otydlig funktion, vilket gör det 

svårt att veta vilka arbetsuppgifter som förväntas ingå i de olika socionomyrkena. Om vi 

tänker att kvalifikationskraven som arbetsgivare ställer i platsannonser speglar 

socionomyrkenas jurisdiktion, kan vi säga att resultatet i denna studie, och alltså 

kvalifikationskraven, kan förstås som att socionomprofessionen är splittrad. En reflektion vi 

har haft under studiens gång, är att detta kan bero på de många olika kvalifikationskrav som 

ställs. Dessa tyder på att socionomprofessionen rymmer många olika förväntningar på hur en 

socionom ska och bör vara. Det är arbetsgivarna som definierar kvalifikationskraven och 

därmed kan ses som ansvariga för vilka förväntningar som ställs för socionomyrkena. 

Däremot kan socionomutbildningen ses som ansvarig för att förbereda studenterna inför dessa 

förväntningar. Tham och Lynch (2014) genomförde en studie som följde socionomstudenter 

från sista året  på utbildningen till första året i yrkeslivet. Studenterna uppgav att de kände att 
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socionomutbildningen inte förberett  dem på socionomyrket i praktiken. Förväntningarna som 

studenterna haft om vad som skulle krävas av dem i sitt framtida yrke visade sig inte 

överensstämma med vad som faktiskt förväntades av dem när de började arbeta (ibid). Den 

stora spridningen av kvalifikationskraven som framkom i denna studie kan vara en bidragande 

orsak till att  det blir svårt att  veta vad som förväntas av en inför det kommande yrkeslivet. 

Enligt Tham och Lynch (2014) är det den praktiska inlärningen som är mest värdefull för 

studenterna för att lära sig dessa förväntningar. Bör då socionomutbildningen innehålla 

ytterligare praktiska inslag för att  förbereda blivande socionomer på yrkeslivet och dess 

förväntningar? En ökning av de praktiska inslagen hade dock minskat den redan låga 

akademiska statusen för utbildningen, vilket då också hade sänkt kraven på utbildning (Green 

2006). Ett sänkt krav på utbildning påverkar samhällets förtroende för socionomprofessionens 

funktion (Parkin 1982). En konsekvens av att socionomerna tappar förtroende från samhället, 

som vi kan tänka oss, är att det då kan upprättas riktlinjer och bestämmelser som gör att de 

typiska socionomyrkena inte längre betraktas som typiska socionomyrken. Socionomernas 

jurisdiktion minskar, vilket tillåter andra yrkesgrupper att utöva de typiska socionomyrkena. 

Sänks utbildningskravet för de typiska socionomyrkena tror vi att det blir lättare för 

yrkesgrupper som av arbetsgivaren anses ha likvärdig utbildning att inträda socionomyrkenas 

fält. Socionomerna skulle med andra ord bli utbytbara.

 Frågeställning 3 var ”Hur kan kvalifikationskraven förstås inom ramen för socionomers 

stängningsprocess?”. Utifrån stängningsteorin framkommer det att  mängden och spridningen 

av kvalifikationskraven i denna studies resultat gör socionomprofessionen splittrad. Detta kan 

försvåra socionomyrkenas möjlighet till stängning och därmed påverkas yrkets 

professionsstatus samt möjligheten till att hävda jurisdiktion och monopol (Parkin 1982). Vi 

kan också se att biståndshandläggare är det yrke av de granskade typiska socionomyrkena 

som har svårast att exkludera andra ur sitt  yrkesområde genom stängning. Detta på grund av 

arbetsgivarnas låga efterfrågade krav på socionomexamen. Samtidigt som 

biståndshandläggare är det socionomyrke som får svårast att  stänga genom sitt låga krav på 

socionomexamen, och därmed får en låg status som semiprofession, så får 

biståndshandläggare en neutral status som semiprofession utifrån fördelningen av icke-

kognitiva och kognitiva färdigheter. Att ett och samma socionomyrke får olika 

statuspositioner utifrån samma underlag beror på att  vi har använt en kvantitativ metod för 

resultatdelen och en kvalitativ metod för analysdelen, varvid en statusposition har mätts fram, 

och en statusposition har tolkats fram utifrån studiens teori. Ett annat exempel på ett 
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socionomyrke som får olika statuspositioner är skolkuratorn. Vilket av de två 

statuspositionerna blir då rätt? Om en skulle väga samman dessa två statuspositioner skulle 

biståndshandläggare, i det här fallet, ligga närmare icke-profession än profession, utifrån 

Beblavýs et al. (2016) resonemang om att utbildning är en av de starkaste kognitiva 

färdighetskraven. Då stängningsattributet utgörs av krav på examen drar detta i sådana fall ner 

biståndshandläggarens professionsstatus. Utifrån Beblavýs et al. (2016) resonemang ovan 

skulle då även skolkuratorn få en annan statusposition, men som är högre än den skolkuratorn 

får utifrån enbart mätning av icke-kognitiva och kognitiva färdigheter. Hade en utgått från ett 

annat resonemang eller utifrån andra faktorer hade statuspositionerna kunnat se annorlunda ut. 

 Utifrån biståndshandläggarens svårighet att stänga och hävda jurisdiktion får det låg status 

som semiprofession och typiskt socionomyrke. Vi tänker att om ett  eller flera av de typiska 

socionomyrkena inte lyckas stänga så påverkar det hela sociomprofessionens status i sig. Ett 

alternativ för att behålla status i socionomprofessionen och de övriga typiska socionomyrkena 

skulle kunna vara att inte längre räkna det svaga yrket, i det  här fallet biståndshandläggare, 

som ett  typiskt socionomyrke längre. Socionomprofessionen är i ständig förändring, och 

historiskt sett har socionomernas jurisdiktion anpassats efter samhällets kontext och rådande 

behov (Brante 2009; Kerson & McCoyd 2013). Det kanske är dags att återigen se över vilka 

yrken som fortfarande bör betraktas som typiska socionomyrken?
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Bilaga 1

Sökträffar Relevanta efter sållning (population) De 30 valda (urval)
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Bilaga 2

Kodningsschema

Varje yrke har kodats utifrån detta schema. I mitten-stapeln har siffrorna från 
kodningsmanualen under respektive tema skrivits in i det antal de förekommit i 
platsannonserna. 

1. Sociala egenskaper

2. Personliga egenskaper

3. Teoretiska kunskaper

4. Praktiska kunskaper

5. Utbildningkrav

6. Jämn könsfördelning
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Bilaga 3

Kodningsmanual

ICKE-KOGNITIVA
Sociala egenskaper
1. social kompetens (servicebemötande, respektfull)
2. samverka/samarbeta med andra
3. kunna lyssna
4. stödjande
5. trygg i sig själv (tro på sig själv, självinsikt)

Personliga egenskaper
1. empatisk
2. ansvarsfull (utreda, beslutsfattande)
3. personlig lämplighet
4. självständig
5. strukturerad
6. stresstålig (lugn, högt arbetstempo)
7. driven, engagerad (vill lära nytt, utveckla, uppfinningsrik, kreativ, nyfiken)
8. flexibel (anpassningsbar)
9. effektiv 

KOGNITIVA
Teoretiska kunskaper
1. datakunskap (dokumentation, administrativ)
2. formulera sig bra i skrift och tal
3. kunna (tolka) gällande lagstiftning 
4. samhällsorientering (kunskap om system, verksamheter, sociatjänsten)
5. kurser/utbildningar (ex MI, BBIC)
6. språkkunskaper

Praktiska kunskaper
1. analytisk kunskap
2. om myndighetsutövning/handläggning
3. problemlösande/lösningsfokuserat
4. körkort
5. krävd arbetslivserfarenhet
6. meriterande arbetslivserfarenhet

UTBILDNINGSKRAV
0. Inget
1. Socionomexamen
2. Annan relevant/jämförbar/likvärdig

KÖNSFÖRDELNING
1. Finns efterfrågan
2. Finns ingen efterfrågan
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 Bilaga 4

I den stora frekvenstabellen, som visas nedan, har samtliga egenskaper och kunskaper som 

utlästs från platsannonserna sammanställts för varje yrke. För att underlätta för läsaren har 

tabellens olika delar markerats i olika färger. Varje yrke har varsin spalt, som följer under 

respektive rubrik högst upp. På vänster sida av tabellen presenteras de olika 

kvalifikationskraven. Innehållet  i annonserna har tematiserats och efter kodning delats in i två 

huvudrubriker; ”icke-kognitiva färdigheter” och ”kognitiva färdigheter”, som markerats rosa. 

Den totala summan färdigheter för vardera huvudrubrik presenteras under varje yrke på 

samma rad som rubriken. Huvudrubrikerna har delats upp  i två underrubriker vardera, för att 

synliggöra de olika nyanser av färdigheter som synts i annonserna. ”Sociala egenskaper” och 

”personliga egenskaper” utgör uppdelningen av ”icke-kognitiva färdigheter”, och har 

markerats blå respektive grön. ”Teoretiska kunskaper” och ”praktiska kunskaper” utgör 

uppdelningen av ”kognitiva färdigheter”, och har markerats gul respektive lila. Denna 

uppdelning har inspirerats av Beblavý  et al. (2016). Sociala egenskaper är kompetenser som 

har med socialt samspel att göra. Personliga egenskaper är egenskaper som beskriver hur en 

person är. Teoretiska kunskaper är kompetens som vunnits ur i huvudsak utbildning, såsom 

datakunskap. Praktisk kunskap är kompetens som i huvudsak inhämtats genom erfarenhet och 

utförande, såsom problemlösning. Den totala summan kvalifikationer för varje yrke står även 

här presenterade på samma rad som respektive underrubrik. Summan av varje enskild 

färdighet presenteras för vardera yrke på samma rad som färdigheten står. Efter att 

huvudrubrikerna och dess innehåll har presenterats finns en sammanfattande rad som visar 

den totala summan färdigheter som efterfrågats för vardera yrke, och har markerats rosa. Näst 

längst ner i tabellen redovisas hur många platsannonser för vardera yrke som krävt 

”socionomexamen” respektive ”likvärdig utbildning”. Denna del har markerats röd. I botten 

av tabellen visas antalet annonser som efterfrågat jämn könsfördelning. Denna har markerats i 

vit. 
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Fortsättning Bilaga 4
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