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Sammanfattning 

Socionomyrket är ett brett yrke som inrymmer flera olika verksamhetsområden och arbets-

uppgifter. Genom utbildningen professionaliseras socionomen, vilket innebär att socionomen 

tillägnar sig en viss kompetens och lär sig att uppträda enligt vissa regler. Efter utbildningen 

skapar sig den yrkesverksamma sina egna personliga värderingar och erfarenheter som bidrar 

till skapandet av den framtida yrkesidentiteten som socionom. Socionomen möts ofta av en 

negativ syn från andra personer och från media. Socionomer och socialtjänsten är en grupp 

som ofta förknippas med något negativt, bland annat på grund av att de arbetar med utsatta 

människor i samhället och fungerar som samhällets skyddsnät genom att fånga upp människor 

som är i behov av stöd och hjälp. Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma 

socionomer inom socialtjänsten skapar sin yrkesidentitet. Denna undersökning frågar även hur 

socionomer förhåller sig till yrkesidentiteten, vilka faktorer som påverkar skapandet av yrkes-

identiteten samt vad som påverkar skapandet av yrkesidentitet på arbetsplatsen. Insamling av 

material till studien har gjorts via litteratur samt genom fyra kvalitativa intervjuer med yrkes-

verksamma socialsekreterare inom socialtjänsten. Resultatet av studien visar på att egna erfa-

renheter, organisationers påverkan, makt och medarbetares roll är viktiga komponenter i ska-

pandet av yrkesidentiteten.  
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1. Inledning 

Begreppet socialt arbete började för första gången att användas under 1800-talet, men då i 

form av benämningar så som fattigvård och välgörenhetsarbete (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Filantropi startades för att kunna hjälpa fattiga som under 1800-talet hade drabbats av den 

materiella nöden. Det var framförallt borgerliga kvinnor som startade välgörenhetsarbete i 

form av ”Fruntimmersföreningar” (Pettersson, 2001). Dessa ”Fruntimmersföreningar” hade 

som syfte att genom arbete med de fattiga samla kunskap om hur fattigdomen såg ut, under-

söka vilket hjälpbehov som fanns i fattigdistriktet, kontrollera att de som var i behov av hjälp 

fick den hjälp de behövde samt att uppmuntra till arbetsamhet och stödja hemmen och bar-

nens skolgång (Pettersson, 2001). Allt eftersom välgörenhetsarbetet fortgick bidrog det till att 

det uppstod behov av kunskaper inom det sociala arbetet, vilket bidrog till framväxten av so-

ciala utbildningar och sociala professioner, och det var i detta sammanhang det sociala arbetet 

föddes (Meeuwisse & Swärd, 2006). Socialarbetarna tilldelades rollen att kontrollera männi-

skors beteenden samt hitta lösningar på deras problem. Detta för att lättare kunna skapa ord-

ning och disciplin samt förbättra mänskliga villkor (Meeuvisse & Swärd, 2006). 

 

Begreppet socialt arbete är svårt att definiera då begreppet inrymmer så många olika uppgif-

ter. Det kan röra sig om svårigheter som kan påverka människor under en längre eller kortare 

tid i livet. Dessa svårigheter kan bland annat handla om funktionshinder, åldrande, sjukdom, 

ekonomiska problem, relationsproblem och missbruk (Morén, 2010). Socionomyrket är ett 

brett yrkesområde som innefattar flera olika verksamheter och arbetsuppgifter som i sin tur 

leder till olika yrkestitlar som bland annat kurator, socialsekreterare, biståndshandläggare 

samt många fler (Morén, 2010). På grund av att socionomyrket är ett brett yrke med flera oli-

ka arbetsområden leder det till att socionomerna, beroende på vad socionomen arbetar med, 

skapar en egen identitet utifrån vilket arbetsområden socionomen arbetar inom (Svensson, 

2008). För att socionomen ska kunna bilda sig en sin egen yrkesidentitet är egna personliga 

erfarenheter en stor bidragande del till skapandet av den egna identiteten (Wiles, 2013). Den 

professionella måste förhålla sig till det faktum att det inom yrkesområdet finns flera olika 

teorier, perspektiv och metoder. Den professionella måste kunna motivera sina handlingar 

utifrån den kunskap som anses vara gällande för yrkesområdet och vad som anses vara yrkes-

etiskt försvarbart (Rokenes, 2007). 

 

I yrkesrollen har socionomen olika förväntningar på sig i sitt yrke. Socionomen ska som yr-

kesaktiv bland annat kunna leverera i frågan om ett visst utförande, ha vissa personliga egen-

skaper och kunskap i olika frågor (Eriksson & Flisbäck, 2011). Detta är en komplex händel-

sekedja av förväntningar, beteende, tolkningar och personliga attribut. Det skapar i sin tur ett 

rollskapande där individer skissar fram sin roll i mötet mellan förväntningar från andra och 

från sig själv (Eriksson & Flisbäck, 2011). Till skillnad från yrkesrollen är yrkesidentiteten 

inte beroende av organisationer, utan det är den bild som socionomen själv bär med sig av sig 

själv som yrkesperson (Svensson et al., 2008). Det som på så sätt blir specifikt för varje en-

skild socialarbetare är på vilket sätt dennes yrkesidentitet fyller rollen och bildar basen för den 

personliga delen i yrkesrollen (Svensson et al., 2008). 

 

Professioner är yrken som grundar sin verksamhet på vetenskapliga grunder (Brante, 2009). 

Det sociala arbetet och socialarbetares profession har under årens gång ifrågasatts, detta bland 

annat på grund av att yrket innehåller många olika arbetsområden, vilket gör yrket svårt att 

definiera, men även på grund av att socionomyrket inrymmer många olika yrkestitlar i sig 

(Svensson, Johansson & Laanemets, 2008). För att ett yrke ska räknas som en profession 

krävs det att du arbetar utifrån vetenskapligt grundad kunskap (Brante, 2009). Eftersom soci-

alt arbete inte har några tydliga kännetecken jämfört med exempelvis en läkares arbetsuppgif-
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ter har det sociala arbetet varit svårt att definiera och därför även svårt att professionaliseras 

(Brante, 2009). 

 

Socionomen kan bland annat arbeta som socialsekreterare inom socialtjänsten. Socialtjänsten 

är en stor organisation som arbetar för att i samhället fånga upp människor som är i behov av 

hjälp eller stöd rörande personliga eller praktiska problem (Morén, 2010). Socialtjänsten för-

söker hjälpa många olika grupper i samhället. Socialsekreterare är en benämning på sociono-

mer som arbetar inom vissa delar inom socialtjänsten för att hjälpa och stötta människor (Mo-

rén, 2010). Enligt arbetsförmedlingens definition arbetar en socialsekreterare med att ge stöd 

och hjälp till personer och familjer som befinner sig i svåra situationer i livet (Arbetsförmed-

lingen, 2013). Socialsekreteraren arbetar genom samtal och andra former av stöd med att hjäl-

pa klienten att själv hitta en lösning. Arbetet innehåller många olika möten med människor. 

En stor del av arbetet som socialsekreterare består av utredningsarbete. Socialsekreteraren 

arbetar ofta inom kommunens socialtjänst, med allt från familjerätt och adoptionsfrågor till 

uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar (Arbetsförmedlingen, 2013).  

 

Genom socionomutbildningen anammar socionomen sig en viss kompetens som socionom 

och lär sig bland annat att uppträda enligt vissa regler i förhållande till sin framtida yrkesroll 

(Svensson, 2008). Att förhålla sig på ett visst sätt som yrkesaktiv påverkar samtidigt hur so-

cionomen ser på sig själv och uppfattar sig själv som socionom. Yrkesidentitet skiljer sig från 

profession. Den yrkesaktiva och den professionella förhåller sig till sin profession som socio-

nom, men på grund av olika arbetsplatsers ramar och regler och olika yrkestitlar konstruerar 

den yrkesverksamma sin egen yrkesroll och yrkesidentitet (Svensson et.al., 2008). Yrkesiden-

titeten är den bild som den enskilde bär med sig om sig själv som yrkesperson. Bilden innefat-

tar både egna erfarenheter men även de institutionaliserade uppfattningen som råder på ar-

betsplatsen. Yrkesidentiteten utvecklas och förändras allt eftersom socionomen får utbildning 

och yrkeserfarenhet (Svensson et al., 2008). 

Trots denna långa tradition av en vilja att hjälpa andra människor så är socionomer ofta en 

yrkeskategori som ofta är i blåsvädret. Det finns ett flertal fall som media har tagit upp där 

bland annat socialtjänsten har brustit, ett av dessa är fallet Ellen (Carlqvist, 2013, 4 septem-

ber). Ellens pappa anklagas för att ha sexuellt utnyttjat sin dotter och trots att domstol friat 

honom från anklagelserna så låter socialtjänsten honom inte träffa sin dotter utan övervakat 

umgänge. Detta kan bland annat ha lett till att socionomyrket inte medför en positiv klang och 

att många personer har fördomar gentemot bland annat socialsekreterare. Detta har skapat 

funderingar kring hur socionomen formar sin yrkesidentitet trots att det finns många förutfat-

tade meningar om hur en socionom bör vara. Detta har lett till studiens syfte att undersöka hur 

yrkesverksamma socionom inom socialtjänsten skapar sin yrkesidentitet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur yrkesverksamma socionomer inom socialtjänsten 

skapar sin yrkesidentitet. 

 

 Vilka faktorer är bidragande till identitetsskapandet?  

 Vad påverkar skapandet av yrkesidentiteten på arbetsplatsen?   

 Hur förhåller sig den yrkesverksamma socionomen till yrkesidentiteten? 
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1.2 Avgränsningar 

Den här studien avser enbart yrkesverksamma socionomer inom socialtjänsten som rör områ-

dena barn och unga samt vuxna. För att skildra och spegla skapandet av yrkesidentiteten hos 

den här gruppen socionomer avgränsar sig denna studie till en mindre kommun i Västerbot-

tens län samt till en mellanstor kommun i Västernorrlands län. Denna avgränsning har gjorts 

på grund av att socialtjänsten är en stor arbetsgivare för socionomer samt att denna grupp so-

cionomer utsätts mycket för negativ uppmärksamhet. Socionomer som arbetar inom andra 

verksamhetsområden i och utanför socialtjänsten har därmed exkluderats. Undersökningen 

fokuserar på att undersöka hur yrkesaktiva socionomer inom socialtjänsten formar sin yrkes-

identitet, vilka faktorer som påverkar formandet av yrkesidentiteten och hur de motstridighe-

ter som finns inom yrket påverkar både inom socionomen själv, av organisationen och i mötet 

med klienter. 

2. Preciserande av begrepp 

2.1 Identitet 

För att lättare kunna angripa identitetsbegreppet har Nationalencyklopedins beskrivning av 

identitet legat till grund för hur yrkesidentiteten vidare tolkas. Identitet består i första hand hur 

individen upplever sig själv med en skarp gräns till andra, att själv bestämma över sina tankar 

och handlingar. Att vara i grunden densamma trots de förändringar som inträffar under livet 

och att ha bara ett jag. I andra hand består identitet av medvetenhet om den egna personlighe-

ten, det vill säga om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand har format 

personligheten.  Närbesläktad med identiteten är självet, som är upplevelsen av den egna per-

sonen, såväl kroppen som personligheten. Identiteten ingår i individens jagstyrka, som för sin 

utveckling är beroende av att uppväxtförhållandena kan skapa trygghet och sätta gränser mot 

orealistiska krav, så att den framväxande identiteten kan bekräftas (Nationalencyklopedin, 

u.å.).  

3. Metod 

Denna studie är kvalitativ och fokuserar på att undersöka hur yrkesverksamma socionomer 

skapar sin yrkesidentitet samt vilka faktorer som påverkar skapandet av yrkesidentiteten. Det 

insamlade materialet har bestått av fyra semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 

socionomer för att på ett lättare sätt angripa empirin. Under studien har forskarna tillsammans 

undersökt forskningsfältet för att identifierarna möjlig referenslitteratur samt för att välja stu-

diens riktning. Tillsammans har forskarna utfört och förberett semistrukturerade intervjuer. 

Där efter har intervjuerna delats upp och transkriberats var för sig, för att sedan koda och ka-

tegorisera materialet tillsammans. Det slutgiltiga materialet har skrivits var för sig samt 

gemensamt. Det har alltid varit av största vikt att materialet vid upprepade tillfällen lästs ige-

nom av de båda forskarna, detta för att säkerställa att forskarna kan ställa sig bakom den slut-

giltiga uppsatsen. 

3.1 Redovisning av sökmotorer 

För att få tillgång till både internationell och nationell forskning kring yrkesidentitet bland 

socionomer har Umeå universitetsbiblioteket, databaserna SocIndex samt Artikelsök använts. 

Även Google scholar, Nationalencyklopedins och Arbetsförmedlingens internetsidor har an-

vänts för att hitta samt för att kunna definiera begrepp som varit aktuella för undersökningen. 

Sökord som användes var yrkesidentitet, yrkesidentitet bland socionomer och professional 

identity. 
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3.2 Målinriktat urval 

För att på bästa möjliga sätt intervjua personer som stämmer överens med studiens syfte och 

de forskningsfrågor valdes därför ett målinriktat urval för denna studie. Vid en kvalitativ stu-

die där metoden bygger på intervjuer rekommenderas ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

För att hitta personer som arbetar som socialsekreterare inom socialtjänstens individ och fa-

miljeomsorg har forskarna kontaktat denna målgrupp för att det ska passa till studiens syfte. 

Genom ett målinriktat urval ökade möjligheten för forskarna att komma i kontakt med dessa 

personer. 

3.3 Urvalsförfarande 

Populationen för denna studie utgjordes av socialtjänsten i en mindre kommun i Västerbottens 

län samt i en mellanstor kommun i Västernorrlands län. Denna avgränsning gjordes för att få 

variation bland deltagande intervjupersoner, detta för att få en variation gällande ort samt ar-

betsuppgifter beroende på kommunernas olika storlek. På grund av denna avgränsning inne-

bar det att andra kommuner inte hade någon möjlighet att delta i studien. För att studien skulle 

passa med studiens syfte och frågeställning användes ett målinriktat urval (Bryman, 2011). 

Efter att ha överblickat socialtjänstens olika områden valde författarna ut områden som ansågs 

vara relevanta för studien, vilket var socialtjänsten med inriktning mot barn, unga och vuxna. 

Genom de olika områden som valdes ut togs det därefter kontakt med verksamhetschefen över 

dessa områden skriftligt via mail som i sin tur vidarebefordrade mailet till sina medarbetare. I 

mailet framkom bland annat information om studiens syfte samt hur lång tid intervjuerna pla-

nerades att ta (se bilaga 1). Detta innebar att det var enbart de personer som fick mailet som 

hade möjlighet att delta i undersökningen. För att nå ut till dessa personer via mail var fors-

karna beroende av att kommunernas hemsidor var uppdaterade. De personer som hade tagit 

del av det utskickade mailet och som hade möjlighet att medverka kontaktade i sin tur sedan 

forskarna på angiven mailadress som fanns i mailet och en tid för intervju bokades in.  Innan 

intervjuerna ägde rum skickade forskarna ut ett mail med frågor till intervjupersonerna som 

hörde till intervjun för att intervjupersonerna skulle få tid till att reflektera över frågorna samt 

vara mer förberedda inför intervjun. 

3.4 Semistrukturerade intervjuer 

I denna undersökning har semistrukturerade intervjuer använts för att forskarna ska kunna 

täcka av de områden som bör beröras. Vid en semistrukturerad intervju har den som intervjuar 

en uppsättning teman som ska beröras, även kallad intervjuguide. Vid en semistrukturerad 

intervju har intervjuaren även möjlighet att ställa ytterligare frågor som anses vara viktiga 

svar än de frågor som finns med i intervjuguiden (Bryman, 2011). Med en semistrukturerad 

intervju innebär det att en viss del i det insamlade materialet går att jämföra mellan de olika 

intervjuerna, detta på grund av att alla deltagande intervjupersoner berörs av de olika temana 

som finns i intervjuguiden. En semistrukturerad intervju ger intervjupersonen frihet att utfor-

ma svaren på sitt eget sätt samt ger intervjupersonen möjlighet att öppet tolka de frågor som 

ställs och svara utifrån vad de själva anser vara relevant. Med denna form av intervju är inter-

vjuprocessen flexibel. Tonvikten ligger på hur intervjupersonen uppfattar och sedan tolkar de 

frågor och händelser på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och 

förståelse av händelser, mönster och beteenden (Bryman, 2011). 

3.5 Intervjuförfarande 

Denna undersökning baserar sig på fyra semistrukturerade intervjuer med fyra socialsekrete-

rare som arbetar inom socialtjänsten med inriktning mot barn och unga samt vuxna. Av delta-

gande intervjupersoner var alla kvinnor. På grund av att yrkesidentitet är ett begrepp som kan 

upplevas svårt att greppa valde forskarna att innan intervju skicka ut ett mail till deltagande 
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intervjupersoner för att väcka tankar och funderingar hos intervjupersonerna om vilka områ-

den som skulle beröras under intervjun. Till intervjuerna användes en intervjuguide med frå-

gor som var utformade på så vis att intervjupersonerna hade möjlighet att forma svaret på frå-

gorna på sitt eget sätt (Se bilaga 2). Intervjuguiden var uppdelad i fyra delar som bestod av en 

bakgrundsdel samt tre olika teman som hörde till undersökningens syfte. Bakgrundsfrågorna 

fick vara inledande i intervjuerna. Frågorna behövde inte komma i den ordningsföljd som de 

hade i intervjuguiden. Det fanns även utrymme för att ställa ytterligare frågor inom de teman 

som valts ut, så som uppföljningsfrågor beroende på vad intervjupersonen svarade. Intervju-

erna pågick mellan 30-50 minuter och hölls på de deltagande intervjupersonernas arbetsplat-

ser förutom en som hölls utanför arbetsplatsen på intervjupersonens initiativ. Dessa platser var 

enskilda med få störningsmoment. Alla intervjuer spelades in. 

3.6 Analysmetod 

I kvalitativa intervjuer är innehållsanalys det vanligaste tillvägagångssättet för att analysera 

insamlat material (Bryman, 2011). Intervjuerna transkriberades i största möjliga mån orda-

grant. Efter att intervjuerna hade transkriberats lästes intervjuerna igenom för att få en helhet 

över materialet. För att analysera det insamlade materialet har intervjuerna omvandlats till 

data genom kodning och kategorisering. Texterna kodades därefter genom att meningsbärande 

enheter plockades ut, de som ansågs vara relevant utifrån syftet och frågeställningarna. De 

koder som hade något gemensamt organiserades så att dessa bildade en egen kategori. Dessa 

kategorier utgjorde sedan ett tema som beskriver det konkreta innehållet i intervjupersonernas 

berättelser. Analysen bidrog till att skapa en bredare förståelse kring de intervjupersonerna sa 

och vad som framkom i deras svar. 

3.7 Forskningsetiska reflektioner 

Forskningen är viktigt för den enskilda individen samt för att utveckla samhället. På grund av 

detta så är det viktigt att forskningen håller en hög kvalitet, att den är väsentlig samt att den är 

berättigad. Dessa krav har samtalts ihop och utvecklats till ett antal etiska forskningsprinciper 

Dessa är till för att skydda den enskilda individen från psykisk eller fysisk skada (Vetenskap-

liga rådet, 2002). I denna studie informerades intervjupersonerna om att forskarna följer de 

forskningsetiska kraven som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet vid intervjutillfället (Bryman, 2011). Alla deltagande intervjupersoner 

fick innan intervjuerna ägde rum information om undersökningen syfte och hur undersök-

ningens olika moment går till. De fick information om att det var frivilligt att delta och de fick 

när som helst avsluta deltagandet. Intervjupersonerna fick information om att deras svar en-

dast skulle hanteras av forskarna samt att uppgifter om deras namn samt andra personliga 

uppgifter skulle förbli anonyma för att undvika oönskade konsekvenser för de deltagande in-

tervjupersonerna. Information gavs även om att materialet och intervjupersonernas svar endast 

presenteras och användas i forskningssyfte. Medverkande intervjupersoner var därmed med-

vetna om vad ett deltagande i undersökningen innebar. 

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet ställer frågan om studiens trovärdighet. Den ställer bland annat frågor om studien 

mäter vad den avser att mäta och om undersökningen undersöker vad den påstås undersöka 

(Kvale & Brinkamann, 2009). Denna studies trovärdighet kan härledas till studier som görs på 

en liknande målgrupp. Eftersom denna studie enbart är riktad till socialsekreterare inom soci-

altjänsten som arbetar mot barn och unga samt vuxna är den därför svår att vara giltig för en 

likande studie med socionomer som arbetar inom andra verksamhetsområden. Denna studie 

riktar sig enbart till socionomer inom socialtjänsten där syftet var att undersöka hur sociono-

mer inom socialtjänsten skapar sig en yrkesidentitet. På grund av tidsbrist har respondentvali-
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dering inte kunna genomföras. Detta kan innebära att forskarna feltolkar materialet då inter-

vjupersonerna inte haft möjlighet att bekräfta eller dementera materialet (Bryman, 2009). För 

att forskarnas egna värderingar inte ska inverka på det insamlade materialet har forskarna 

emellan diskuterat egna värderingar för att medvetandegöra dess inverkan av studiens resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet Den behandlas ofta i relation till 

om studiens resultat kan återges vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brink-

mann, 2009). För att öka tillförlitligheten i studien har forskarna följt gällande regler, som 

exempelvis vetenskapliga metoder samt gett information till intervjupersonerna om de forsk-

ningsetiska principerna (Bryman, 2009). Eftersom yrkesidentitet är ett komplext begrepp har 

forskarna för att säkerställa tillförlitligheten i studien skickat ut en mail till intervjupersonerna 

innan intervjuerna för att säkerställa att intervjupersonerna uppfattat undersökningens syfte 

och begreppet yrkesidentitet. I intervjuer har samtliga deltagande intervjupersoner gett lik-

nande svar angående begreppet yrkesidentitet, vilket visar på att de uppfattat begreppet lik-

värdigt samt att intervjupersonerna och forskarna uppfattat varandra rätt. Eftersom transkribe-

ringen av intervjuerna skett i största möjliga mån ordagrant samt skyndsamt efter intervjutill-

fället har forskarna lättare kunna säkerställa att de uppfattat intervjupersonerna rätt till skill-

nad från om forskarna skulle ha väntat en längre tid med att transkribera intervjuerna (Bry-

man, 2009). 

 

Gällande studiens generaliserbarhet bör resultaten diskuteras hur de kan överföras till liknan-

de situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns olika synsätt inom generaliserbarhet, 

den metod som denna studie utgår från är analytisk generalisering. Detta innebär att under-

sökningens resultat går att överföras till andra situationer, vilket innebär att resultatet inte en-

bart är kopplat till en enskild studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studie är generaliser-

bar i den bemärkelsen att studiens resultat går att överföras till liknande studier om sociono-

mers yrkesidentitet i Sverige. Något som kan påverka resultatet kan vara kommuners storlek 

samt socialsekreterarens arbetsuppgifter. Denna studie är enbart kopplad till de socialsekrete-

rare som arbetar inom socialtjänsten med inriktning mot barn och unga samt vuxna. Andra 

socionomer inom andra verksamheter kan uppleva yrkesidentitet annorlunda i jämförelse med 

denna studies målgrupp.   

4. Kunskapsläge 

4.1 Historisk tillbakablick 

Det är svårt att säga när begreppet socialt arbete började användas. Vid en tillbakablick i tiden 

började begreppet för det vi idag kallar socialt arbete att användas under 1800-talet, men då 

med benämningar som bland annat fattigvård, välgörenhetsarbete och hjälparbete (Meeuwisse 

& Swärd, 2006). Under 1800-talet startade den industriella revolutionen. På grund av nya 

villkor på arbetsmarkanden ledde detta till att husbondeansvaret flyttade från husbonden. Det-

ta ledde till att arbetsgivaren och kyrkan fick en förändrad roll i sociala frågor. Filantropi star-

tades i ett led att hjälpa de fattiga som hade drabbats av den materiella nöden samt den för-

sämrade moralen, vilket bidrog med en ökad rädsla för att de fattiga skulle göra uppror (Mee-

uwisse & Swärd, 2006). Organiserandet av välgörenhetsverksamheten byggde på föreställ-

ningar om vad de fattiga ansågs behöva, vilket i första hand var uppfostran och moralisk på-

verkan (Pettersson, 2001). De som ansågs lämpade för dessa uppgifter var de borgerliga kvin-

norna med sin utbildning och moderlighet. “Fruntimmersföreningar” bildades i mitten av 

1800-talet av väletablerade borgerliga kvinnor som fanns i alla städer (Pettersson, 2001). 
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Fruntimmersföreningarnas uppgifter var att genom arbetet med fattiga se vilket behov av 

hjälp de behövde, att säkerställa att insatsernas kom till de verkligt behövande, att uppmuntra 

de fattiga att vara ordningsamma att ta hand om hemmet och familjen. Både materiellt stöd 

och moralisk uppfostran ingick i hjälpprogrammet (Pettersson, 2001). 

 

Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, bildades 1903 som riktade sig till människor som 

var intresserade av sociala frågor. Med CSA påbörjades en ny och betydelsefull fas i den 

svenska filantropins historia. Förbundets uppgift var att sprida upplysning om den sociala 

frågan genom föredrag och skrifter inom många olika ämnen. CSA gav information om socia-

la frågor och de hade även ett bibliotek tillgängligt för människor som sökte kunskap om ti-

dens sociala angelägenheter (Pettersson, 2001). Under 1900-talets början betraktades begrep-

pet socialt arbete och den verksamhet som CSA bedrev kritiskt. CSA fick år 1907 ett visst 

erkännande som organisation då de tog emot en större donation från kungahuset (Meeuwisse 

& Swärd, 2006). CSA kom att spela en viktig roll för den socialpolitiska diskussionen och var 

fram till 1920-talet mycket framgångsrikt gällande att kräva samt introducera nya sociala re-

former. Oväntat nog förespråkade Centralförbundet statliga reformer som ryckte undan grun-

den för den filantropiska verksamheten (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

 

Under redan tidigt 1800-tal hade det uppstått ett område mellan det privata och det offentliga, 

ett område där staten senare kunde inventera. Det innebar att en sfär som tidigare hade betrak-

tats som privat började regleras. Det utvecklades nya institutioner och teknologier för att fost-

ra, disciplinera och förbättra enskilda individer (Meeuwisse & Swärd, 2006). Det nya synsät-

tet bidrog till att det uppstod ett behov av fördjupade kunskaper genom statistik, kartläggning-

ar och socialvetenskapliga undersökningar, vilket bidrog till framväxten av sociala utbild-

ningar och sociala professioner (Meeuwisse & Swärd, 2006). På grund av upptäckten av det 

sociala, preciserades ett fält för reformverksamhet, ett område för utbildning och professionell 

utveckling och socialvetenskapernas kunskapsobjekt. Det var i detta sammanhang som det 

sociala arbetet föddes. Socialarbetarna tilldelades rollen att både kontrollera människors bete-

ende och hitta lösningar för att “bota” deras problem. Detta för att kunna skapa ordning och 

disciplin och även genom socialvetenskaplig teori förbättra mänskliga villkor. När det på så 

sätt uppstod ett offentligt ansvar för medborgarna framstod den ursprungliga välgörenhetsidén 

som otillräcklig, det krävdes därför nya kompletterade lösningar (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

4.2 Utbildning 

I Sverige startade de första socialarbetarutbildningarna i Stockholm 1921. Med de första soci-

alarbetarutbildningarna fick socialarbetarna en ny yrkesidentitet för att kunna avgränsa sig 

från andra grupper. De som utbildade sig vid socialinstituten kallades från år 1921 ”Diplome-

rade från Socialinstitut”. Från år 1950 började benämningen socionom att användas och så 

småningom blev socialt arbete också ett eget examensämne (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

Under 1970-talet har de nordiska socialarbetarutbildningarna successivt akademiserats (Mee-

uwisse & Swärd, 2006). En av de förändringar som har störst betydelse för det sociala arbetets 

utveckling i Sverige skedde inom utbildningssystemet. Genom en stor högskoleutredning i 

mitten av 1900-talet ledde det till att socialt arbete kom att definieras som ett specifikt kun-

skapsområde. Socionomtiteln var tidigare indelad i tre olika linjer: socialt, förvaltning och 

teoretiskt. Dessa inriktningar skapade en yrkestitel som kom att användas i olika verksamheter 

(Pettersson, 2001). 

 

Idag är Socionomutbildningen generell, vilket ger en möjlighet att under sin karriär vidareut-

veckla specifika kompetenser inom det som individen vill inrikta sig mot. Detta skapar dock 

en utbildning som upplevs otydlig samt konturlös. Detta tillsammans med att socionomyrket 
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har förändrats, exempelvis genom ekonomiska kriser, gör att socionomers yrkesroll upplevs 

olika (Flodström Enquist, 2010). Runt om i världen har socialt arbete blivit allt mer etablerat 

som universitets- eller högskoleämne. I Sverige har universitetsämnet funnits i mer än tjugo-

fem år (Nygren, 2007). 

 

Välgörenhetsarbetet under 1800-talet bedrevs i hög utsträckning av kvinnor, och det hävdades 

att kvinnorna behövdes i arbetet med kvinnor och barn. Den senare socialpolitiken som växte 

fram blev i sin tur en manlig uppgift, medan kvinnorna har fortsatt dominera det praktiska 

arbetet och efter hand allt oftare det lönebaserade sociala arbetet. Det är fortfarande de kvinn-

liga studenterna som idag dominerar i socionomutbildningarna och i de sociala omsorgsut-

bildningarna (Meeuwisse & Swärd, 2006). 

4.3 Profession 

För att en yrkesutövares arbete ska kunna vara professionellt och yrkesetiskt krävs en stor 

medvetenhet om de problem som finns. De mest grundläggande i yrkesutövningen är att som 

yrkesverksam vara självreflekterande, handlingsreflekterande och yrkeskritisk. Yrkesutövare 

anammar vissa värden och normer som råder och grundar handlingar på exempelvis rättvisa 

eller yttrandefrihet (Rokenes, 2007). Professionalisering handlar om att tillägna sig en viss 

kompetens och kunna uppträda enligt vissa, oftast oskrivna, regler. Yrkessocialiseringen äger 

rum i anknytning till utbildningen och i mötet med en viss arbetsplats (Rokenes, 2007). 

4.4 Socionomyrkets professionalisering 

Precis som det är skrivet tidigare i texten så är socionomyrket ett brett yrke som inrymmer 

flera olika verksamheter och arbetsuppgifter. Detta leder i sin tur till olika yrkestitlar som ex-

empelvis kurator, socialsekreterare samt många fler (Morén, 2010). Oberoende inom vilket 

område socionomen arbetar inom är det vanligt att arbeta utifrån den aktuella verksamhetens 

mål och riktlinjer, vilket i sin tur kan leda till att socionomen glömmer sin profession. Socio-

nomutbildningen är en arbetsförberedande och en akademisk utbildning. Med en akademisk 

utbildning menas det att som yrkesverksam utför arbetet men en vetenskaplig grundad kun-

skap samt kritiskt tänkande. Det är då viktigt att som yrkesaktiv inte bli en ”tillfällighetsaka-

demiker”, vilket menas att studenten under utbildningen använder sig av det akademiska syn-

sättet och när studenten blir yrkesverksam glömmer detta och utgår från arbetsplatsens regler 

(Morén, 2010). 

 

Professioner är yrken som grundar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Profession är 

som begrepp och företeelse centralt för att förstå samhällsutvecklingen i stort som även sam-

hällsdynamik på organisations- och interaktionsnivå (Brante, 2009). På grund av de profes-

sionella yrkesgruppernas snabba framväxt har detta orsakat att många samhällsvetare talar om 

en kvalitativ förändring inom samhällsutvecklingen. På mikronivån av professioner finns fa-

miljepsykologer, psykoanalytiker, psykiatrier, läkare och socialarbetare. På makronivån åter-

finns samhällsplanerare, ekonomer, jurister och tekniker (Brante, 2009). På mikronivån kan 

yrkesutövare utföra personliga tjänster till klienter via direktkontakt, klienter kan även själv 

söka upp dessa yrkesgrupper för deras expertis. Makronivån av professionella har i sin tur 

mandat att reglera och utveckla ramarna för samhällslivet. Gemensamt för dessa grupper är att 

de bygger på sin auktoritet och vetenskaplig kunskap. Dessa yrken kan delas upp i klassiska 

och semiprofessioner (Brante, 2009). Till de klassiska professionerna hör läkare, ingenjör, 

arkitekt, ekonom och veterinär. Gemensamt för dessa är att de är yrken som baserar sig på 

inkomst och status. Till semiprofessionerna hör yrken så som sjuksköterska, socialarbetare 

och lärare. Gemensamt för semiprofessionerna är att de expanderar starkt i och med utveck-

lingen av trygghets och välfärdssystemen under efterkrigstiden (Brante, 2009). 
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Moderna sociologers definitioner av professioner lägger tonvikten på deras anknytning till 

högre formell utbildning, då vid främst universiteten. Orsaken till detta är att universitetsut-

bildning ger en formell meritering i form av ett examensbevis, som ofta utgör en ”ovillkorlig 

inträdesbiljett” till det professionella yrkeslivet (Brante, 2009). 

4.5 Professionen ifrågasatt 

Det sociala arbetets profession har många gånger under professionaliseringens framväxt blivit 

ifrågasatt. Under ett föredrag år 1915 i USA ifrågasattes det sociala arbetets professionalise-

ring där frågan om socialt arbete var en profession fick ett tydligt nej. Det baserades på grun-

der som att det sociala arbetet inte kunde betraktas som en profession liksom en läkares, ad-

vokats eller en prästs yrke gjorde, då det saknades flera betydelsefulla kännetecken på en så-

dan (Pettersson, 2001). Dessa sex kännetecken som skulle vara betydande för om socialt arbe-

te tillhörde en profession var individuellt ansvar, materialet kommer från vetenskap och lär-

dom, utifrån materialet kommer flera bestämda praktiska mål, det finns en teknik som kan 

förmedlas i utbildningen, tillhör en egen organisation samt en alltmer altruistisk dragkraft. 

Enligt denna motstridighet saknar socialt arbete individuell självständighet. Socialarbetarens 

professionella roll kom därför att betraktas som enbart förmedlande (Pettersson, 2001). 

 

Efter föredraget som ägde rum 1915 kom en rad aktiviteter för att stärka socialarbetarens pro-

fessionella identitet i USA. Professionella organisationer började bildas. I USA bildades flera 

organisationer för socialarbetare inom flera arbetsområden. De kunskaper och erfarenheter 

som fanns i USA spred sig senare vidare till bland annat Sverige för att stärka socialarbetarens 

profession (Pettersson, 2001). Det sociala arbetets identitet blev liksom i USA som Sverige 

ifrågasatt. Sverige är mer beroende av förändringar i lagstiftningen samt strukturella föränd-

ringar i stats- och kommunalförvaltning. Den sociala utbildningen i Sverige är till skillnad 

från USA en del i ett statligt reglerat system (Pettersson, 2001). 

 

Den ökade professionaliseringen och akademiseringen av yrkesutövandet samspelar med 

samhällets krav på kompetens för att kunna möta grupper i samhället som är i behov av hjälp 

från sociala institutioner (Svensson et al., 2008). Samhället ställer på så vis krav på yrke och 

yrkesroller, krav på vilket arbete som ska utföras i förhållande till det som uppfattas som soci-

ala problem och socialt arbete (Svensson et al., 2008). Det finns en önskan att de som bedriver 

socialt arbete ska vara utbildade socionomer och på så sätt markera att en socionom har ökad 

kompetens och tillhör en profession (Svensson et al., 2008). Socionomens egna erfarenheter 

av att exempelvis ha befunnit sig i klientsituation eller från andra arbetsområden kan omsättas 

till kompetens inom ramen för socialt arbete (Svensson et al., 2008). 

4.6 Socialt arbete idag 

Med socialt arbete följer många uppgifter. Det kan röra sig om svårigheter som påverkar 

människor under kortare och längre perioder i livet. Dessa svårigheter kan uttryckas på många 

olika sätt, där bland annat funktionshinder, åldrande, sjukdom, svårighet med försörjning, 

relationsproblematik, missbruk eller behov av information och hjälp att hantera praktiska pro-

blem (Morén, 2010). Med svårigheterna följer sociala konsekvenser, som till exempel kan 

göra att individen behöver både praktisk och känslomässig hjälp från professionella. Svårig-

heterna kan uppstå på grund av ändrade förhållanden i samhället som idag kan ses genom 

exempelvis hög arbetslöshet bland ungdomar (Morén, 2010). 

 

I samhället finns det ett stort antal organisationer som är till för att minska påverkan för de 

svårigheter som kan uppstå bland människor i samhället. Dessa organisationer är bland annat 

hälso- och sjukvården, skolan, kriminalvården, behandlingsinstitutioner, äldre- och funktions-
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hindervård samt många andra områden (Morén, 2010). En organisation som har ett högt antal 

socionomer är socialtjänsten. Socialtjänsten inrymmer många olika verksamhetsområden som 

försöker hjälpa många olika grupper i samhället så som utsatta familjer, barn och ungdomar 

samt missbrukare. Det kan även handla om ekonomiska problem och rådgivning i vissa frå-

gor. Inom Socialtjänsten bedrivs också socialt arbete med äldre och funktionshindrade. I arbe-

tet mellan socialsekreterare och hjälpbehövande är det viktigt att ha en god relation, då sam-

arbetet bygger på en förändringsprocess (Morén, 2010). 

 

Socialt arbete handlar till stora delar om att möta samt ge stöd åt människor som befinner sig i 

svåra situationer. Det kan röra sig om ungdomar, barn, familjer, gamla, arbetslösa, handikap-

pade, hemlösa, statslösa, asociala, kriminella, missbrukare, krisdrabbade, våldsoffer och för-

övare. Socialarbetare måste kunna sådant om lagar, regler och förordningar, känna till olika 

hjälpåtgärder som kan erbjudas samt hur dessa fungerar (Eliasson-Lappalainen, 2006). Det 

sociala arbetet kräver ofta en svår balansgång mellan ett ansvarstagande för och en respekt för 

den andra och dennes egna värden och önskningar. Många gånger kan socialarbetaren känna 

sig maktlös, och samtidigt vara den som har makt och myndighet över andra människor. Det 

är på så sätt svårt att tänka sig en allmängiltig mall eller manual för socialt arbete (Eliasson-

Lappalainen, 2006). 

4.7 Yrkesidentitet 

Vi konstruerar aktivt vår egen yrkesidentitet genom en pågående interaktionell process där 

utbildningen består av en av dessa byggstenar. Efter avslutad utbildning skapar socionomen 

sig som yrkesverksam egna personliga värderingar och erfarenheter för att senare skapa sin 

framtida yrkesidentitet (Oliver, 2013). Något som bidrar till hur socionomen utvecklar sin 

yrkesidentitet är beroende på personliga erfarenheter och upplevelser (Wiles, 2012). Som so-

cionom kan det vara betydande för ditt arbete med människor. Genom att socionomen ”an-

vänder sig av sig själv” kan användandet av egna erfarenheter vara en viktig färdighet för att 

ge ökad förståelse för hur och när socionomen kan använda sig av dem i mötet med andra 

människor. Det är samtidigt inte ovanligt att egna värderingar och åsikter kan komma att stri-

da mot frågor som rör yrkesidentiteten, vilket bland annat kan handla om barnuppfostran, 

kvinnorollen och politiska övertygelser (Wiles, 2012). 

 

Wiles (2012) tar i sin artikel även upp förlust av identiteter. En förlust av identitet kan ibland 

uppstå beroende på vilken bakgrund socionomen har. Det kan till exempel vara familjens kul-

tur och värderingar som påverkar hur socionomen arbetar, synen på sig själv och yrkesidenti-

teten. Yrkesidentitet kan ses till olika aspekter, bland annat kan det ses som en relation till 

önskade egenskaper. Yrkesidentiteten kan användas för att få en kollektiv känsla och förmed-

la identiteten över yrket, och på yrkesidentitet kan även ses som en process där varje individ 

kommer att ha en känsla av sig själv som socionom (Wiles, 2012). Hur socionomen skapar sin 

identitet som socionom kan bero på arbetsplatsen, hur arbetsplatsen ser ut samt på arbetskol-

legorna (Oliver, 2013). Genom att exempelvis ha färre kollegor som är socionomer kan det 

innebära en minskad tillgång till identitetshandlingar som kan bidra med en utveckling av 

yrkesidentiteten. Är det så att socionomen arbetar på en arbetsplats där flertalet av kollegorna 

består av andra yrkesgrupper kan det finnas en begränsad förståelse för vad en socionom är 

och gör, och detta kan bidra till att socionomen har svårigheter att utveckla din yrkesidentitet 

(Oliver, 2013). 

 

I yrkesrollen finns det förväntningar på vad socionomen som yrkesaktiv ska leverera i frågan 

om ett visst utförande, personliga egenskaper och som yrkesperson kunna vissa saker. Detta är 

en komplex händelsekedja av förväntningar, beteende, tolkningar och personliga attribut. Det-
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ta genererar ett rollskapande där individer skissar fram sin roll i mötet mellan förväntningar 

från andra och från sig själv (Eriksson & Flisbäck, 2011). Yrket är en stor del av många män-

niskors liv och för en central roll i våra jag. Yrket betraktas som en del av vår sociala identi-

tet. Identitet är inte enbart en fråga om en slags självreferens och medfödda egenskaper, utan 

består av många olika grupptillhörigheter. Människor strävar efter att bibehålla en positiv 

självbild. Med speciella kvaliteter i ett yrke såsom hög status och gott anseende är det på så 

sätt lättare att bejaka yrket som en del av identiteten. Människor som arbetar inom yrken utan 

sådana kvaliteter, eller med yrken med negativ klang, antar därför distansera sig mer från yr-

ket (Eriksson & Flisbäck, 2011). 

4.8 Motstridigheter inom yrkesidentiteten 

Bilden av den elaka socialsekreteraren som omhändertar barn dyker upp i media med jämna 

mellanrum. Den goda bilden av en socialsekreterare har mer rollen som en hjälpare som hjäl-

per utsatta medborgare (Svensson et al., 2008). Att kunna hjälpa människor är en gemensam 

syn för socionomstudenter på hur de ser på socialt arbete och på sin framtida yrkesroll. I och 

med den synen börjar skapandet av yrkesidentiteten genom att som student aktivt formulera 

egna föreställningar om sitt kommande yrke och sig själv i en yrkesroll (Svensson et al., 

2008). Till skillnad från yrkesrollen är yrkesidentiteten inte beroende av organisationer, utan 

det är den bild som socionomen själv bär med sig av sig själv som yrkesperson. Bilden formas 

dels utifrån tidigare erfarenheter och dels av institutionaliserade uppfattningar. Det som då 

blir specifikt för varje enskild socialarbetare är på vilket sätt dennes yrkesidentitet fyller rollen 

och bildar basen för den personliga delen i yrkesrollen. Förutom den personliga aspekten 

kommer yrkesidentiteten att utvecklas och förändras beroende på utbildning och yrkeserfa-

renheter (Svensson et al., 2008). 

 

Svensson tar i sin bok upp det vanligaste orsakerna till varför en person väljer att bli socio-

nom, vilket bland annat beror på barndom och familjebakgrund, erfarenheter av utbildning 

och arbete, påverkan från viktiga personer, den institutionaliserade uppfattningen av socialt 

arbetes värdebas och behovet av att göra något, att bidra till samhället (Svensson et al., 2008). 

Oavsett vilken utbildning en person väljer finns oftast ett motiv bakom valet. Inom socialt 

arbete använder många socialarbetare ofta uttrycket ”man använder sig själv som verktyg”, 

vilket innebär att aspekten av yrkesvalet är mer eller mindre närvarande (Svensson et al., 

2008). 

 

Personliga motiv för att bli socionom kommer att samspela med utbildningens krav på olika 

kunskaper, vilket är en viktig aspekt för att socialiseras in i yrkesrollen. Grundutbildningen 

lägger basen för en generell socialarbetarkunskap medan en mer specifik yrkesrollskunskap 

formas dels på arbetsplatsen, genom senare vidareutbildningar och interna utbildningar på 

arbetsplatsen (Svensson et al., 2008). Som yrkesaktiv socionom skiljer sig yrkesrollen bero-

ende på inom vilket område socionomen arbetar inom. Hur socionomen sedan använder sina 

kunskaper och erfarenheter beror sedan även på vilka värderingar och normer som råder på 

arbetsplatsen och hur socialarbetaren tolkar sin roll i relation till sammanhanget. Oavsett om 

den yrkesverksamma socionomen arbetar med behandling eller myndighetsutövning är makt 

och ansvar centralt, vilket i sig kan påverka yrkesrollen och yrkesidentiteten. I socialsekrete-

rarens roll ingår myndighetsutövning som en maktutövning gentemot klienter (Svensson et 

al., 2008). 

4.9 Makt 

De flesta yrkesgrupper som arbetar med människor som exempelvis socialarbetare, läkare 

eller sjuksköterskor, är maktaspekten väldigt närvarande även om den lätt döljs bakom språket 
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som betonar de hjälpande och stödjande momenten i arbetet (Swärd & Starrin, 2006). 

Maktutövning har att göra med möjligheten att få igenom sin vilja i en social relation, även 

om den skulle strida mot motpartens vilja eller intressen. Maktutövning i socialt arbete kan 

ses som tillgången till de maktresurser som finns, exempelvis som tvångsmedel, möjligheter 

att bevilja ekonomiska bidrag eller rätten att fatta beslut om behandling. Det kan finnas både 

former av positiva och negativa effekter av makt, men makten behöver inte heller vara positiv 

eller negativ (Swärd & Starrin, 2006). 

 

Socialarbetare och liknande yrkesgrupper stöter på makt i olika former. Makt är något som 

förekommer i yrkesutövningen och i relation till klienter. I Sverige, och i största delen av 

Norden, är de flesta socialarbetare anställda i offentlig regi och kan utöva makt med stöd av 

ramar och regler. Inom organisationer finns även en samlad mängd resurser som är effektivare 

om de är organiserade. Detta innebär makt genom kontroll av resurser, vilket i sin tur kan 

påverka människors livsföring (Swärd & Starrin, 2006). 

4.10 Synlig och osynlig makt 

Socialarbetare ska i sin yrkesroll hantera synlig och uppenbar makt, men samtidigt utövar de 

en makt som är osynlig och subtil. Söker en person exempelvis bistånd hos socialtjänsten an-

vänder myndigheten i sin tur sin makt och fattar ett beslut som antingen gynnar eller miss-

gynnar klienten. Villkor och förutsättningar för att få hjälp och rätten att överklaga, regleras i 

lagar och förordningar (Swärd & Starrin, 2006). Socialarbetare möter i sitt arbete klienter med 

olika sorters behov, de kan utreda behoven och därefter avgöra vilka åtgärder som kan komma 

i fråga. De ska likaså tolka lagar, förordningar och centrala anvisningar. Socialarbetare ska 

besluta om åtgärder eller utarbeta förslag till beslut, de ska verkställa beslut, göra hembesök, 

ha kontakt med andra myndigheter och organisationer. I dessa fall vilar den offentliga hjälpen 

på en ekonomisk, juridisk och ideologisk grund som bestämmer maktutövningen (Swärd & 

Starrin, 2006). Den osynliga makten förekommer i möten mellan socialarbetare och klienter i 

slutna miljöer. Mötet mellan klient och socialarbetare sker ofta i slutna rum som inte är öppet 

för insyn eller kontroll. De tjänstemän som arbetar närmast klienterna har på så sätt ganska 

stora möjligheter att utöva en mer osynlig makt. Även om klienterna har vissa lagstadgade 

rättigheter är de ofta i underläge eftersom den maktbalans som finns är ojämn. Detta på grund 

av att klienter saknar kunskap om sina rättigheter, vilket skapar en onödig barriär mellan kli-

ent och professionell (Swärd & Starrin, 2006). 

 

Socialt arbete rör sig mellan olika nivåer. Det går aldrig att undkomma makten, men den är 

möjlig att förhålla sig till och hantera. Det är för den yrkesaktiva viktigt att kunna röra sig 

utanför rummets väggar och ta ställning till hur maktförhållanden inverkar och påverkar. För 

att kunna göra detta krävs det en reflektion kring hur sociala faktorer inverkar på det profes-

sionella mötet (Johansson, 2006). I maktaspekten i mötet mellan socialarbetare och klient är 

det ur etiska aspekter viktigt att vara medveten om sina personliga utgångspunkter och för-

hållningssätt (Svensson et al., 2008). 

5. Resultatanalys 

Detta avsnitt presenteras med en kortare bakgrundsinformation kring intervjupersonerna. Det 

som har framkommit i intervjuer presenteras sedan i fyra rubriker som är kopplade till studi-

ens syfte och frågeställningar. 

De deltagande intervjupersonerna i denna undersökning var utbildade socionomer som arbe-

tade som socialsekreterare inom socialtjänsten med inriktning på barn och unga samt vuxna. 

Totalt intervjuades fyra kvinnor hade en variation på ålder mellan 23 och 43 år och arbetslivs-
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erfarenhet inom socialtjänsten varierade från ett upp till tretton år. Arbetsuppgifterna mellan 

intervjupersonerna skilde sig åt framförallt på grund av storleken på kommunerna. Två av 

intervjupersonerna arbetade i en mindre kommun, vilket innebar att de hade fler arbetsuppgif-

ter och hade hand om ett större geografiskt område. De två andra intervjupersonerna arbetade 

i en större kommun och de hade mer uppdelade och specificerade arbetsuppgifter. Gemensamt 

för alla intervjupersoner var att de valde att bli socionomer på grund av att de var intresserade 

av människor och för att de vill hjälpa andra människor. Alla deltagande intervjupersoner 

hade innan studierna arbetat med människor som bland annat barnskötare, inom äldreomsorg 

samt med psykiskt funktionshindrade. 

5.1 Skapandet av yrkesidentiteten 

Att arbeta med människor är en gemensam faktor bland intervjupersonerna i skapandet av sin 

yrkesidentitet som socionom. En av intervjupersonerna berättade i intervjun att arbetet med 

barn alltid har varit ett stort intresse för henne. Intervjupersonen berättar vidare att hon alltid 

har tyckt om att arbeta med barn och ungdomar och att det på något sätt alltid känts naturligt. 

Intervjupersonen arbetar idag med barnfrågor. Detta, menar intervjupersonen, påverkar hur 

hon ser på sig själv i förhållande till rollen som socionom och som socialsekreterare i relatio-

nen till sina klienter. 

 

För samtliga intervjupersoner så var en bidragande del i skapandet av yrkesidentiteten hur 

egna erfarenheter påverkade yrkesvalet. Under intervju framkom det att en av intervjuperso-

nerna redan i grundskolan blivit uppmuntrad att ta hand om en kille i klassen som var i behov 

av stöd och hjälp i skolan. Intervjupersonen menar att hon skolades in i “ta-hand-om-rollen” 

redan som liten. Hon menar att ”ta-hand-om-rollen” styrde henne till vart hon är idag och vad 

hon arbetar med. Intervjupersonen har efter utbildningen blivit medlem i BRIS (Barnens rätt i 

samhället), vilket hon menar har påverkat hennes yrkesroll i arbetet med barn. På grund av att 

hon har varit medlem i BRIS har hon på så sätt fått en annan barnrättsfokus än andra på ar-

betsplatsen och intervjupersonen menar att hennes roll på arbetsplatsen har blivit att lyfta bar-

nets perspektiv och rättigheter. Något som intervjupersonen tror är en bidragande faktor till 

varför många väljer att bli socionom är perspektivet att ta hand om andra människor. Hon 

menar även att det är en bekräftelse i sig själv att hon tycker om att bli bekräftad genom att ta 

hand om andra människor. En av intervjupersonerna påtalade under intervju om hur viktigt 

sättet som du som socialsekreterare pratar om klienterna är. Detta för att säkerställa en med-

mänsklig syn på de i behov av stöd och hjälp. En av intervjupersonerna uppgav att hon till-

sammans med arbetskollegorna hjälps åt att upprätthålla denna syn trots att intervjupersonen 

ibland kunde känna sig uppgiven. Intervjupersonen sa att denna syn på klienterna var något 

som utbildningen la grunden för. 

 

Jag tänker att det börjar redan på utbildningen. Sättet som man pratar om klienter eller 

de personer som har behov av stöd. Att man inte pratar om det som att ryck upp dig el-

ler herre gud vad det här kostar pengar i samhället för då är man helt fel ute. 

 

Hur den yrkesverksamma socionomen skapar sig en yrkesidentitet kan se ut på olika sätt. Det-

ta bland annat beroende på inom vilken verksamhet socionomen arbetar inom och vad verk-

samheten i sin tur tillskriver för yrkestitel. Det framkom under intervju att en av intervjuper-

sonerna inte ser sig själv som socionom, utan ser sig som socialsekreterare. Intervjupersonen 

menar att hon ser sig som socialsekreterare på grund av hennes mångåriga arbetslivserfaren-

het inom socialtjänsten samt på grund av att hon under sina år inom socialtjänsten har upplevt 

att en flertalet personer inte vet vad en socionom är för något. Genom att istället presentera sig 

som socialsekreterare har det varit lättare för andra personer att förstå vad intervjupersonen 
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arbetar med. Intervjupersonen menar också att hon har svårt att känna igen sig med andra so-

cionomer på grund av den vidd som socionomyrket innefattar. 

 

Det framkom även i intervju att intervjupersonerna ofta möts av en föråldrad bild av social-

tjänsten och av socialsekreteraren. En av de yngre intervjupersonerna berättade att hon ofta 

möts av en förvåning från klienter på grund av hennes unga ålder. Intervjupersonen menar att 

det finns en föråldrad syn på de socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten. Intervju-

personen menar att den föråldrade synen vilket har bidragit med begreppet ”soctant”, som 

enligt intervjupersonen inte stämmer med dagens socialsekreterare. 

 

 ag menar dom här “soctanterna”, i våran grupp så kanske vi har en medelålder på    

år.  i har jättemånga unga så det här med “soctant” stämmer inte.  i är nog ganska 

trevliga och lättsamma i ganska mångt och mycket.  ånga har nog en ganska gammal 

och tråkig stämpel på socialtjänsten och gemeneman förstår nog inte riktig vad vi kan 

erbjuda, utan de tror att vi är de hemska som tar barn. 

5.2 Faktorer som påverkar 

Under intervjuerna återkom samtalen ofta till maktaspekten och vilken stor makt socialsekre-

terare har gentemot klienter. Detta har diskuterats under intervjuer i samband med organisa-

tionens ramar och regler samt relationen till de klienter som intervjupersonerna möter. I inter-

vjupersonernas arbetsuppgifter ingår makt bland annat genom beslut. Under intervjuerna be-

rättade intervjupersoner att det var viktigt att vara medveten om den makt som socialsekrete-

rare har gentemot klienten. En av intervjupersonerna upplevde ibland att makten kunde upp-

levas obehaglig på grund av de konsekvenser makten kunde orsaka för klienterna. En av in-

tervjupersonerna upplevde det jobbigt att ha den här makten i förhållande till klienter, hur hon 

genom sin profession bland annat ska bedöma om och hur någon kan ta hand om sitt barn 

eller inte. Intervjupersonen menade att genom att vara medveten om maktperspektivet och 

reflektera över det med jämna mellanrum kan det ge ökad förståelse och bidra till hur socio-

nomen ser på sig själv och förhåller sig till sin yrkesroll som socialsekreterare. 

 

Något som framkom under intervjuer som en viktig del i maktaspekten var klienternas delak-

tighet i förändringsprocessen, detta för att utjämna den maktskillnad som finns. En av inter-

vjupersonerna menade att hon många gånger upplevade att det fanns en rädsla bland klienter-

na på grund av att de inte kände sig delaktiga i den pågående processen. 

 

Där tror jag att det viktiga är samtalet med klienterna. Alltså att dom känner att dom är 

med och bestämmer för det har dom ju faktiskt möjlighet att va och det är så fel när 

dom säger att men bestäm du eller så. Då vet jag verkligen att de har en uppfattning att 

det är jag som bestämmer. (...) Alla mina beslut ska ju grunda sig på vad som dom 

själva tycker och om det är så att jag tycker något annat ska jag kunna motivera det. 

 

Mellan socialsekreteraren och klienten finns det en inbyggd maktbarriär där socialsekretera-

ren har makten att besluta om viktiga aspekter i klientens fortsatta liv, vilket diskuterades un-

der intervjuer. En av intervjupersonerna berättade att hon hanterar denna maktposition genom 

att tänka bland annat på den fysiska miljön som finns i mötet med klienter. Intervjupersonen 

försöker under samtal med klienter att tänka på hur hon möblerar rummet och hur hon sitter så 

att makten blir mindre påtaglig i rummets atmosfär. 

 

På grund av mångas negativa syn på socialtjänsten framkom det under intervju hur intervju-

personen i mötet nya personer väljer att undvika att berätta att hon arbetar som socialsekrete-
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rare. Hon menar att eftersom socionom och socialsekreteraryrket har en negativ klang hos 

många personer kan detta medföra att hon känner sig stigmatiserad på fritiden i sociala sam-

manhang. Intervjupersonen berättar att personer hon möter privat oftast reagerar med att bli 

tysta när hon berättar vad hon arbetar med, eller att hon blir överöst med frågor om yrket och 

konstateranden om hur hemskt arbete det måste vara. Intervjupersonen berättar att hon inte 

har någon lust att diskutera arbetet på fritiden utan hon tycker att hur du är som person är det 

viktiga, inte vad du arbetar med. Intervjupersonen beskriver att det är privat och känslosamt 

att berätta vad hon arbetar med. Hon upplever att hon privat måste agera professionell på 

grund av att personer förväntar sig att hon är det och att hon har lösningar på exempelvis fa-

miljeproblem. Att vara privat på fritiden är svårt att undvika, menar intervjupersonen. Av de 

yngre intervjupersonerna som inte hade lika lång arbetserfarenhet upplevde inte samma svå-

righet i mötet med andra personer eller svårighet att inte kunna vara privat på fritiden. De me-

nade att de inte har någon svårighet att lämna jobbet på jobbet när de slutat för dagen. 

 

Eftersom det finns många förväntningar på socialsekreteraren diskuterades det under intervju-

erna hur dessa förväntningar påverkar bildandet av yrkesidentiteten. Intervjupersonerna me-

nade att många personer uppfattar socialsekreteraren som en yrkeskategori som har förmågan 

att trolla. Det ingen annan verksamhet klarar av förväntas socialtjänsten ordna. Intervjuperso-

nerna menar att i rollen som socialsekreterare gör de allt för att göra det bästa möjliga för var-

je enskild individ som de har hand om, men att fungera som en trollkarl eller slasktratt, som 

intervjupersonerna beskriver det, måste de vara konsekvent med att det inte är deras roll. 

5.3 Skapandet av yrkesidentiteten på arbetsplatsen 

En viktig del som framkom under intervjuerna var medarbetarens roll kopplat till sociono-

mens egen syn på yrkesidentiteten. Samtliga intervjupersoner tyckte att de var viktigt att ha en 

samsyn med sina medarbetare och som socialsekreterare för att kunna tänka liknande i vissa 

frågor och göra liknande bedömningar. Medarbetarnas viktiga roll återkom ofta under inter-

vjuerna, bland annat hur viktigt det var för gruppen och för den enskilda socialsekreteraren att 

ha en god relation med sina kollegor. Detta gjorde det bland annat enklare att fatta tuffa beslut 

då de visste att de hade kollegornas stöd. Att ha en bra arbetsgrupp var betydelsefullt för in-

tervjupersonerna. 

 

Jag har härliga kollegor och det är jätteviktigt. Om jag inte hade så härliga kollegor vet 

jag inte om jag hade stått ut. Med stått ut menar jag, ni får inte missförstå, jag menar 

inte att jag har ett hemskt jobb men det är ganska slitsamt i alla dessa bedömningar 

man gör när man måste gå människor emot. 

 

En av intervjupersonerna belyser under intervjun hur viktigt det är att prata om annat än arbe-

te under exempelvis lunchen. Att ha lunchen som en fristad och prata om annat än ärenden 

tycker hon är uppskattat. Att få prata om annat och att kunna skratta tillsammans menar inter-

vjupersonen hjälper till att koppla bort jobbiga ärenden en stund och tänka på annat. Att tillåta 

sig själv och sina medarbetare det är värdefullt, menar intervjupersonen. 

5.4 Hur socionomen förhåller sig till yrkesidentiteten 

Socionomyrket inrymmer många olika arbetskategorier och titlar, vilket kan leda till att 

många personer inte vet vad socionomyrket innebär. Intervjupersonerna ställs ofta frågor an-

gående yrket. På frågan om hur intervjupersonerna förklarar vad socionomyrket innebär bru-

kar en av intervjupersonerna förklara det som ett smörgåsbord. 
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Jag brukar förklara det som ett smörgåsbord, man kan jobba inom hur mycket som 

helst men först och främst människor. Men sen har vi ju socialtjänsten, att inom soci-

altjänsten finns det så många olika grupper som man kan jobba med. Du kan jobba 

som kurator eller som enhetschef, inom kriminalvården eller som arbetsförmedlare. 

Jag brukar säga att det är som ett smörgåsbord, bara välja och vraka. 

 

Två av intervjupersonerna beskrev sig själva i sin yrkesroll som ”spindeln i nätet”. De menade 

att deras roll som socialsekreterare fungerar som en person som tillsammans med klienten 

arbetar med många andra olika myndigheter och personer. Många gånger var detta något som 

de fann lustfyllt, att tillsammans sätta ihop allas kunskaper för att lösa olika situationer. Under 

sådana samarbeten kunde intervjupersonen känna sig betydelsefull för klienterna. Att fungera 

som ”spindeln i nätet” var också enligt intervjupersonerna någonting som inte alltid kopplades 

till något positivt då intervjupersonerna ibland upplevde sig själva i yrkesrollen som en person 

som ska lösa omöjliga problem. Intervjupersonerna menade att fanns det något problem som 

en annan organisation inte själva kände att de kunde hantera så var den naturliga vägen att det 

skulle vara socialtjänstens ansvar att lösa.  

 

Många gånger så tänker jag att är den sista hjälpen som går att få av det sociala 

skyddsnätet, men också en väg in för att människor ska få hjälp av läkare och psykiat-

rin. Alltså man blir ofta en spindel i nätet för människor som är behov av hjälp och 

stöd. 

 

Att organisationen var ett ämne som fick intervjupersonerna att reagera var tydligt under in-

tervjutillfällena. Intervjupersonerna har svarat olika rörande hur det ser på makten mellan or-

ganisationen i relation till socialsekreteraren. En av intervjupersonerna beskrev en känsla av 

maktlöshet över hur organisationen styrs. Den maktlöshet som några av intervjupersonerna 

beskrev var kopplat till att de kände att bland annat beslut som de hade kommit fram till inte 

delades av socialnämnden, utan att nämnden ibland valde att lyssna på klienten eller se på den 

ekonomiska aspekten i frågan. En annan intervjuperson uppger att det är ibland är skönt med 

ramar som organisationen ger så att inte intervjupersonen behöver ordna allt, utan det går att 

hänvisa till en annan organisation eller myndighet. En av intervjupersonerna berättade att de 

försöker att förändra organisationen genom att påpeka fel och brister för chefer och kommun-

valda för att förbättra organisationen och socialsekreterares arbetsvillkor.  

 

Att hela tiden lyfta, att orka lyfta huvudet och säga till chefer och politikerna när det 

inte fungerar som det ska. När man inte hinner med saker, att då inte lägga det på sina 

egna axlar. 

  

Att arbeta inom socialtjänsten innebär det att som socialsekreterare ofta förknippas med en 

negativ bild som bland annat media visar, men även negativ kritik riktat direkt mot socialsek-

reterarens fel och brister i yrkesutövandet. Vid intervjuerna diskuterades frågan hur intervju-

personerna, med tanke på yrkesidentiteten, förhåller sig till den negativa bild som finns av 

socialsekreteraren och om det påverkar yrkesidentiteten. Samtliga intervjupersoner upplevde 

inte att den negativa bilden av socialsekreteraren påverkade dem i deras yrkesidentitet och 

yrkesroll. De menade att de kan beröras av negativa skriverier i ortstidningen eller i andra 

medier men att de har lärt sig att hantera dessa skriverier och därför inte tar till sig den negati-

va bilden. En av intervjupersonerna menade att media många gånger saknar källkritik och 

eftersom de som socialsekreterare inte får uttala sig om det som skrivs i tidningen är det på så 

sätt lättare för läsare att ta den andra partens parti och inte socialsekreterarens. En av intervju-

personerna berättar att hon inte lägger någon större vikt vid det som skrivs. En annan inter-
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vjuperson menar att det är bra att kunna ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot det som 

skrivs. 

 

Man läser och hör på nyheterna och i tidningarna om vilka beslut som tas och att det är 

socialtjänsten som inte gjorde rätt och så vidare. Jag brukar alltid tänka att man inte 

vet exakt vad händelsen är, och sen så kanske det inte är rätta källor.(...) jag är väl lite 

mer kritisk av mig och jag försöker tänka mer på hur situationen egentligen ser ut och 

hur det ser ut påverkar inte mig direkt så. 

6. Diskussion 

Denna studie visar på att yrkesidentiteten skapas beroende på olika bakgrund, erfarenheter, 

kunskaper genom utbildningen och arbetsplatsens normer och värderingar. I intervjuer fram-

kom det att maktperspektivet var en viktig del i hur socionomen ser på sig själv och i förhål-

lande till klienter. Gemensamt för deltagande intervjupersoner var att de hade en stark önskan 

att hjälpa, hjälpa andra människor i utsatta situationer att få en bättre livssituation. Detta me-

nade intervjupersonerna är något som påverkar hur de förhåller sig till yrket och synen på dem 

själva. Något som varit gemensamt genom kunskapsöversikten och empirin har varit, för att 

hitta sin yrkesidentitet, viktigt att vara yrkeskritisk och kunna reflektera över vad den enskilda 

egentligen gör i sitt arbete som socionom. 

 

Redan från det sociala arbetets början har socialt arbete bedrivits av människor som haft ett 

intresse att hjälpa människor i utsatta situationer. Från början arbetade personer med männi-

skor som var i nöd i benämningar av fattigvårdarbete. Allt eftersom det sociala arbetet senare 

fick bättre fotfäste startade fruntimmersföreningar och filantropiarbete för att förbättra välfär-

den. ”Diplomerade från Socialinstitut” var benämningar som de tidigare socialarbetarna hade 

och fick i samband med att utbildning krävdes. Från 1950-talet har benämningen socionom 

använts (Meeuwisse & Swärd, 2006). Eftersom socialt arbete och titeln socionom och definie-

rade arbetsuppgifter inte har funnits länge, jämfört med till exempel en läkares, har det sociala 

arbetet varit svårt för många att greppa. I samband med att socionomen skapades och på 

grund av de flera arbetsuppgifter som arbetet innehåller har socionomens roll i samhället stött 

på många motgångar och blivit ifrågasatt som profession (Pettersson, 2001). För att lättare 

kunna hitta sin identitet i ett yrke som är svårdefinierat och har otydliga gränser och ofta för-

knippas negativt innebär det att skapandet av yrkesidentiteten är viktigt för socionomer för att 

lättare bemöta de olika frågor som en socionom kan stöta på. Det sociala arbetet och socio-

nomens roll har många gånger blivit ifrågasatt att kallas en profession bland annat på grund av 

att socionomyrket innefattar så många olika verksamhetsområden (Pettersson, 2001). Profes-

sion är till skillnad på yrkesidentitet mer inriktad på det organisatoriska (Brante, 2009). Vad 

socionomer lär sig under utbildningen och vilka vetenskapliga grunder socionomer baserar 

sina grunder på har blivit en allt viktigare del i det sociala arbetet där evidensbaserad praktik 

blivit allt vanligare (Svensson et al., 2008). Genom att fungera som ”den professionella” kan 

det i sin tur påverka hur den yrkesverksamma socionomen ser på sig själv genom arbetet men 

även privat, vilket även framkom i intervju. 

Utbildningen är en viktig byggsten i skapandet av yrkesidentiteten. Genom socionomtiteln 

fungerar den enskilda socionomen som professionell. Socionomen får genom utbildningen en 

vetenskaplig grund att stå på och lär sig hur en socionom är och vad som ingår i yrket. Socio-

nomen professionaliseras in i en roll. Skapandet av yrkesidentiteten sker därefter i samband 

med tidigare erfarenheter innan och efter utbildningen, arbetserfarenheter, hur du är som per-

son och socionomen val att arbeta med utsatta människor i samhället (Svensson et al., 2008). I 
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skapandet av yrkesidentiteten pågår det en ständig process. Yrkesidentiteten kan förändras 

över tid beroende på att socionomen skapar sig erfarenheter och beroende på inom vilket om-

råde socionomen arbetar inom. Det pågår en process som kan handla om vilken grund utbild-

ningen har gett för den yrkesverksamma socionomen, vilken arbetsplats socionomen arbetar 

på samt relationen till sina medarbetare. Relationen till medarbetare är något som framkom 

under intervjuer som en viktig aspekt i skapandet av yrkesidentiteten. Genom att ha en god 

relation med sina medarbetare, att utan hinder kunna fråga, få tips och ge råd till varandra är 

betydelsefullt för den enskilde socionomen, vilket framkom under intervjuer. Av de erfaren-

heter socionomen får inom yrket påverkar det hur socionomen ser på sig själv i yrkesutövan-

det, bland annat i mötet med andra människor samt hur den yrkesverksamma ska förhålla sig 

gentemot verksamhetens mål och riktlinjer (Morén, 2010). Något som framgår i både faktain-

samlingen och i resultatdelen är att personliga erfarenheter och upplevelser spelar en viktig 

roll i skapandet av yrkesidentiteten. 

 

Det finns olika faktorer som bidrar och påverkar till att skapandet av socionomens yrkesiden-

titet. Faktorer som påverkar identitetsskapandet är bland annat uppväxtvillkor, egna värde-

ringar, personliga egenskaper, intressen och tidigare arbetserfarenheter (Svensson et al., 

2008). Dessa bidrar i sin tur till att personer väljer att bli socionom, ofta på grund av intresset 

att kunna hjälpa personer som befinner sig i utsatta situationer. Genom utbildningen skapar 

sig studenten en bild av socionomens roll i samhället och vilka förväntningar som finns på 

socionomen (Eriksson & Flisbäck, 2011). Studenten akademiseras och professionaliseras in i 

rollen som socionom, men det är först efter avslutad utbildning då socionomen ska ut i arbets-

livet som det riktiga yrkesidentitetsskapandet startar. Alla dessa egenskaper och kunskaper 

som socionomen har fått vävs samman med bland annat arbetsplatsens ramar och regler, med-

arbetarens roll, maktperspektivet, klienters förväntningar och erfarenheter på arbetsplatsen 

som hjälper socionomen i skapandet av sin egen identitet som socionom. 

 

I litteraturen framkom det att i yrkesrollen som socionom finns flera olika förväntningar på 

socionomen, bland annat hur denne bör agera, vad för egenskaper en socionom ska ha och hur 

socionomen ska kunna hantera vissa, oftast svåra, situationer (Eriksson & Flisbäck, 2011). 

Detta kan i sin tur bidra till hur den yrkesverksamma skapar sin yrkesidentitet beroende på 

vissa förväntningar som bland annat klienter har på socionomen. I intervju framkom det att 

detta i förhållande till yrkesidentiteten kan få socionomen att känna sig som en slasktratt. En 

slasktratt i den meningen att många verksamheter och enskilda tror att socialtjänsten har för-

mågan att trolla fram lösningar på mer eller mindre omöjliga problem. Att trolla är något som 

är omöjligt, socialsekreteraren kan då uppleva att situationen blir svår att hantera. 

 

Socionomyrket är ett brett yrke och intervjupersonerna vittnar om att för den som inte är insatt 

i yrket kan det vara svårt att begripa vad socionomyrket innebär. Detta kan även skapa en 

otrygghet i yrkesrollen som socionom, det är då viktigt att ha arbetskollegor att kunna identi-

fiera sig med (Svensson et al., 2008). Intervjupersonerna betonar vikten av att kollegorna har 

en genensam syn på hur beslut ska fattas så att klienterna får liknande stöd oberoende av vil-

ken handläggare som tilldelas. Det är omöjligt att säkerställa att den hjälp som ges är helt rätt-

vis och jämlik eftersom personer ser olika utifrån olika perspektiv och har olika erfarenheter 

av olika insatser. Intervjupersonerna hanterar detta genom att ha en arbetsgrupp som reflekte-

rar tillsammans och säkerställer att deras arbetsgrupp arbetar mer jämlikt. 

Den makt som finns inom socialtjänsten är något som har tagits upp i intervjuerna och åter-

kommer ett flertal gånger i litteraturen. Bland annat den makt som socialsekreteraren har 

gentemot klienter samt den makt som organisationen har gentemot socialsekreterarna. Det har 

bland annat framkommit i intervjuer ett antal metoder för att minska makten mellan klienterna 
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och tjänstemannen. Bland annat att den osynliga makt som socionomen har genom bland an-

nat möblering men även att säkerställa att klienter är medveten om sin egen delaktighet 

(Swärd & Starrin, 2006). Detta är ett bevis på hur socialsekreterare använder den vetenskapli-

ga kunskap som de har fått via socionomutbildningen till att utjämna den maktskillnad som 

finns mellan dem och klienten. På arbetsplatsen är det viktigt att hålla sig uppdaterat inom ny 

forskning för att vidareutveckla kunskap, vilket är en viktigt komponenten för att ett yrke ska 

fortsätta att vara en profession (Pettersson, 2001). Några intervjupersoner berättade om en 

overklighetskänsla när de upplevde en stor makt över klienternas liv. En makt som socialsek-

reterare har över klienternas liv går att inte att helt att utplåna utan som socialsekreterare är 

det viktigt att försöka minska glappet genom att göra klienterna mer medvetna om vilka rät-

tigheter som det har samt att försöka sätta sig in i klientens situation. 

 

Organisationen är något som vissa intervjupersoner känner en maktlöshet över, intervjuperso-

nerna upplever att de inte har en möjlighet att påverka hur organisationen kan utvecklas. Det 

är dock viktigt att påminnas om att som professionell att det är av viktigt att synliggöra för 

beslutsfattarna när det uppstår brister i organisationen gentemot klienterna (Rokenes, 2007). 

Hur organisationerna i kommunerna var mottagliga för en öppen diskussion påverkade hur 

intervjupersonerna såg sig själv som en del i utvecklingen eller ej. Denna maktlöshet påverkar 

socionomen i sitt yrkesutövande genom att de upplever sig styrda. 

 

Något som påverkar skapandet av yrkesidentiteten som socionom är organisationens ramar 

och regler en bidragande faktor (Swärd & Starrin, 2006). Som socialsekreterare har den en-

skilda individen inga egna mandat att styra det som beslutas i ledningen. Det avgörande beslu-

tet som till exempel rör omhändertagande av barn tas av socialnämnden som antingen kan 

följa socialsekreterarens linje eller besluta om något annat. Socialsekreterare arbetar för att 

göra det bästa möjliga för en klient, vid ett beslut om ett omhändertagande som kostar sam-

hället mycket pengar är den ekonomiska aspekten ofta närvarande och påverkar beslut. Att 

känna maktlösheten gentemot bland annat organisationen menar intervjupersonerna påverkar 

hur dem ser på sig själv som socialsekreterare och hur de använder organisationens ramar och 

regler samt lagar i relationen med klienter. I intervju framkom det även att det kan ses som en 

trygghet att ha dessa lagar, ramar och regler för att på ett lättare sätt kunna begränsa sitt ar-

betsområde och hänvisa klienter till andra organisationer eller myndigheter. 

 

Arbetsplatsens olika normer och värderingar påverkar socionomen i sin yrkesroll (Pettersson, 

2001). Mer specifika kunskaper om yrkesrollen formas efterhand socionomen arbetar på ar-

betsplatsen och inom yrket. Socialsekreterare måste hela tiden hålla sig uppdaterad om strate-

gier som fungerar bra i olika sammanhang, vilket hjälper socialsekreteraren att utvecklas i 

formandet av yrkesidentiteten. Socialsekreteraren får genom vidareutbildning och internut-

bildningar kompetens som bidrar till ökad kunskap och vidareutveckling i sin yrkesroll 

(Svensson et al., 2008). Samhället ställer krav på socionomen att hålla sig uppdaterad inom 

aktuell forskning för att ge individerna den bästa möjliga hjälpen och insatserna. 

 

Något som många socialsekreterare ofta möter i sin yrkesroll är den negativa bild som bland 

annat media målar upp av socialtjänsten och socialsekreterare som fattar, enligt media, felak-

tiga beslut (Svensson et al., 2008). Det har länge funnits en föråldrad bild av socialtjänsten 

vilket för många socialsekreterare kan ha påverkat deras egen syn på sig själva som socialsek-

reterare. Bilden av den elaka socialsekreteraren, de som tar barn eller som ”soctant” har i 

samhället skapats genom bland annat medias påverkan. Fallet Ellen är ett uppmärksammat fall 

i media som bidrar till att många enskilda reagerar på socialtjänsten, dess fel och brister och 

socialsekreterarens roll (Carlqvist, 2013, 4 september). Dessa fall som uppmärksammas i me-
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dia påverkar andras syn på socialsekreterarens arbete. I yrken som förknippas med något ne-

gativt är det lätt för yrkesverksamma att distansera sig från yrkesrollen (Eriksson & Flisbäck, 

2011). I intervju upplevde intervjupersonerna att privatpersoners eller medias negativa syn 

inte påverkade dem så mycket i yrkesrollen utan menade att de istället att lär sig distansera sig 

från det negativa som skrivs i media. Intervjupersonerna menade att de har lärt sig att hantera 

det negativa som tas upp i media genom att se på det med andra ögon genom bland annat att 

vara källkritisk samt försöka se den uppmärksammade situationen utifrån ett annat perspektiv. 

Att som socialsekreterare arbeta med liknande ärenden får de en bättre förståelse för vad som 

kan gå fel. Det som även togs upp var den stigmatisering som socialsekreterare känner. I mö-

ten i privatlivet menade en av intervjupersonerna att hon kan känna sig stigmatiserad på grund 

av sitt yrke. Intervjupersonen väljer, på grund av medias negativa syn på socialsekreterare, att 

inte berätta för personer hon möter att hon arbetar som socialsekreterare på grund av den ne-

gativa anknytning som finns med yrket. 

 

I intervju framkom det att det finns en svårighet med att skilja sin yrkesroll från din privata 

roll och din yrkesidentitet som socionom. Av deltagande intervjuperson som hade längst ar-

betslivserfarenhet hade större svårigheter att lämna jobbet på jobbet jämfört med de som arbe-

tat kortare tid. De som hade arbetat kortare tid inom socialtjänsten upplevde inte någon svå-

righet att inte ta med sig arbetsuppgifter hem. Vad detta beror på kan ha att göra med just den 

skilda arbetserfarenheten, men även beroende på hur du är som person. Upplevelser i yrket 

som att bland annat ha varit utsatt för hot, som den äldre intervjupersonen varit, kan ha spelat 

en stor roll i hur intervjupersonerna har förmågan att ta med eller inte ta med sig arbetet hem. 

Hur intervjupersonerna ser på sig själv som privatperson kan även det ha att göra med längden 

på arbetslivserfarenhet. Av de intervjupersoner som arbetat längst hade de en större svårighet 

att inte vara professionell på fritiden där hon i mötet med andra personer på fritiden fick träda 

in i rollen som professionell för att bland annat lösa bekantas familjeproblem. Skillnaden mel-

lan att vara privat och professionell upplevde intervjupersonen som hårfin. Av de yngre inter-

vjupersonerna hade de inget problem att vara privat på fritiden, de ansåg inte att det var något 

problem med att koppla bort yrkesrollen jämfört med den privata rollen. 

 

Två av intervjupersonernas syn på yrkesidentiteten var att de såg sig själva som en spindel i 

nätet, en person som tillsammans med klienterna har kontakt med flera olika organisationer 

och personer. Genom att det på socialtjänsten arbetar ett stort antal socionomer så borde deras 

yrkesidentitet som socionomer vara intakt. På socialtjänsten borde det finnas en stor förståelse 

vad en socionom är och kan göra, vilket är ett nyttigt klimat för att en yrkesidentitet ska ha 

möjlighet att utvecklas (Oliver, 2013). Trots detta så uttryckte en av intervjupersonerna att 

hon inte uppfattade sig som socionom utan som socialsekreterare. Att hon identifierar sig 

starkt med arbetsplatsen och organisationen kan ha många olika anledningar. En av dem kan 

vara att hon under sitt mångåriga arbetsliv som socionom aldrig arbetat utanför socialtjänsten 

och att hon därmed inte känner någon samhörighet med andra socionomer inom andra verk-

samhetsområden. 

 

6.1 Sammanfattande slutsats  
Sammanfattningsvis inrymmer socialsekreteraryrket många bidragande faktorer till hur socio-

nomen skapar sig en yrkesidentitet. I litteraturen nämns professionaliseringens bidragande 

faktorer till att visa på hur socialt arbete kan ses som en profession och bli erkänt som en så-

dan (Brante, 2009). Genom att socionomyrket är en profession får socionomen vid examen en 

sorts stämpel på sig som professionell (Brante, 2009). Genom professionalisering tillägnar 

socionomen en viss kompetens i sitt kommande yrkesliv (Rokenes, 2007). Genom denna 
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kompetens blandat med tidigare erfarenheter, egna värderingar och kommande arbetsplatsers 

värderingar och normer bidrar det till hur den yrkesaktiva skapar sig en yrkesidentitet anting-

en som socionom eller mer yrkesspecifikt, som exempelvis socialsekreterare. Yrkesidentitet 

är en roll som den yrkesverksamma socionomen bär med sig av sig själv i förhållande till yr-

ket (Wiles, 2012). Professionalisering handlar om att studenten akademiseras och skolas in i 

en roll som socionom och lär sig genom bland annat under utbildningen hur socionomer är 

och bör vara samt får en vetenskaplig grund som är användbar inför kommande yrkesroll och 

vilka svårigheter socionomen kan stöta på i sin framtida yrkesroll (Morén, 2010). Professiona-

lisering och yrkesidentitet skiljer sig åt på så sätt att yrkesidentiteten är socionomens egen syn 

på sig själv och att den skapas genom en process (Oliver, 2013). En process som startar från 

det att den enskilda väljer att bli socionom, till att den tillämpar kunskaper på arbetsfältet och 

lär sig hur arbetet fungerar genom att få arbetslivserfarenhet. Detta kan även ha betydelse för 

inom vilket verksamhetsområde socionomen arbetar inom och vilka arbetsuppgifter som ingår 

i yrkesutövandet. Perspektivet att ta hand om andra människor var för deltagande intervjuper-

soner en viktig del i skapandet av yrkesidentiteten. Detta visar också på att empati är en stor 

del av skapandet av yrkesidentiteten för att lättare kunna sätta sig in i klienters situationer. Det 

framkom att det är viktigt att känna empati för de klienter socionomen möter samt att i arbets-

gruppen vara solidarisk med varandra för att skapa en tryggare arbetsgrupp. 

7. Vidare forskning 

Under studien har det framkommit att nya socionomer ibland får ta allt för stort ansvar tidigt i 

yrkeslivet. Det har även visat sig att socionomutbildningen ser väldigt annorlunda ut i olika 

länder, där bland annat Finland. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur finska so-

cionomer upplever sin yrkesidentitet och där efter jämföra dessa resultat med hur det skiljer 

sig bland svenska och finska socionomer.  
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9. Bilaga 1 
 

 

Hej! Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 vid Umeå universitet. Vi håller just nu på 

med vår c-uppsats som handlar om yrkesidentitet där vi genom intervjuer vill undersöka hur 

socionomers yrkesidentitet formas och blir till. Den grupp socionomer som vi vill undersöka 

är framförallt de som arbetar inom socialtjänsten och med inriktning mot barn och unga samt 

vuxna. 

Vår förhoppning är att få en variation bland intervjupersonerna där ålder och erfarenhet skiljer 

sig åt. Intervjun kommer att ta högst 60 minuter. 

Vi skulle vara tacksamma om de som är intresserade och har möjlighet att delta kontaktar oss 

via mail för att boka in en intervju. Det skulle även vara tacksamt om intresserade beskriver 

kortfattat ålder, yrkeserfarenhet samt hur länge man har varit yrkesverksam som socionom. 

Kontakta oss via: lena.thunberg@gmail.com 

Tacksam för svar! 

Med vänliga hälsningar/ Emma Wallin & Lena Thunberg 
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10. Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- Ålder? 

- Erfarenhet innan utbildningen? 

- Yrkeserfarenhet efter utbildningen? 

- Vidareutbildning? 

- Tid på nuvarande arbetsplats? 

- Varför valde du att bli socionom? 

- Hur kommer det sig att du sökte arbete inom socialtjänsten? 

 

TEMA 1 

Egen syn på yrkesrollen 

 Vad är det att vara socionom? 

 Vad är yrkesidentitet för dig? 

 Hur uppfattar du din yrkesroll? 

 Kritiska händelser i yrkesrollen som socionom?  

 Upplever du skillnad mellan att vara privat och professionell? 

 

TEMA 2 

Socionomens yrkesroll 

 Vad är socionomens roll i samhället? (förmedla/besluta efter de regler som finns inom 

verksamheten). 

 Vilka konflikter finns inbyggda i yrkesrollen? Inom sig själv och på arbetsplatsen? 

 Hur ser du på klienten förhållande till verksamhetens mål, ramar och regler? 

 Finns det motstridigheter? I så fall, hur hanterar du med dem? 

 Finns det situationer eller händelser i ditt liv, utanför din yrkesroll, som har påverkat 

dig i din yrkesidentitet och yrkesroll? I så fall, hur har det påverkat dig? 

 

TEMA 3   

Andras syn på intervjupersonerna yrkesroll 

 Hur andra personer ser på socionomyrket?  Exempelvis familj, vänner och nya bekanta 

 Hur tror du andra personer uppfattar ditt jobb som socionom/socialsekreterare? 

 Påverkar medias övervakning yrkesidentiteten? 

 Vad tror du att andra socionomer har för syn på sin yrkesroll? 

 


