
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för socialt arbete 
Uppsats 15 hp, Termin 6
Höstterminen 2015

En examen- Flera titlar
En kvalitativ studie om professionell identitet bland socionomer inom professionens olika 

yrken.

One degree - Many titles
A qualitative study about professional identity among social wokers in different 

professions.

Handledare: Kenneth Ögren 
Författare: Joakim Hackström Larsson & Suzan Bakan 



UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete
Uppsats 15 hp Termin 6
Höstterminen 2015 
Författare: Joakim Hackström Larsson & Suzan Bakan 
Handledare: Kenneth Ögren 
En examen- Flera titlar
One degree- Many titles

Sammanfattning
Samhället har många sociala problem, med anledning av dessa har professionen socialt arbete 

vuxit fram. Inom professionen finns socialarbetare med socionomexamen. 
Socionomutbildningen är en generalistutbildning som arbetar över ett brett fält. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur en del socionomer i olika yrkesroller kan se på sin 
professionella identitet i förhållande till sin generalistutbildning kontra sin specifika yrkesroll 

och hur detta påverkar deras arbetssituation. I denna kvalitativa studie har fyra 
yrkesverksamma socionomer intervjuats individuellt med en semi-strukturerad utformning. En 

kurator, en enhetschef, en socionom och en socialsekreterare som alla har tagit examen vid 
Umeå Universitet har intervjuats. Analysen bygger på en kvalitativ konventionell 

innehållsanalys där resultatet har kodats och kategoriserats. Resultatet visar på att det är svårt 
för socionomerna att förstå sin professionella identitet. Studien visar på att det finns ett glapp 

mellan teori och praktik där examen och yrkesroll inte har en direkt koppling och där samhället 
har höga förväntningar på professionen. Vad som tydliggörs i studien med hjälp av tidigare 

forskning samt KASAM-teorin är att socionomutbildningen saknar specialisering och tydliga 
gränser samt att arbetsgivarorganisationerna saknar tydliga riktlinjer för intervjupersonernas 

yrkesroller.

Sökord: Professionell identitet, Socionomexamen, KASAM.



Förord
Att skriva denna uppsats har varit en lärorik och givande process. Vårt mål är att 

med denna uppsats generera större förståelse för och nya perspektiv på 
socionomers profession och yrkesidentitet. 

Ett stort tack till alla som stöttat oss under vårt arbete och gjort det möjligt för 
oss att kunna skriva denna uppsats. Ett stort tack till vår handledare, Kenneth, 
som på våra handledningar, väglett och uppmuntrat oss i genomförandet. Sist 

framförallt ett stort tack till personerna som deltagit i studien och generöst delat 
med sig av sin tid och sina erfarenheter. Vi har som framtida socionomer lärt oss 

mycket av ert medverkande och fått ett berikande material till denna uppsats.

Suzan och Joakim
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Samhället har sociala problem i olika former, Morén (2010) redogör för dessa och tar upp 
några exempel som funktionsnedsättning, ålderdom, sjukdom och missbruk. Sociala problem 
handlar om olika livssituationer och livsprocesser som påverkar individers liv (Morén, 2010)

För att lösa dessa sociala problem måste det finnas kompetens som kan hjälpa och stötta 
individerna i ovanstående situation. Socialt arbete bedrivs idag på ett brett fält inom såväl 
hälso-och sjukvård som socialtjänst, skola, kriminalvård och inom olika 
behandlingsinstitutioner (Morén, 2010). Enligt kap 3 §3 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 
insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och för utförande av uppgifter inom 
socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Gällande arbetet 
med barn och unga inom socialtjänst lyder kap 3 §3a i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) enligt 
följer, 

Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen 
eller annan relevant examen på grundnivå i ärenden inom socialtjänsten rörande 
barn och ungdom som innefattar, bedömning av om utredning ska inledas, utredning 
och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller uppföljning av 
beslutade insatser.

Enligt ovanstående lagstiftning är det tydligt att det krävs att man har en socionomexamen eller 
liknande för att få arbeta som socialsekreterare inom individ och familjeomsorgens avdelning 
för barn och unga. Dock finns ingen tydlig reglering gällande de andra yrkena inom 
professionen och kopplingen mellan examen och befattningarna är inte tydligt beskriven.

En socionomexamen är en yrkesexamen enligt Universitetskanslerämbetet (u.å. a) vilket 
innebär att man läser en examen inom ett specifikt område med ett detaljstyrt innehåll vilket 
senare leder till behörighet för särskilda yrken. Att säga “jag pluggar till läkare” eller “jag 
pluggar till gymnasielärare” är en tydlig avgränsning för ett framtida yrke, som socionom är 
det inte alltid lika tydligt. Akademikerförbundet SSR (2013b) beskriver en socionom som en 
person som ofta möter människor i svåra situationer, 

“Du arbetar med barn, ungdomar, gamla, människor med funktionshinder, hemlösa, 
de som hamnat i kriminalitet eller med missbruksproblem. Kort sagt individer som 
på olika sätt behöver stöd.” (s. 8).

Akademikerförbundet SSR (2013b) menar att socionomer tidigare enbart var yrkesverksamma 
inom den offentliga sektorn, vilket gjorde socialt arbete som yrkesområde mer tydligt och 
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avgränsat. Idag är den offentliga sektorn fortfarande den vanligaste arbetsgivaren, dock finns 
socionomer i allt större utsträckning på den privata arbetsmarknaden och är ofta även egna 
företagare.

Enligt en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR (2013a) arbetar 28% av de 
yrkesverksamma socionomerna som socialsekreterare, 12% som kuratorer inom hälso- och 
sjukvård, 9 % har titeln socionom och 7% arbetar som avdelnings- och enhetschefer. Övriga 
yrkeskategorier är handläggare, skolkurator, biståndsbedömare, behandlingassistent, 
familjebehandlare och frivårdsinspektör, vilka tillsammans utgör cirka 15% av socionomerna 
(Akademikerförbundet SSR, 2013a). 

Vad är den gemensamma nämnaren och hur ska man kunna ha en professionell identitet i sitt 
framtida yrke om detta ska kunna appliceras på så många yrken inom så många områden och 
sektorer. En socionom ska kunna vara socialsekreterare som arbetar med utredning, bedömning 
och beslutsfattande. I rollen som enhetschef ska en socionom arbeta med personal, arbetsmiljö, 
ekonomi och verksamhetsutveckling. Som kurator förväntas en socionom kunna arbeta med 
samtal. Socionomprogrammet är en generalistutbildning precis som Högskoleverket (2009) 
beskriver i sin rapport. Högskoleverket (2009) skriver om hur arbetsmarknadens behov 
förändras och hur generalistutbildningar är anpassningsbara då man inte har för snäv 
kompetens och kan se såväl helheter som bidra med nya perspektiv till verksamheter.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur en del socionomer i olika yrkesroller kan se på sin 
professionella identitet i förhållande till sin generalistutbildning kontra sin specifika yrkesroll 
och hur detta påverkar deras arbetssituation.
Frågeställningar: 

- Vilken uppfattning har intervjupersonerna om sin profession och förväntningarna som 
ställs på socionomutbildade? 

- Vilken  uppfattning har intervjupersonerna om sin professionella identitet i förhållande 
till organisationen och professionen? 

- Hur ser intervjupersonerna på nyttan av sin examen i förhållande till sin nuvarande 
yrkesroll och koppling till de yrken som ingår i professionen? 

1.3 Avgränsning
Vi har valt att studera fyra yrkesverksamma i det sociala arbetsfältet som arbetar under de fyra 
vanligaste titlarna enligt Akademikerförbundet SSR (2013b) för att jämföra dessa. Titlarna, 
socialsekreterare, kurator inom hälso- och sjukvård, socionom samt enhetschef.
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Socialsekreteraren och enhetschefen representerar, i denna studie, det sociala arbetet enligt 
socialtjänstlagen. Kuratorn och socionomen representerar å andra sidan det sociala arbetet 
inom hälso- och sjukvårdslagen.

Socionomutbildning finns på många universitet och 16 olika universitet och högskolor har idag 
rätt att utfärda socionomexamen (Universitets kanslers ämbetet, u.å. a). Vi har valt att studera 
socionomer som har en examen från Umeå universitet.

1.4 Begrepp
I denna studie beskrivs olika identiteter. Vi har valt att skilja på begreppen yrkesidentitet, 
examens-/professionsidentitet och professionell identitet. Begreppen i studien tolkas som följer, 
yrkesidentitet är den identitet man har i sin yrkesroll, examensidentitet är den identitet man 
bildar under utbildningen och har med sig från examen. Eftersom fokus läggs på såväl examen 
som yrkesroll och därför används begreppet professionell identitet, vilket i denna studie ses 
som en samlad identitet för såväl examen som yrkesroll.

2. Kunskapsöversikt
En historisk tillbakablick och beskrivning av den aktuella situationen, gällande socionomtiteln 
samt socionomexamen kommer presenteras inledningsvis i detta kapitel, varpå nuvarande 
kunskapsläge beskrivs och en presentation av tidigare forskning som är aktuell för denna 
studie. Informationen i detta kapitel har inhämtats dels i kurslitteratur för socionomprogrammet 
men också rapporter från Universitetskanslersämbetet, Högskoleverket och 
Akademikerförbundet SSR. Gällande tidigare forskning har en litteraturstudie gjorts genom att 
artiklar sökts på Socindex samt Swepub med följande sökord: Yrkesidentitet, socialt arbete, 
socionomexamen, socionom, profession, professionell identitet, student, praktik, social worker, 
practic, professional identity and social work. 

2.1 Socionomexamen

2.1.1 Historisk tillbakablick

Under 1800-talet fanns det inget som hette socialt arbete utan man pratade om arbetsområdet i 
termer som, välgörenhetsarbete, hjälparbete och fattigdom. När industrialiseringen uppkom 
uppmärksammas sociala problem som, fattigdom, barnarbete, alkoholism och olycksfall. Med 
anledning av denna problematik uppkom filantropin för att hjälpa människor genom 
välgörenhet, senare insåg man dock att välgörenhet inte räcker och att det krävs en högre 
kompetens hos hjälparbetarna. Gertrud af Klintberg och Gerda Meyerson var under denna tid 
engagerade i det sociala arbetet, de startade en organisation för att hjälpa de människor som var 
i behov av hjälp på grund av industrialiseringen. Därav uppkom Centralförbundet för socialt 
arbete (CSA) år 1903. CSA är idag ett samarbetsorgan för föreningar med socialt progressiva 
idéer. Förbundets huvudsakliga mål är att främja utvecklingen på det socialpolitiska området 

3



genom kartläggning av förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt socialt arbete 
(Centralförbundet för socialt arbete, 2015). I och med denna utveckling bidrog det till att det 
började ställas krav på utbildning att kunna föra statistik och utföra vetenskapliga 
undersökningar och därmed uppkom sociala utbildningar och sociala professioner (Meeuwisse 
& Swärd, 2006). 
    
Kristiansen (2002) skriver om socionomtitelns framväxt och förklarar att “Socialinstitutets 
elevförening” bildades år 1921, och vid start tog föreningen upp frågan om socialarbetarens 
titel. År 1923 utexaminerades ett antal studenter som sedan bildade föreningen “Diplomerade 
från socialinstitutet” (DSI). Denna grupp av socialarbetare ansåg sig ha en professionell 
utbildning och år 1944 beslöt elevkåren vid socialinstitutet att utföra en “titeltävling” för dem 
som var medlemmar i kåren. Denna “titeltävling” inspirerades av Handelshögskolorna i 
Stockholm och Göteborg som utsett en gemensam titel för de som examineras vid 
handelshögskolorna, deras titel var “Civilekonom”. Tävlingen gick ut på att antingen föreslå en 
gemensam titel för examen eller en titel per yrkesområde. Det fanns olika förslag på titlar som 
exempelvis, socialkonsulent, diplomtjänsteman, socionom, socialare eller kommunalare. 
Socionomtiteln användes redan i Finland under denna tid, vilket senare användes av föreningen 
som ett argument för att välja titeln socionom då man såg möjligheter för ett nordiskt 
samarbete. År 1950 beslöt DSI att välja socionomtiteln efter omröstning i av elevkåren. År 
1950 användes socionomtiteln i alla socionomutbildningar i Sverige men först år 1958 infördes 
titeln i statskalendern (uppslagsverk med förteckning över organisationer och anställda inom 
offentlig sektor) och blev därmed officiell. Ett senare arbete för DSI var hur de ska profilera sig 
och få ett erkännande på arbetsmarknaden (Kristiansen, 2002).

Socionomexamen utfärdades på socialinstitutet som övergick till socialhögskolor 1964 i 
samband med förstatligandet av dessa. I anslutning till högskolereformen 1977 integreras alla 
utbildningar i den nya högskolan. Vid denna tidpunkt fanns utbildningen vid sex lärosäten och 
har sedan ökat i antal då sociala omsorgsutbildningar sedan dess omvandlats och slagits ihop 
med socionomutbildningar (Edebalk, 2015).

Högskolereformen ställde krav på att grundutbildningen skulle vara forskningsanknuten och 
där inrättades år 1977 forskningsämnet socialt arbete. Detta har förändrat utbildningen vid 
många universitet och högskolor, då alla lärosäten inte har rätt att bedriva forskning. Under 80-
talet började de flesta utbildningar få områdets nuvarande struktur, alltså det fanns “sociala 
linjer” som motsvarar dagens socionomprogram samt fristående kurser i forskningsämnet 
socialt arbete (Edebalk, 2015).

I januari år 2007 när den nya högskoleförordningen trädde i kraft innebar det nya mål och krav 
på en socionomutbildning. Socionomutbildningen såg olika ut, vissa lärosäten valde då att ha 
en generalistutbildning medan andra har valt att skapa specialiserade inriktningar 
(Högskoleverket, 2009). I en rapport från Högskoleverket (2009) framkommer att 
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socionomutbildningen anses vara för specialiserad vid vissa lärosäten och därför minskas 
antalet utbildningar med examensrätt efter denna utvärdering från 37 stycken till 16 stycken.

2.1.2 Aktuell situation (2015)

I dagens samhälle finns det fortfarande stora utmaningar i det sociala arbetet som exempelvis 
funktionsnedsättningar, ålderdom, sjukdom, missbruk som påverkar en individs livssituation 
(Morén, 2010). Morén (2010) redogör för att sociala problem kan också uppstå på grund av 
samhällets krav som exempelvis utbildning, arbete eller könsförtryck. Socialt arbete bedrivs 
idag inom Hälso- och sjukvården, socialtjänst, skolan, kriminalvården och 
behandlingsinstitutioner. En socionom inom hälso- och sjukvården har i uppgift att ge individer 
råd och information som på grund av kroppsliga eller psykiska sjukdomar påverkat individens 
livssituation. I det sociala arbetet inom socialtjänsten ingår bland annat insatser som rådgivning 
och information för utsatta barn, familjer eller missbrukare. Socionomens arbete inom skolan 
innebär elevvårdande och förebyggande insatser. Ett arbete inom kriminalvården ingår 
exempelvis samtalsstöd, hjälp till boende och arbete efter frigivning. Sociala arbetet finns även 
inom olika behandlingsinstitutioner i form av exempelvis utredningshem för barn och 
ungdomar. I ett arbete med äldre och funktionshindrade arbetar socionomen ofta med 
arbetsledande uppgifter (Morén, 2010). 

Fackförbundet Vision (2015) menar att dagens personalsituation inom socialtjänsten är 
alarmerande då 83% av landets socialchefer, år 2015 uppger att det är svårt att rekrytera 
socialsekreterare och biståndshandläggare till skillnad från år 2014 då siffran var 44% enligt 
Visions socialchefsrapport. 73% av socialcheferna uppger också att det är svårt att rekrytera 
chefer till området. Vision (2015) skriver i sin rapport om olika strategier för att säkra 
framtidens personalförsörjning. Dels behöver cheferna inom området få tid att bedriva 
ledarskap, hela socialtjänsten måste få en rimlig arbetsbelastning. Förbundet framhåller också 
vikten av att skapa engagemang - genom ökat inflytande, delaktighet och ett tydligt ledarskap 
och förbättring av introduktionen för nyanställda. Det handlar om yrkesintroduktion och om 
arbetsplatsintroduktion. 

2.2 Kunskapsläge
Detta avsnitt inleds med tidigare forskning gällande identitetsskapandet i en profession och ett 
yrke, alltså vägen till en professionell identitet, vidare beskrivs betydande faktorer i 
identitetsskapandet hos socionomer mer specifikt. Avslutningsvis beskrivs förväntningarna som 
ställs på socionomer idag. 

2.2.1 Identitetsskapandet i professionen

Ahmadi (2000) har beskrivit identitetsbegreppet som ett mångfacetterat och diffust begrepp 
som handlar om individens behov av att hitta sig själv i tillvaron samt samspelet mellan 
sociokulturella strukturer och individens självbild. Nationalencyklopedin (2015) definierar 
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identitet som medvetenhet om sig själv som en unik individ. Ahmadi (2000) menar att det finns 
två typer av identitet, den ena är den objektiva och den andra den subjektiva. Den objektiva 
identiteten tillskriver andra en person utifrån vad andra tror om personens egenskaper och 
sociokulturella tillhörighet. Den subjektiva identiteten handlar om att en person själv har en 
bild om dennes sociokulturella tillhörighet samt dennes personliga och individuella identitet.

Yrkesidentitet kan ibland ses som en kollektiv identitet där det finns vissa gemensamma 
interaktionsmönster hos individer i samma yrke. Detta kan också ses som en social identitet 
som är gemensam för en yrkesgrupp. Det kan även ses som ett resultat av behovet att anpassa 
sig till sin sociala omgivning (Ahmadi, 2000). Yrkesidentiteter är inte något statiskt, utan 
istället något som ständigt förändras då människor interagerar inom olika kontexter och yrken 
(Thunborg, 2004). 

Akademikerförbundet SSR (2013a) skriver om socialarbetarnas identitet och menar att 
socialarbetarnas mångfaldiga yrkesområde delvis medför olika yrkesroller och 
professionsideal, 

En inriktning på till exempel empowerment ger en annan roll än om man främst ser sig 
som klientens företrädare, en samhällsbyggare, en vägledare och fostrare, en 
stödperson, en omsorgsgivare eller som en servicefunktion för medborgare i vissa 
bristsituationer. (s. 6)

I vissa professioner försöker man ge en sammanfattad bild av det grundläggande uppdraget, ett 
exempel är formuleringen ”förebygga, bota, lindra och trösta” som främst använts inom 
läkarkåren (Akademikerförbundet SSR, 2013a). Bland socionomer finns dock ingen entydig 
bild av professionens grundläggande uppdrag, dock föreslår Akademikerförbundet SSR 
(2013a) att ett exempel på en sammanfattande yrkesidentitet för socionomer är ambitionen att 
”arbeta för att fler ska få ett värdigt liv”.

Socionomer är i dagsläget verksamma inom flera områden och arbetsuppgifterna kan variera 
beroende på vilken verksamhet man är verksam inom och vilken lagstiftning samt politiska 
uppdrag som gäller. Därmed tilldelas socionomer en titel beroende på vilken verksamhet man 
arbetar inom. Morén ( 2011) menar att socionomutbildningen är yrkesförberedande men att 
utbildningen är en akademisk utbildning som leder till en professionstitel, socionom. Morén 
(2011) menar att socionomen vägleds genom sin profession för att kunna utöva 
myndighetsutövning. Morén (2011) menar att professionen ger integritet, självständighet, 
etiska regler och genom vetenskaplig kunskap få ett kritiskt tänkande för att kunna använda 
god forskning. Morén (2011) menar också  att socionomen senare i sin yrkesutövning lägger 
vikt på regelsystem och politiska krav som organisationen har, vilket kan leda till att 
professionsidentiteten riskerar att bli bortglömd.
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2.2.2 Betydande faktorer i den professionella identiteten bland socionomer

Akademikerförbundet SSR (2013a) menar att en del av yrkesidentiteten inom socialt arbete 
handlar om att alla yrkesverksamma inom socialt arbete bör ha en etisk kod. En etisk kod, 
vilken handlar om att man inom professionen måste ha etiska reflektioner och riktlinjer vilket i 
sin tur skapar insikt om arbetet inom professionen, dess etiska normer och dilemman. 
Akademikerförbundet SSR (2013a) förklarar att en etisk kod ökar uppmärksamheten på etiska 
problem och vägleder socialarbetare i olika ställningstaganden. En etisk kod bidrar till stärkt 
yrkesidentitet enligt förbundet och hänvisar till att koden tydliggör socialarbetares uppdrag och 
lyfter fram viktiga riktlinjer som inte finns i regelverk och författningar, exempelvis bemötande 
eller grundinställning till yrkesområdets klientel.

Bourdieu och Boltanski (1985) menar att titulering är en viktig del av professionen. Främst för 
att beskriva sitt yrkesområde men också för att dra symboliska vinster utav detta, alltså att 
avgränsa yrkesrollen och göra anspråk på sitt arbetsområde.

Att tituleras, det är att känna sig berättigad att göra anspråk på saker som normalt 
förbinds med dessa ord, med titlarna, det vill säga med vissa praktiker /.../ och med 
motsvarande materiella och symboliska profiter. (s.107).

Kristiansen (2002) menar också att man genom en titel ibland kan få ensamrätt att utföra 
specifika uppgifter och förmåner, vilket visar på professions tillhörighet. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) redogör för socialarbetarens roll med stöd av 
Michael Lipskys teori om socialarbetaren som en gräsrotsbyråkrat, vilket innebär den position 
en socialarbetare har som representant för en myndighet vid möte med klienter. 
Svensson et al. (2008) menar precis som Lipsky (2010) på att det är gräsrotsbyråkratens 
uppgift att se till klientens behov inom ramar för sitt handlingsutrymme men samtidigt 
tillgodose organisationens resurser. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme beskrivs som ett 
dilemma då socialarbetaren ska vara en medmänniska men samtidigt också förhålla sig till 
organisationen.

2.2.3 Förväntningar på socionomer

Kejerfors & Alexius (2012) skriver om vad socionomer förväntas kunna och nämner det 
övergripande målet i Högskoleförordningens examensordning som är att studenter efter 
utbildningen ska uppnå mål att ha kunskap och förmåga för att självständigt bedriva socialt 
arbete på individ-, grupp och samhällsnivå. Efter en socionomexamen förväntas man även ha 
förståelse om sociala fenomen och kunna förändra sociala företeelser. Kejefors & Alexius 
(2012) hänvisar till propositionen 2004/05:162 där man inom Europeiska unionen beslutat att 
yrkesexamina ska vara kopplade till arbetsmarknadens krav. Enligt Kejefors & Alexius (2012) 
har flertalet studenter en uppfattning om vad de vill arbeta med efter sin socionomexamen och 
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förväntar sig att utbildningen ska förbereda dem inför ett kommande yrke. En del studenter 
fokuserar främst på det praktiska sociala arbetet mer än på de teoretiska under utbildningen då 
flera studenter ser den teoretiska undervisningen som en konflikt gentemot det praktiska 
sociala arbetet: 

Vetenskapliga kunskaper och strukturella perspektiv anses således fjärma socionomer 
och andra socialarbetare från sitt egentliga uppdrag genom ett vidgande av avståndet 
mellan den professionelle och klienten. (s.430)   

2.3 Tidigare forskning
I detta avsnitt inleds med tidigare forskning gällande identitetsskapandet i en profession, alltså 
vägen till en professionell identitet, vidare beskrivs betydande faktorer i identitetsskapandet 
hos socionomer mer specifikt. Avslutningsvis beskrivs förväntningarna som ställs på 
socionomer idag.

2.3.1 Identitetsskapandet i professionen

En viktig del för lärare i  socionomutbildningen är att handleda studenterna och vägleda dem 
till att skapa en egen yrkesidentitet, vilket dock enligt Oliver (2013) inte är en lätt uppgift för 
lärarna. Att teoretiskt försöka skapa en “social identitet” bland studenterna ger dessa en 
uppfattning om vad som kommer krävas när studenterna går från teori till praktik. Vi kan enligt 
Oliver (2013) ha många olika sociala identiteter och identifierar oss på det sättet som passar 
bäst med den kontext vi befinner oss i. 

2.3.2 Betydande faktorer i den professionella identiteten bland socionomer

En fast och stabil yrkesidentitet kan förena oss som socialarbetare genom att öka vår 
ömsesidighet, samarbete och arbetsinsats. Det viktiga med identitetsskapandet är inte att alla 
ska vara lika men att framhålla vad som är tydligt i yrket, att hitta en sammanhållen 
yrkesidentitet (Oliver, 2013). Oliver (2013) framhåller även vikten av att börja få in tanken 
kring socialarbetare som inte bara socialarbetare utan som “boundary spanners”, vilket är ett 
begrepp som ger en bredare bild av yrket. Oliver (2013) och Nissen (2010) definierar 
begreppet som personer, vilka har rollen att arbeta mellan system där mål uppnås genom 
förhandling, medling eller andra strategier då konflikter kan uppstå i arbetet mot specifika mål. 
Socialarbetare är lämpande för denna roll i många lägen då personen måste kunna samverka 
mellan organisationer, myndigheter och enskilda individer samt arbeta gränsöverskridande 
mellan olika organisationer, myndigheter och regelverk (Oliver, 2013).  

Wiles (2013) skriver om socialarbetarnas professionella identitet och vad utbildningen bidrar 
till i skapandet av denna. Wiles (2013) har utfört en kvalitativ studie, där sju socionomstudenter 
i England intervjuas om sin professionella identitet. Vad Wiles (2103) upptäcker är att det är 
svårt för studenterna att “sätta fingrarna på” och förstå vad de har för yrkesidentitet och att det 
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är komplicerat att beskriva denna. Det framkom i intervjun med en student att ”riktigt” socialt 
arbete är att arbeta med barn och familjer, inte med äldre människor. I intervjun med en annan 
student framkom det att studenten ansåg att socialarbetarna kan se sig som en gemensam 
profession men det sociala arbetet skiljer sig beroende på vilket klientel man arbetar med. Det 
sociala arbetets litteratur, menar Wiles, framhåller olika grupperingar av klientel och 
förespråkar specialisering inom dessa, vilket dock blir ett dilemma för identitetsskapandet, då 
man förlorar sin samlade identitet som socialarbetare  menar Wiles (2013). Studien visar på tre 
utmärkande huvuddrag i yrkesidentiteten: den kan ses som en relation till de önskade 
egenskaperna, som en kollektiv känsla att förmedla ”identitet av yrket” eller som en process 
där personliga erfarenheter konstruerar den professionella identiteten.

2.3.3 Förväntningar på socionomer

Graham och Shier (2010) analyserar socialarbetares subjective well-being (subjektivt 
välmående) i en kvantitativ studie där man samlade in svar från 700 kanadensiska 
socialarbetare om det subjektiva välmåendet i yrket. Av respondenterna intervjuades de 13 
respondenterna som enligt enkäterna hade högst subjektivt välmående, kvalitativt. Dessa 
personer valdes ut för att få en bild av vad som påverkat dessa till så högt välmående. Enligt 
studien handlade deras höga subjektiva välmående om att de hade möjlighet att i praktiken 
pröva sig fram, i anslutning till arbetet. Deras förmåga att förstå professionella gränser och 
begränsningar samt betydelsen av specifika metoder som är relaterade till yrket var faktorer 
som påverkade värdet. En annan viktig del i deras välbefinnande relaterat till arbetet handlade 
om deras förmåga att se sin professionella identitet och förstå sin roll (Graham and Shier, 
2010).

Graham och Shier (2014) skriver om professionen och arbetsplatsens förväntningar på 
socialarbetare och dess påverkan på socialarbetarnas subjektiva välmående. Detta med 
utgångspunkt från en tidigare kvantitativ studie från 2010 utförd av Graham och Shier, där 91 
respondenter av socialarbetare i Kanada svarade på en enkät om deras tillfredsställelse och 
välmående på arbetet. De personer som angett sämre välmående än medel erbjöds en intervju. 
Resultatet visade att de förväntningar som omgivningen och socialarbetarna själva hade på sig 
påverkade yrkesgruppen negativt. Den negativa påverkan gav sig uttryck främst genom stress 
men också på genom andra påfrestningar och negativa erfarenheter. Socialarbetarna i studien 
menar att deras förväntningar på sig själva handlar om att lösa problem och göra något 
meningsfullt i arbetet, en del i studien menar att det lindrar stressen i det övriga arbetet. 
Graham och Shier (2014) försöker beskriva närmre vilka aspekter som spelar in i 
välbefinnandet hos yrkesgruppen. Studien visar på att förväntningarna på socialarbetarnas 
funktionsförmåga, yrkesidentitet samt deras arbete i svåra och utsatta situationer påverkar 
yrkesgruppens välbefinnande negativt.

När socialarbetare började få betalt för socialt arbete under 1900-talet uppstod debatter  om 
socialt arbete är en kvalificerad profession. Loseke och Cahill (1986) skriver om Richan och 
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Mendelsohn som menar att i de områden socialarbetare visar sin kunskap så finns ofta andra 
professioner som har mer specialiserad kunskap och är experter på mer specifika områden.  
Loseke och Cahill (1986) undersökte 14 socialarbetarstudenters, alla nära examen, erfarenheter 
och deras sökande efter en professionell identitet. Även studenternas uppsatser analyserades. 

Det framkom i analysen av uppsatserna att studenter skrivit om att de ville bli socialarbetare, 
dels för att positivt kunna beröra andra människors liv men också för att växa som personer och 
genom arbetet få egen lycka. Flertalet studenter klagade i intervjuerna över att deras 
praktikplats inte var riktigt socialt arbete och att det inte hjälpte dem att förstå deras 
professionella identitet och vad i yrket som förväntades av dem. Studenterna tyckte också att 
de hade för lite praktisk kunskap och att de hade svårt att koppla den teori utbildningen givit 
ute på fältet. Studenterna påpekade även  hur de behandlades av andra professioner som 
exempelvis lärare, läkare och psykologer ute på fältet, där dessa professioner inte tog 
socialarbetarna så seriöst som de önskade. En stor del av studien hade fokus på hur studenterna 
såg på professionen socialt arbete och den professionella identiteten som yrkesverksam sådan. 
Många studenter menade i intervjuerna att personliga egenskaper var kännetecknande för ett 
tillförlitligt socialt arbetare och var grunden till den professionella identiteten.

3. Teoretisk ram

3.1 KASAM- teorin       
Antonovsky (2005) studerade israeliska kvinnor i åldrarna 16-25 som befann sig i 
övergångsåldern i samband med andra världskriget. I studien ställdes frågan till kvinnorna om 
de hade varit i ett koncentrationsläger. Sedan jämfördes den psykiska hälsan mellan kvinnor 
som hade befunnit sig på koncentrationsläger och kvinnor som inte hade det under sin 
övergångsålder. Resultatet visade på att de kvinnor som hade befunnit sig på 
koncentrationsläger hade bevarat en god hälsa. Istället för att titta på de faktorer som bidrar till 
hälsa började han studera på de faktorer som bidrar till att kunna bibehålla en god hälsa trots 
exempelvis krav, konflikter och motgångar som man kan stöta på i livet. 

Antonovsky (2005) kom fram till en teoretisk modell som benämndes “känsla av 
sammanhang” (KASAM).  Han fann tre grundläggande delar som har en avgörande betydelse 
för människans välbefinnande. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet innebär det mått av kontroll man upplever och med kontroll menar Antonovsky 
(2005) information och förstålighet. Alltså i den mån en individ kan bedöma och förstå 
verkligheten. Hanterbarhet innebär den mån av resurser som individen har för att denne ska 
kunna klara de krav som ställs. Dessa resurser är både de individen själv har eller till resurser 
som andra har. Komponenten meningsfullhet handlar om upplevelsen av meningsfullhet och är 
den viktigaste komponenten i KASAM. En individ som hittar en meningsfullhet i exempelvis 
en olycklig händelse mår betydligt bättre än en individ som inte finner en mening. Vilket 
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innebär att det som håller en individ frisk är känslan av sammanhang. Högt KASAM innebär 
enligt studien att individen har lättare att möta svåra situationer och ser dessa snarare som 
utmaningar än hinder.

3.2 KASAM i studien
Den teoretiska modellen har tillkommit under tiden för genomförandet av intervjuerna, då vi 
allt eftersom sett en koppling mellan intervjupersonernas professionella identitet och deras 
arbetssituation efter genomförda intervjuer och sammanställd litteraturstudie. Då syftet med 
denna studie är att undersöka hur en del socionomer i olika yrkesroller kan se på sin 
professionella identitet i förhållande till sin generalistutbildning kontra sin specifika yrkesroll 
och hur detta påverkar deras arbetssituation, är KASAM till stor hjälp för att beskriva detta 
strukturerat. Vi ser en koppling mellan vårt resultat och komponenterna, i KASAM. 
Begriplighet innebär den mått av kontroll såsom information och förståelighet, vilket vi tänker 
kan ha göra med information som ges i form av introduktion i arbetet, hur man förstår sin roll 
och vilken mått av kontroll man har i sin yrkesroll. Komponenten hanterbarhet innefattar den 
mån av resurser som en individ har tillgång till och resurser i omgivningen, det kan ha att göra 
med resurs i form av kompetens, kollegialt stöd och en rimlig arbetsbelastning för att kunna 
hantera sitt uppdrag. Den sista komponenten meningsfullhet som beskrivs av Antonovsky 
(2005) som den viktigaste komponenten och där vi tänker att man i arbetet vill känna en 
meningsfullhet och känner att det man gör har en mening, en verkan och ett syfte. Denna 
teoretiska modell används i vår studie för att dels kunna beskriva sammanhang mellan 
profession, examen, organisation och yrkesroll men också för att kunna dra slutsatser kring hur 
kopplingen mellan dessa påverkar intervjupersonernas arbetssituation.

4. Metod/ Tillvägagångssätt
Inledningsvis kommer detta kapitel handla om studiens forskningsansats och forskningsmetod 
därefter om urvalet och genomförandet i sin helhet. Avslutningsvis diskuteras studiens 
validitiet, reliabiltet, generalisbarhet samt etiska överväganden.

4.1 Forskningsansats 
Denna studie baseras på ett hermeneutiskt synsätt, vilket är en tolkningslära som avser att förstå 
inte bara begripa människors handlingar samt resultaten av det mänskliga handlandet (Thurén, 
2007). Inom hermeneutiken menar man att forskaren alltid går in med en förförståelse i sina 
studier, vilket i detta fall är vi som socionomstudenter och våra upplevelser av programmets 
bredd. Inom hermeneutiken menar man att förförståelsen ska ses som en tillgång inte som ett 
hinder när det gäller att tolka och förstå det man studerar (Patel & Davidson, 1994). Den 
hermeneutiska spiralen innebär att forskarens erfarenheter och förförståelse av verkligheten är 
beroende och påverkas av varandra (Thurén, 2007). Risker med denna lära är att tolkningen 
kan påverkas av den som tolkar och dennes förförståelse, värderingar samt dess sammanhang 
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(Thurén, 2007). Denna risk är förhållandevis låg i denna studie då vi som forskare inte är 
examinerade socionomer och därav inte haft ledande frågeställningar utan varit objektiva. Man 
kan ifrågasätta socionomer som studerar om sin egna framtida yrkesprofession kan påverka ett 
resultat dock ses detta som en tillgång snarare än ett hinder med anledning av den 
hermenuetiska prägeln. Med en tidigare inblick i teorin samt viss praktik förstås komplexiteten 
i professionen bättre än om någon helt utomstående skulle genomföra denna studie.

4.2 Forskningsmetod
Vi har valt att göra kvalitativa individuella intervjuer med fyra stycken yrkesverksamma 
socionomer för att ur intervjupersonens perspektiv kunna få förståelse från personens 
subjektiva verklighet (Kvale, 1997). Detta även för att möjliggöra att identifiera och upptäcka 
kända eller icke kända faktorer, egenskaper, händelser och innebörder (Bryman, 2008).

Intervjuerna var semi-strukturerade och fyra teman avhandlades för att få en bra inblick över så 
väl intervjupersonernas bakgrund som socionomexamen betydelse, samhällets förväntningar 
samt intervjupersonernas egna tankar kring professionen och examen. Då vi varit två olika 
intervjuare är semi-strukturerad intervju ett bra redskap då det föreligger någon form av 
struktur som gör att vissa viktiga delar i resultatet kan jämföras trots att samtalen varit olika 
(Intervjuguide, se bilaga 1). Fördelar med en kvalitativ semi-strukturerad intervju är att man 
kan uppfatta och förstå situationen på samma sätt som individen.  Intervjupersonen har dock en 
stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt och intervjun blir mer som en dialog, detta gör att 
deltagaren kan känna sig mer avspänd. Frågor kan ställas som inte finns med i intervjuguiden 
av intervjuaren om det finns något annat intressant att fråga, vilket har gjorts i alla intervjuer 
för att få fram den subjektiva bilden från varje enskild intervju. Det läggs vikt på hur 
intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor på det som intervjupersonen upplever vara viktigt 
vid förklaring av exempelvis händelser mönster och beteenden, vilket också kan bidra till att 
intervjupersonen känner en större delaktighet (Bryman, 2008).

4.3 Urval
Då specifika titlar varit av intresse har ett målinriktat urval använts men också ett 
bekvämlighetsurval då vi valt ut personer i vår närhet, i Norrland, som alla tagit examen vid 
Umeå universitet.

Inledningsvis har kontakt tagits med fyra yrkesverksamma inom socialt arbete som har 
socionomexamen. Därefter har en tid för intervju bokats in med samtliga. Då en intervjuperson  
fick förhinder till medverkan, togs ytterligare kontakt med en intervjuperson för att säkerställa 
antalet deltagare. Vid kontakt har en muntlig beskrivning av studien getts och en inblick i vad 
som komma skall.
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Precis som Lilja (2005) skriver behöver inte alltid slumpmässigt urval vara det bästa utan ett 
bekvämlighetsurval till exempel kan innebära att man hittar personer som verkligen är villiga 
att ge en djupgående bild av sina upplevelser, vilket är det primära i denna studie. Eftersom 
intervjuerna beräknats ta en timma och krävt en del eftertänksamhet hos intervjupersonerna, 
har viljan att medverka har varit mycket viktig då det krävs engagemang och energi för 
besvarandet av frågorna.

4.4 Genomförande
Samtliga intervjuer tog drygt en timme och spelades in för att möjliggöra intervjuernas 
fokusering på intervjun och samspelet med intervjupersonerna. En större fokus lades på 
formuleringarna kring såväl frågeställningarna som individuella följdfrågor istället för fokus på 
dokumentation. Varför intervjuerna spelades in var för att inte missa något viktigt som sades 
under intervjun (Hjerm & Lindgren, 2010). Något som uppmärksammats i skrivandet av 
resultatdelen är att intervjupersonerna i vissa lägen haft svårt att besvara frågorna, då flertalet 
av frågorna upplevts svåra. På efterhand reflekterade vi sättet att hantera intervjuguiden då 
frågorna inte delgivits intervjupersonerna före intervjun. Om detta hade gjorts hade 
intervjupersonerna haft möjlighet att läsa på om begreppen och hinna reflektera innan intervjun 
dock skulle detta medföra en risk där resultatet riskeras att färgas av eventuell efterforskning 
innan intervjun. Efter intervjuerna transkriberades materialet för att få en bättre överblick över 
svaren för att sedan kunna sortera “meningsbärande enheter” i de teman som avhandlats då 
intervjuerna inte varit fullt strukturerade. Meningsbärande enheter har sedan kodats och 
kategoriserats (Kodningsbilaga, se bilaga 3). 

Enligt Patton (1990) innebär kvalitativ innehållsanalys fokus på tolkning av intervjuer eller 
observationer. En kvalitativ innehållsanalys är en process som används för att identifiera 
meningsbärande enheter, koda, kategorisera och komma fram till teman genom materialet 
(Patton, 1990). I denna studie har vi tagit fram meningsbärande enheter för att kategorisera 
detta, vi har således inget tema utan ser våra kategorier som studiens huvuddrag. Hsieh och 
Shannon (2005) redogör för tre olika former av kvalitativ innehållsanalys, vilka är: 
konventionell innehållsanalys, riktad innehållsanalys och summerande innehållsanalys. I denna 
studie har konventionell innehållsanalys använts, vilket enligt Hsieh och Shannon (2005) 
innebär att man induktivt utan förutbestämda kategorier kodar intervjuerna. Kategorierna växte 
fram utifrån de semi-strukturerade intervjuerna.

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
För att beskriva kvalité i kvalitativa undersökningar används två begrepp. Dessa begrepp är 
trovärdighet och tillförlitlighet. Tillförlitlighet och trovärdighet handlar om noggrannhet och 
hur organiserad man har varit under hela forskningsprocessen. Det handlar även om hur man 
har gått tillväga i analys och datainsamling (Fejes & Thornberg, 2015). 
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Validitet är ett mätinstrument som mäter om man som forskare följer sitt syfte och de 
frågeställningar som studien baseras på (Kvale, 1997). Validiteten i denna studie bedömer vi 
som god då vi anser att studien avser det som avsetts mätas utifrån syftet. Frågeställningarna 
har besvarats i analysen även om det har varit svårt för intervjupersonerna att beskriva sin 
professionella identitet. Ämnet är komplext och det finns inga konkreta svar på 
frågeställningarna dock är resultatet trovärdigt då forskningen säger samma sak som 
intervjupersonerna. I diskussionen har resultatet förankrats i såväl tidigare forskning som den 
teoretiska modell studien baseras på. Frågeställningarna har legat till grund för intervjuguidens 
konstruering. Därför går intervjuguiden och intervjuerna hand i hand med syftet och 
frågeställningarna. Däremot går forskningsfrågorna ihop och mycket av vårt resultat har därför 
hamnat emellan varför det varit svårt att särskilja på vad som är relevant för frågeställningarna 
och inte. Intervjuguiden har delats upp i fyra olika teman och inte utefter forskningsfrågorna 
vilket märkts av i kodningen då många av kategorierna hamnat mellan flera av 
forskningsfrågorna på samma gång eller haft vag koppling till dessa. Detta kan hänvisas till 
användandet av den konventionella innehållsanalysen då kodningen av resultatet har skapat 
kategorierna. En riktad innehållsanalys skulle stärka validiteten då kategorierna skulle kunna 
styras mer och anpassas till det som avses mätas. 

Reliabiliteten i denna studie förknippas också med tillförlitligheten i datainsamlingen och som 
tidigare beskrivits har ledande frågor i största möjliga mån undvikts samtidigt som vi har 
försökt anpassa följdfrågorna till individens svar och ställt följdfrågor för att då också öka 
fylligheten i svaren (Kvale, 1997). Då studien visar på stora kopplingar mellan tidigare 
forskning, teori och resultat tyder detta på hög reliabilitet. Denna studie går inte att  
generalisera på alla verksamma socionomer, då fyra enstaka personer har intervjuats. Då 
noggrann utvald forskning har använts som visar stöd för kopplingar till intervjuerna på så sätt 
anser vi att vår studie är trovärdig. Resultatet av denna studie skulle kunna bli annorlunda om 
intervjuerna varit fler och fördelat på flera yrkesroller. Fler intervjuer med slumpmässigt urval 
skulle möjligtvis kunna öka generaliserbarheten men vårt primära syfte är att studera subjektiva 
tankar och värderingar vilka inte nödvändigtvis behöver generaliseras. 

4.6 Forskningsetiska reflektioner 
Samtliga intervjupersoner informerades om de fyra etiska forskningskraven, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 
2013). Detta gjordes vi såväl skriftligt som muntligt, genom ett följebrev vid intervjun samt 
muntlig information om kraven innan intervjun. Studiens syfte och genomförande beskrevs 
inledningsvis, det vill säga, vad intervjumaterialet skulle används till samt att 
intervjupersonerna påmindes om att allt är frivilligt och att de när som helst kunde välja att 
avbryta sin medverkan. Slutligen förklarade vi att uppgifterna som intervjupersonerna lämnar 
kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi gav informationen både muntligt 
och skriftligt för att vi ville vara säkra på att våra intervjupersoner förstod informationen rätt 
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och de kunde kontakta oss om man ångrade sitt deltagande eller för att ställa andra frågor. Våra 
kontaktuppgifter fanns i följebrevet (Följebrev, se bilaga 2). 

5. Resultat
Resultatet i denna studie inleds med presentation av intervjupersonerna samt en kort 
sammanfattning av intervjupersonernas yrkesbakgrund, utbildningsbakgrund och titulering i 
det nuvarande yrke. Därefter presenteras kategorierna som har kodats fram genom analys av 
intervjumaterialet. 

5.1 Intervjupersonerna
Alla intervjupersoner har tagit examen vid Umeå Universitet och de alla är yrkesverksamma i 
Västerbotten eller Norrbotten. De är förhållandevis unga och nya i sin yrkesroll och samtliga 
har gått ett socionomprogram om 210hp.

Socialsekreteraren har arbetat som socialsekreterare sedan 2012 på individ och 
familjeomsorgens utredningsgrupp för barn och unga. På denna enhet arbetar enbart 
socionomer då det är ett lagkrav för att få utreda barn och unga (SFS 2001:453). I 
socialsekreterarens arbetsuppgifter ingår bland annat att utreda barn som far illa, 
adoptionsfrågor, kontaktperson och handläggning av ärenden för ensamkommande 
flyktingbarn. Socialsekreteraren titulerar sig som socialsekreterare med en socionomexamen i 
utbildningsbakgrund. 

Socionomen har varit verksam inom socialt arbete sedan 2006. Socionomen arbetar under 
ungdomshälsan, vilken är en del av landstinget som riktar sig till ungdomar från 16-25 år. I 
denna verksamhet arbetar en sjukgymnast och en kulturanalytiker. De arbetsuppgifter som 
ingår i denna hälsofrämjande verksamhet är att stödja ungdomar som har varit hemmasittande 
under en längre period och vill komma igång med exempelvis sina studier eller få ett arbete. 
Socionomen titulerar sig som socionom men presenterar sig vid sitt namn och den verksamhet 
socionomen arbetar med. Socionomen anser att titeln inte är intressant när individer är i behov 
av hjälp.

Kuratorn arbetar inom barn och ungdomspsykiatrin vilken är en del av landstinget, med fokus 
på barns psykosociala hälsa. Kuratorn har varit verksam socionom i 3,5 år dels som kurator 
men också som socialsekreterare.  Inom barn och ungdomspsykiatrin arbetar läkare, 
psykologer, socionomer (Kuratorer) samt administrativ personal. I kuratorns arbetsuppgifter 
ingår samtalsstöd till barn och unga, samverkan med familj och andra aktörer. Kuratorn 
titulerar sig som socionom och presenterar barn och ungdomspsykiatrins uppdrag snarare än 
sitt eget som socionom i mötet med klienter.
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Enhetschefen i denna studie, verkar sedan två år tillbaka inom äldreomsorgen och är enhetschef 
vid hemtjänst i kommunal regi. På denna enhet arbetar alltifrån personalvetare till 
sjuksköterskor och arbetsterapeuter som enhetschefer, dock har alla en akademisk utbildning 
vilket är gemensamt för yrkesgruppen i den kommun som intervjupersonen är yrkesverksam. 
Enhetschefen har ett personal-, brukar och ekonomiansvar. Enhetschefen titulerar sig som 
enhetschef och ser socionomtiteln som en utbildningsbakgrund enbart, då titeln enhetschef 
beskriver intervjupersonens befogenheter och ansvar vilket enligt intervjupersonen är viktigare 
än att beskriva vilka kunskaper personen har.

5.2 Examenskrav för en av alla befattningar 
Denna kategori har formats av följande kodord: Lagkrav, akademisk utbildning, kompetens, 
erfarenhet, personliga egenskaper och generalist. 

Av alla fyra olika befattningarna som vi har intervjuat kräver bara befattningen som 
socialsekreterare en socionomexamen. Detta precis som socialsekreraren och kuratorn nämner, 
då de är lagstiftat att man ska ha en socionomexamen eller liknande för att få arbeta som 
socialsekreterare med barn och unga, sedan lagändringen som trätt i kraft 1 januari 2015.
Kuratorn nämner att i arbetet som kurator krävs inte en socionomexamen och menar att det 
finns en brist på kunskap vad gäller främst psykiatri. Kuratorn menar att det behövs mer 
samtalsmetodik och praktik i detta precis som kuratorns kollegor med psykologexamen fått, 
praktiskt tjänstgöring för psykologer (PTP).

Enhetschefen menar att det är en fördel om man har en socionombakgrund när man arbetar 
som enhetschef inom vården. Detta för att man förstår socialtjänstlagen på ett annat sätt och 
biståndshandläggarna. Enhetschefens kollegor ha olika utbildningsbakgrunder och det krävs 
inte att man är socionom.

Jag har socionomer som kollegor, jag har arbetsterapeuter, personalvetare, 
sjuksköterskor och ibland har jag också haft beteendevetare som kollegor. Så att 
egentligen, mitt yrke kräver främst att man har en en akademisk bakgrund… Men man 
vill i första hand alltid ha socionomer… Det jag märker är att när vi får beslut på 
hemtjänsten och då får vi ett beslut enligt ÄBIC [Äldres behov i centrum] till exempel, 
så förstår jag snabbt vad handläggaren menar, då både jag och handläggaren är 
socionomer. Vi förstår socialtjänstlagen och varandras perspektiv. (Enhetschef).

Kuratorn som tidigare arbetat som socialsekreterare anser att alla yrkesroller inom professionen 
inte nödvändigtvis är ett “socionomarbete”.

Nej en enhetschef är till exempel ingen socionom. Eller hur ska jag förklara. 
Enhetschefer kan många jobba som, kollegornas sammansättning. Typ, på mitt jobb är 
alla vi som har kuratorsuppgifter socionomer och då känns det naturligt att säga att vi 
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är socionomer. Förstår du? Om man är många socionomer på en arbetsplats kan man 
ju säga att man arbetar som socionom. (Kurator). 

Socionomen i vår studie är anställd som socionom fastän det arbetet inte bara kräver 
socionomutbildning bland personalen. Socionomen menar att kollegorna har samma 
arbetsuppgifter oavsett utbildningsbakgrund, dock har enbart socionomutbildade titeln 
socionom men har samma arbetsuppgifter som till exempel kulturanalytiker som istället har 
titeln kulturanalytiker.  

En är sjukgymnast och en är kulturanalytiker och vi har samma arbetsuppgifter… Jag 
är anställd som socionom nu av ungdomshälsan och har inte så mycket sådana 
arbetsuppgifter som jag haft i tidigare yrke, som uppsökare av hemlösa och 
missbrukare som jag jobbade med tidigare. (Socionom). 

Socionomen nämner att personliga egenskaper har betydelse i arbetsmarknaden mer än vilken 
akademisk utbildning man har. 

5.3 Generalistutbildning för helhetsbilden
Denna kategori baseras på följande kodord: generalist, helhetssyn, sammanhang, systemteori 
och gränsöverskridande. 

Kuratorn menar att det är positivt men också negativt med en bred utbildning. Det positiva är 
att socionomer får en helhetsbild för att kunna samverka med andra myndigheter medan det 
negativa är att samhället inte har kunskap kring vad socionomer arbetar med. 

Socialsekreteraren och enhetschefen menar att det är viktigt att ha en helhetsbild, vilken 
socionomutbildningens bredd har bidragit till. 

Man får lite av ganska mycket… men det är lite grann det som behövs för att kunna 
göra en bedömning kring ett barns situation. (Socialsekreterare).

Det är lite grann som jag beskrev om utbildningen, kunskap om samhälle men också om 
individ..och kunna..vi är lite som..om man tänker systemteori… Lite grann hur det 
hänger ihop. (Socialsekreterare). 

Vi är den personen som kopplar människor till samhället, vår uppgift är att se 
helheten… Vara en spindel i nätet, jag ska kunna hjälpa folk att ta sig in i systemet och 
visa vägarna i samhället. (Enhetschef).
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Samtliga intervjupersoner framhåller socionomutbildningen som en bred, grund och trygg bas 
att stå på. Socialsekreteraren menar även att det är i yrket man lär sig det mesta och 
specialiserar sig.

Ja, men mer kopplat till det yrke som jag jobbar med, jag känner att jag har en ganska 
bra grund att stå på utifrån utbildningen men att… Själva yrkesidentiteten den kommer 
man att lära sig av det yrke som man jobbar med. (Socialsekreterare). 

Man får liksom sin spetskompetens sen när man börjar jobba. Jag tror att många 
känner igen sig i det också, att det blir lite att man kan ha en viss osäkerhet att: Okej nu 
är jag en utbildad socionom, men vad kan jag egentligen?. Utan att det är som ett.. ja 
men du vet det är något som man har med sig. (Socialsekreterare).

Socionomen beskriver socionomyrket som ett “spretigt yrke” med olika arbetsområden och har 
därför svårt att beskriva sin yrkesidentitet. 

5.4 Glapp mellan examen och yrkesrollerna
I analysen av intervjumaterialet uppkom följande kodord som utgjorde grunden för denna 
kategori: legitimitet, praktik och teori-praktik. 

Enhetschefen beskriver sin yrkesidentitet som kluven och tydliggör skillnaden mellan 
identiteten som socionomutbildad och identiteten som enhetschef.

Jag skulle beskriva yrkesidentitet som socionom som ganska kluven eftersom att jag har 
en identitet från socialt arbete (socionomprogrammet) och sen har jag en i min 
yrkesroll. Nu ska jag sitta och tänka på pengar, det var aldrig nån liksom sak som vi 
pratade om på programmet direkt. Jag har både en professionsidentitet som socionom 
och en yrkesidentitet som chef. Vi har ett förhållningssätt till människan till exempel 
och sen har jag en yrkesidentitet som chef /.../ Jag tänker att man har normer och etiska 
regler för varje olika yrken och professioner. (Enhetschef). 

Socialsekreteraren ser en tydlig koppling mellan examensmålen och sitt yrke, dock ett glapp 
mellan teori och praktik, där man får en teoretisk grund men lär sig själva arbetsuppgifterna 
efter utbildningen.

Kuratorn menar att utbildningen är för bred i vissa aspekter men att detta också är positivt då 
man kan förstå sig på andra myndigheter och se helheter vilket är viktigt i arbetet med 
människor i ett sammanhang. Kuratorn anser dock att socionomutbildningen borde ha en 
motsvarighet till psykologexamens PTP, för att få den kompetens som krävs inom olika 
arbeten. Något som också bör utvecklas är praktik terminen som borde delas upp i fler delar så 
att man får en bredare inblick praktiskt precis som man fått teoretisk. Kurator anser även att en 
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nyexaminerad socionom inte kan ha kunskap om allting utan att kunskapen bildas efter praktik 
då utbildningen har fokus på teori.

Socionomen ser inte någon direkt koppling mellan just examensmålen på 
socionomutbildningen och sitt yrke, då socionomen menar att samtliga på arbetsplatsen gör 
samma saker oavsett utbildningsbakgrund, dock framhåller socionomen vikten av att ha ett 
empatiskt tänkande, som framgår i examensmålen. Socionomen förklarar också att man på 
arbetsplatsen inte använder sig av direkt forskning och teoribildning, utan fokuserar på 
personliga egenskaper och synsätt. Socionomen anser sig uppfylla en del av examensmålen 
men ser inte kopplingar till alla.

Ja det skulle jag nog säga speciellt det här med empati och förmåga att kunna sätta sig 
in, men det är nog minst bevandrat det här med forskning och utvecklingsarbete… Att 
ta examen öppnade vissa dörrar till arbeten som jag vill ha där det någonstans krävdes 
att man ska vara socionom, fast man ibland kanske, av någon anledning, i vissa fall, så 
förstår jag inte varför man behöver vara det. (Socionom). 

5.5 Gemensam nämnare inom professionen, oavsett yrke
I följande kategori uppkom kodorden: bollplank, samordnare, grundvärdering, människosyn, 
samverkan, empati, makt, social utsatthet, ifrågasättande, stödinsatser, människan i fokus, 
bistå och objektivitet.

Intervjupersonerna gav olika svar på vad socionomer har som en gemensam nämnare. 
Enhetschefen menar att den gemensamma nämnaren för verksamma socionomer är 
professionella samtal, och att ha ett förhållningssätt med individen ställd i fokus. 
Socialsekreteraren ser det kritiska förhållningssättet och att vara ifrågasättande som en 
gemensam nämnare. Kuratorn ser lyssnandet som en stor del i arbetet och menar att allt handlar 
om att lyssna in individen, samspela, samverka och se sammanhang och framhåller det 
viktigaste av allt är att samverka över organisationsgränser. Socionomen menar att den 
gemensamma nämnaren är att kunna känna empati och att kunna sätta sig in i andra 
människors situationer. Socionomen menar att en socionoms arbete är att bistå och hjälpa 
individer som behöver hjälp. 

Alla har rätt att välja hur de vill leva sina liv, jag kan inte komma och lägga något 
raster utifrån mitt liv på ditt liv och säga ja men, jag kan ju tycka grejer men jag kan 
inte ha någon rätt att säga att du lever fel. Men sen kan du hamna i sådan situationer 
där du lever såpass farligt att då man måste gripa in (Socionom). 

I mitt jobb som chef då kollar jag på risker i arbetsmiljön fast samtidigt så ska jag ha 
det här kritiska tänket till hur människor vill ha det. Vill den här brukaren verkligen äta 
frukost klockan nio eller när den här brukaren verkar tycka det är okej att hemtjänsten 
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vill komma. Ekonomin talar kanske för en sak och brukarfokuset för en. Jag ska 
uppmärksamma människor i utsatta situationer. Jag tänker att det är på något sätt 
kanske själva grundtanken till människan och konsten att observera och 
uppmärksamma saker. (Enhetschef). 

5.6 Höga förväntningar på socionomer i olika yrken
Följande kategori baseras kodorden: myndighetsutövning, samtalsteknik, gränsöverskridande, 
samordning, självständighet, empatisk förmåga och lagstiftning. 

Enhetschefen har ett ekonomi-, personal och brukaransvar men samtidigt ett ansvar att ha 
individen i fokus utifrån sin socionomexamen. 

Det förväntas att mitt fokus som socionom ska ligga på människor, ingenting annat. 
Som till exempel en personalvetare som chef, deras fokus kanske inte ligger på brukare 
på samma sätt som jag har. Givetvis ingår det i arbetet även för andra professioner, 
men jag känner att jag som socionomutbildad förväntas se saker på ett annat sätt, jag 
får inte missa viljor bara för att brukaren inte sa något. (Enhetschef).

Det förväntas också av socionomer att vara gränsöverskridande och kunna samverka med och 
ha förståelse för andra myndigheter och organisationer. Samt arbeta med såväl enskilda 
individer som grupper på samhällsnivå. Enhetschefen beskriver detta genom samarbetet med 
biståndshandläggare, fackliga organisationer och myndigheter som Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Socialsekreteraren framhåller samarbetet med föräldrar och polis samt 
poängterar att det ställs höga krav på socialsekretares breda grund.

Socialsekreteraren och enhetschefen menar samhället kräver att en socionom ska kunna 
myndighetsutövning. 

Jag tänker med kompisar som har problem med Migrationsverket, då tänker jag helt 
plötsligt att jag ska kunna saker om myndighetutövning. Jag ska kunna ta fram vilka 
lagar som gäller, jag ska kunna skriva en anmälan till IVO om min bror har råkat ut för 
något vid vårdcentralen. (Enhetschef). 

Det är krav att kunna utföra myndighetsarbete, att ha det med sig från utbildningen. 
(Socionom). 

Socialsekreteraren beskriver att de har mycket makt i sitt arbete men att det ofta blir ifrågasatta 
av sitt klientel om sin kompetens. Socialsekreteraren upplever att professionen ifrågasätts mer 
än andra professioner som exempelvis psykologer.
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Många klienter tycker att man har så himla mycket makt men att man inte har så himla 
mycket utbildning att komma med. Du är inte psykolog, hur kan du göra en sån här 
bedömning”, eller ”hur kan du uttala dig om det här?”. (Socialsekreterare).

Kuratorn förklarar att det är svårt med förväntningar för socionomer då omgivningen knappt 
vet vad en socionom ska kunna från utbildningen. Dock menar kuratorn att organisationer 
väljer att anställa socionomer främst för att en socionom är duktig på samtal, samspel och har 
stor förmåga att lyssna och ta in olika saker. Lagstiftning nämner dock kuratorn som en viktig 
del, främst i arbetet som myndighetsutövare.

Tror det handlar om att att man är duktig på samtal, samspel och kunna lyssna. 
Rådgivning. Men, som typ när jag jobbade på soc så var det väl lagstiftning, jag skulle 
inte kunna jobba med myndighetsutövning om jag inte gått socionom. Typ, 
lagstiftningen är viktig att kunna. Samma på mitt jobb, nu så förväntas man som 
socionom att kunna lagstiftning, kunna hänvisa till andra aktörer. Socionomer ska 
kunna socialförsäkringlagen, hänvisa till försäkringskassan, få hjälp av socialtjänsten 
eller sånt. En socionom ska kunna veta vart människor ska vända sig. (Kurator). 

Kuratorn framhåller de höga kraven som ställs i yrkeslivet och förklarar att man inte är fullärd 
från utbildningen och att man därför har mycket att lära. Kollegialt stöd och handledning 
menar kuratorn därför är viktigt. Om examensmålet “/.../ visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.” säger kuratorn,

Jag har mycket att lära, tillsammans hjälps man åt. Svåra ärenden, mycket människor 
som har det riktigt svårt i livet, därav svåra ärenden. Behöver jag ha stöd att gå vidare 
i tillexempel samtal och bedömningar, söker jag stöd hos kollegorna /.../ Viktigt att få 
stöd av sina kollegor, skulle nog aldrig kunna arbeta helt ensam som kurator på en 
avdelning, bra att vara fler och hjälpas åt. Utbildningen ger inte nog grund för att 
självständigt och ensamt ta sig an allt. (Kurator). 

Kuratorn menar därför att vissa av examensmålen för socionomexamen är lite väl höga där det 
kan vara svårt att förvänta sig detta av socionomer efter en förhållandevis teoretisk utbildning. 
Ett av examensmålen är att, “studenten skall- visa självkännedom och empatisk förmåga” 
vilket kuratorn ställer sig frågande till,

Empatisk förmåga, kan man inte lära sig men det uppfyller jag väl. Kan man ens 
bedöma empatisk förmåga? Eller. Står det i målen? Jag tror det är riktigt viktigt, men 
hur ska man lära någon det eller kanske ens bedöma? Får man inte socionomexamen 
om man inte har det… Inte under en utbildning kan man lära sig det, men kanske i 
arbetet. (Kurator).
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5.7 Avsaknandet av gemensam titulering
Denna kategori baseras på: oväsentligt, beskrivande, mandat, sammanhållning, arbetsuppgift, 
tydlighet, gemensamt, ansvar och personligt.

Bara en av de fyra intervjuade kallar sig för socionom, de resterande ser enbart sin 
socionomexamen som en utbildningsbakgrund. Socionomen presenterar sig med sitt 
tilltalsnamn och utifrån verksamhetens namn. Socionomen menar att det inte alltid är intressant 
för individer som är i behov av hjälp att veta vilket yrke personer som kan hjälpa har, utan 
fokus ligger snarare på att personen i fråga får hjälp.

Socialsekreteraren ser sig som en socialsekreterare med en socionomexamen i grunden och 
poängterar att yrkesrollen är en sak och utbildningsbakgrunden en annan. 

Ja, jag tänker mig främst som socialsekreterare också utifrån att utbildningen är så 
himla bred och man får ganska lite av ganska mycket och det är först när man kommer 
in i jobbet som socialsekreterare man lär sig så mycket nytt och då känner jag att jag är 
socialsekreterare mer än som en socionom /…/ Utan att det är just   där som jag får 
min titel som socialsekreterare, att jag känner mig som, jag kopplar ihop mig med det 
jag jobbar med mer än den utbildningsbakgrund som jag har. “ 
(Socialsekreterare). 

Socialsekreteraren beskriver också känslan av att vara socialsekreterare och konsten att 
identifiera sig med sitt yrke.

Det tog ganska lång tid också innan jag började känna mig som socialsekreterare. Ja, 
men det är så himla brett och jag jobbar med så himla mycket olika saker. Så att innan 
man är trygg i det så, ja, det tog lång tid men definitivt ser jag mig som en 
socialsekreterare än att jag ser mig som socionom idag. (Socialsekreterare).

Socialsekreteraren nämner också att det kom på tal under en tid att socialsekreterarna skulle 
skriva under utredningar med titeln socionom för att visa på utbildning. 

Enhetschefen ser sig främst som en enhetschef med en socionomexamen i grunden. 
Enhetschefen menar att det kan bli jobbigt för anhöriga, brukare och personal om 
enhetscheferna presenterar sig utifrån sin utbildningsbakgrund, då befogenheterna och 
arbetsuppgifterna är det primära i rollen som enhetschef och utbildningsbakgrunden har mer 
betydelse i enhetschefens synsätt, förkunskaper och liknande, vilket egentligen inte är 
intressant för anhöriga eller dyl.

Jag har en socionomexamen så jag är en examinerad socionom. Men i mitt yrke är jag 
ju enhetschef. Därför att mitt primära arbete är att jobba med arbetsledning inom 
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äldreomsorg, för att det ska bli tydligt för personal och för utomstående brukare, 
anhöriga så tänker jag att det att dom vet att min titel är enhetschef. Jag tänker att 
enhetschef beskriver det jag gör på jobbet och socionom beskriver det jag kan sen 
innan (Enhetschef). 

Kuratorn ser inte ett arbete som enhetschef som ett socionomarbete, då kuratorn menar att 
många olika personer kan arbeta som det oavsett utbildningsbakgrund. I sitt arbete som kurator 
har alla kollegor en socionomexamen på kuratorns arbetsplats, vilket gör det naturligt att kalla 
sig för socionom, förklarar kuratorn.

5.8 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis framkommer det av intervjuerna att det är svårt att sätta ord på vad 
yrkesprofession är. Tre av de fyra intervjuade ser socionomutbildningen som en 
utbildningsbakgrund. Det framkom av intervjuerna att de ser ett glapp mellan teori och praktik. 
De intervjuade upplever att samhället har förväntningar på att en socionom ska kunna 
myndighetsutövning och kunna vägleda en individ genom att samverka med olika aktörer.

6. Analys
I detta kapitel avser vi att besvara de frågeställningar som ställts inledningsvis i denna studie. 
Frågorna som ska besvaras är, vilken uppfattning socionomer har om sin profession och 
förväntningarna som ställs på socionomutbildade, vilken uppfattning socionom har om sin 
professionella identitet i förhållande till organisationen och professionen samt hur 
socionomerna ser på nyttan av sin examen i förhållande till sin nuvarande yrkesroll och 
koppling till de yrken som ingår i professionen.

Vilken uppfattning har intervjupersonerna om sin profession och förväntningarna som 
ställs på socionomutbildade? 
Tre av fyra intervjupersoner menar att det är viktigt att ha socionomutbildningen som en bred 
grund och en trygg bas att stå på och därefter formas av sitt yrke. Man ska kunna ha en 
helhetsbild, detta för att kunna förstå sig på människors komplexa situationer där många olika 
faktorer ska analyseras för att kunna göra bra bedömningar i arbetet menar socialsekreteraren 
och kuratorn. Enhetschefen nämner samverkan mellan yrkesroller som biståndshandläggare, 
inspektörer vid IVO samt anhöriga och brukare. Oliver (2013) menar att socionomer ofta är 
lämpade för arbete med samverkan, då socionomer har en helhetsbild och kunskap i medling 
och förhandling, vilket är viktigt i arbetet med enskilda individer samt andra organisationer, 
myndigheter och regelverk. 

Socialsekreteraren, kuratorn och enhetschefen säger att generalistutbildningen ger lite kunskap 
om mycket, vilket gör att man har lättare för helhetstänk kring människor samt samverkan och 
gränsöverskridande arbete. Antonovsky (2005) menar i sin modell KASAM att en viktigt 
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komponent för välmående i arbetet är begriplighet, där man ska förstå sitt arbete, se strukturer 
och ha kontroll. För att begripa klienterna och se strukturer måste man få en helhetsbild och 
förstå människans livssituation. Då man i utbildningen får lite kunskap om allt inom det sociala 
arbetet men ingen ingående specialisering, sänks måttet av kontroll och förståelse vilket också 
kan kopplas till begriplighet. 

Intervjupersonerna nämner är att det råder otydlighet i vad en socionom gör i samhället vilket 
kan beskrivas som den objektiva identiteten gentemot den subjektiva som Ahmadi (2000) 
redogör för. Detta kopplar till att alla intervjupersonerna hade en individuell bild av sin 
yrkesroll, och en del antydde att klienterna inte riktigt förstod vad deras roll egentligen var. 
Socialsekreteraren framhåller även att man kan bli ifrågasatt sin kompetens, gentemot experter, 
då rollen som socionom inte är tydlig begränsad till ett expert område. Loseke och Cahill 
(1986) skriver om Richan och Mendelsohn som menar att i de områden som socialarbetare 
visar sin kompetens på, finns ofta andra experter som är specialiserade på just det området. 
Intervjupersonerna framhåller att man ibland blir ifrågasatt om sin kompetens kontra sin 
maktposition. Detta betonar socialsekreteraren främst om ifrågasättandet av dennes legitimitet 
då man ofta som socialsekreterare för barn och unga samverkar med experter såsom 
psykologer och läkare. I dessa sammanhang är man som socionom den profession som har 
nästan all makt i beslutsfattandet. En av tre komponenter är hanterbarhet som enligt  
Antonovsky (2005) handlar om att det är viktigt att man känner att man har de verktyg som 
behövs för att kunna hantera sitt arbete det vill säga att man har de resurser som krävs. I detta 
fall resurser i form av kompetens.

Kuratorn nämner i intervjun att denne inte hade klarat av arbetet utan sina kollegor. Detta 
kopplat till KASAM menar kuratorn att dennes egna verktyg som resurs inte är tillräcklig för 
att hantera arbetet helt självständigt. Kuratorn framhåller i intervjun att denne ser sina kollegor 
och möjligheten till handledning som en viktig resurs för att klara av det dagliga arbetet. Vision 
(2015) beskriver personalförsörjningen inom socialtjänsten som alarmerande och kopplar detta 
delvis till att man inte orkar med arbetet relaterat till brist av kompetens eller erfarenhet. 

Intervjupersonerna i vår studie ger varierande svar på vad socionomer har för gemensamma 
nämnare. Enhetschefen i studien nämner professionella samtal och att ha individen i fokus som 
två av dem. Socialsekreteraren ser det kritiska förhållningssättet som en gemensam nämnare, 
medan kuratorn ser samspelet, konsten att se sammanhang och att lyssna in individer. 
Socionomen framhåller egenskapen att kunna känna empati, socionomen menar att personliga 
egenskaper är av större betydelse än utbildningen i sig. Loseke och Cahill (1986) redogör för 
olika egenskaper som studenter på programmet anser vara av stor vikt för sin framtida 
yrkesroll, några av dessa är, självständighet, viljan att ge samt konsten att bibehålla sin 
personlighet även i yrket. Dock är samtliga överens om att det finns något gemensamt i 
förhållningssättet till människan. Wiles (2013) bekräftar detta i sin studie där det framkommer 
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att socialarbetarna kan se sig som samma profession, men att det sociala arbetet skiljer sig 
beroende på vilket klientel man arbetar med.

Kuratorn lägger fokus på lyssnade och samspel medan socialsekreteraren framhåller kritiskt 
förhållningssätt. Sociala arbetets litteratur stödjer olika grupperingar av klientel och 
förespråkar specialisering inom dessa vilket enligt Wiles (2013) blir ett dilemma för den 
professionella identiteten. I vår studie synliggörs detta då att alla fyra intervjupersoner inte har 
samma bild av professionella identiteten utifrån deras skilda yrkesroller.

Oliver (2013) menar att det viktiga i identitetsskapandet bland socialarbetare inte är att alla ska 
vara likadana inom professionen utan det viktiga är att veta tydligt vad som är viktigt i yrket. 
Precis som Akademikerförbundet SSR (2013a) menar gällande att alla socionomer måste ha en 
gemensam etisk kod för att veta hur man som socionom ska förhålla sig till sin yrkesroll. En 
etisk kod menar Akademikerförbundet SSR (2013a) bidrar till stärkt yrkesidentitet då en sådan 
tydliggör socialarbetares uppdrag och lyfter fram viktiga riktlinjer som inte finns i regelverk 
och författningar, som exempelvis bemötande eller grundinställningar till professionens 
klientel. Även Antonovsky (2005) menar att begriplighet är viktigt för att må bra och uppnå en 
känsla av sammanhang. Begriplighet kopplat till konsten att förstå sitt uppdrag dock är varken 
lagrum eller författningar nog utförliga för att beskriva arbetet i mötet med människor som är 
så olika. Detta är starkt kopplat till handlingsutrymmet som Lipsky (2010) redogör för där han 
ser socionomer som gräsrotsbyråkrater. Där socionomen självständigt ska kunna bedöma och 
tolka olika lagrum kopplat till individer, utan fullständiga och specifika riktlinjer.

Det framgår av intervjuerna att det finns en brist på ett gemensamt förhållningssätt där, 
enhetschefen beskriver svårigheterna att balansera arbetsmiljölagstiftning kontra 
socialtjänstlagen och brukarfokuset. Kuratorn och socionomen pratar mindre om lagrum och 
istället om personliga egenskaper och samtalsmetodik, vilket även detta skiljer sig mellan de 
två yrkesrollerna. Socionomen menar att utbildningen inte har direkt betydelse för arbetet utan 
att personlig lämplighet är det viktigaste medan kuratorn pratar om önskan att utbildningen ska 
innehålla mer praktik och lägga mer fokus på kompetens inom psykiatrins område.

Enhetschefen arbetar med ekonomi, personal och brukare, enhetschefen lyfter dels yrkeskraven 
på ekonomiansvar och personalansvar men framhåller professionskraven beträffande arbetet 
med brukarfrågorna. Enhetschefen menar att det ställs krav från två håll, dels från ledningen i 
organisationen men också från professionen där enhetschefens uppdrag som socionom är att se 
människor och uppmärksamma sociala problem och viljor bland brukarna. Detta kopplar vi till 
KASAM och dess komponent begriplighet, där begripligheten kan antas vara låg då man inte 
riktigt förstår sin roll och sitt uppdrag då man har en identitet från utbildningen och en i yrket. 
Socialsekreteraren menar att alla socionomer ska kunna myndighetsutövning, kuratorn och 
enhetschefen framhåller liknande. Enhetschefen pratar om rollen som expert på olika 
myndigheter och att man som socionom ofta blir rådfrågad gällande olika myndighetsfrågor, 

25



kuratorn framhåller samarbetet mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst och 
försäkringskassan där det ställs krav på kunskap i andra myndigheter. Oliver (2013) nämner, i 
likhet med intervjupersonerna i denna studie att en socialarbetare måste kunna samverka med 
andra myndigheter i sin roll.

Graham och Shier (2014) skriver om förväntningarna som ställs på socialarbetare och hur 
dessa påverkar dem negativt, främst genom stress och liknande påfrestningar. 
Intervjupersonerna i vår studie framhåller förväntningarna de har på sin profession som 
exempelvis att se människan, uppmärksamma sociala problem och att ha en helhetsbild 
gällande individer och samhällets olika organisationer och myndigheter. Graham och Shier 
(2014) nämner i sin studie av socialarbetare att förväntningarna på dem själva är höga. 
Socialarbetarna i studien menar att känslan av att lösa problem och göra något meningsfullt 
lindrar den negativa stressen. Detta kan relateras KASAM då meningsfullhet är en av 
komponenterna för att känna välmående i arbete.

Kejerfors och Alexius (2012) nämner det övergripande examensmålet i högskoleförordningen 
som studenter ska uppnå, vilket innebär att socionomer ska ha kunskap och förmåga att 
självständigt bedriva socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kuratorn i vår studie 
menar att detta mål är svårt att nå efter utbildningen, då kuratorn själv i sin yrkesroll tar stort 
stöd på kollegial nivå. Kuratorn arbetar i ett team om fyra socionomutbildade kuratorer. I 
gruppen arbetar man med förhållandevis påfrestande fall och kuratorn nämner att denne själv 
inte skulle kunna arbeta helt självständigt utan tar stort stöd av kollegorna i många avseenden 
då en del kollegor har mer erfarenhet och då det är viktigt att känna stöd. Av intervjuerna 
framkommer att förväntningarna som ställs i examensmålen är förhållandevis höga, och dessa 
förväntningar finns även ute i arbetslivet vilket samtliga intervjupersonerna anser blir 
problematiskt då det finns ett glapp mellan teorin och praktiken. Till detta kopplar vi åter 
KASAM och dess komponent, begriplighet som precis som Antonovsky (2005) beskriver 
handlar om den mått av kontroll och förståelighet som man har för att man ska kunna bedöma 
och förstå verkligheten då tänker vi att det är relativt svårt att begripa sin roll när det finns ett 
glapp mellan utbildningen och alla yrkesroller.  

Vilken uppfattning har intervjupersonerna om sin professionella identitet i förhållande 
till organisationen och professionen?
Den professionella identiteten bildas när man kommer ut i arbetet, alltså i den yrkesroll man 
hamnar menar det flesta av intervjupersonerna, även Oliver (2013) konstaterar att det inte är en 
lätt uppgift för lärare att skapa en yrkesidentitet bland studenterna på utbildningen. Man lär sig 
allt sen. Graham och Shier (2010) skriver om subjektiva välmåendet hos socialarbetare och 
menar att detta ökar när socialarbetaren förstår sina professionella gränser och begränsningar 
och förstå sin roll. En viktig faktor menar Graham och Shier (2010) också är att socialarbetare 
får möjlighet att i praktiken pröva sig fram i anslutning till arbetet, för att därav blir tryggare i 
sig själv vilket även intervjupersonerna i vår studie menar saknas i många avseenden. 
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Ahmadi (2000) menar att yrkesidentitet kan ses som en kollektiv identitet eller en social 
identitet för att individer har ett behov att passa in, denna identitet handlar om att ha ett 
gemensamt interaktionsmönster. Enligt Oliver (2013) har man många olika sociala identiteter 
och identifierar sig på det sättet som passar bäst med den kontext man befinner sig i. Detta 
exemplifieras där man som socionom bör ha en dynamisk professionell identitet då man har 
olika arbetsuppgifter beroende på yrkesroll, där man möter olika typer av klientel i olika 
ärenden. Thunborg (2004) bekräftar att yrkesidentitet inte är något statistiskt utan något 
föränderligt och beror därför på såväl tid som rum. 

Kejerfors och Alexius (2012) problematiserar detta genom att deras studie visar på att 
socionomer ofta har en bild av i vilket arbete de vill befinna sig i redan vid starten av 
utbildningen, vilket gör att de ofta fokuserar på det praktiska snarare än teorin. Detta talar för 
att man som student riktar sin uppmärksamhet på det praktiska och kopplingen till framtida 
yrke snarare än teorin på en bredare basis, vilket gör att man enbart lägger fokus på lärandet 
inför det yrke man siktar på och därav läggs den andra kunskapen åt sidan vilket får 
konsekvenser i framtida yrkesliv om man väljer en annan bana än den som är tilltänkt. Detta 
tydliggörs när kuratorn som tidigare arbetat som socialsekreterare känner att kopplingen mellan 
tidigare yrke och socionomutbildning är större gällande exempelvis kunskapen om lagstiftning 
och dylikt medan kopplingen mellan utbildningen och yrket som kurator är vag då fokus under 
utbildningen inte lagts på samtal. Kuratorn nämner också att man mest ville få samtalsdelen av 
utbildningen överstökad då kuratorn inte riktigt var mogen för professionella samtal redan i 
termin två, utan såg detta som ett jobbigt moment. Socionomen, enhetschefen och kuratorn 
menar att det förväntas att man kan ska kunna samtalsteknik och kopplar därav förväntningarna 
på socionomer till professionella samtal och hänvisar detta som en viktig del på utbildning, 
kuratorn och enhetschefen framhåller att denna del bör vidareutvecklas.

Loseke och Cahill (1986) bekräftar utifrån deras studie, det intervjupersonerna tagit upp, att 
studenter inom socialt arbete upplever att de får för lite praktiskt kunskap och att det har svårt 
att koppla teorin från utbildningen till framtida yrkesroller. Enhetschefen nämner till exempel 
att fokus i utbildningen var individer i utsatthet, inte ekonomi och budget. Kuratorn nämner att 
fokus på utbildningen låg på myndighetsutövning och inte kurativt arbete.

Hur ser intervjupersonerna på nyttan av sin examen i förhållande till sin nuvarande 
yrkesroll och koppling till de yrken som ingår i professionen?
Av intervjuerna framkommer det att endast tjänsten socialsekreterare har krav på en 
socionomexamen, vilket även framgår av kap 3 §3 i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
Resterande av de intervjuade har inte krav på en socionomexamen i sitt yrke och de har 
kollegor med olika utbildningsbakgrunder. Socionomen framhåller betydelsen av personliga 
egenskaper det vill säga personlig lämplighet för arbetet mer än utbildning. Socionomen 
förklarar sina arbetsuppgifter som uppgifter som inte direkt är kopplat till 
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socionomutbildningen, och menar att denne tidigare arbete med missbruk var mer kopplat. 
Socionomen menar också att kollegor som har andra utbildningar, exempelvis kulturanalytiker, 
men har precis samma arbetsuppgifter. Enhetschefen förklarar att det föreligger ett krav på 
lämplig högskoleutbildning för arbetet som enhetschef men att det enligt enhetschefen själv är 
att föredra med socionomer på befattning då man är så kopplad till socialtjänstlagen och 
därmed får en ökad förståelse i arbetet. Kuratorn menar att alla kollegorna på arbetsplatsen är 
socionomer i grunden, en del även med vidareutbildning i psykoterapi.

Wiles (2013) menar att det finns tre utmärkande huvuddrag inom yrkesidentiteten dessa är, 
yrkesidentiteten kan ses som en relation till de önskande egenskaperna, som en kollektiv känsla 
att förmedla identiteter av yrket, eller som en process där personliga erfarenheter konstruerar 
den professionella identiteter. Socialsekreteraren använder titeln socialsekreterare och förlikar 
sig med denna titel, då socialsekreteraren har bildat sin professionella identitet i arbete och inte 
i utbildningen, då mycket ny kunskap har tillkommit under arbetet. Kuratorn ser sig själv i 
första hand som socionom, detta med anledning av att alla kuratorer på arbetsplatsen är 
socionomer vilket vi kopplar till den kollektiva identiteten. Kuratorn anser att det är någon 
form av gemenskap, då det är tydligt, alla är socionomer. Skulle någon vara exempelvis 
beteendevetare kanske man skulle kalla sig kurator istället. Kuratorn som tidigare arbetat som 
socialsekreterare menar att det inom den yrkesrollen var tydligt att man ändå var socionom i 
botten då man har lagkrav på det. Kuratorn menar att det dock kan vara bra att kalla sig kurator 
eller socialsekreterare snarare än socionom, då folk i samhället kan veta ungefär vad man 
arbetar med och har för uppgifter.  

Bourdieu och Boltanski (1985) menar dock att titeln är en viktigt del av professionen för att 
kunna göra anspråk på saker som förbinds med titeln, tillexempel en läkare har ensamrätt det 
vill säga legitimitet på sjukdomar, vi som socionomer bör ha en gemensam titel för att 
tydliggöra våra arbetsuppgifter, vår kompetens och vårt yrkesområde. Det kan dock vara svårt 
att avgränsa socinomers yrkesroll, precis som  Akademikerförbundet SSR (2013a) försöker 
beskriva den annars mycket breda ingången som socionom där förbundet menar att ett exempel 
på en kortare beskrivning av uppdraget i professionen som “ambitionen att arbeta för att fler 
ska få ett värdigt liv”. Morén (2011) förklarar att socionomer i sin yrkesutövning lägger tonvikt 
på regelsystem och organisatoriska krav vilket kan leder till en bortglömd professionsidentitet. 
Detta då man blivit mer erfaren i sin yrkesroll snarare identifierar sig med sin organisation och 
arbetsplats, än sin profession. Detta yttrar sig i våra intervjuer när socionomen presenterar sig 
som verksamheten, kuratorn förklarar inte sina arbetsuppgifter utan organisationens vid möten 
med klienterna. Socialsekreteraren och enhetschefen ser sin yrkesroll och befattning som 
primär gentemot utbildningsbakgrunden. Lispkys teori om gräsrotsbyråkrater som Svensson et 
al. (2008) redogör för, beskriver socialarbetaren som representant för en organisation i mötet 
med klienter. Teorin beskriver även socialarbetarens uppgift att tillgodose klientens behov men 
också organisationens intressen, vilket går in i ovanstående resonemang.
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7. Avslutande diskussion

I alla delar av det sociala arbetet förväntas socionomerna ha en helhetsbild över människan och 
samhället. Ändå är socionomerna i olika organisationer och myndigheter, med olika 
befattningar och arbetsuppgifter. Alla sociala problem ingår i samma profession. Eftersom 
socionomerna har skilda yrkesroller, och skilda arbetsuppgifter ifrågasätter vi varför en 
specialisering inte finns idag och varför kopplingen mellan examenstitel och yrkesbefattning är 
så vag. Intervjupersonerna i vår studie har precis som Wiles (2013) fann i sin undersökning, 
svårt att beskriva sin professionella identitet. Enhetschefen beskriver sig som kluven, 
socionomen förklarade yrket som “spretigt”, kuratorn såg sig snarare som en socionom än en 
kurator och socionomen såg inte ens sitt eget arbete som ett “socionom-arbete” fastän att denne 
hade titeln socionom. Detta menar vi äventyrar begripligheten i arbetet. Dock är det bra att vara 
generalist för att kunna förstå sig på andra myndigheter och enheter för en bra samordning och 
samverkan. Vi menar således att socionomprofessionen har vuxit fram utifrån klientens behov 
då samhället har behövt en samordnare och en person som kan se helheten. Vi ser fördelar då 
man som socionom kan se helheter, fånga upp människor i utsatta situationer och vägleda 
dessa. Vi ser även positivt på att man som socionom kan röra sig över stora delar av 
arbetsmarknaden och har stora möjligheter efter utbildningen. Det vi befarar med den breda 
kompetens är att man slås ut gentemot andra professioner på olika områden. Detta då man 
riskerar att sakna legitimitet i vissa lägen där kompetensen ifrågasätts då man som socionom 
ofta har mycket makt men inte särskilt specialiserad kompetens.

Graham och Shier (2014) lyfter fram negativ stress i arbetet som kan lindras av känslan att göra 
något meningsfullt och lösa problem, vilket vi kopplar till KASAM. Vi ifrågasätter om 
socionomernas välbefinnande ska styras av problemlösningen hos klienterna eller om man 
måste hitta en annan ingång och ett annat tänk kring rollen så att meningsfullheten finns trots 
vilka klienter man möter. Ett tydliggörande av rollen och förväntningarna på socionomer skulle 
innebära en bättre begriplighet (då man skulle ha klart för sig vad som förväntas, när man hade 
en mer specialiserad och avgränsad roll med tydliga riktlinjer kring vad som skall göras) och 
en god hanterbarhet (där kompetensen är mer specialiserad och man har de verktyg som krävs). 
Genom att uppfylla alla komponenterna får man då ett högt KASAM vilket vi tänker i sin tur 
gör att man kan hantera motgångar och problematiska ärenden. Vi relaterar detta till den höga 
personalomsättningen och den höga arbetsbelastningen inom området, där exempelvis Vision 
(2015) beskriver personalförsörjningen som “alarmerande”.

Akademikerförbundet SSR (2013b) skriver om läkarnas gemensamma nämnare “förebygga, 
bota, lindra, trösta”. Vi tänker att socionomer borde ha något liknande. Akademikerförbundet 
SSR (2013b) föreslår att socionomer har “ambitionen att alla ska få ett värdigt liv”. Det 
beskriver enligt vår uppfattning inte våra arbetsuppgifter eller ansvar. För att tydliggöra och 
avgränsa arbetsområdet borde man kanske ha en beskrivning som, “samtala, vägleda, stötta”, 
“leda, utveckla, organisera” eller “utreda, bedöma och besluta”. Med våra förslag skulle detta 
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innebära att socionomprogrammet hade tre specialiserande inriktningar, det vill säga en mot 
kurativt och behandlande arbete, en mot ledarskap och organisatoriskt arbete samt en mot 
myndighetsutövning. I dag organiserar man arbetet utefter exempelvis, “sociala problem” och 
“medicinska problem”, gällande sociala problem förväntas socionomer vara experter på hela 
området, medan olika professioner inom medicin är specialiserade på olika avdelningar inom 
området. Vi menar inte att detta nödvändigtvis måste handla om att socionomprogrammet 
inriktas utan kanske att alla socionomer får möjlighet att ha praktik på varje av dessa områden. 
En annan lösning skulle kunna vara att alla får någon form av “lärlingstjänst” innan man 
betraktas som socionom inom något av dessa områden, precis som kuratorn i vår studie nämner 
gällande psykologernas motsvarighet till PTP. Detta då studien visar på att det föreligger ett 
glapp mellan utbildningen och yrkesrollen för intervjupersonerna, då dessa främst får en 
teoretisk kunskap men brist på praktisk kunskap och specialiserar sig ute i yrkeslivet.

Slutligen kan vi se att det sociala arbetet är ett komplext yrke och det är svårt för de intervjuade 
att koppla examen till yrkesrollen, en del ser kopplingen tydligt eftersom det föreligger krav på 
examen andra ser denna som mycket otydlig. Borde fler yrken ha krav på socionomexamen? 
Hade det fungerat att begränsa socionomers handlingsutrymme och skapat tydligare riktlinjer 
inom arbetet? Eller är det en fråga att ta upp om specialisering i det sociala arbetet igen eller en 
socionomutbildning med mer praktik? Om socionomutbildningen skulle bli en mer praktisk 
utbildning än teoretisk då skulle det troligen innebära att utbildning gick från en 
universitetsutbildning till annan utbildningsform. I denna studie diskuterar vi 
socionomexamen, vilken är en påbyggnad på en tidigare filosofie kandidat examen, därav 
tänker vi att specialiseringen eller den praktiska delen bör läggas i samband med den 
verksamhetsförlagda utbildningen och/ eller efter avslutad filosofie kandidat.

Något som även gör denna fråga minst sagt aktuell är dagens personalförsörjning inom bland 
annat socialtjänsten som är precis som Vision (2015) menar, alarmerande. Vi bör därför ta upp 
frågorna om hur socionomer hanterar sitt arbete och på vilket sätt såväl utbildningen som 
arbetsgivarorganisationerna kan bidra till en bättre arbetssituation, för precis som vår studie 
talar för är det inte lätt för en del indivder att komma ut i komplexa yrkesroller efter en 
generalistutbildning som socionomprogrammet. Det behövs forskas vidare på vad som krävs 
för att underlätta övergången mellan examen och yrkesroll och vad som kan tydliggöra 
socionomernas professionella identitet i arbetet.
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Ansvarsfördelning

Vi valde att skriva denna uppsats tillsammans i så stor utsträckning som möjligt, men för att 
effektivisera vissa delar delade vi upp exempelvis sökandet av tidigare forskning där en av oss 
sökt en artikel och sammanfattad denna för den andre. Vi delade upp intervjuerna och tog två 
var och transkriberade dessa enskilt, men kodningen utfördes tillsammans. Resultat, analys och 
diskussion skrev vi däremot tillsammans för att få till ett enhetligt språk samt bättre och 
gemensamma reflektioner. 

För att försöka göra arbetet så rättvist som möjligt försökte vi se till att lägga ungefär lika 
mycket tid var och producera ungefär lika mycket text i de individuella delarna. 
Sammanfattning, Design, Etiska överväganden, Teoretisk utgångspunkt och 
Tolkningsprocessen har vi skrivit tillsammans.
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Bilaga 1: Intervjuguide
Intervjuguide

Identitet
Nationalencyklopedin definierar identitet som ”medvetenhet om sig själv som en unik individ”.

Yrkesidentitet
Yrkesidentitet kan ibland ses som en kollektiv identitet där det finns vissa gemensamma 
interkationsmönster hos individer av samma yrke. Detta kan också ses som en social identitet 
som är gemensam för en yrkesgrupp. Det kan även ses som ett resultat av behovet anpassa sig 
till sin sociala omgivning (Ahmadi, 2000). 

Yrkesidentiteter är inte något statiskt, utan istället något som ständigt förändras då människor 
interagerar inom olika kontexter och yrken (Thunborg, 2004).

Område 1, Bakgrund/Variabler
- Ålder?
- År i yrket? Hur länge har du arbetat som socionom?
- Examensort?
- Vilket socionomprogram har du gått? Hur långt var programmet?
- Kan du berätta lite om ditt arbete? Vad har du för titel, befattning och vad är dina 

huvudsakliga uppgifter?
- Arbetar enbart socionomer med det arbete du utför? Vilken utbildningsbakgrund har 

dina kollegor?
- Hur presenterar du dig för klienter och andra aktörer?

Område 2, Yrkesidentiet/ Examensidentitet?
- Vem är yrkesverksam socionom anser du?
- Definierar du dig som socionom i ditt yrke, utöver att du har en examen som socionom? 

Utveckla.
- Kan du nämna någon gemensam nämnare som håller alla socionomer samman? Vad är 

speciellt med just socionomer?
- Hur skulle du beskriva din yrkesidentitet som socionom?
- Tror du att samhället ser socionomer som en samlad yrkesgrupp? Varför/ varför inte?
- Upplever du att ditt klientel ser dig som socionom eller ens reflekterar över att du är 

socionom? 
- Upplever du att yrkesgrupper som du samarbetar med som ex. poliser, ekonomer osv. 

Ser dig som socionom?



Område 3, Förväntningar/ Krav
- Vilka krav ställs på dig med en socionomexamen gentemot personer utan en? 
- Upplever du att ditt arbete kräver att du är socionom? På vilket sätt isåfall?
- Vad förväntas socionomer i ditt yrke kunna?

Område 4, Koppling Examen/Yrke
- (Visa målen för socionomprogrammet enligt, bilaga 1.1) Känner du igen dessa mål?
- Känner du att du har användning för det du lärt dig i socionomutbildningen i ditt 

nuvarande yrke?
- Känner du att du uppfyller de som står i målen?
- På vilket sätt är du socionom i ditt yrke? Vilka kopplingar ser du mellan ditt yrke och 

din examen? (Titta mer specifikt på målen)
- Vilket beskriver du som de viktigaste verktyg som du fick från socionom utbildningen, i 

vilken utsträckning kan du utveckla och använda i ditt yrke?



Bilaga 1.1: Examensmål till intervjuguiden

Examensmål socionomprogrammet, Umeå universitet

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Kunskap och förståelse
För socionomexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete,
– visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala 
situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till 
samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
– visa kunskap om ledning av socialt arbete, och
– visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar kvinnor och mäns livsbetingelser.

Färdighet och förmåga
För socionomexamen skall studenten
– visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på 
olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
– visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
– visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
– visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen skall studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga 
rättigheterna,
– visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens.



Bilaga 2: Följebrev
Information om forskningsprojektet

Socionomen och dess yrkesidentitet
  
Vi skriver detta brev till dig som blivit inbjuden att delta i vår studie, och vi vill härmed 
informera dig om vår C-uppsats och om studien du förhoppningsvis kommer vilja bidra till.

Syftet med denna studie är att undersöka hur socionomer ser på sin professionella identitet, 
inom olika yrkesroller som ingår i professionen. Detta med utgångspunkt från att socionomer 
har en bred yrkesexamen.
Frågeställningar: 

- Vad har socionomer för uppfattning om sin profession och förväntningarna som ställs på 
socionomutbildade?

- Vad har socionomer för uppfattning om sin professionella identitet i förhållande till 
organisationen och professionen?

- Hur ser socionomerna på sin examen och kopplingen till yrken som ingår i 
professionen? 

   
Om du är intresserad av att delta i vår studie kommer du att bli intervjuad en gång och 
intervjun kommer beröra teman som är kopplade till våra frågeställningar enligt ovan.  
Intervjun kommer ta cirka 1 timme och kommer att spelas in och transkriberas för att sedan 
analyseras.

Vi tar självklart hänsyn till  de forskningsetiska riktlinjerna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2013). Då vi beskrivit 
studiens syfte och genomförande har vi säkerställt att du som deltagare är medveten om vad 
materialet kommer användas till och varför vi genomför studien. Vi vill påminna om att studien 
är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan under intervjutillfället. Samtliga 
uppgifter du lämnar i intervjun kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi 
kommer enbart hänvisa till din yrkestitel och var du är yrkesverksam. Dina svar av intervjun 
kommer endast att användas i syfte av vår studie.  

Handledare för vår C-uppsats är Kenneth Ögren, Universitetslektor vid institutionen för socialt 
arbete vid Umeå universitet. Vi som utför studien är Joakim Hackström Larsson och Suzan 
Bakan.  

Hör av dig om du har några frågor om ditt deltagande!

Suzan Bakan, kontaktperson   Joakim Hackström Larsson, kontaktperson 

Suba0016@student.umu.se      Jola0215@student.umu.se
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Bilaga 3: Kodningsbilaga
Kodningsbilaga

Koder Kategorier

Lagkrav, Akademisk utbildning, kompetens, 
erfarenhet, personliga egenskaper, generalist

Examenskrav för en av alla 
befattningar.

Generalist, helhetssyn, sammanhang, 
gränsöverskridande, systemteori.

Generalistutbildning för helhetsbilden

Praktik, legitimitet, teori-praktik Glapp mellan examen och yrkesrollen

Bollplank, samordnare, grundvärdering, 
människosyn, samverkan, empati, makt, social 
utsatthet, ifrågasättande, stödinsatser, människan i 
fokus, bistå, objektivitet

Gemensam nämnare inom 
professionen, oavsett yrke

Myndighetsutövning, samtalsteknik, 
gränsöverskridande, samordning, självständighet, 
empatisk förmåga, lagstiftning.

Höga förväntningar på socionomer i 
olika yrken

Oväsentligt, beskrivande, mandat, sammanhållning, 
arbetsuppgifter, tydligthet, personligt, gemensamt, 
ansvar

Avsaknadet av genemsam titulering


