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Det är inte en självklarhet att samhällets och allmänhetens uppfattning om vad validering 

innebär stämmer överens med verkligheten. I denna uppsats går vi djupare in på ämnet och 

undersöker socionomers resonemang kring validering gällande yrkesprofessionen, samt vad 

validering kan ge för konsekvenser gällande kompetens och kvalitet på socialt arbete. Med 

hjälp av en enkätundersökning bland personer med socionom som yrkesprofession undersöks 

erfarenheter och resonemang kring områden som, yrkesprofession, legitimation, utbildning, 

kompetens, kvalité på arbetet, vilket är områden som berörs vid granskning av ämnet 

validering. Det här är en kvantitativ enkätundersökning med en kvalitativ ansats då det getts 

utrymme för att utveckla sina svar i enkätformuläret. I studien framställs bland annat 

respondenternas resonemang kring möjligheten för andra yrkesprofessioner att validera sin 

yrkeskompetens till yrkestiteln socionom samt vad det kan ge för påverkan på socialt arbete. 

  

  

  

  

  

 



 

Förord 

   
Vi ger vårt varmaste tack till de socionomer som deltagit i den här enkätundersökningen och 

som därmed har delat med sig av sina erfarenheter, kunskaper och viktiga åsikter kring ämnet. 

Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra den här studien. 

  

Det har varit mycket intressant att ta del av era resonemang och tack vare er kan vi i den här 

studien framföra viktiga åsikter från socionom professionens perspektiv. 

  

Vi vill även tacka vår handledare Urban Karlsson. Din handledning har varit en värdefull hjälp 

och stöttning för oss i denna process. 
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1. INLEDNING 
  

Validering är idag ett etablerat begrepp inom arbetslivet som innebär en kartläggning av en 

persons kompetens och kvalifikationer. Kunskapen kring validering och förståelsen av vad 

validering innebär kan dock vara begränsad. Validering är ett omfattande begrepp som 

innefattar många spektrum beroende på vems perspektiv som speglas. Arbetsgivarnas syn på 

detta berör generellt ett kompetensutvecklande perspektiv då detta bidrar till att det förbättrar 

möjligheterna till anställning. Validering kan vara aktuellt för personer som antingen är föremål 

för en omställning på arbetsmarknaden, de kan vara arbetslösa eller ha en akademisk utbildning 

som inte tillhör professionen man söker. Det kan även gälla individer som en adekvat 

utbildning men har studerat utomlands eller saknar adekvat utbildning för det berörda yrket 

(Hult & Andersson, 2008). Den informella kunskapen som individen förfogar, behöver 

bedömas för att kunna matchas med de krav som ställs av arbetsgivaren för att denne skall 

kunna anställa individen i fråga. Validering blir då ett verktyg för att tillgodoräkna kunskap, 

kompetens och erfarenhet. Valideringsprocessen inom organisationer ses som ett sätt att 

synliggöra den kompetens som finns inom organisationen. Med detta kan valideringen bli ett 

sätt att väga formell utbildning gentemot informell kunskap som individen samlat på sig i 

arbetslivet (Andersson & Fejes, 2010). 

  

Validering kan göras utifrån olika tillvägagångssätt vilket både bygger på en teoretisk- och 

praktiska grund för att tydliggöra de kunskaper som individen innehar (Hult & Andersson, 

2008). Wedman, Stoor, Carling, Djuvfeldt, Holmström & Linder, (2007) beskriver tre olika 

sätt att tillämpa validering. Det första handlar om att validera utifrån observation vid ett 

specifikt tillfälle. I det andra sättet validerar man utifrån intyg samt det tredje sättet där man 

validerar utifrån olika genomförda tester. På detta vis tydliggörs kompetensen både för 

arbetstagare och arbetsgivare. 

  

I dagsläget förs en debatt mellan olika aktörer, exempelvis arbetsgivare och fackförbund om 

kompetenshöjande insatser såsom validering. Detta kan ses som en av lösningarna för att 

tillsätta vakanta platser (Persson, 2016, juni). Ett fackförbund som tydligt intresserat sig för 

detta är Akademikerförbundet SSR (SSR) som har startat en nämnd som utför auktorisationen 

av socionomer vilket närmast kan liknas vid ett alternativ till legitimation där erfarenhet, 

teoretisk och praktisk kunskap mäts och lämplighet för yrket bedöms. Auktorisationen är 

tämligen okänd för många men är tänkt att fungera som en kvalitetsstämpel, då både 

socionomen och arbetsgivaren får en kvalitetsgaranti på kompetens (Andersson, 2016, januari). 

  

Det råder delade meningar kring socionomprofessionens ansvar, vad som ska utföras av 

socionomer och vad som är andra yrkesgruppers ansvar. Socionom är en yrkestitel som idag 

inte är patenterad vilket innebär att det inte ställs några krav på att titulera sig som socionom. 

Många akademiska yrken har en legitimation men detta är ännu inte aktuellt för socionomer. 

En problematik vi idag kan se på arbetsmarknaden är att det inom vissa områden är svårt att 

hitta behöriga socionomer. Detta är en bidragande orsak till den höga arbetsbelastningen som 
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vi kan se hos myndighetsutövande socialsekreterare. Det finns ett stort behov i samhället av en 

fungerande socialtjänst för socialt utsatta individer. Detta behov kommer inte minska i 

framtiden och det behövs ökade resurser för att möta efterfrågan (Persson, 2016, juni; 

Andersson & Fejes, 2010 & Morén, 2012, mars). 

  

Validering kan handla om kartläggning av kompetens inom en mängd olika områden. I den här 

studien undersöks validering av kompetens inom yrkesprofessionen socionom. Det kan vara 

validering som är aktuellt för personer som är föremål för en omställning på arbetsmarknaden, 

arbetslösa eller ha en annan akademisk utbildning som inte tillhör professionen. Jansson, 

(2004) uttrycker att en individ utan socionomexamen eller med en annan utbildning, med 

många års yrkeserfarenhet inom socialt arbete, kan genom validering få en bedömning och 

kartläggning av sin kompetens och kunskapsnivå för att se vad som krävs för att i framtiden 

kunna arbeta som socionom. Själva valideringsprocessen, då bedömning görs av exempelvis 

observationer, intyg, betyg eller utifrån genomförda tester eller praktik, är densamma inom de 

olika valideringsalternativen. 

  

Förutsättningarna för yrkesprofessionen på arbetsmarknaden förändras. En problematik som är 

uttalad är att de finns en så kallad “brist” på utbildade socionomer inom den offentliga sektorn 

(exempelvis, socialt arbete som kräver socionomexamen då arbetsuppgifter innefattar 

myndighetsutövning). Svårigheter med personalrekrytering och hög en personalomsättning är 

också något som respondenterna upplever på sina arbetsplatser, vilket också förklarar saknaden 

av utbildade socionomer på specifika arbetsplatser. Socionomer har en tydlig bild av 

yrkesprofessionens ansvar och sitt handlingsutrymme, men med ökade krav och hög 

arbetsbelastning medför det utmaningar. På arbetsplatserna där socionomer arbetar tenderar 

detta att visa sig i utförandet av arbetet och därmed påverkas kvaliteten. En strävan finns 

givetvis till att upprätthålla kvaliteten men alla socionomer orkar inte detta, vilket kan påverka 

hälsan. 

  

Fler arbetsgivare lyfter validering som en möjlighet att synliggöra kompetens inom eller 

utanför organisationen och ett sätt att rekrytera fler anställda. Därför har vi valt att fördjupa oss 

i det här ämnet då det berör många socionomer. Vi anser även att det är relevant idag men även 

då detta kan påverka oss i vår framtida yrkesprofession som socionomer. Ämnet validering är 

intressant och viktigt att lyfta, både ämnet i sig samt ur ett samhällsperspektiv. Genom denna 

studie kan vi visa på resonemang som socionomer för kring yrkesprofessionen, validering och 

olika synsättsätt att utveckla sin kompetens. Det finns tendenser till en samsyn inom 

professionen hur dessa relateras till varandra. 

   

Denna kvalitativa forskningsstudie tar sitt avstamp i hur socionomer resonerar kring 

valideringsfrågor. Problemformuleringen berör validering av kompetens kopplat till 

socionomprofessionen. Vi vill undersöka vad validering innebär för yrkesprofessionen och 

vilka effekter detta får. 
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1.1 Problemställning/syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur socionomer resonerar kring validering gällande 

yrkesprofessionen, samt vad de anser att validering kan ge för konsekvenser gällande 

kompetens och kvalité på socialt arbete. 

  

1.2 Frågeställningar 

Vad ser socionomer att validering kan ha för påverkan på yrkesutövandet? 

Vad anser socionomer att validering kan ge för effekter och konsekvenser för 

socionomprofessionen? 

Hur ställer sig socionomer till en eventuell legitimation för socionomprofessionen? 

  

1.3. Ansvarsfördelning 

Vi har båda varit lika delaktiga i studien och samarbetat kring alla delar i arbetet. 

   

2. TIDIGARE FORSKNING 
  

I det här stycket redogör vi för tidigare forskning kring validering som begrepp samt validering 

som metod och dess för- och nackdelar. Vi kommer även gå in på socionomprofessionen och 

dess historia samt redogöra för kopplingen mellan validering och socionomyrket och varför 

detta ämne är aktuellt idag. Det är viktigt att undersöka tidigare forskning som gjorts kring 

ämnet för att få förståelse och kunna skapa sig en grundkunskap. Genom att ha grundkunskap 

om ett område skapas ett intresse som får uppmärksamheten kring ämnet att växa. Därför 

baseras informationen under detta stycke på vetenskaplig forskning. 

  

  

2.1. Det sociala arbetets bakgrund 

  

Studier som har gjorts med syftet att undersöka definitionen av begreppet socialt arbete visar 

sig i första hand vara ett problematiskt undersökningsområde. Man började att titta på material 

från Svenska Akademiens Ordboksredaktion, där första ordboken utkom 1898. Utifrån den 

kunde man göra en tolkning att var att socialt arbete hade redan då en filantropisk grund och 

att människor som arbetade med socialt arbete hade benämningen fattigvårdare eller 

välgörenhetsvårdare (Meeuwisse & Swärd, 2016). Filantropin var under tidigt 1800-tal lokalt 

förankrat och gjorde kvinnor i samhället intresserade och engagerade i olika 

välgörenhetsföreningar. Dessa föreningar, med filantropisk grund, innebar ett direkt 

hjälparbete bland fattiga barn som for illa. Under denna tid byggde det filantropiska arbetet på 

en direktkontakt, ansikte mot ansikte, med både familjer och barnet själv, därmed var det 

vanligt med hembesök. Dock uppstod det en intensiv debatt på senare 1800-tal, om hur det 

filantropiska arbetet skulle ge uttryck och att hjälpen skulle ges med “känsla och förnuft”. En 
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del hävdade att hjälpen skulle ges med barmhärtighet och komma ifrån hjärtat. Medan andra 

filantropiska kvinnoföreningar nu hävdade att hjälpbehovet noggrant ska undersökas och 

grundas på förnuftet. De ansåg att “hjälp till självhjälp” var en strategi där de kunde lära sina 

klienter att klara sig själva (Meeuwisse & Swärd, 2016). 

  

Dellgran (2016) uttrycker att, vad samhället idag uppfattar som socialt arbete är ett 

välfärdsarbete inom den offentliga sektorn av högutbildade socionomer. Det är även idag en 

kvinnodominerad yrkesgrupp som arbetar med socialt arbete, vilket innefattar socionomer och 

yrken där man arbetar i direktkontakt med klienten. Studier visar på att den allmänna 

uppfattningen om vad socialt arbete är och hur välfärdsarbete i sig ter sig, har varierat enormt 

över tid. De krav som ställs och de ansvar som ligger på yrkesprofessionen idag ser annorlunda 

ut än vad det gjorde förr, detta i samband med det sociala arbetets utveckling. Denna förändring 

påverkar yrkesprofessionens professionalitet i förhållande till arbetet kring klienter, då 

samhället idag har högre krav och ökat behov av sociala insatser. Klienters förväntningar på 

ett professionellt arbete, från socionomens sida, eftersträvas för att skapa tillit och god relation 

med samhällets medlemmar. Genom att försöka uppnå klienters förväntningar kan ett bra 

socialt arbete och välfärd uppnås (Legood, McGrath, Searle, & Lee, 2016). 

  

2.2. Socionom som yrkesprofession 

  

Socionom som benämning började användas i början av 1950-talet då socialt arbete som ämne 

och som profession vuxit fram allt mer samhället. Under denna tid blev socialt arbete även ett 

examensämne som i sin tur, i början av 1970 talet, ledde till att utbildningar med socialt arbete 

som grund blev akademiska, som därmed innebar en stor utveckling för Sverige (Meeuwisse 

& Swärd, 2016). Själva begreppet profession används i sammanhang kopplat till olika 

yrkeskategorier. Begreppet har under senare åt fått större utrymme och allt viktigare betydelse 

i sin betoning, då man på senare år lagt stor fokus på att bestämma vilka egenskaper, som är 

framtagna och baserad på teoretiska grunder, en yrkesgrupp ska uppfylla för att den ska räknas 

som en profession (Dellgran, 2016). Egenskaper som främst betonats är, om yrkesgruppen utför 

tjänster som är grundade på vetenskapliga kunskaper, som är uppnådda genom specialiserade 

högskoleutbildningar. Monopol benämns som det andra kravet för att räknas som profession, 

och handlar om att yrkesgruppen har en uppgift och egenrätt att utföra särskilda arbetsuppgifter. 

Denna egenrätt (monopol) innebär i de flesta sammanhang att professionen har självständig 

kontroll över sitt yrkesutövande samt att yrkesgruppen eller yrkesområdet därmed kan vara 

skyddad genom en legitimation. De yrkesgrupper som är väl igenkända med genom sin 

legitimation är framförallt läkare, sjuksköterskor och psykologer, dessa har en så kallad statlig 

legitimation (Dellgran, 2016, Brante, 2009) 

  

Socionom som yrkesprofession innebär att personen har en examen från en statligt reglerad 

akademisk utbildning där personens kunskap och kompetens grundas på forskning och 

vetenskaplig kunskap, och har därmed beprövade erfarenheter. Dock kan funderingar uppstå 

kring, om socionomen verkligen har möjligheten och har förutsättningarna att använda dess 

vetenskapliga kunskap i sitt yrkesutövande. Det är ett dilemma som ofta diskuteras. Dellgran, 
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(2016) menar att den yrkesutövning som en examinerad socionom gör inte alltid grundas på 

vetenskaplig kunskap. Socialt arbete har en annan bredd idag i jämförelse med förr, vilket gör 

att förutsättningarna för arbetet och socionomens förhållningssätt ser annorlunda ut (Røkenes 

& Hanssen, (2012). Främst inom öppenvården exempelvis, förekommer det att anställda har 

annan yrkesrelaterad utbildning, men som därmed inte alltid har vetenskaplig grund. De kan 

dock ha andra kvalifikationer som räknas som en styrka när det kommer till socialt arbete och 

mötet med människor. Däremot kan den här typen av anställningsstrategi, där andra 

yrkesgrupper anställs inom socionomprofessionen, bero på att ett mindre antal socionomer, 

under åren, ansöker om arbete som sin yrkesprofession (Sparrhoff & Fejes, 2016). Det 

minskade antalet socionomer inom professionsområdet visar sig delvis bero på att socionomer 

idag ser möjligheten till att få en högre lön samt ökad professionalitet i sitt yrke och väljer 

därmed att söka sig till den privata sektorn eller starta egna företag (Dellgran & Höjer, 2005). 

  

Förutsättningarna att ta användning av sin vetenskapligt grundade kompetens i socialt arbete 

ser olika ut beroende på vilket verksamhet, organisation eller myndighet man arbetar inom. 

Enligt Herz (2012) är socionomexamen oftast ett krav vid ansökan till en yrkesprofession som 

innebär myndighetsutövning. Socionomexamen kan också vara meriterande när det gäller 

arbete inom öppenvården. Dock visar en ny studie på att, uppfattningar som allmänheten har 

av socionomer och av de som arbetar med socialt arbete, är att de bör ha en högskoleexamen 

samt den kunskap som krävs för den yrkesutövning som de utför. Allmänhetens förväntningar 

på socialarbetare och dess kunskapskrav idag är höga då de anser att socionomen kan ha en 

mycket avgörande roll i en människas liv (Legood, McGrath, Searle, & Lee, 2016). 

  

Socionomers yrkesutövning är politiskt styrd, vilket även utgör ett handlingsutrymme som 

varierar beroende på inom vilken organisation eller myndighet man arbetar inom eller vilka 

arbetsuppgifter man har. Den egenrätt, ansvar och självständighet som en socionom har i sin 

profession är något som också kräver variation när det kommer till omdömen och 

beslutstaganden i arbetet (Dellgran, 2016). Socionomen ställas även inför kritiska situationer i 

sitt yrke som kräver god kunskap och kompetens samt ett professionellt förhållningssätt 

gällande empati, respekt och eget ansvar. För att uppnå de krav som ställs på yrkesprofessionen 

krävs det även att personen arbetar utifrån lagar och regler som ligger till grund för socialt 

arbete (Legood, McGrath, Searle, & Lee, 2016). I socionomyrket har man oftast stor påverkan 

på vissa individer i samhället och därmed är det viktigt att man även känner till de rättigheter 

och skyldigheter som samhällets invånare faktiskt har. Myndighetsutövning som utförs av en 

socionom innebär möjligheten att, på egen hand fatta beslut som kan påverka en individs liv. 

Detta kräver ett handlingsutrymme. Vad som ger en korrekt definition av myndighetsutövning 

och handlingsutrymme, förändras i takt med att lagen förändras (Hollander, 2016) 

  

År 2014 infördes nya behörighetsregler för de som arbetar med myndighetsutövning inom 

socialtjänsten. Dessa behörighetsregler ställer krav på socionomexamen eller annan 

högskoleexamen då det krävs specifik kompetens. Detta gäller dock inte inom öppenvården 

där man fortfarande kan arbeta med behandlingsarbete utan att ha en socionomexamen. Inom 

öppenvården är kontakten med utsatta individer ofta längre och mer frekvent, gentemot 

kontakten på myndighetssidan, där det istället finns en mer tydlig gräns vad gäller 
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myndighetsutövning som innefattar, förhandsbedömning, utredning, uppföljning eller i ett 

avslut av ett ärende (Socialstyrelsen, 2014) 

  

Lundquist, (1998) beskriver personer som arbetar inom socialt arbete och inom välfärden, som 

ämbetsmän. Ämbetsmännen som arbetar i den offentliga sektorn inom Sveriges välfärd ska 

handla utifrån vad som är rätt och riktigt enligt etoset. De måste ha en ständig balans när det 

gäller lydnad till Sveriges lagar och regler och visa lojalitet mot överordnade, samt visa hänsyn 

och respekt till samhällets invånare. Lundquist (1998) menar därmed att ämbetsmännen i denna 

benämning kan vara socionomer, och att de ska utföra sin yrkesutövning på en etiskt bra grund, 

vilket är ett förtydligande och även en definition av vad ett offentligt etos är. Ämbetsmännen 

beskrivs även förr kunna kallas för demokratins tjänare eller väktare, när det gällde frågan, om 

det var rätt att kombinera medborgarnas rättigheter och skyldigheter med ämbetsmännens 

ansvar. Med det påstår Lundquist (1998) att ämbetsmannen dels bör vara demokratins tjänare 

i sin roll som ämbetsman och i sin lydnad till landets lagar, men också att de bör vara 

demokratins väktare i sin roll som ämbetsman och som medborgare med egna rättigheter och 

skyldigheter. Denna väktarroll innebär att man som ämbetsman har ett ansvar att få demokratin 

att fungera i relationen mellan det offentliga och medlemmarna i samhället. Detta kräver en 

insikt och kontinuitet som andra aktörer saknar (Lundquist, 1998). 

  

Den kontinuitet som finns i socialt arbetet och det gemensamma som socionomer i Sverige har, 

är socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är en ramlag i Sverige som trädde i kraft 1982. Det har 

inte bara skett en utveckling och förändring i vårt samhälle med åren, det har skett en del 

förändringar även i lagrummen, då nya bestämmelser bland annat har tillkommit. Denna 

ramlag innefattar många bestämmelser och principer som socionomer använder och förhåller 

sig till i arbetet. Den ändring av socialtjänstlagen, som trädde i kraft kring 2000-talet, 

resulterade i att överordnade nu har högre krav och förväntas utföra ett mer detaljstyrt arbete 

gentemot underordnade inom socialtjänsten, vilket har minskat handlingsutrymmet för 

socialarbetarna. Därmed har även statusen minskat för yrket och myndighetsutövning blivit 

alltmer påverkad av lagstiftning (Meeuwisse & Swärd, 2016). 

  

2.2.1. Socionomen och etisk utgångspunkt 

 

Socionomer ställs emellanåt inför olika beslut då ställningstaganden måste tas om enskildas 

individers liv då etiska bedömningar måste göras. Etiska riktlinjerna syftar till att spegla 

aspekter som inte berörs i lagar och regelverk till exempel bemötande och grundinställning till 

andra människor vilket kan anses som en målsättning för socionomer. Etiska riktlinjerna kan 

även ses som ett sätt att stärka yrkesprofessionen vilket visar på den yrkesidentitet socionomer 

har och som företrädare för en profession. Socialstyrelsen ger då råd och stöd i etiska 

reflektioner och bedömningar som behöver göras i socialtjänstens arbete (Socialstyrelsen, 

2016). 
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2.3. Socionomens kompetens och kvalité på socialt arbete 

  

Astvik & Melin, (2013) har i sin forskningsstudie intervjuat socialsekreterare gällande deras 

upplevelser av sin yrkesprofession och de förutsättningarna som finns på de arbetsplatser där 

de arbetar. De gemensamma påverkansfaktorer som intervjuerna fokuserade kring var; stress, 

strategier, arbetsvillkor, hälsa och kvalitet. Forskarna menar att alla begreppen relaterar till 

varandra och är centrala i socialsekreterarnas upplevelser av sitt arbete. 

 Förändringar och rationaliseringar inom verksamheterna har bidragit till ökade arbetskrav och 

en hög arbetsbelastning. Otillräckliga resurser har gjort det svårt för socialsekreterarna att 

utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Socialsekreterare är en exponerad yrkesgrupp som 

också tydligare än andra rapporterar allt för höga krav samt högre arbetsbelastning än andra 

yrkesgrupper. Detta medför en arbetsrelaterad stress då de otillräckliga resurserna och 

ohanterliga arbetsbelastningen gör att situationen kan bli ohanterligt. Detta är en av orsakerna 

till att vissa socionomer också väljer att lämna sitt yrke på socialtjänsten. Astvik & Melin 

(2013) har identifierat copingstrategier bland yrkesgruppen vilka används för att hantera kraven 

i arbetet, dessa kan visa sig vara både individuella och kollektiva. Individen försöker 

upprätthålla kvalitén i arbetet genom att skjuta på sina egna gränser och på så vis kompensera 

obalansen mellan arbetskrav och tillgängliga resurser. En delstrategi i copingstrategierna är de 

är kompensatoriska, vilka innebär att individen gör en kompromiss mellan kvalitetsmål och 

mental ansträngning som krävs för att nå dessa mål. Ökade arbetskrav medför att arbetet sker 

under stora påfrestningar. Detta innebär också en ökad ansträngning för individen, för att uppnå 

samma resultat som tidigare. 

  

Socialsekreterarna beskriver att de kontinuerligt har en arbetsbelastning som inte går att hantera 

inom ramarna för den avsedda arbetstiden. Olika kompensatoriska strategier för att angripa 

detta kan till exempel vara övertidsarbete, att man tar med sig arbetet hem, sjuknärvaro, att 

man hoppar över lunchen eller rast eller nyttjar sin flextid. 

  

Stress är en annan faktor som påverkar då exempelvis ärenden eller arbetsuppgifter inte hunnits 

med. De yrkesarbetare som väljer att kompensera med att arbeta övertid blir trötta, och de som 

istället väljer att hålla sig till de formella arbetstiderna, blir stressade genom vetskapen om att 

det finns arbetsuppgifter som borde vara avklarade. De kompensatoriska strategierna blir då ett 

sätt att för individen att skapa kontroll över arbetet och ett försök till att reducera och hantera 

arbetsbelastningen. Att använda sig av kompensatoriska strategier behöver inte vara ett 

problem om arbetsbelastningen varierar, detta kan då istället skapa möjlighet till återhämtning 

i perioder av mindre arbete. Socialsekreterarna berättar att dessa strategier används frekvent. 

Användandet av detta under en längre tid resulterar oftast i stressrelaterade symtom, 

välbefinnandet minskar och tröttheten tilltar. Yrkesgruppen upplever även att de blir 

ineffektiva och presterar sämre än normalt, vilket sker på bekostnad av de egna resurserna och 

de äventyrar både sin hälsa och kvalitet i arbetet (Astvik, W., & Melin, 2013). 

  

Strategierna används både avsiktligt och oavsiktligt, vilket leder vidare till andra strategier som 

får olika konsekvenser. Sammantaget ersätts eller kombineras de kompensatoriska strategierna 

med andra försök till att sänka arbetskraven. När hälsan börjar försämras så sänks 



 

 8 

ambitionsnivåerna i arbetet, respondenterna upplevde då att de inte kunde uppnå de 

kvalitetskrav och professionalism som de tidigare kunnat. Följden av det innebar en 

kravsänkning, en strategi som mynnar ut i att försöka undvika ansvar och låta en överordnad 

ta beslut. När ambitionsnivån och ansvaret förskjuts blir möjligheten att göra bedömningar som 

baseras på professionella överväganden svår och detta kan få allvarliga konsekvenser. Detta 

påverkar den professionella utveckling, kompetensen och kvaliteten i arbetet. Hos 

socialsekreterarna skiljde det sig mellan vad de ville göra och vad de kunde utföra i arbetet. 

Det medförde stress och moraliska överväganden för många av socialsekreterarna som löstes 

med nya överlevnadsstrategier. Dels för att stå ut med den obalansen som uppstått mellan viljan 

att utföra ett bra arbete och möjligheten att utföra ett bra arbete, så rättfärdigas den sänkta 

ambitionen av nya normer. Oavsett vilken strategi socialsekreteraren använder sig av för att 

hantera allt för höga krav i arbetet så sker konsekvenserna inte bara individuellt utan dessa 

påverkar också arbetskvalitén, kompetensen och den professionella utvecklingen. Det finns 

därmed en koppling mellan den höga arbetsbelastning och stress i yrkesprofessionen samt de 

strategier som socialsekreterarna behöver använda som strider mot deras egen bedömning av 

professionellt yrkesutövande, med en god kvalitet (Astvik, W., & Melin, 2013). 

  

Forskning har gjorts av Dellgran & Höjer, (2005) på relationen mellan privatisering och 

professionalisering i socialt arbete. Utvecklingen i samhället har gått mot en professionsdriven 

privatisering av verksamheter som erbjuder olika typer sociala insatser till lokala myndigheter. 

Studien har undersökt 1000 socionomers attityder till privatisering i allmänhet och till privata 

verksamheter. Vidare studeras vad det finns för motiv till att välja att arbeta i privat regi eller 

inte. Utifrån de aspekterna har de beskrivit skillnaderna i grad av professionalisering mellan 

offentligt anställda socionomer och de som är privatpraktiserande. Forskarna ställer sig 

frågande vad konsekvenserna blir av en sådan professionsdriven privatisering och resonerar 

om att privatiseringen kan vara en strategi för professionalisering. Socionomerna är inte eniga 

kring sina åsikter om privatisering, varken individuellt eller kollektivt. Andelen socionomer 

som bedriver privata verksamheter är fortfarande relativt låg cirka 7 % i studien, men trots detta 

så uppger var tredje socionom att de kommer arbeta privat inom 10 år. 

  

De socionomer som arbetar privat har ett högre värde på professionaliseringsindikatorerna 

(dessa inkluderar vidareutbildning, attityder till forskning, intern status, lönenivå etc.) vilket 

tydligt visar en professionsdriven privatisering. De indikerar att valet att arbeta privat ger 

socionomen möjlighet till bättre förhållanden och en snabbare professionsutveckling. Om 

socialt arbete lämpar sig bästa att bedrivas privat eller i offentligt förvaltning svarade 

majoriteten att särskilda former av socialt arbete är lämpligt för båda typerna av förvaltning. 

När det avses utövandet av formellt myndighetsutövande ansåg dock majoriteten att det bäst 

hanteras i en offentlig miljö. Andra exempel som tillsyn tycker en femtedel att det bäst utförs 

av privat förvaltning. Behandling som är frivillig, utvärdering samt förebyggande arbete ansåg 

socionomerna att det kunde göras likvärdigt både i offentlig som i privat regi. 

Svaren i undersökningen ger en fingervisning gällande varför socionomer intresserar sig för att 

starta privata verksamheter. Privatisering anses utgöra en delstrategi för professionella som vill 

bibehålla en avancerad utbildningsnivå under sin yrkeskarriär. 
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Ett skäl som talar för att byta till en privat verksamhet är missnöjet med arbetsförhållandena i 

de offentliga verksamheterna. En orsak till att inte arbeta privat är att socionomen upplever en 

osäkerhet och brist på möjligheter till att göra det. Trots detta så tror socionomerna att 

professionen gynnas i större utsträckning av privatisering än vad det gynnar klienterna. 

(Dellgran & Höjer, 2005). 

  

De socionomer som trots detta väljer att starta ett eget företag, så kombinerar 90 % av dessa 

detta med en offentlig anställning, ytterst få egenföretagare arbetar bara privat. Det som också 

skiljer sig generellt mellan dessa olika professionella, offentligt anställda gentemot privat är att 

de sistnämnda är äldre och mer erfarna. Egenföretagare sysslar också med mer nischade 

yrkesuppgifter som handledning, terapi, rådgivning och utbildning. Anledningar till att börja 

arbeta privat är för de allra flesta en högre inkomst vilket är en viktig drivkraft. Andra aspekter 

som rankas högt är större kontroll över arbetsuppgifter, självständighet, möjlighet till 

utveckling och förändring samt specialisering. Inom offentliga verksamheter beskrivs 

upplevelser av begränsade möjligheter till att utveckla program, modeller och metoder. I de 

fallen som möjligheter erbjudits så avbröts dessa oftast efter en tid. Vissa socionomer har då 

startar eget företag för att fortsätta sitt arbete och kunde sedan erbjuda sin tidigare arbetsgivare 

samma tjänster (Dellgran & Höjer, 2005). 

  

Forskarna i studien menar att det finns anledning att studera vidare hur dessa komplexa 

relationer som uppstår mellan offentliga tjänster och efterfrågan samt privata aktörer som 

levererar sociala arbetstjänster. De spekulerar vidare i samspelet mellan dynamiken, utbudet 

och efterfrågan. Privatiseringen kan ses som en motverkande strategi gentemot 

avprofessionaliseringen, alternativt som ett medel för att försvara den professionella 

utvecklingen. Olika typer av avancerad utbildning ses normalt som en indikator av 

professionalisering. Allmän utbildning består av formell kunskap och kompetens, medan själva 

arbetet med erfarenhet utgörs som informell kunskap (Dellgran & Höjer, 2005). 

  

Det uppenbara syftet med professionalisering inom socialt arbete är att få kontroll, alternativt 

inflytande över innehållet i och villkoren kring socialt arbete på en kollektiv nivå. Viktiga 

aspekter utifrån ett professionaliseringsperspektiv blir därmed utveckling av professionella 

metoder, kompetens, prestation, kreativitet och ansvar. Vidare om privatisering är ett lönsamt 

alternativ för individuell professionalisering eller ett uttryck för att visa missnöje mot 

arbetsförhållandena i offentliga socialtjänst behöver studeras djupare. Uppenbart är att om så 

är fallet kommer det få stora konsekvenser för alla aktörer som berörs av socialt arbete. 

(Dellgran & Höjer, 2005). 

 

2.4. Vad är validering? 

  

Validering innebär en kartläggning och en bedömning av en persons kompetens och 

kvalifikationer. Dessutom har validering som syfte att bland annat skapa social rättvisa. Detta 

då man genom validering ger individer som annars kan ha svårt att komma in på 

arbetsmarknaden eller skaffa sig en högre utbildning en chans att göra just detta (Andersson, 
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Sjösten & Ahn, 2003). Det gäller oavsett när, hur eller var man har fått sin kunskap, om man 

har fått den nyligen eller för länge sedan, om man fått den via ett utbildningssystem eller på 

annat sätt, samt om man fått den inom Sverige eller utomlands (Jansson, 2004 & Svenskt 

näringsliv, 2003). För att pröva individens kompetens mot arbetskraven inom en 

yrkesprofession eller målen i en utbildning genomförs intervjuer, tester och arbetsprover där 

slutresultatet blir ett formellt intyg. Detta underlättar matchning samt kompetensförsörjning 

(Jansson, 2004). 

  

Validering som begrepp används flitigt i de flesta branscher men innebörden av begreppet är 

de få som till fullo behärskar. Genom validering kan utbildningar förkortas då den reella 

kompetensen fastställs. Valideringen blir då ett verktyg för att definiera anställningsbarheten 

hos individen och tillgodoräkna dess kunskaper vilket får ett bytesvärde, vilket motsvarar 

exempelvis en kurs eller utbildning på högre nivå. Med andra ord kan man använda sig av 

validering för att fastställa om ytterligare utbildning är nödvändigt eller inte för att individen 

ska vara kvalificerad för ett visst arbete (Andersson, P, Sjösten, N-L & Ahn, S-EE, 2003). 

  

2.5. Hur går en validering till? 

  

En valideringsprocess startar oftast i samband med att en person vill ha sin kompetens och 

kunskap kartlagd och bedömd. Genom en studievägledare, arbetsförmedlare eller 

utbildningsanordnare bestäms vilka kontakter som ska tas för att få valideringen genomförd. I 

nästa steg är det, i de flesta fall, en myndighet eller en utbildningsanordnare som utför själva 

valideringen. Detta görs genom den valideringsmodell som anses lämplig i det specifika fallet. 

Efter att individen har genomfört sin validering bedömer myndighetspersonen eller 

utbildningsanordnaren vilken nivå individens kompetens ligger på, samt om det behövs någon 

ytterligare utbildning för att individen ska uppnå eventuella mål. Vanligaste målet med 

validering är att få en anställning inom det område man har validerats (Sparrhoff & Fejes, 

2016). 

  

Jansson (2004) beskriver vidare att det finns olika sätt att validera på och därmed finns det även 

många aktörer inom området, såsom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet, 

arbetsförmedling samt myndigheter som ansvarar för nationellt reglerade yrken. Betyg, 

svenska som utländska, samt kunskapsnivå kan valideras för att avgöra vilken eventuell 

utbildningsinsats som behövs för att kunna uppnå målen för en anställning.  

Kompetensstrategier inom både företag och nationer bygger i de flesta fall på att nå en person 

eller medarbetares reella kompetens och samlade resurser. Därför anses det vara viktigt att all 

kompetensutveckling och inlärning startar på individens kunskapsnivå. Strategin är tidseffektiv 

då individen inte tvingas lära sig saker om igen. Dock ser inte verkligheten ut på det här viset 

då kompetens idag snarare ska synliggöras, vilket gör att validering i detta sammanhang 

innebär att man gör en bedömning av individens kompetens som sedan dokumenteras. Genom 

att våga ändra vårt synsätt på kompetens och med en helhetssyn ändra våra grundläggande 

värderingar gällande lärande och människans utveckling, kan Sverige likt andra utvecklade 

länder, framföra ett hållbart valideringssystem (Jansson, 2004). 
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2.6. Problematiken med validering 

 

För att validering ska kunna etableras så krävs det att det finns vissa riktlinjer för hur det ska 

gå till. Det behövs därför ett valideringssytem på nationell nivå som är en förankrad politisk 

policy, som leder till att systemet blir legitimt. Enligt valideringsdelegationen bör det senast år 

2018 finnas ett allmänt erkänt valideringssystem. Sverige håller med om EUs rekommendation 

om behovet av ett valideringssystem som är anpassat efter landets behov och prioriteringar 

(SOU 2017:18 ). Det är viktigt att det finns riktlinjer och normer för valideringens 

genomförande som tydligt speglar vilken ideologisk grund som riktlinjerna bygger på. 

Legitimiteten vilar samtaget på hur de aktuella utbildningarna/erfarenheterna relateras till 

varandra och vilken legitimitet de har i sig (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). 

En problematik som skapats kring validering berör tolkningar och generaliserbarhet. Det är en 

utmaning att bedöma informell kunskap det vill säga kunskap som inte är dokumenterad. Vid 

utförandet ska dessa kunskaper som exempelvis förvärvats genom tidigare erfarenheter 

jämföras med kunskap som förvärvats genom formell utbildning. För att kunna uppnå det 

övergripande målet med valideringen, krävs det att hitta individer som passar in i den aktuella 

organisationen. Upplevelser av att det finns svårigheter i tillämpningen kring detta, blir när de 

informella kunskaperna från ett specifikt yrkesområde ska översättas till ett annat specifikt 

yrkesområde. Alla kunskaper är inte alltid överförbara. Kritik har även riktats mot flera 

valideringsmodeller som anses ha brister när det gäller tolkningen av den enskilda individens 

kunskaper, vilket kan vara unika i sitt slag. De individuella speciella kunskaperna riskerar att 

missas och istället görs generella bedömningar. Andersson, Sjösten & Ahn (2003) menar att 

validering har en stor påverkan på den enskilda individen. Om individer har en positiv syn 

kring detta eller om valideringen blir ett nödvändigt ont som individer tvingas in i, det är något 

som går att fördjupa sig i mer (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). 

Andersson, Sjösten & Ahn, (2003) resonerar om det är lämpligt och praktiskt möjligt att tillåta 

validering för tillgodoräknande av en hel utbildning. Kring detta bör göras ett ideologiskt 

ställningstagande hur lång validering ska sträcka sig, gällande kunskap och tidigare 

erfarenheter. Genom att fullt kunna tillgodoräkna sig en hel utbildning via en validering finns 

det anledning att tilltron till det formella utbildningssystemet sviker. Valideringen är som 

tidigare nämnt en väg till att synliggöra den kompetens som finns på en arbetsplats eller inom 

en organisation. Detta blir i och med det också ett verktyg för arbetsgivaren att kontrollera 

arbetstagarna. Den formella bedömning som görs av arbetstagarens kompetens kan bli föremål 

för lönesättning, kompetensutveckling samt fördelning av arbetsuppgifter. Därmed blir 

valideringen också ett makt- och sorteringsinstrument på arbetsplatsen eller inom 

organisationen. Med utgångspunkt från arbetsgivarens perspektiv finns det också olika 

prioriteringar som bör reflekteras över, dels kring vilka resurser och uppoffringar som krävs 

för att kartlägga individens yrkeskompetens. Andra aspekter gäller den ekonomiska 

lönsamheten då valideringen tar mycket tid. Hur utfallet blir speglas utifrån vilka värden som 

anses vara viktiga. Då arbetsgivaren exempelvis kan anse att ekonomisk lönsamhet är högre 

prioriterat än att skapa social rättvis så blir utfallet därefter (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003).  
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2.7. Gemensamma nämnare 

 

Valideringsdelegationen fick i uppdrag 2015-2019 att arbeta fram ett förslag på nationell 

strategi för validering i Sverige. Förslaget visar bland annat på delegationens syn på validering 

och dess innebörd utifrån ett samhällsperspektiv. De huvudsakliga målen med strategin är att 

individer i samhället ska få sin kompetens validerad. Med validering som väg eftersträvar man 

en kvalifikation som har lika hög legitimitet som en formell utbildning, vilket även skapar hög 

trovärdighet för den personen som väljer att validera (SOU 2017:18). Validering skapar en 

möjlighet för individer att synliggöra sin reella kompetens, utveckla sin kunskap och kvalitéer 

genom utbildning, samt att det kan bidra till ökad kvalité på utförandet av arbete då outbildad 

arbetskraft kan minska inom professionella yrkesprofessioner (Jansson, 2004).  

En legitimerad yrkesprofession innebär ett stort eget ansvar och självständighet i arbetet, vilket 

även kan medföra en del risker. Dock kan en legitimerad yrkesprofession ge ökad status och 

tillförlitlighet då personen anses ha goda kunskaper och hög kompetens då personen vanligtvis 

har eget ansvar gällande bedömning och beslutsfattande (Dellgran, 2016). Begreppen 

validering och legitimation har “kompetens” och “kvalitéer” som gemensamma nämnare och 

kan därför stå jämte varandra i diskussioner kring yrkesprofessioner och dess kvalité och status. 

En legitimerad yrkesprofession har genom sin legitimation ett kvitto på sin reella kompetens 

och skapar en viss förväntad kvalité på arbetet. Validering är en form av bedömning av en 

persons kompetens och kartläggning av vilka kvalifikationer personen har. Det ger också ett 

kvitto på de kunskaper och förmågor som individen har, vilket bidrar till det faktiska arbete 

som personen utför och vilken kvalité det slutligen är på det arbetet. Den gemenskap som dessa 

faktorer har, utmynnar i det arbete som påverkar och inverkar på vårt samhälle (Andersson, 

Sjösten & Ahn, 2003). 

 

3. METOD 
  

 3.1. Val av metod 

  

Syftet med studien är att undersöka hur socionomer resonerar kring validering gällande 

yrkesprofessionen, samt vad de anser att validering kan ge för konsekvenser när det kommer 

till kompetens och kvalitet på socialt arbete. Den här studien baseras delvis på en kvantitativ 

metod, vilket skapade en möjlighet att samla in en stor mängd data, som i studien gjorts i form 

av en enkätundersökning. Datainsamling genom intervjuer var inget alternativ då det anses vara 

både tidskrävande och hade minskat möjligheten till ett representativt resultat för studiens 

syfte, därför utformades det en enkät. Studien grundas på en kvalitativ metod, då enkät 

formuläret innehåller mestadels öppna frågor och har längre svarsutrymmen att kunna utveckla 

sina svar samt att all empirisk data analyserats kvalitativt. En kvalitativ metod innebär att 

empirin oftast är samlad genom fallstudier eller djupintervjuer av olika slag, med anledning till 

att forskaren vill skapa djupare förståelse (Molander, 2003). I en kvalitativ studie arbetar man 

även mer kontinuerligt med validitet och reliabilitet genom hela undersöknings arbetet, medan 
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en studie som baseras på en kvantitativ metod läggs fokus på validitet och reliabilitet kopplat 

till studiens syfte, genom att redan innan datainsamlingen välja vilken insamlingsmetod man 

kommer att använda (M, 2003). 

  

En enkätundersökning gav möjligheten att nå ut till ett fler antal personer, som uppfyller 

urvalskriterierna för vår studie. Men för att få en djupare förståelse av socionomers resonemang 

utfördes studien utifrån en kvalitativ metod. Metoden valdes bland annat för att kunna uppnå 

högre tillförlitlighet i studien, då ett större antal personer representerar studiens resultat och 

kan därmed bidra till en studiens trovärdighet. För att kunna genomföra undersökningen inom 

den tidsram som är satt på denna uppsatsnivå, utformades en webbenkät då det är mer 

tidseffektivt, i jämförelse med enkätformulär i pappersformat.  

  

  

3.2. Målgrupp 

  

Målgruppen för den här studien är, socionomer som arbetar inom socialt arbete. Socionomer 

som är universitetsutbildade och som idag arbetar inom socialt arbete, inom exempelvis 

socialtjänsten, boende för ensamkommande (mer).. Målgruppen “examinerade socionomer 

som arbetar inom socialt arbete”, för studien är bosatta på orterna Örnsköldsvik, Umeå eller 

Borås och arbetar antingen som socialsekreterare, enhetschef, biståndshandläggare, kurator 

eller annat, och de kan ha olika lång arbetslivserfarenhets. 

 

3.3. Urval 

  

För att nå ut till målgruppen för studien gjordes ett urval, där vi valde ut arbetsplatser där det 

förväntas arbeta examinerade socionomer, på tre olika orter i Sverige. Det var arbetsplatser 

såsom, socialtjänsten, boenden för ensamkommande och öppenvården. Genom att vända sig 

till arbetsplatser på orterna Örnsköldsvik, Umeå och Borås gjordes ett bekvämlighetsurval, då 

det redan fanns kännedom om personer, som uppfyller kraven för att medverka i studien, och 

som frivilligt ville delta i undersökningen. Den kännedom forskarna haft kring respondenterna 

på dessa orter är dock ingen personlig kännedom. Forskarna har exempelvis haft en kontakt 

vars bekant arbetar som socionom i Borås, därför uppkom en kännedom för forskarna att ta i 

kontakt med just den personen och den arbetsplatsen. Det fanns även personer i vårt kontaktnät 

som är utbildade socionomer och arbetar inom socialt arbete på de två andra orterna, som vi 

även valde att ta kontakt med. Ett bekvämlighetsurval för den här studien ansågs lämpligt 

eftersom det enligt (Bryman, 2011) är en urvalsmetod som bygger på att forskaren väljer 

undersökningspersoner som är passande för studien och som finns nära till hands. Personerna 

som vi tog i kontakt med är utbildade socionomer och arbetar inom socialt arbete på orterna 

Umeå, Örnsköldsvik och Borås. För att kunna nå ut med fullständig information om 

undersökningen till dessa personer, kontaktades de i första hand via ett telefonsamtal, därefter 

skickades enkät formuläret via mail. 

  



 

 14 

  

3.4. Tillvägagångssätt 

  

I inledningsskedet av studien skapades en struktur av forskarna hur forskningsarbetet skulle 

bedrivas. För att hålla tidsplanen som var satt på 10 veckor vilket motsvarar en c-uppsats på 

kandidatnivå, skapades ett schema med hjälp av programmet Google drive. Via programmet 

kunde båda forskarna ha åtkomst till dokument, samt dela material med varandra, vilket gjorde 

att genomförandet av studien smidig. Då båda samtidigt kunde ha åtkomst till schemat samt 

andra dokument och bilagor som var användbara för studien. Schemat innefattade punkter och 

tidsramar som satts upp och fungerade som utgångspunkt för studien. Genom att fylla i tider i 

schemat för exempelvis, gemensamma träffar, tider för handledningsmöten, planerade datum 

för utskick av webbenkät/insamling av svar, samt andra deadlines för arbetet, fick vi en god 

översikt över tidsplaneringen. 

 

I ett senare skede skrevs en forskningsplan där utgångspunkten var några frågor och problem 

som initierades av forskarna, vilka vi fann intressanta. Efter att forskarna beslutat om vilket 

problemområdet vi ville fördjupa oss i, diskuterades en syftesformulering samt frågeställningar 

fram. Syfte och frågeställningar formulerades sedan skriftligt för att få en tydlig utgångspunkt 

i studien. Därefter började ett systematiskt sökande av kunskap för att få en förståelse om ämnet 

som vi intresserat oss för, validering. Allt de material som forskningen resulterade i och som 

berörde ämnesområdet blev slutligen till en form av kunskapsbank. Kunskapsbanken innehöll 

material, litteratur, anteckningar från föreläsningar, sammanfattningar av vetenskapliga artiklar 

och tidigare forskning som blev en utgångspunkt och grund för studien. Denna kunskapsbank 

blev också avgörande för att kunna besvara forskningsfrågorna, vilket lett till ytterligare ny 

kunskap för oss forskare. 

  

3.5. Insamling av data 

  

När målgruppen för studien valts ut började vi skriva ner frågeställningar i form av öppna 

frågor, som resulterade i en frågeguide med frågor som kan besvara vårt syfte. Detta för att ha 

något material att utgå ifrån, då vår tanke sedan var att utforma en webbenkät. Utifrån frågorna 

i frågeguiden valdes specifika teman ut som fick representera huvudrubriker i webbenkäten. 

Rubrikerna var bland annat validering, kompetens och legitimation och under dessa följer ett 

flertal frågor som rör just det området. Rubriker i en enkät, gör det enklare för 

undersökningspersonen att svara och förstå enkätfrågorna. Det skapar även en struktur i 

enkäten och förenklar analysprocessen då resultatet kan skiljas åt under de olika rubrikerna, 

vilket ger oss möjligheten att föra reflektion i vår slutsats. 

  

Den färdiga webbenkäten består av sex underrubriker med ca 3-5 frågor under varje. Några av 

frågorna är kryssfrågor där personen har möjlighet att välja mellan olika svarsalternativ som 

finns uppradade. Övriga frågor är öppna frågor där personen har möjligheten att skriva sitt svar 
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genom löpande text, eller genom att klicka ja eller nej. Detta svarsalternativ följs därefter av 

“varför”, för att personen ska kunna utveckla varför den svarade ja eller nej. 

  

Webbenkäten skickades ut till sammanlagt hundraelva stycken socionomer. Tio stycken av 

personerna som valt att ställa upp i undersökningen var enhetschefer, och fick därmed 

uppmaning om att skicka webbenkäten vidare till fem stycken medarbetare på arbetsplatsen, 

som är utbildad socionom. De skulle även som enhetschef svara på enkäten själv. Enkäten 

skickades även ut enskilt till socionomer som själv visat intresse för att delta i studien. I mailet 

fanns en beskrivning av syftet med studien, hur enkäten är utformad, inom vilken tidsram 

enkäten ska vara besvarad, etiska riktlinjer osv. Den information som skickades till 

enhetscheferna var även hur de ska gå tillväga för att skicka enkäten vidare till sina medarbetare 

och hur de i efterhand ska ta kontakt med oss för att meddela hur många av medarbetarna som 

svarat på enkäten vid tidsramens slut. Vi satte tre veckor som tidsram för att besvara enkäten 

och medverka i studien. När det var en vecka kvar kontaktade vi personerna på nytt för 

uppföljning och påminna om enkätformuläret, samt för att tacka för medverkan.  

  

3.6. Bortfall 

  

Den sammanlagda summan för antalet socionomer som blivit tillfrågade att medverka och fått 

webbenkäten skickad till sig, var 111 stycken. Tio stycken av dessa var enhetschefer, varav 

åtta som gett besked att de besvarat enkäten, där av kan vi utläsa två bortfall. I och med att 

cheferna inte kunnat ge oss konkret information vid uppföljning hur många medarbetare som 

besvarat enkäten, har vi inte kunnat framställa exakt bortfall bland dessa personer. Men då det 

sammanlagt har inkommit 31 enkätsvar, kan det ett totalt bortfall i vår undersökning på åttio 

stycken utläsas. Resultatet av de besvarade frågorna visar även på ett partiellt bortfall, vilket 

innebär att en av enkätpersonerna valt att inte besvara en av frågorna. Enligt Bryman (2011) är 

ett exempel på partiellt bortfall, då en person valt att inte besvara en av frågorna. Det partiella 

bortfallet kan ha olika orsaker, bland annat att otydliga frågor, att personen missat att besvara 

en av frågorna eller inte velat besvara formuläret helt enkelt. 

  

Det totala bortfallet i den här enkätstudien är stort, vilket kan bero på olika aspekter. Vår 

tolkning är att man kan minska bortfall genom att ta direkt kontakt med 

undersökningspersonerna. Genom att enkäten har vidarebefordrats på arbetsplatser, kan 

eventuella missförstånd uppstått, samt kan medarbetarnas ställningstagande och syn på 

undersökningen påverkats negativt. Därför kan direkt kontakt ha bidragit till en högre 

svarsfrekvens. I samband med att vi använt oss av en vidarebefordrande strategi och därmed 

stött på detta bortfall, skulle enkätpersonerna kontaktas var för sig om studien skulle utföras på 

nytt. Då syftet var att nå ut till socionomer så har denna metod och strategi inte påverkat 

resultatet.  
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3.7. Analys av data 

  

Genom att sammanställa webbenkätens alla svar, analysera och utläsa skillnader bland svaren, 

kan ett resultat av vår undersökning framställas. Resultatet av all empirisk data har även 

analyserats utifrån en kvalitativ metod, i koppling till ett verklighetsperspektiv samt till 

vetenskaplig forskning. I denna studie har kvalitativ data analyserats genom ett tematiskt 

synsätt, vilket innebär att forskaren har, i sitt tillvägagångssätt vid analys av data, ett tematiskt 

synsätt. Det är en av de vanligaste metoderna när det gäller analys av kvalitativ data där man 

söker efter teman som kan fungera som en kod (Bryman, 2011). I denna undersökning har det 

genom tematisk analysmetod trätt fram teman (koder) från forskningsområdet, vilket gör det 

intressant att tolka och analysera det insamlade materialet utifrån olika teman, såsom i detta 

fall är, kompetens, kvalitéer, kvalifikationer, legitimation och ökad status.  

  

3.8. Etik 

  

Etiska ställningstaganden för studien har gjorts utifrån vetenskapligarådets forskningsetiska 

principer vilka ses som vedertagna i forskning. Dessa fyra etiska principer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet präglar hela studien och har även 

kommunicerats till dem som medverkar i studien (Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011).  

  

3.9. Metodreflektion 

  

Urvalet i studien är representativt och speglar socionomers resonemang, trots ett stort bortfall. 

För att denna studie ska kunna sträva efter att uppnå en hög validitet, valde vi att använda oss 

av öppna frågor i enkätformuläret. Frågorna är även grundade på vår kunskapsbank med 

tidigare forskning inom området, samt utformade och noggrant formulerade för att undvika 

missuppfattning eller misstolkningar från respondenternas sida. Dock kan vi inte garantera att 

just dessa frågeställningar kan ta reda på just det studien är avsedd att undersöka, vilket kan 

sänka validiteten i studien (Bryman, 2011). För att säkerställa att frågorna i enkäten kan ta reda 

på just socionomers resonemang kanske djupintervjuer hade varit ett bättre alternativ för just 

detta avseende. Socionomerna som svarat på webbenkäten arbetar med socialt arbete på olika 

orter inom landet vilket gör att all insamlad data i den här undersökningen har ett stort spann. 

Data kommer från olika orter, olika arbetsplatser samt olika yrkesgrupper, vilket representerar 

socionomers resonemang kring validering. Detta kan öka studiens trovärdighet då en stor grupp 

socionomer från olika platser i landet representerar resultatet för studien. I samband med att 

dessa grupper av människor som arbetar på olika arbetsplatser och har olika färdigheter och 

erfarenhet, kan resultatets äkthet öka då det finns en möjlighet att framföra resonemang från 

olika perspektiv, istället för att exempelvis endast skicka enkäten till en arbetsplats där 

personerna har samma yrkeserfarenheter. Dock finns det såklart en risk att reliabiliteten i 

studien inte anses hållbar då denna grupp socionomer, i samband med olika yrkeserfarenheter, 

kan uppfatta frågorna i enkäten på olika sätt (Bryman, 2011). 
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4. RESULTAT 
  

Under denna rubrik kommer resultatet för den här studien redogöras. Resultatet har samlats in 

genom 31 enkätformulär som skickats ut till målgruppen, socionomer som arbetar inom socialt 

arbete. Redogörelsen av resultatet framställs genom en löpande text kopplat till tidigare 

forskning för att ge ökad förståelse. 

  

  

4.1. Yrkesprofession och utbildningsbakgrund 

  

Studien visar hur socionomer kan resonera kring validering av kompetens. Resultatet visar på 

att majoriteten av personerna som svarat på enkätformuläret, arbetar som socialsekreterare, 

vilket innebär att det var 13 stycken av 31. Dessa 13 socialsekreterare anser att det krävs en 

universitetsutbildning för att kunna arbeta som socionom. 

 

De övriga respondenterna, det vill säga 18 personer av 31, har fyllt i något av de övriga 

svarsalternativen, att de har kurator, biståndshandläggare eller enhetschef som yrkesprofession. 

Socionomerna som deltagit i enkätstudien har en arbetslivserfarenhet som socionom, inom 

socialt arbete, på 0,5-34 år. Som mest är det 5 stycken som har lika lång yrkeserfarenhet, de 

har arbetat som socionom i 15 år och som minst är det endast en person som har 

arbetserfarenheter på 34 år, vilket även är den längsta. Personen men längst erfarenhet arbetar 

som enhetschef och anser att det krävs en universitetsutbildning och en socionomexamen för 

att arbeta inom socialtjänsten eller myndighetsområdet, då man bör kunna handleda och 

vägleda andra socionom. Varför personen anser att en socionomexamen krävs, är bland annat 

för att personen ska kunna “hantera svåra människor/möten och ha förståelse på ett djupare 

plan för komplexa ärenden och människor”. 

 

Enligt 27 stycken av de 31 undersökningspersonerna, krävs en examen på universitetsnivå för 

att arbeta som socionom och utföra de arbetsuppgifter som en socionom har. De har utvecklat 

sitt svar och motiverat varför de anser att det borde vara ett krav på socionomexamen när det 

gäller alla yrkesgrupper inom socialt arbete. Motiveringen som de framför i undersökningen är 

att, socionomens arbetsuppgifter är mångfacetterade och komplexa, därför krävs en 

socionomexamen på universitetsnivå som ger individen bred kunskap inom viktiga områden 

som knyter an till människor och socialt arbete. Majoriteten av dessa 27 respondenter anser 

även att man, genom en universitetsutbildning får ökad kompetens och kan utveckla sina 

färdigheter. 

 

Socionomprogrammet är den högskoleutbildning som majoriteten av de 31 respondenterna 

anser vara mest lämplig för att kunna arbeta med socialt arbete. De motiverar att, genom 

socionomprogrammet får man kunskap om specifik lagstiftning som krävs för att arbetar inom 

området, samt grundläggande teoretiska kunskaper kring samhället och människors samspel. 

Andra universitetsutbildningar som respondenterna rekommenderar och anser lämpliga för 

socionomyrket, är beteendevetare programmet eller juristprogrammet. De anser att dessa 
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utbildningar ger bra grundläggande kompetens och kan bygga bra förutsättningar att kunna 

arbeta med socialt arbete på ett professionellt sätt. Studieresultatet visar dock tendenser på att 

ett fyrtal respondenters åsikter säger motsatsen, att en examen på universitetsnivå inte borde 

vara ett krav för att kunna arbeta som socionom inom socialt arbete. De har utvecklat sina svar 

och menar att “det räcker att vara medmänniska” och att man borde gå mer på personliga 

egenskaper och färdigheter när det gäller att arbeta med människor. “Den kunskap man har är 

inte alltid inlärd genom utbildning, kunskap kan man införskaffa även på andra sätt”, uttrycker 

de som svarat nej på frågan gällande utbildningsbakgrund. 

  

  

4.2. Resonemang kring kompetens 

  

Totalt 24 personer, beskriver att kunskap och kompetens kan utvecklas och öka genom 

lärdomar i livet, byta erfarenheter med andra verksamma inom socialt arbete samt praktiskt öva 

i det sociala arbetet genom att bemöta människor och skaffa sig arbetslivserfarenheter. Dock 

framgår tydliga resonemang kring att dessa 24 respondenter anser att en socionomexamen eller 

annan högskoleutbildning krävs.  

 

Övriga 7 anser att kunskap och kompetens endast kan utvecklas och öka på bästa sätt genom 

högskoleutbildning och andra forskningsbaserade utbildningar eller kurser, och de är även 

eniga om att universitetsutbildning är ett krav för att arbeta som socionom. Resultatet visar 

dock att de fyra personer som menar att “det räcker att vara medmänniska” för att arbeta som 

socionom, motiverar att kunskap och kompetens utvecklas och ökar under arbetets gång, 

genom livserfarenhet och arbetslivserfarenhet.   

 

De flesta av de 31 respondenterna är eniga när det kommer till, hur kompetens visar sig på 

arbetsplatsen. Majoriteten uttrycker och berömmer sina kollegor, att kompetens visar sig 

genom kollegor med bred kunskap som visar hjälpsamhet, ödmjukhet och är trygga och lugna. 

En person som besvarat enkäten, har uttryckt sig angående yrkesprofessionens kompetens. “Att 

man är ödmjuk inför det man företar sig men står på sig om man faktiskt vet att man är kunnig 

inom ett område. Vidare att ha de rätta värderingarna visas i hur man bemöter klienter, inte 

hur man pratar om dem på fikarasterna”. Ett professionellt bemötande av klienter, vara 

igenkännande, intresserad och skapa trygga relationer, beskrivs som en så kallas allians, är 

något som tas upp som viktiga punkter i koppling till att ha/samt uppnå god kompetens. 

Respondenterna anser att tack vare olika utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet på 

arbetsplatsen kan kompetens och kunskap utvecklas genom att lära sig av varandra. Att 

samverka med varandra och ta hjälp av andra professioner är något som anses viktigt, samt att 

kunna vara strukturerad och organiserad i yrkesutövandet. 

  

Denna enkätundersökning visar även på att 15 stycken av respondenterna anser att det saknas 

annan yrkesprofession än socionom på arbetsplatsen, dock visar 16 personer motsatsen. De 

uttrycker att det inte saknas någon annan yrkesprofession än socionom på arbetsplatsen, de är 

nöjda och beskriver att det är en bra blandning av olika professioner inom verksamheten, där 
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de arbetar både undersköterskor, mentalvårdare, socionomer. Yrkesprofessionerna 

kompletterar varandra och alla på arbetsplatsen behövs.  

 

I resultatet framkommer det även dessa 16 personer anser att de har den kompetens som krävs 

för den yrkesutövning som de utför, samt att anställning av en viss yrkesprofession kan variera 

beroende på vilket arbetsplats man arbetar på. Det framgår även att bred kompetens inom 

yrkesområdet är något som eftersträvas, samt att med hjälp av specialiserade professioner, 

såsom psykologer och jurister, kan kunskap och kvalité på arbetet förbättras. Respondenterna 

framför att, människor med specialkompetens inom olika områden kan vara till god hjälp vid 

tolkning av rättspraxis, behandling, utredning eller andra sociala hjälpinsatser. Psykologer 

framställs vara till mycket god hjälp gällande exempelvis samtalsstöd “till människor i psykiskt 

påfrestande situationer” men även i andra ärenden. Socionomers samverkan med andra 

områdes specialiserade yrkesprofessioner ger bra kvalité på socialt arbete men det får heller 

inte glömmas bort att socionomer är en kompetent och professionell yrkesprofession som har 

goda kunskaper gällande samhället och har förmågan att, genom ett helhetsperspektiv, se 

människan. En av respondenterna beskriver att, “vi har de kompetenser som krävs och 

använder oss av andra kompetenser vid behov, men dessa behöver inte vara en del av 

arbetsplatsen”. 

 

4.3. Validering som begrepp, i sin helhet 

  

Totalt 23 socionomer framför positiva resonemang kring validering i sin helhet. Resterande 8 

har en mer negativ helhetssyn på begreppet validering.  

 

Undersökningen visar på att ämnet validering inte tagits upp på arbetsplatserna i någon större 

utsträckning, då 23 stycken av 31 har svarat att Nej, på frågan om ämnet har tagits upp eller 

diskuterats på arbetet. En stor majoritet i undersökningen, har en positiv syn på validering i sin 

helhet. Majoriteten som motsvarar 25 respondenter, anser att validering av kompetens i sin 

helhet är positivt för samhället, då det är till en fördel vid exempelvis rekrytering, då fler kan 

få möjligheten till anställning utan en universitetsutbildning om kompetensen ändå finns där. 

Validering beskrivs som en positiv metod som kan synliggöra och värdera människors 

kompetens samt vara verksam för att stärka legitimiteten för olika yrkesroller. 

 

Undersökningen visar dock på att validering som metod kan innebära en del risker samt 

påverka kvalitén på socialt arbete. Socionomerna framför resonemang kring vad som krävs för 

att validering ska vara en hållbar metod. De anser att det krävs extremt tydliga kriterier för 

vilken kompetens, erfarenheter, utbildning etc. som ska värdesättas. Det krävs ett övergripande 

organ som fattar beslut om vilka kriterier och regler man förhåller sig till vid validering, detta 

för att resultatet av individuella kompetensbedömningar ska ske utifrån samma process.  

 

Övriga 8 respondenter ser validering av kompetens i sin helhet som något mer negativt. De 

uttrycker att de har svårt att se hur validering ska gå till och fungera utan en 

universitetsutbildning som grund. Validering i sin helhet kan kanske vara bra inom andra 
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yrkesgrupper, men om validering skulle innebära en enklare väg för att bli socionom och få 

utföra samma arbetsuppgifter som en högskoleutbildad socionom så skulle 

socionomutbildningen förlora sin poäng, vilket även skulle sänka socinomprofessionens status. 

  

  

4.4. Validering gällande yrkesprofessionen 

  

Undersökningen visar på att 18 respondenter ser en fördel med validering som ger möjligheten 

andra yrkesprofessioner att validera sin yrkeskompetens till yrkestiteln socionom, dock anser 

13 stycken att detta kan innebära stora risker för socionomprofessionen och påverka kvalitén 

på socialt arbete. 

 

Vad gällande respondenternas resonemang kring möjligheten för andra yrkesprofessioner att 

validera sin yrkeskompetens till yrkestiteln socionom, är resultatet något jämställt. Resultatet 

visar på att 18 stycken av 31 deltagare i studien, beskriver att så länge det innebär att man 

erhåller samma kunskap som socionomer, skulle möjligheten för andra yrkesprofessioner att 

validera vara till en fördel. Det här innebär att 13 stycken av 31 deltagare i studien ser denna 

möjlighet som något negativt för socionomprofessionen. Resultaten här visar att det, är något 

fler respondenter som ser negativt på möjligheten för andra yrkesprofessioner att validera sin 

yrkeskompetens till titeln socionom, i jämförelse med de 7 deltagare som beskrivit sin negativa 

inställning till validering i helhet, i föregående frågeställning. Motiveringen till den negativa 

inställningen kring validering gällande yrkesprofessionen är att, enbart en socionomutbildning 

bör ge yrkestiteln socionom. Genom att ta bort utbildningskravet sänks socionomens status.  

 

Socionomutbildningen är socialarbetarunik och inriktad samt ligger till grund för 

socionomprofessionen. Det är utbildningen som är kravet för att få den kompetens att kunna 

arbeta med utsatta människor. En av respondenterna framför ett resonemang till att vara emot 

detta: “Det är sällan man väljer bilmekanikern om man vill bli opererad”. 

  

De personer som ser positivt på att andra yrkesprofessioner kan få möjligheten att validera sin 

kompetens, resonerar att, har man en tidigare erfarenhet och kompetens som motsvarar den 

kompetens som en socionomutbildad besitter, är validering en bra metod för att synliggöra en 

individs kompetens. Det framkommer även att om man har en grund att stå på, som innebär 

likvärdiga kunskaper som högskoleutbildade, så borde en omvandling till högskolepoäng och 

ett tillgodoräknande kunna göras. Dock beskriver respondenterna att, ge andra yrkesgrupper 

möjligheten att validera sin kompetens, beror på vilken yrkesgrupp det gäller. Här måste det 

finnas tydliga kriterier. Det uttrycks att, om en person exempelvis är utbildad socialpedagog 

och har en bra juridisk grund, skulle validering av personens kompetens vara en positiv lösning, 

för att få en slutgiltig bedömning för att kallas yrkestiteln socionom.  
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4.5. Socionomprofessionens konsekvenser inom den offentliga sektorn 

  

Genom den här enkätundersökningen har respondenterna fått möjligheten att framföra vad det 

resonerar kring den så kallade “brist” på utbildade socionomer inom socialt arbete, som det är 

på arbetsmarknadens idag. Personerna som besvarat webbenkäten har uttryckt att 

utbildningsprioriteringar måste bättre matchas med arbetsmarknaden samt att unga måste 

uppmanas, informeras och lockas att utbilda sig till socionom, vilket man kan göra genom att 

framföra det viktiga i socionomens arbete. Socialtjänsten har dåligt rykte vilket man måste 

ändra på. Det framgår även i resultatet att respondenterna anser att socionomens status inte har 

den höga status som den borde ha med tanke på det viktiga och kompetenskrävande arbete som 

socionomen utför. Den låga lönen i förhållande till den svåra yrkesutövningen är också något 

som anses vara en orsak till att utbildade socionomer väljer att söka sig inom andra 

yrkeskategorier. Arbetsmiljön är inte den bästa heller, med tanke på den höga 

arbetsbelastningen. Respondenterna är eniga om att socionomens och det sociala arbetets 

negativa rykte gällande, lön, hög arbetsbelastning och krävande arbetsuppgifter är det som 

påverkar yrkesprofessionen inom den offentliga arbetsmarknaden.  

  

  

4.6. Legitimation, vilka effekter och vilken påverkan? 

 

Totalt 15 stycken i denna enkätundersökning framför att socionomen skulle få högre status och 

förtroende genom en legitimation. Medan resterande 16 resonerar att en legitimation kan ge 

negativa effekter på socionomprofessionen, bland annat ökade krav. 

  

Resultatet visar på att 15 stycken av respondenterna anser att en legitimation som socionom 

skulle styrka dess status och ge en löneutveckling. De beskriver att en legitimation är något 

som bevisar vad en profession är kapabel till och ger yrkesprofessionen en professionalitet. I 

samband med att socionomen bemöter människor i extrem utsatthet kan en legitimation 

säkerställa bemötandet och ger socionomen en trovärdighet i mötet med klienten. 

Respondenterna uttrycker att en införa en socionomlegitimation skulle betyda att socionomen 

skulle bli mer eftertraktad och det skulle stärka professionen. Det framställs även att en 

legitimation skulle ge en positiv effekt och påverkan på socialt arbete. Att det skapar en form 

av kvalitetskontroll och arbetet skulle bli mer seriöst och tydligt.  

 

Dock anser 16 respondenter att en legitimation av yrkesprofessionen skulle innebära risker och 

ge ytterligare ökande krav på socionomen. De uttrycker att det även kan vara farligt vid 

socionomens yrkesutövning då man genom sig legitimation ser sig som något mer kompetent 

och bättre än andra yrkesgrupper, därför räcker det med ett krav på examensbevis. Den effekt 

och påverkan som en socionomlegitimation skulle ge enligt respondenterna är, att det skulle 

bli svårare att rekrytera samt att det skulle innebära större styrning och ökade krav och kontroll 

på socionomprofessionen. 
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5. ANALYS 
I det här stycket har resultatet från undersökningen tillsammans med den tidigare forskningen 

analyserats. Uppbyggnaden av analysen sker utifrån den strukturen som tidigare redovisats i 

resultatet och genom uppsatsen i sin helhet. Detta för att det ska vara begripligt att 

lättförståeligt. 

  

  

5.1. Socionom som yrkesprofession 

  

Respondenterna i denna studie är utbildade socionomer och arbetar inom socialt arbete på ett 

eller annat sätt. De har yrkesprofessionen socialsekreterare, biståndshandläggare, kurator, 

enhetschef eller annat. Dessa personer framför, i den här undersökningen, ett tydligt 

resonemang kring vilken utbildningsbakgrund som bör vara ett krav för att kunna arbeta inom 

socialt arbete. Resultaten visar att majoriteten av respondenterna i enkätstudien anser att det 

borde vara ett krav på en socionomexamen för att få jobb inom socialt arbete, det vill säga, 

socialsekreterare, behandlare, kurator m.f. Dellgran (2016) beskriver att specifika egenskaper 

är framtagna, som ska vara uppfyllda för att en yrkesgrupp ska räknas som en profession. Dessa 

egenskaper är baserade på teoretiska grunder. En egenskap och krav som skall vara uppfyllda 

är att yrkesgruppen utför tjänster som grundas på vetenskaplig kunskap som är införskaffade 

genom en universitetsutbildning. 

  

Meeuwisse & Swärd, (2016) skriver att det sociala arbetet grundas på välgörenhetsarbete, i 

form av engagerade kvinnor som startade filantropiska föreningar för att hjälpa barn som for 

illa. Detta har sedan utvecklats allt mer genom samhällsutvecklingen. Legood, McGrath, 

Searle, & Lee, (2016) menar i sin studie att samhällets utveckling har medfört att de krav som 

ställs på socionomprofessionen idag inte är lika som det var förr. Idag förväntar sig allmänheten 

att socionomer har en högskoleutbildning där kunskapen baseras på vetenskaplig forskning, då 

det handlar om att socionomers yrkesutövning faktiskt ger påverkar och inverkar på 

människors liv. Respondenterna i denna studie framför även ett resonemang kring att 

socionomprofessionen har idag ökade krav i sin yrkesutövning, vilket beror på samhällets 

utveckling och behov. De uttrycker även att, de genom sin yrkesutövning kan ha påverkan på 

människors liv och har en direkt kontakt med klienten, samt att de bemöter människor i 

utsatthet, vilket kräver stort ansvar. Dellgran (2016) skriver att högskoleutbildade socionomer 

inom den offentliga sektorn är vad samhället uppfattar som socialt arbete. De har även 

uppfattningar om att det sociala arbetet innebär ett yrke där man har direktkontakt med klienten. 

  

Monopol är den andra egenskapen och kravet för att räknas som en profession. Monopol 

innebär en att professionen har en egenrätt i sin yrkesutövning vilket i de flesta fall innefatta 

att utföra särskilda arbetsuppgifter. Denna egenrätt (monopol) innebär att ha självständig 

kontroll över sitt yrkesutövande samt att yrkesprofessionen därmed är skyddad genom en 

legitimation (Dellgran, 2016). 15 stycken av respondenterna i den här studien anser att en 

legitimation skulle stärka socionomen som profession. Det skulle innebära en förhöjd status, 

en högre lön och bättre arbetsförhållanden. Dock anser 16 att det räcker med en 
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socionomexamen, en legitimation skulle bara innebära ökade krav på socionomen, och med 

tanke på den höga arbetsbelastningen vore det farligt att de skulle sättas ännu högre press på 

professionen. 

  

  

5.2. Socionomens kompetens och kvalitéer     

  

Majoriteten av studiens deltagare anser att det finns andra sätt att få ökad kompetens och 

kunskap än genom universitets-/högskoleutbildning. De genomgående svaren bland 

respondenterna som svarat ja resonerar att kompetens och kunskap kan fås genom olika 

erfarenheter från arbetet, genom lärdomar i livet eller från andra verksamma inom socialt 

arbete. Anledningen som de andra respondenterna beskriver som svarat nej menar att 

utbildning är en bra grund och att erfarenheter också byggs på genom arbetet. I forskningen 

framgår att socionomer anser att de är utbildning är viktigt och att det också är ett redskap för 

att utvecklas genom yrkesprofessionen (Dellgran & Höjer, 2005). Den professionalisering som 

syns mer och mer inom socialt arbete upplever många drivs på mycket av privata verksamheter.  

Dellgran & Höjer, 2005 menar att socionomer som vill avancera och upprätthålla en avancerad 

akademisk utbildningsnivå under karriären börjar ofta också arbeta privat, då de upplever att 

det finns större möjligheter till utveckling och påverkan av sitt arbete. 

  

Kompetens på arbetsplatsen beskrivs av respondenterna som förmågor av olika karaktär. Det 

innefattar att ha ett gott bemötande gentemot de individer som du möter i arbetet. Du bör även 

kunna vara inkännande och skapa bra relationer med de du möter en så kallad allians. Enligt 

Legood, McGrath, Searle, & Lee, (2016) är klientens förväntan på socionomer höga då 

samhällets utveckling också inneburit ett ökat behov av sociala insatser. 

I vår studie nämns samverkan mellan kollegor samt med andra professioner som en viktig 

tillgång. Att visa kompetens görs också genom att planera och strukturera ditt arbete på ett 

fördelaktigt sätt, gör du ett bra arbete så är du kompetent enligt respondenterna. 

  

Upplevelsen av hur kompetens görs på arbetsplatsen visade sig sammanlänkas med 

beskrivningen av hur en yrkesperson inom socialt arbete bör vara. Egenskaper som rankas högt 

är att du ska vara bra på att bemöta människor, trygg, lugn, ödmjuk, intresserad av andra 

människor, ha ett brett kunnande och du ska ha ett helhetsperspektiv. Vidare beskrivs att det 

krav som ställs på yrkesarbetare (socialsekreterare) gör att de behöver behärska dessa 

färdigheter. En av respondenterna menar gällande yrkesrollen “Att man är ödmjuk inför det 

man företar sig men står på sig om man faktiskt vet att man är kunnig inom ett område. Vidare 

att ha de rätta värderingarna visas i hur man bemöter klienter, inte hur man pratar om dem på 

fikarasterna”. I forskningen som använts av Astvik & Melin (2003) framkommer det också att 

socialsekreterarna tycker det är viktigt att upprätthålla en kvalitet i det arbete som de utför. När 

arbetskraven ökar och resurserna minskar så blir olika strategier nödvändiga för att hantera 

förändringarna. Ett tillvägagångssätt för att hantera den höga arbetsbelastningen är de 

kompensatoriska strategierna där målsättningen blir att skapa kontroll för att helt enkelt 

hantera arbetsbelastningen. 
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Saknaden av andra yrkesprofessioner på arbetsplatsen ansågs vara ambivalent, då fördelningen 

mellan de som ansåg att det behovet och de som inte såg behov var lika många. De som såg 

positivt på att validera in andra yrkesprofessioner ansåg framförallt att bred kompetens är något 

som är eftersträvansvärt. Respondenterna menar att yrkesgrupper som psykologer och jurister 

är mer specialiserade på områden som socionomen inte till fullo behärskar. Detta kan 

exempelvis vara när det behövs samtalsstöd “till människor i psykiskt påfrestande situationer” 

eller andra situationer som vid tolkning av rättspraxis blir dessa yrkesgrupper användbara. Det 

kan behövas annan expertis, detta för att undvika felbedömningar och då socionomen har en 

mer ytlig kunskap menar respondenterna. I den andra svarsgruppen som svarade negativt 

ansågs att; “vi har de kompetenser som krävs och använder oss av andra kompetenser vid 

behov, men dessa behöver inte vara en del av arbetsplatsen”. Socionomer har tillräcklig 

kunskap och kompetens klarar av arbetet utmärkt men andra professioner berikar då samverkan 

sker. Det innefattar nya kunskaper på andra områden såsom specialiserade yrkesprofessioner 

som ger ytterligare en dimension av bra kvalité på arbetet. Socionomens styrka är också att ha 

förmågan att se helhet gällande människan, anser respondenterna i den här studien. 

  

Astvik & Melin, (2003) menar att balansen mellan arbetsbelastningen och kraven på 

socialsekreterarna behöver finnas då det bitvis går att ha en hög nivå och nyttja de 

kompensatoriska strategierna. Trots att människor kan arbeta med god effektivitet under en 

viss press, kan det däremot vara nödvändigt att ta hjälp av andra yrkesprofessioner när 

arbetsuppgifterna blir allt för krävande eller då arbetsbelastningen blir för hög. I det längre 

perspektivet behövs dock lugnare perioder då det finns tid för återhämtning. Risken är annars 

att situationen blir ohanterlig och socionomen väljer att lämna sitt yrke inom socialtjänsten 

(Astvik & Melin, 2003). Några andra forskare som studerat detta är Dellgran & Höjer (2005) 

de har i sin studie funnit att socionomer som lämnar den offentliga förvaltningen gärna byter 

till privata verksamheter antingen som anställd eller som egen företagare. Skäl för detta är 

exempelvis bättre arbetsförhållanden och en snabbare professionsutveckling. De som väljer att 

driva sitt eget företag gör detta då de själva får möjlighet att nischa sina yrkesuppgifter och 

även har en större möjlighet att utveckla modeller/metoder/program. 

  

5.3. Hur socionomer resonerar kring validering gällande yrkesprofessionen 

  

Valideringen ska bland annat skapa social rättvisa och är en bedömning samt kartläggning av 

en individs kompetens och kvalifikationer (Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). I vår studie 

frågade vi socionomerna om information om validering har tagits upp på arbetsplatsen. Det 

visade sig att ytterst få hade fått information om ämnet på sin arbetsplats. I forskningen går det 

också att styrka att validering är ett begrepp som kunskapen är begränsad kring (Andersson, 

Sjösten & Ahn, 2003). Vidare så fanns en nyfikenhet på resonemang kring att andra 

yrkesprofessioner ska ha möjligheten att validera in sin egen yrkeskompetens som yrkestiteln 

socionom. Utifrån de svar vi fick in i enkätundersökningen, så visade det sig att resultatet var 

väldigt jämnt. Några fler av respondenterna anser att detta skulle vara negativt för 
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yrkesprofessionen. De menar att socionomutbildningen består av den kompetens som behövs 

för att inneha yrkestiteln socionom. 

  

De som deltagit i studien anser att socionomutbildningen är unik i sitt slag och bör då också 

vara kravet för att arbeta med utsatta människor. Skulle inte krav på utbildning finnas så sänks 

också socionomens status. Dellgran, 2016 beskriver att socionomprofessionen bygger på en 

statlig reglerad akademisk examen vilket utgörs av kunskap och kompetens som grundar sig i 

forskning och vetenskap, beprövade erfarenheter med andra ord. Yrkesutövning behöver inte 

alltid grundas på vetenskaplig kunskap då erfarenheter och andra kvalifikationer kan utgörs i 

socialt arbete. Sparrhoff & Fejes, (2016) uttrycker att andra yrkesgrupper också anställs inom 

socionomprofessionen då socionomer arbetar inom andra yrkesprofessioner också. 

Respondenterna som valde att svara positivt på frågan, menar att om individen har samma 

kunskap som en socionom så skulle valideringen vara en fördel för yrkesprofessionen. Men det 

bygger på att det finns en grundkunskap så att säga likvärdiga kunskaper som en socionom. 

Detta innefattar studier på en högskolenivå då tillgodoräknade av tidigare erhållna 

högskolepoäng blir värderat till formell kompetens. 

  

Respondenterna är tydliga med att möjligheten ska finnas för att andra yrkesgrupper att 

valideras in sin kompetens. Men det gäller att det finns tydliga riktlinjer gentemot vilka 

yrkesgrupper som ska ha prövats utifrån redan fastställda kriterier. I SOU 2017:18 finns de 

riktlinjer för valideringssystemet bör förankras politiskt och på nationellnivå, 

rekommendationerna från EU det bör anpassas efter de behov och prioritering som finns i 

Sverige. Vidare uttrycker Andersson, Sjösten & Ahn, (2003) att riktlinjerna bygger sin grund 

på att de erfarenheter eller utbildningar kan jämföras med varandra och att de har en legitimitet 

i sig själva. Valideringen kan göras på olika vis då det finns olika aktörer som utför detta inom 

yrkesområdet. Bedömningen ska göras utifrån individens egen nivå och kompetensen granskas 

vilket sedan dokumenteras. Beroende på dennes kunskapsnivå görs eventuellt en 

kompletterande utbildningsinsats av yrkesinriktad kompetens där målet är att individen ska bli 

anställningsbar på den tilltänkta arbetsplatsen (Jansson, 2004). 

  

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
  

6.1. Avslutande reflektion kring studien 

  

Denna studie visar på hur socionomer kan resonera kring validering av kompetens. Studien har 

utformats med en kvantitativ ansats då ett enkätformulär har skapats och som skickats ut till 

verksamma socionomer inom yrkesprofessionen som har avlagt en yrkesexamen som 

socionomer. Enkäten har berört angränsande ämnen som, yrkesprofession, legitimation, 

utbildning, kompetens, kvalitet på arbetet vilka kan knytas an till ämnet validering. Vid 

studerandet av ämnet validering har vi sett tendenser på att dessa angränsande ämnen är vanligt 

förekommande och relevant för att klargöra definitionen av begreppet. 
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Validering är ett omfattande ämnen och det är inte en självklarhet att samhällets och 

allmänhetens uppfattning om vad validering innebär, stämmer överens med verkligheten. Vi 

vill med denna forskningsstudie framföra socionomer resonemang och kunskap kring 

validering gällande yrkesprofessionen samt hur ämnet kan förstås i sin helhet. Genom studien 

framgår det även vad validering kan ge för konsekvenser gällande kompetens och kvalitét på 

arbetet samt påverkan på yrkesutövandet, utifrån socionomers perspektiv. 

  

Vår tanke och intresse bakom studien är att kunna framföra socionomers röst och belysa 

socionomprofessionen viktiga och professionella yrke samt vad validering i förhållande till 

yrkesprofessionen kan ge för konsekvenser på socionomens yrkesutövning. Målsättningen med 

studien har varit att slutligen kunna förmedla och visa på hur socionomer kan resonera kring 

olika aspekter som berör professionen. Syftet har även varit att uppmärksamma utmaningar 

inom yrkesprofessionen, utifrån sanna erfarenheter, samt ge en allmän inblick i ämnet och 

grundläggande kunskap om validering som begrepp. 

  

6.2. Förslag till kommande forskning 

  
För att kunna göra forskningen kring det här ämnet mer heltäckande och mer djupgående, är 

vårt förslag till kommande forskning att utföra, likt som denna studie, en kvantitativ 

enkätundersökning, men ge utrymme att undersöka fler antal socionomer. Vi skulle även se det 

intressant att rikta studien till en större målgrupp och göra ett större geografiskt representativt 

urval som speglar yrkesprofessionen, som ger en ökad validitet och bredd i undersökningen. 
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8. BILAGA 1 

Informationsbrev till målgruppen 

  

Hej! 

Vi är två studenter som går termin sex på socionomprogrammet på Umeå universitet. Under 

denna termin skriver vi vår kandidatuppsats, där vårt syfte med studien är att undersöka hur 

socionomer resonerar kring validering gällande yrkesprofessionen, samt vad de anser att 

validering kan ge för konsekvenser gällande kompetens och kvalitet på socialt arbete. Därför 

vänder vi oss till just dig, som har en socionomexamen. 

  

Vi har valt att även kontakta enhetschefer (med socionomexamen) för att nå ut till socionomer 

som arbetar med socialt arbete, vilket utgör vår urvalsgrupp. I denna studie samlas all data in 

genom en webbenkät, med frågor som berör ämnet validering. 

  

Validering är ett sätt att identifiera, beskriva, bedöma, dokumentera och erkänna individers 

kompetens. Det innebär även en möjlighet att kunna förkorta utbildningar då den reella 

kompetensen fastställs. 

  

Vi bifogar en länk (nedan) till webbenkäten. Klicka på länken så kommer formuläret upp i ett 

nytt fönster. 

Obs! Till er enhetschefer som deltar i studien, klicka på länken nedan för att själv fylla i 

webbformuläret. Sedan vidarebefordrar du länken till fem medarbetare på din arbetsplats, som 

uppfyller urvalskriterierna (socionomexamen och arbetar med socialt arbete). 

  

Du som väljer att delta i denna enkätundersökning är anonym och deltagandet är frivilligt. Du 

kan när du vill avbryta deltagandet genom att klicka bort enkätformuläret. All insamlad data 

kommer att bearbetas och användas i undersökningssyfte. Enkätformuläret kommer i efterhand 

att raderas, dock kommer alla resultat att sammanställas och framföras i den slutgiltiga 

kandidatuppsatsen som i sin tur publiceras på Umeå universitet och för allmänheten. Du som 

deltar har, fr.o.m. dagens datum, 2 veckor på dig att fylla i enkätformuläret. 

  

Vi tackar dig för att du tar dig tid och deltar i vår studie! 

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till oss. 

  

Vänliga Hälsningar// 

  

Joy Bergh och Matilda Svedberg 

Socionomstudenter Termin 6, Umeå Universitet 

joyxxxx@icloud.com 

070 - XXX XX XX 

matildaxxxxxxxx@gmail.com 

070 -  XXX XX XX 
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9. BILAGA 2 

  

Webbenkät - Validering av kompetens 

  

Vi är två studenter som går termin sex på socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi 

uppskattar att ni tar er tid och svarar på denna enkät! Tack på förhand! 

  

Denna enkät studie syftar till att undersöka hur socionomer resonerar kring validering gällande 

yrkesprofessionen, samt vad de anser att validering kan ge för konsekvenser gällande 

kompetens och kvalitet på socialt arbete. Enkäten vänder sig bara till dig som har en 

Socionomexamen. 

  

Validering är ett sätt att identifiera, beskriva, bedöma, dokumentera och erkänna individers 

kompetens. Det innebär även en möjlighet att kunna förkorta utbildningar då den reella 

kompetensen fastställs. Validering är därmed ett sorts verktyg för att identifiera individens 

kunskap kring bland annat anställningsbarhet, genom ett tillgodoräknande. Genom att först 

mäta individens kunskaper vilket får ett bytesvärde, kan sedan dess motsvarighet, exempelvis 

en kurs eller utbildning på högre nivå, matchas. 

  

Du som deltar i denna enkätundersökning är anonyma och deltagandet är frivilligt. Du kan när 

du vill avbryta deltagandet genom att klicka bort enkätformuläret. All insamlad data kommer 

att bearbetas och användas i undersökningssyfte. Enkätformuläret kommer i efterhand att 

raderas, dock kommer alla resultat att sammanställas och framföras i den slutgiltiga 

kandidatuppsatsen som i sin tur publiceras på Umeå universitet och för allmänheten. 

  

Vi tackar dig för att du tar dig tid och deltar i vår studie! 

  

Hälsningar, Matilda & Joy 

  

  

  

YRKESERFARENHET 

Vad är din yrkesprofession? 

Socialsekreterare 

Biståndshandläggare 

Kurator 

Enhetschef 

Annat 

  

Antal arbetade år som socionom inom socialt arbete? 

Svar: 
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UTBILDNINGSBAKGRUND 

Anser du att det krävs en examen på universitetsnivå för att arbeta som din yrkesprofession och 

för att utföra dina arbetsuppgifter? 

Ja 

Nej 

Om du svarat Ja (på ovanstående fråga) Vilken utbildning? Utveckla. 

Svar: 

Om du svarat Nej (på ovanstående fråga) Varför inte? Utveckla. 

Svar: 

  

KOMPETENS 

Kan man få ökad kompetens och kunskap på annat sätt än genom 

universitets/högskoleutbildning enligt dig? 

Ja 

Nej 

  

Om du svarat Ja (på ovanstående fråga) Hur? Utveckla. 

Svar: 

Om du svarat Nej (på ovanstående fråga) Utveckla. 

Svar: 

  

Hur kan kompetens visa sig på din arbetsplats? 

Svar: 

  

Hur beskriver du en person som har en yrkesprofession inom socialt arbete? 

Svar: 

  

Anser du att det saknas någon annan yrkesprofession än socionom på din arbetsplats? 

Ja 

Nej 

  

Om du svarat Ja (på ovannämnda fråga) beskriv kort vad/varför? 

Svar: 

Om du svarat Nej (på ovannämnda fråga) beskriv kort vad/varför? 

Svar: 

  

VALIDERING 

Har information om validering tagits upp på din arbetsplats? 

Ja 

Nej 

  

Hur ser du på validering av kompetens, i sin helhet? 

Positivt 

Negativt 
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Om du svarat positivt (på ovannämnda fråga) beskriv fördelarna. 

Svar: 

Om du svarat negativt (på ovannämnda fråga) beskriv nackdelarna. 

Svar: 

  

Hur ser du på möjligheten för andra yrkesprofessioner att validera in sig som socionomer? 

Positivt 

Negativt 

  

Om du svarat positivt (på ovannämnda fråga) Utveckla. 

Svar: 

Om du svarat negativt (på ovannämnda fråga) Utveckla. 

Svar: 

  

Hur resonerar du kring den så kallade ”brist” på utbildade socionomer inom socialt arbete? 

Svar: 

  

LEGITIMATON 

Anser du att det skulle behövas legitimation för att arbeta som socionom? 

Ja 

Nej 

  

Om du svarat Ja (på ovannämnda fråga) Utveckla. 

Svar: 

Om du svarat Nej (på ovannämnda fråga) Utveckla. 

Svar: 

  

Följdfråga, om du svarade "JA". Vad tror du att en legitimation skulle ge för effekt och 

påverkan i arbete? 

Svar: 

  

UTVÄRDERING 

Under denna enkät har du besvarat frågor och delgivit dina åsikter om ämnet validering och 

dess påverkan på socialt arbete som profession. 

  

Hur viktigt är det här ämnet att ta upp, enligt dig? 

Helt oviktigt 

Ganska viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

  

Hur anser du att det var att svara på denna enkät? Beskriv kort 

Svar: 


