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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utreda huruvida nyexaminerade socionomers anställningsbarhet 

påverkas av vilken verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförts under studietiden. 

Syftet har konkretiserats genom fyra frågeställningar: Har valet av VFU-plats betydelse för 

nyexaminerade socionomers anställningsbarhet? Har VFU:ns form/struktur betydelse för 

nyexaminerade socionomers anställningsbarhet? Vilka kompetenser anser arbetsgivare inom 

socialt arbete är viktiga inom deras verksamhet? Finns det skillnader i hur representanter för 

olika verksamheter inom socialt arbete besvarar ovanstående frågor? Författarna har använt sig 

av en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna är 

arbetsgivare/rekryterare från olika verksamheter inom socialt arbete. I analysen av resultatet var 

de teoretiska utgångspunkterna symbolisk interaktionism och organisationsteori. Resultatet visar 

att det inte finns någon direkt koppling mellan nyexaminerade socionomers anställningsbarhet 

och vilken VFU som genomförts under studietiden. Det finns dock indikationer på att om en 

sökande har gjort sin VFU på just den avdelning som utannonserar tjänsten, kan detta ha en 

positiv inverkan på möjligheten att få anställning där. Vilka kompetenser och vilka erfarenheter 

som värderas högst skiljer sig åt mellan de olika verksamheter som deltagit i studien, och även 

mellan de olika rekryterarna som intervjuats.  

 

Nyckelord:  

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), anställningsbarhet, socionom, kompetens, rekrytering. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate whether the employability of newly graduated social 

workers is affected by the Supervised Practical Work Experience performed during the 

educational program. Four main questions were developed in order to establish an educated and 

concise theory:  Does the newly graduated social worker’s choice of a specific Supervised 

Practical Work Experience affect their employability? Does the structure of the Supervised 

Practical Work Experience affect newly graduated social worker’s employability? What specific 

skills do employers within social work consider important for their organization? Is there a 

difference in how the representatives of various organizations within social work answer the 

aforementioned questions? The study was conducted through six qualitative semi-structured 

interviews. The people being interviewed work either as employers or recruiters in organizations 

from different areas within social work. Theories concerning organization and symbolic 

interactions were used during the analysis of the results. The results show that there is no direct 

link between newly graduated social worker’s employability and the Supervised Practical Work 

Experience performed during the educational program. However, there are indications that show 

that if the applicant has done their Supervised Practical Work Experience at the specific 

department that is advertising vacancies, then it can have a positive impact on employment 

opportunities at the given agency. There are differences between the participants in the study 

when it comes to what skills and experiences that are being highly valued.  

Keywords: 

Supervised Practical Work Experience, employability, social worker, skills, recruiting. 
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1. Inledning  
Vad leder till att en arbetsgivare anställer en specifik person? Vilka kompetenser är 

eftertraktade? Detta är frågor som många studenter funderar på då det är dags att avsluta 

studierna och ge sig ut i arbetslivet. Studenterna på socionomprogrammet har, med undantag för 

en fem veckors kurs, alla samma utbildning. Det som skiljer dem åt är vilken verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) de har gjort. En naturlig fråga blir då hur mycket arbetsgivare ser till denna 

erfarenhet. Under höstterminen 2009 genomfördes för första gången på Örebro universitet VFU i 

en ny form. I denna typ av VFU startade och genomförde studenter projekt, de flesta i 

förebyggande form. Hur ser arbetsgivare på en sådan erfarenhet? Har det någon betydelse vilken 

form av VFU en nyexaminerad socionom har genomfört under sin utbildning? Uppsatsen 

kommer att utreda huruvida det finns skillnader mellan olika områden inom socionomyrket. 

 

1.1 Problemområde 

Problemområdet har sin grund i att det under hösten 2009 implementerades en ny form av VFU 

vid Örebro universitet. Den nya formen av VFU kallas i denna uppsats VFU i projektform. VFU 

i projektform gav studenterna möjlighet att tillsammans med handledare från universitetet och 

fältet starta och genomföra projekt som efter den inledande terminen skulle överlämnas till andra 

studenter som skulle göra sin VFU i denna form. Då överlämningen närmade sig 

uppmärksammades det att det gick ett rykte bland studenter som inte hade gjort VFU i 

projektform, att detta skulle vara en lägre form av VFU. En artikel i ämnet publicerades i 

studenttidningen Lösnummer (se bilaga 1). Högskoleverkets utvärdering av 

socionomutbildningen (2009) indikerar att många studenter söker en VFU-plats där de tror att 

det finns möjlighet att senare få anställning. VFU ses som en chans att knyta kontakter 

(Högskoleverkets rapport, 2009). Universitetsadjunkt Anna Rubio Lind, som arbetat med att 

handleda VFU i projektform, säger att intresset sedan den första överlämningen har ökat 

(2010.04.26). Rubio Lind tror att anledningen till detta är information från de studenter som gjort 

sin VFU i projektform och varit nöjda med denna typ av VFU. Det kan också bero på att mer 

information har getts i ett tidigare skede inför att de nya studenterna ska lämna sina önskemål om 

VFU. Dock finns det fortfarande en föreställning bland studenter om vad VFU är och vad det 

måste vara för att få anställning efter avslutad utbildning (Anna Rubio Lind 2010.04.26). Denna 

studie syftar till att utreda hur mycket vikt som vid anställningsförfarandet läggs vid vilken VFU 

den sökande har genomfört. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda huruvida nyexaminerade socionomers anställningsbarhet 

påverkas av vilken VFU som genomförts under studietiden. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Har valet av VFU-plats betydelse för nyexaminerade socionomers anställningsbarhet? 

2. Har VFU:ns form/struktur betydelse för nyexaminerade socionomers 

anställningsbarhet? 

3. Vilka kompetenser anser arbetsgivare inom socialt arbete är viktiga inom deras 

verksamhet? 

4. Finns det skillnader i hur representanter för olika verksamheter inom socialt arbete 

besvarar ovanstående frågor? 

 

2. Beskrivning av den verksamhetsförlagda utbildningen 
I detta avsnitt förklaras begreppet ”verksamhetsförlagd utbildning” i relation till dess 

föregångare, ”handledd studiepraktik”. Vidare fördjupas förklaringen av VFU i två former; VFU 

i traditionell form och VFU i projektform. Under rubriken ”VFU i traditionell form” används 

begreppet handledd studiepraktik eftersom begreppet i kursplanen ännu ej ändrats trots att dess 

innehåll har uppdaterats för att överensstämma med målen för VFU. 

  

2.1 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

Enligt samarbetskommittén för socionomutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen 

en central del av utbildningens kvalitet, utvecklingen av professionell kompetens och identitet. 

Det har blivit allt svårare att hitta VFU-platser av god kvalité och med tillräckligt kompetenta 

handledare, dessa har inte ökat i samma takt som antal studieplatser och antalet 

utbildningsplatser. Utbildningsinstitutionernas svar på detta problem är att hitta olika former av 

lokala lösningar. Denna situation är dock ingen utbildningsanordnare nöjd med. För stort fokus 

läggs vid rekrytering av praktikplatser istället för att försöka förbättra utbildningens innehåll. 

Detta ger konsekvenser som att handledarna inte får det stödet de behöver och 

undervisningstätheten minskar (Mether, 2005).  

 

Troligen beror svårigheterna med att inse problemet på olika platsers uppfattning kring syfte och 

mål med VFU. Traditionellt sett så framstår denna del av utbildningen som en arbetsträning för 

inskolning i yrkesroll och rådande arbetsförhållanden, detta håller dock på att förändras. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av yrkesutbildningen som handlar om 

reflektion av teori mot praktik och som grundlägger en självständig och kritiskt reflekterande 

yrkesutövning. Med detta ska handledare ses som en lärare och inte uppfattas som en förebild för 

yrkesutövningen. Handledarens uppgift är att locka fram reflektioner över arbetsuppgifter och 

yrkesrollen. Handledaren ska ha, för sin uppgift, adekvat utbildning och den VFU-plats som 

studenten är på ska ses som den lärosal och de läromedel som behövs för att studenten ska kunna 

genomföra sina studier (Mether, 2005). 
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2.2 VFU i traditionell form 

Handledd studiepraktik läses om 30 hp under socionomprogrammets sjätte termin. I kursplanen, 

som inrättades 2007, kan man läsa att de studerande efter avslutad kurs förväntas kunna 

 

- använda teoretiska modeller och vetenskaplig kunskap för att förstå och förklara socialt 

arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå utifrån de specifika förutsättningar, sociala 

och kulturella kontexter som råder vid respektive studieplats 

- analysera och kritiskt granska verksamheten vid den egna studieplatsen med 

utgångspunkt i teoretiska modeller och vetenskaplig kunskap  

- identifiera och problematisera etiska aspekter i profession, yrkesroll och det sociala 

arbetet 

-  reflektera över hur strukturer som kön, klass och etnicitet påverkar socialt arbete 

- reflektera över och problematisera de egna värderingarnas betydelse i socialt arbete 

(http://glada.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=SA5806&termin=20092 

2010.03.26). 

 

Det beskrivs i kursplanen att den studerande under handledning aktivt ska delta i, medvetet och 

metodiskt arbeta med, det sociala arbetet som bedrivs på studieplatsen. Det anges att särskild vikt 

fästs vid förmågan att identifiera och analysera problem och möjligheter. Vidare ska den 

studerande i processinriktad handledning ges möjlighet att reflektera över egna erfarenheter, 

reaktioner och upplevelser i studiesituationen. Det beskrivs i kursplanen att undervisningen 

under den handledda studiepraktiken är verksamhetsförlagd. Med det menas att den studerandes 

bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs, där en erfaren socialarbetare 

fungerar som handledare för den studerande. Studerande på denna kurs ska också delta i tre 

campusförlagda seminarier där den individuella studieplaneringen och kursens skriftliga moment 

analyseras och diskuteras (Örebro universitet, 2010). 

 

2.3 VFU i projektform 

Universitetsadjunt Anna Rubio Lind (2010.04.26) berättar att det under hösten 2009 för första 

gången genomfördes en alternativ VFU på Örebro universitet. Lärandemålen var desamma som 

för traditionell VFU men dess form skiljde sig åt. Istället för att en enskild studerande vistades på 

en verksamhet med socialt arbete som bas, där det fanns tillgång till en handledare, gjordes det 

istället möjligt för de studerande att utforma samhällsarbetsprojekt. Gemensamt för projekten var 

att de alla gick inom ramarna för förändringsarbete och även att samtliga var av preventiv art. 

Vissa av projekten utformades i samverkan med yrkesverksamma socialarbetare, som då också 

fick rollen av handledare samtidigt som de var samarbetspartners. Andra projekt initierades helt 

av de studerande själva och handledningen bestod då i gruppträffar som månadsvis hölls vid 

Örebro universitetet. Vid handledningsgruppträffarna på Örebro universitet deltog samtliga 

studenter som bedrev projekt, yrkesverksamma socialarbetare, inbjudna gäster samt de ansvariga 

lärarna (Anna Rubio Lind, 2010.04.26). 

 

http://glada.oru.se/studieinformation/VisaKursplan?kurskod=SA5806&termin=20092
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2.3.1 Framväxt 

Anna Rubio Lind, som har deltagit i utvecklandet av VFU i projektform, menar att det fanns 

flera anledningar till framväxten av projekten. Dels har det länge funnits tankar på universitetet 

omkring att man vill skapa en slags plattform i samverkan med fältet. Genom denna plattform 

skulle studenter kunna arbeta praktiskt med rådgivning och enklare stödsamtal, med handledning 

från universitetet och i samarbete med fältet. Detta skulle ge studenter möjlighet till praktisk 

färdighetsträning löpande under utbildningen samt avlasta socialtjänsten. Det fanns också på 

universitetet lärare som länge arbetat för att införa mer samhällsarbete på socionomutbildningen. 

Höstterminen 2009 var det, på grund av en förändring i programmet, väldigt många studenter 

som samtidigt skulle göra sin VFU. Örebro universitet jobbade för att hitta lösningar på det 

problem som då uppstod. Idén att utveckla en praktik i nära lärandemiljö med fältet fanns alltså 

sedan tidigare men inför höstterminen 2009 blev det aktuellt att genomföra det (Anna Rubio 

Lind, 2010.04.26). 

 

2.3.2 Förväntningar 

Det fanns en förväntning på att universitetet skulle satsa på att utveckla VFU samt tillsätta 

resurser för detta då det fanns ett stort behov av VFU-platser. Det ansågs också kunna ligga i 

tiden på grund av bland annat de politiska och ekonomiska förändringar som sker i samhället. 

Förhoppningen fanns att fältet skulle se utvecklingspotentialen och se studenterna som en resurs. 

Det gav också fältet en möjlighet att satsa på utvecklingsarbete. Genom delat handledarskap 

mellan universitetet och fältet skulle olika typer av kompetenser komma till användning i ett 

sådant samarbete. VFU i projektform skulle komma att kräva mer av studenterna, i form av 

självständighet, att vara mer driven och kunna ta tag i arbete och organisera sin tid. Fältet såg en 

vinst i att kunna ta emot fler studenter utan att det skulle bli mer kostsamt och ta mer tid, 

eftersom man då skulle kunna dela kostnaderna mellan fältet och universitetet. Det sågs också 

som ett tillfälle för studenterna att definiera för sig själva vad det sociala arbetets roll är i olika 

sammanhang. Även att fundera över sin egen roll som professionell och hur man bedriver 

utvecklingsarbete inom socialt arbete (Anna Rubio Lind, 2010.04.26). 

  

3. Kunskapsläge 
Under denna rubrik presenteras den kunskap som i dagsläget berör och angränsar till studiens 

ämne. Forskning rörande det specifika ämnet finns oss veterligen ej. Nedan kommer det 

redogöras för Högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningen. Detta stycke är relevant då 

den speglar studenters inställning till sin utbildning och VFU.  Vidare kommer ett avsnitt som 

beskriver socialarbetarens roll och anställningsbarhet, detta för att visa på att det sociala arbetet 

och socialarbetarens yrkesroll håller på att förändras. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar finns även avsnitt rörande kompetens och rekrytering. Avsnittet gällande 

medarbetare och organisation kan bidra till en förståelse av ev. skillnader mellan studiens olika 

verksamheter.   
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3.1 Högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningen 

Högskoleverket har under 2009 utvärderat samtliga utbildningar som leder till socionomexamen. 

Bedömargruppens analys visar att det inte är önskvärt att dela upp socionomutbildningen i 

inriktningar, istället bör hänsyn tas till nyutexaminerade socionomers möjligheter att arbeta inom 

hela det sociala arbetsfältet tryggas. Detta underlättas genom en generell utbildning som omfattar 

alla områden. Redan i högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningen och den sociala 

omsorgsutbildningen, som gjordes 2003, angavs att en gemensam examensbenämning skulle 

göra det lättare för arbetsgivare att värdera kompetensen hos sökande till anställningar som 

socionom (Högskoleverkets rapport, 2009). 

 

I högskoleverkets rapport kan man vidare läsa att brist på platser till den verksamhetsförlagda 

utbildningen är ett bekymmer. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att 

verklighetsanknyta utbildningen och på de flesta lärosäten finns avtal med ett antal verksamheter 

om utbildningsplatser. Bedömningsgruppens analys visar vidare att det finns en stor oro bland 

socionomstudenter att arbetsmarknaden ska vara övermättad. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen ses då som en möjlighet att knyta kontakter i arbetslivet och många hoppades på att 

få anställning i form av sommarjobb på den verksamhet där de gjort den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Högskoleverket menar att det finns en risk i detta då det kan medföra att färre gör 

en del av utbildningen utomlands trots att detta kan vara mycket berikande. En annan risk att 

studenter under sin verksamhetsförlagda studie snarare arbetar än lär (Högskoleverkets rapport, 

2009).   

  

3.2  Vad är en socialarbetare?  

Det är en ständig utmaning att vara socialarbetare, att sätta sig in i människors livssituation och 

att tillsammans med dem finna lösningar och vägar att gå.  Denna utmaning gör socialt arbete 

till en levande och kreativ verksamhet där socialarbetarens handlingar är delar i en större 

helhet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008:15). 

 

En socialarbetare kan ha många uppgifter, både att kontrollera och att skapa förutsättningar för 

människor. Det är ett yrke som handlar om att kommunicera, bedöma, stärka och hjälpa 

människor, ge service, samarbeta och leda förändringsprocesser. Socialarbetare arbetar både på 

individ-, grupp- och samhällsnivå (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

Det sociala arbetet besitter ett stort handlingsutrymme men detta utrymme begränsas av lagar, 

regler och tradition. Hur den enskilda socialarbetaren utnyttjar handlingsutrymmet varierar 

beroende på erfarenhet och organisation. Socialarbetarens kompetens påverkar möjligheten att 

förändra organisationens handlingsutrymme, dvs. det sociala arbetets arena skapas mellan 

organisationen och professionen. En stark profession kan förändra organisationens ramar. Därför 

framförs ofta kritik mot att det blir vanligare med program och manualer inom många 

verksamheter. Manualer minskar handlingsutrymmet och kan ses som ett hot mot 

socialarbetarens profession (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 
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Även om socialt arbete har en stor arena och kan se ut på många olika sätt så finns det mönster 

och centrala teman som ofta återkommer.  Allt socialt arbete handlar om att handlingar utförs 

utifrån kunskap, arbetet är organiserat och bygger på att människor möts.  Mycket handlar om att 

genomföra en ”handling”. En handling kan vara att göra någonting men också att ta beslutet att 

inte göra någonting. Det sociala arbetet förändras hela tiden då det måste anpassas till den 

enskilda individen och följa samhällets förändring. Därför är det av stor vikt att socialarbetaren 

kan reflektera och analysera för att bedöma vilken handling som är lämplig. Då det sociala 

arbetet och dess utformning är beroende av politiska beslut är det också en normativ och 

ideologisk fråga. Detta förändras över tid och påverkar hur och av vem det sociala arbetet ska 

utföras (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

 

3.2.1 Anställningsbarhet 

Rubio Lind (2010.04.26) menar att arbetsmarknaden för socionomer är i ett förändringsskede där 

den offentliga sektorn i form av exempelvis socialtjänsten kanske inte för alltid kommer att vara 

den största arbetsgivaren. Dels sker nedskärningar, dels ses på sikt en överproduktion av 

socionomer. Detta innebär en helt annan arbetsmarknad där entreprenörskap och andra 

drivkrafter kommer att behövas. Det handlar både om att skapa sina egna arbetstillfällen men 

också att vara med som en drivkraft i samhället och utveckla det sociala arbetet. Vidare blir det i 

framtiden viktigare att se frivilligsektorn som en samarbetspartner. Det finns också 

lagstiftningsmässigt krav på att socialt arbete ska samverka mellan olika yrkeskategorier. 

Samverkan är alltså något som lyfts fram på politisknivå (Anna Rubio Lind, 2010.04.26). Även i 

högskoleverkets utvärdering av socionomutbildningen (2009) betonas att studenterna bör rustas 

för att kunna samverka.  

 

3.3 Kompetens

Definition av kompetens: 

- Förmåga att hantera en situation 

- skicklighet 

- duglighet 

- förmåga att agera 

- behörighet 

- förmåga att kunna se framåt och förutsäga vad som kommer att ske. 

(Keen, 2002) 

 

Jörgen Hansson (2005) skriver att det är svårt att exakt säga vad som är kompetens. Han menar 

att kompetens inte endast är en fråga om sakkunskap utan kan även handla om t.ex. attityder, 

värderingar, erfarenhet och förståelse. Kompetens kan delas upp i tre delar: intellektuellt kapital, 

socialt kapital och emotionellt kapital (Hansson, 2005). Kerstin Keen (2002) använder en hand 

för att illustrera begreppet kompetens. Författaren menar att varje hand är unik men består av 

fem fingrar och en handflata. Varje finger har en uppgift. 
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 Tummen – representerar färdigheter, förmågan att utföra en uppgift. Färdigheter är något 

som måste övas upp och utvecklas ständig. Idag ses t.ex. färdigheten att kunna 

kommunicera i tal och skrift som en viktig kompetens.  

 Pekfinger – representerar kunskap, med kunskap menas fakta, sammanhang och metoder 

som krävs för att kunna utföra en uppgift. Ofta krävs både färdighet och kunskap för att 

förstå uppgiften, kombinationen är nödvändig t.ex. för att kommunicera på ett främmande 

språk.  

 Långfingret – representerar erfarenhet, ”learning by doing”. För att utveckla sin kunskap 

så måste man använda den. Erfarenhet består av framgångar och misstag men för att 

kunna lära sig av dessa krävs reflektion.   

 Ringfingret – representerar kontakter och nätverk, i dagens informationssamhälle har en 

persons nätverk fått allt större betydelse. Förmågan att bygga nätverk och knyta kontakter 

anses idag vara en viktig kompetens.   

 Lillfingret – representerar värderingar. En produkt eller tjänsts kvalité påverkas ofta av 

personens värderingar och inställning till arbetet.  

 Handflatan – representerar samordning samt kraft och energi som krävs för att utföra en 

uppgift (Keen, 2002). 

 

Med kompetens menas inte nödvändigtvis formell utbildning. Keen menar att kompetenshanden 

kan användas som ett analysinstrument över sin egen kompetens men också som ett verktyg vid 

rekrytering. Bedömning av kompetens är komplext och subjektivt. Med hjälp av handen kan en 

persons styrkor och svagheter tydliggöras vilket kan underlätta bedömningen (Keen, 2002). 

 

Daniel Goleman (2000) har gjort en analys över vilken kompetens som efterfrågas av 

arbetsgivare. Resultatet visade att 67 % av de kompetenser som ansågs vara avgörande var av 

emotionell karaktär. Emotionell kompetens kan delas upp i två delar. Första delen handlar om 

personlig kompetens t.ex. självinsikt, självstyrning, självkontroll och motivation. Den andra 

delen handlar om social kompetens såsom empati, social förmåga och kunskap om sig själv 

(Goleman, 2000). 

 

Kompetens finns inte endast på individnivå utan också på organisationsnivå.  Varje organisation 

består av individer med olika kompetenser. Målet är att dessa individers kompetenser ska 

komplettera varandra och på så sätt blir organisationens kompetensnivå högre än summan av de 

enskilda individerna. Gruppkompetens bygger alltså på att individerna har kompletterande 

erfarenheter, kunskap och färdigheter, men det krävs också gemensamma värderingar (Keen, 

2002). 

 

3.4 Medarbetare och organisation 

Enligt Jörgen Hansson (2005) så formas företaget mer av medarbetarna än medarbetarna formas 

av företaget. Han menar att det är medarbetarna som utvecklar arbetsformer och utformar 

gränser. Inom en verksamhet finns det olika sätt att fördela roller mellan de olika aktörerna. Hur 

rollerna fördelas beror på en rad saker t.ex. medarbetarnas betydelse för affärsutvecklingen, hur 
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chefer, specialister och medarbetare väljer att fördela roller, vilken kompetens som finns 

gällande ledarskap och medarbetarskap (Hansson, 2005).  

 

Synen på medarbetare ser olika ut i olika organisationer. Man kan utgå ifrån två ytterligheter. 

Den första ser medarbetarna som en resurs som ska anpassas till de uppgifter som finns i 

verksamheten. Den andra utgår ifrån att medarbetarna kan utveckla verksamheten utifrån sina 

talanger. Detta leder till olika sätt att se på personalarbete, t.ex. rekrytering. Utifrån det första 

synsättet betraktas inte personalarbete som en huvuduppgift, deras huvudsakliga uppgift är att 

skapa produktivitet. Det andra synsättet ser däremot personalarbete som en huvudprocess, man 

prioriterar utveckling. Personalarbetet ses som en viktig del för att bygga upp en egen kompetens 

och för affärsutveckling. Den kompetens som finns hos chefer, medarbetare och 

personalspecialister både skapar förutsättningar och sätter gränser för hur man väljer att 

organisera personalarbetet (Hansson, 2005).   

 

3.5 Rekrytering 

Flera författare som behandlar rekryteringsteknik tar upp vikten av att rekrytera på ett 

strukturerat sätt (Hallén, 2005, Lindelöw Danielsson, 2003). Att gå på ”magkänslan” är ingenting 

som rekommenderas men beskrivs som svårt att undvika. Under exempelvis en arbetsintervju får 

rekryteraren ett första intryck av den arbetssökande, som sedan finns med under hela intervjun i 

form av att rekryteraren söker efter signaler som bekräftar dennes första intryck (Hallén, 2005). 
Malin Lindelöw Danielsson (2003) diskuterar att det av en rekryterare krävs ett stort mått av 

självkännedom och erfarenhet av människor för att förstå vad det är hos en person som man 

reagerar på och varför. Författaren menar att rekryterande chefer ofta tenderar att rekrytera 

personer som är lika dem själva, och att det finns en risk i detta eftersom det på alla arbetsplatser 

behövs mångfald. Mångfald behövs därför att personer som är olika varandra kan kompensera 

för varandras tillkortakommanden. Lindelöw Danielsson (2003) skriver vidare att den sökande 

bara utgör halva ekvationen, sammanhanget den sökande ska passas in i är andra halvan. 

Författaren menar att det därför är viktigt att rekryteraren förstår den företagskultur som gäller på 

arbetsplatsen och lägger ner minst lika mycket tid på att förstå organisationen som på att förstå 

människan för att kunna rekrytera en person till en passande tjänst (Lindelöw Danielsson, 2003). 

 

Nils Hallén (2005) föreslår att en kravspecifikation bör utformas. Där ska krav gällande 

utbildning, arbetslivserfarenhet, kunskap, personlighet och utvecklingspotential specificeras. 

Rekryteraren bör låta en grupp personer på arbetsplatsen arbeta fram kravprofilen och de kan då 

använda sig av olika modeller för att inte missa viktig kompetens. I en strukturerad intervju 

avgör man sedan om kraven uppfylls (Hallén, 2005). Lindelöw Danielsson (2003) anser att det 

finns fördelar med kompetensmodeller, att de hjälper till att strukturera upp tankar och tydliggör 

vad som i olika situationer menas med de olika begrepp som ofta används vid rekryteringar. Ett 

exempel är egenskapen att vara ”kreativ” vilket kan betyda olika saker för olika personer. I den 

kompetensmodell Lindelöw Danielsson redovisar finns en definition vilken tydliggör vad man i 

detta fall menar med kompetensen ”kreativ” (Lindelöw Danielsson, 2003).  
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4. Teori 
I detta avsnitt redogörs de teorier som används för att sedan kunna tolka resultatet. I denna studie 

har symbolisk interaktionism använts för att kunna förklara skillnaden i hur olika människor, 

t.ex. rekryterare och arbetssökande, tolkar verkligheten. Organisationsteori och dess inriktning 

nyinstitutionalism används för att kunna förstå hur olika verksamheter fungerar.   

 

4.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett sätt att förstå verkligheten, ett perspektiv som ser samhället som 

ett resultat av pågående händelser och interaktioner. Samhället förändras genom denna ständigt 

pågående process. Fokus ligger på människan och människors beteende. Inom symbolisk 

interaktionism finns fem centrala teman (Charon, 2007). 

    

- Människan måste ses som en social person som hela tiden interagerar med sin omgivning. 

Människan skapas genom samspel med andra. 

- Människan måste ses som en tänkande individ. Människan förändras inte endast av 

interaktion med andra utan också med sig själv.    

- Hur människans definierar sin omgivning är viktigare än hur den faktiskt ser ut. 

Definitionen är ett resultat av interaktion med sig själv och andra.  

- Tidigare erfarenheter påverkar hur vi väljer att agera i en situation. Detta eftersom det 

påverkar hur vi tänker och definierar den aktuella situationen.  

- Människan ses som aktiv i relation till sin omgivning och kan kontrollera sina handlingar. 

Handlingarna sker dock alltid utifrån interaktion, tänkande och definition (Charon, 2007).   

 

Inom symbolisk interaktionism refereras det ofta till objekt som sociala objekt. Objekt existerar i 

fysisk form oavsett människan men då människan ser på objektet genom olika perspektiv får det 

olika betydelse. T.ex. så kan en potatis vara något man äter, något man odlar, tillagar, använder 

till pyssel etc. För människan förändras hela tiden de sociala objekten genom interaktion som 

leder till definition och omdefinition. Objektet i sig är oförändrat men vad den betyder och står 

för förändras. Hur vi ser på och uppfattar ett objekt hänger samman med hur vi använder det 

(Charon, 2007).  

 

Alla objekt och även symboler kan förvandlas till sociala objekt. Människor utformar symboler, 

diskuterar dem och kommer överens om vad de betyder. En symbols betydelse kan när som helst 

ändras genom att människan bestämmer att den ska representera något annat. Symbolen används 

för att kommunicera. Men om symbolen ska fungera som ett socialt objekt måste den ha samma 

betydelse för dem som använder den. En symbol kan vara i princip vad som helst t.ex. ord, 

färgkombinationer, kläder, nummer, ljud. Även människor är sociala objekt som formas genom 

interaktion med andra och med sig själv. En och samma individ kan ha flera roller t.ex. kvinna, 

europé, farmor, arbetare. Vi lever i en värld av sociala objekt vilket ger oss möjligheten att förstå 

vår omgivning och vi kan även beskriva den för andra. Kunskapen om omgivningen kan även 

användas för att lösa en specifik situation (Charon, 2007). 
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4.2 Organisationsteori 

Göran Ahrne och Peter Hedström (1999) skriver att det som kan sammanfattas som 

organisationsteori inte är någon enhetlig lära utan snarare ett antal skolor som försöker förklara 

vissa delar eller aspekter av det som händer i organisationer eller förklara olika typer av 

organisationer. Ahrne och Hedström (1999) understryker betydelsen av att skilja mellan 

organisationer och institutioner. Med organisation kan menas en formell sammanslutning av 

bestämda identifierbara individer, medan det med begreppet institution kan menas en 

organisation men oftast avses något mer som till exempel lagstiftning, regler och normbildning. 

Ahrne skriver att det i många situationer, i en föränderlig omvärld, finns ett behov av flexibla 

organisationer. Författaren förklarar vidare att en flexibel organisation i nästan alla avseenden är 

en motsats till byråkratin eller en mekanisk organisationsstruktur (Ahrne & Hedström, 1999).  

 

4.2.1 Byråkrati   

Ahrne (1999) redovisar Webers konkreta beskrivning av byråkratin. Enligt Webers beskrivning 

är en byråkrati en regelstyrd hierarkisk verksamhet som bygger på skrivna dokument och som 

innefattar specialistkunskaper. Inom en sådan verksamhet ska anställda med samma utbildning i 

princip vara utbytbara mot varandra. Hanteringen av ärenden ska därför inte vara beroende av 

vilken person som hanterar fallet vid en viss tidpunkt. Byråkratin bygger på att de anställdas 

egenintressen eller känslor ej ska påverka organisationen, enligt Weber fungerar byråkratin bättre 

ju mer den berövas sin mänsklighet. Vidare diskuterar Ahrne att de byråkratiska 

administrationsprinciperna har möjliggjort allt större organisationer som exempelvis omfattande 

socialförsäkringssystem. Dess kritiker menar dock att den även möjliggjort förintelsen. 

Effekterna av modern rationell byråkrati kan te sig både häpnadsväckande och skrämmande. 

Ahrne tar upp att den vanligaste kritiken mot byråkrati i allmänhet är att den är rigid och att den 

förvandlar anställda tjänstemän till paragrafryttare. De som försvarar byråkratin menar att 

kritiken i viss mån är berättigad men att många av de problem som finns gällande byråkratier 

beror på att de i själva verket inte är tillräckligt byråkratiserade (Ahrne & Hedström, 1999).  

 

4.2.2 Flexibilitet 

Ahrne (1999) diskuterar att organisering är ett sätt för människor att skaffa sig stabilitet och 

förutsägbarhet i en osäker omvärld. Författaren menar att varje organisation är beroende av att ha 

en relativt god kontakt med omgivningen i form av andra organisationer och andra människor, 

för att kunna överleva. Organisationer är enligt Ahrne beroende av omvärlden i form av de 

människor som utgör potentiella anställda eller medlemmar. Om denna omvärld är stabil och 

oföränderlig är det lättare att bygga upp en stabil organisationsstruktur. Ahrne ställer frågan vad 

som händer med en sådan struktur när dess förutsättningar att verka i en viss omgivning 

förändras? Vilka möjligheter har en sådan organisation att anpassa sig till förändringar? (Ahrne 

& Hedström, 1999). 
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4.2.3 Mekaniska och organiska organisationer  

Forskarna Tom Burns och GM Stalker har urskiljt två olika typer av organisering som de 

benämner mekanisk respektive organisk. Den mekaniska typen, som överensstämmer med det 

som tidigare kallats byråkrati, kännetecknas av att den verkar bäst i en stabil omgivning. Den är 

också hierarkisk uppbyggd, relationerna inom organisationen är vertikala och inom 

organisationen ges order. Vidare är positionerna inom den mekaniska organisationen 

specialiserade och uppdelade efter arbetsuppgifter, kunskapen om produktionen är i regel 

koncentrerad till toppen. En organisk organisation, som ibland också kan benämnas adhocracy, 

klarar sig i regel bättre i en föränderlig omgivning. En sådan organisation kännetecknas av 

horisontella relationer, en organisation som finns i en föränderlig omgivning måste lita mer till 

de anställdas egna bedömningar och kunskaper. En sådan organisation benämns ibland i modernt 

språkbruk som en platt organisation. Organiska organisationsformer blir mer beroende av den 

person som innehar en speciell position, varför det i förlängningen blir viktigt att den anställde 

har ett engagemang och identifierar sig med organisationens mål. Detta i motsats till en 

mekanisk organisation, en byråkrati, där det inte eftersträvas att människan och organisationen 

ska smälta samman på ett sådant sätt (Ahrne och Hedström, 1999). 

  

4.3 Nyinstitutionalismens tre ismorfismer 

Paul DiMaggio och Walter Powell skrev en artikel där de framhöll att studien kring 

organisationers omgivningar behövde byta analysnivå. De valde att lägga fokus på 

organisatoriska fält istället för de enskilda organisationerna. DiMaggio och Powell menade att 

organisationer inom samma fält tenderar att bli alldeles för lika varandra.  De använde sig av tre 

olika ismorfismer, det vill säga institutionell likformning, för att förklara denna 

homogeneriseringsprocess. Den första är Tvingande isomorfism vilket är en effekt av att svagare 

organisationer måste anpassa sig till de starkare, framförallt till staten. De dominerande aktörerna 

inom fältet utformar regler som andra organisationer måste följa. De tvingande reglerna är lagar, 

föreskrifter och förordningar. Detta påverkar organisationernas handlingsramar och även 

samhället i stort. Detta tvingar då organisationer inom samma fält in i en likformighet. I Sverige 

har vi bland annat jämställdhetslagen vilken har bidragit till att öka antalet 

jämställdhetsansvariga inom organisationer. Staten utformar regler som varje arbetsplats med ett 

visst antal anställda måste följa och då upprätta en jämställdhetsplan. Detta bidrar till att 

organisationer ofta har en jämställdhetsansvarig som ska se till att lagen följs. Den andra är 

Mimetisk isomorfism vilket innebär att de organisationer som är framgångsrika inom ett visst fält 

imiteras av andra organisationer inom samma fällt. Framgångsrika organisationer blir 

föreställningar, som modeller som sprids genom konsultfirmor och branschorganisationer men 

även indirekt genom personalomflyttningar. Det verkar som att svenska kommuners språkbyte, 

de började tala om kunder, tjänster, köpare och säljare, och organisationsförändringar är en 

produkt av osäkerhet, bristande legitimitet och imitation av den privata sektorn.  Den tredje är 

Normativ isomorfism vilket innebär att personal med samma professionella utbildning gör så att 

sina respektive organisationer ser likadana ut. Personer med samma utbildning har ofta liknande 

normsystem, de har liknande idéer kring vad som är en bra organisation och de sluter sig ofta i 

samma föreningar (Grape, Blom & Johansson, 2006) (Ahrne & Hedström, 1999). 
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5. Metod 
I detta avsnitt redogörs för vilka metoder som används, avgränsningar, etiska övervägande och 

tillvägagångssätt. Alan Bryman (2004) skriver att en forskare i detalj ska redogöra för sitt 

tillvägagångssätt så att en replikation ska bli möjlig att genomföra. En replikation är en 

upprepning av en undersökning (Bryman, 2004).  

 

5.1 Metodval och avgränsning 

Då studien är av utredande karaktär ansågs en kvalitativ forskningsansats vara mest lämplig. 

Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt där data insamlats och analyseras för att möjliggöra 

en förståelse utifrån teorier och tidigare forskning. Studien ska ge en förklaring och förståelse 

och inte enbart beskriva hur det ser ut. Kvalitativ forskning är tolkningsinriktad och tyngden 

ligger på en förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur olika människor i olika miljöer 

tolkar den verklighet som de lever i. Studien kommer att ha ett induktivt synsätt där teorin 

genereras utifrån praktiken och de forskningsresultat som framkommit (Bryman, 2004).  

 
Valet gjordes att endast lägga fokus på två olika VFU-former; VFU i traditionell form och VFU i 

projektform. Författarna är medvetna om att de därmed bortser från exempelvis internationell 

VFU. För att besvara syftet och frågeställningarna genomfördes semistrukturerade intervjuer på 

sex olika arbetsplaster där socionomer kan arbeta. En avgränsning har gjort gällande antalet 

intervjuer. Detta därför att det bedömdes vara tillräckligt med sex intervjuer för att besvara 

syftet.  

 

5.2 Informationsanskaffning  

Då syftet och frågeställningarna utformats eftersöktes tidigare forskning och relevant litteratur 

via universitetsbibliotekets katalog Voyager och databaserna Libris samt Elin. 

Informationssökning har även gjorts via sökmotorn Google. De sökord som användes både 

enskilt och i kombination var: socionom, socionomutbildning, VFU, verksamhetsförlagd 

utbildning, praktik, anställningsbarhet, rekrytering och arbetsgivare samt dess engelska 

motsvarigheter. Dock hittades ingen relevant internationell forskning i ämnet. Författarna 

kontaktade även personal från akademin för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro 

universitet och fick genom dessa förslag på tidigare forskning och relevant litteratur. Information 

om de olika arbetsplatser där intervjuerna genomförts har inhämtas dels vid intervjuerna dels 

genom respektive organisations hemsida. Den litteratur och övrig information som använts har 

varit relevant för studiens syfte. Litteratur äldre än 15 år har valts bort då den inte anses vara 

relevant för studien. Information om utvecklandet av VFU i projektform inhämtades genom 

samtal med Anna Rubio Lind, universitetsadjunkt vid Örebro universitet, vilket redovisats som 

muntlig källa. Samtalet gav en bakgrund och besvarade frågorna när och varför idén om VFU i 

projektform utvecklades. 
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5.3 Urval   

Då den inte är möjligt att göra en totalundersökning måste det göras ett val av vilka instanser 

som skall ingå i studien (Marlow, 2005). Då studien behandlar arbetsgivare och rekrytering är 

det således de personer som rekryterar socionomer som bör intervjuas.  Då en av studiens 

frågeställningar behandlar huruvida det finns några skillnader mellan olika områden inom 

socionomyrket var det viktigt att få respondenter ifrån olika typer av verksamheter. Utöver detta 

kriterium gjordes urval enligt tillgänglighetsprincipen. Ett sådant urval är mycket vanligt inom 

det sociala arbetets fält och innebär att urvalet baseras på tillgång, att de respondenter vars 

lämplighet det finns kunskap om är de som används (Marlow, 2005). 

  

5.4 Intervju och användandet av fallbeskrivningar 

Sju arbetsplatser kontaktades i syfte att intervjua den ansvarige för rekrytering av socionomer vid 

respektive arbetsplats. Respondenterna kontaktades först via telefon och tillfrågades om de ville 

delta i studien. En av arbetsplatserna som kontaktades avböjde att delta på grund av att de inte 

anställde socionomer. Alla andra som kontaktats godkände deltagandet. En semistrukturerad 

intervju genomfördes således vid senare tillfälle på respektive arbetsplats. Bryman (2004) 

beskriver att vid semistrukturerad intervju används en lista med teman, vilken utgör författarnas 

intervjuguide. Intervjupersonerna tillåts utforma sina svar på sitt eget sätt och intervjuaren har 

även frihet att ställa följdfrågor (Bryman, 2004). En intervjuguide utformades (se bilaga 2). 

   

Vid intervjuförfarandet deltog alltid minst två av författarna. Den ena hade ansvar för att leda 

intervjun och den andra skrev anteckningar och såg till att alla frågor besvarades. Kvalitativa 

intervjuer spelas vanligtvis in (Bryman, 2004) och så gjordes även i denna studie, efter 

godkännande av respondenterna. Vid intervjuerna användes sex fallbeskrivningar, som 

intervjupersonerna ombads läsa och värdera. Antalet bestämdes utifrån vad som ansågs 

hanterbart för respondenterna och författarna. Dessa fall beskriver sex olika VFU-platser: 

socialtjänst (avdelning försörjningsstöd), kurator på grundskola, behandlingshem, uppstart av 

ungdomsprojekt, sexualupplysare- eget projekt samt ett projekt med familjecentraler (se bilaga 

3). Information inhämtades från studenter vid socionomprogrammet på Örebro universitet som 

nyligen gjort VFU inom de olika verksamheterna/projekten. Dessa personer fick beskriva vad de 

hade lärt sig på sina VFU-platser samt vilka samarbetspartners de kommit i kontakt med varpå 

fallbeskrivningar utformades utifrån denna information. Hälften av fallbeskrivningarna 

kategoriseras som traditionell VFU och hälften som VFU i projektform. 

  

5.5 Databearbetning och analysförfarande 

Analys sker inte som ett enskilt stadium utan pågår under hela undersökningen (Kvale, 1997). Då 

intervjuerna genomförts transkriberades dessa omgående. Transkribering anses fördelaktigt då 

intervjupersonernas ordalag bibehålls (Bryman, 2004).  En meningskoncentration genomfördes 

sedan utifrån olika teman. Genom meningskoncentration formuleras intervjupersonens uttalande 

om till en koncentrerad text. Detta är en metod som ofta används vid analys av omfattande 

intervjumaterial, materialet kan sedan delas in i huvudteman (Kvale, 1997). I resultat och 
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analysförfarandet har intervjumaterialet delats in i fem huvudteman: rekryteringsprocess, VFU:s 

betydelse, värdering av VFU-platser, kompetens och balans i organisationen. Materialet har 

sedan tolkats med hjälp av de teorier som valts samt den befintliga kunskap som presenteras 

under avsnittet ”kunskapsläge”. 

  

5.6 Metoddiskussion 

Enligt samhällsvetenskaplig praxis bör studien bedömas utifrån dess validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Kvale, 1997). Dessa begrepp i sin traditionella form är inte utformade för 

kvalitativa studier utan får därför användas i en anpassad form. Reliabilitet handlar om 

mätinstrumentets tillförlitlighet (Bryman, 2004). I kvalitativ forskning handlar reliabiliteten om 
intervjuarens reliabilitet dvs. om intervjuaren ställt ledande frågor eller på annat sätt påverkat 

intervjupersonen (Kvale, 1997). Då författarna själva är studenter vid socionomprogrammet och 

har genomfört en VFU finns en risk att de under intervjutillfället påverkar respondentens svar. 

Reliabiliteten i studien stärks av att författarna använt sig av en intervjuguide vilket underlättar 

vid en replikation av studien. Även det faktum att intervjuerna spelades in och transkriberades 

ökar reliabiliteten då författarna inte behöver förlita sig på minnet. Extern reliabiliteten inriktar 

sig mest på replikering något som är svårt inom kvalitativ forskning då den sociala miljön är 

föränderlig (Bryman, 2004). 

  

Med validitet menas huruvida studien har undersökt det den avser att undersöka (Marlow, 2005). 

Validitet handlar i kvalitativ forskning om att observera den variabel som är intressant för 

undersökningen (Kvale, 1997). I denna studie förstärks validiteten av att lämpliga 

intervjupersoner används. Bryman (2004) skriver att det i kvalitativ forskning är svårt med 

generaliserbarhet då urvalet av respondenter inte sker slumpmässigt. Vidare ska kvalitativ 

forskning inte generaliseras till en population utan till en teori. Det viktiga i bedömningen av 

generaliserbarheten blir därför kvalitén på de teoretiska slutsatser som dras utifrån studiens 

datamaterial (Bryman, 2004). Denna studie är således inte generaliserbar till en population.   

 

Viss information gällande verksamhetsbeskrivningarna har hämtats från respektive organisations 

hemsida. Författarna är medvetna om att denna information är till för att marknadsföra 

verksamheten. Den information som inhämtats från Anna Rubio Lind (2010.04.26) kan påverkas 

av att hon, som har varit med och byggt upp VFU i projektform, inte är opartisk i beskrivningen 

av ämnet. Vidare finns en risk att vid de tillfällen där två personer deltagit i intervjun att dessa 

har påverkats av varandras närvaro.   

 

5.7 Etiska reflektioner 

I enlighet med informations- och samtyckeskravet informerades respondenterna om studiens 

syfte och att deras deltagande var frivilligt (Bryman, 2004). Vid intervjutillfället förklarades 

också att författarna önskar ha med en beskrivning av organisationen i studien, detta för att 

kunna jämföra olika typer av organisationer.  Respondenterna gjordes medvetna om att deras 

namn inte kommer att användas men på grund av organisationsbeskrivningen kan inte författarna 
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garantera konfidentialitet. Alla respondenter godkände detta. Vilket gör att studien även 

uppfyller konfidentialitetskravet (Bryman, 2004).  Respondenterna informerades även om att den 

färdigställda studien gärna skickas ut till intresserade respondenter. I denna studie har även det 

fjärde av de forskningsetiska principerna, nyttjandekravet, följts. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in endast får användas i forskningssammanhang. Enligt de 

forskningsetiska principerna är det i närmast oetiskt att inte forska kring faktorer som kan 

komma att t ex undanröja fördomar och höja människors medvetenhet om hur de kan utnyttja 

sina egna resurser (Bryman, 2004). Denna studie faller inom detta fält då den undanröjer 

fördomar om VFU:s påverkan på anställningsbarheten. Författarna anser ej att studiens ämnen är 

kränkande eller obehagligt för de berörda.  

  

6. Verksamhetsbeskrivningar samt presentation av intervjupersoner 
Under denna rubrik ges en kortare presentation av de verksamheter och intervjupersoner som 

deltagit i studien. 

 

6.1 Activa 

Activa är en stiftelse som bildades i Örebro län 1989. Dess huvudmän är Örebro läns landsting 

och Örebro kommun. Activas uppdrag är att stödja arbetslösa som på grund av 

funktionsnedsättning och/eller ohälsa har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Activa har sedan 

starten samarbetat med Örebro universitet, målet är att verksamheten ska vara evidensbaserad. 

Hos Activa arbetar tillexempel arbetskonsulter och jobbcoacher. De beskriver själva att de har 

arbetat med coachning på uppdrag av arbetsförmedling, försäkringskassa, socialförvaltning och 

enskilda företag i 20 år (Activa, 2010). Den person från Activa som intervjuats har arbetat på 

Activa sedan 1996 och ansvarar för rekrytering vad det gäller verksamhetens projekt. (Intervju 

Activa, 2010.14.15).  

 

6.2 Bergslagsgårdar  

Bergslagsgårdar är en stiftelse som arbetar med vård på behandlingshem samt familjehemsvård.  

Stiftelsens grundidé är att vara en del i vårdkedjan för att hjälpa barn, unga och vuxna till trygg 

och fungerande vardag. Stiftelsen Bergslagsgårdar har en psykodynamisk grund och en 

humanistisk människosyn. Stiftelsen startades 1986 och har idag över 80 familjehem i områdena 

runt Örebro, Karlstad och Västerås. Organisationen är inte vinstdrivande och är politiskt och 

religiöst obunden. I styrelsen sitter bland annat representanter från Örebro läns landsting, 

kommuner i Örebro län, Hela Människan och Verdandi (Bergslagsgårdar, 2010). 

 

De personer från Bergslagsgårdar som vid samma tillfälle intervjuats är en socialpedagog som 

varit anställd sedan 2007 och en beteendevetare som varit anställd sedan 2006. Dessa två 

ansvarar för rekrytering av bland annat socionomer till tjänster som behandlingsassistent på det 
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HVB-hem (hem för vård eller boende) som drivs av stiftelsen. På HVB-hemmet arbetar 

utbildade socionomer, socialpedagoger och beteendevetare (Intervju Bergslagsgårdar, 

2010.04.13).  

 

 

6.3 Communicare 

Communicare är en non-profit organisation som drivs och finansieras genom medel från ESF, 

europeiska socialfonden, och tillväxtverket. Organisationen startades 1996 av två 

arbetsförmedlare och finns i dag i 26 kommuner i mellansverige. Communicares uppdragsgivare 

är ESF-rådet, arbetsförmedlingen och tillväxtverket. De arbetar med ungt entreprenörskap, dock 

inte begränsat till hjälp att starta eget företag utan de arbetar även med att hjälpa personer ta sig 

ur arbetslöshet. ”Vi coachar folk mot de mål de bygger upp, mot det de vill helt enkelt” (Intervju 

Communicare, 2010.04.20).  Idag är Jobb College ett av Communicares största projekt och de 

arbetar med långtidsarbetslösa ungdomar. De arbetar resultatinriktat och utgår ifrån sex ledord – 

handling, ansvar, världen, resultat, attityd och respekt. Ungdomarna kommer till Communicare 

genom socialtjänsten, kommunen och arbetsförmedlingen (Intervju Communicare, 2010.04.20).  

 

Intervjupersonerna arbetar som personalchef respektive projektledare/jobbcoach. Personalchefen 

har arbetat inom Communicare sedan 2004, tidigare arbetade denne inom Communicare som 

jobbcoach och operativt ansvarig. Projektledaren har arbetat inom Communicare i två omgångar, 

båda omgångarna inom olika projekt (Intervju Communicare, 2010.04.20).  

 

6.4 Frivården 

Kriminalvården i Sverige är indelad i tre verksamhetsgrenar vilka är frivård, häkte och anstalt 

(Intervju Frivården, 2010.04.20). Frivården är den del av Kriminalvården som ansvarar för 

påföljder som sker i frihet, mestadels övervakning. Frivården övervakar både de klienter som blir 

villkorligt frigivna från fängelse och de som dömts till skyddstillsyn. Frivården ansvarar också 

för intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), utför personutredningar i brottmål 

och gör placeringsunderlag för de personer som dömts till fängelse och är på fri fot. Alla klienter 

i frivården som står under övervakning tilldelas en handläggande tjänsteman (frivårdsinspektör) 

vilka oftast är utbildade socionomer, beteendevetare eller jurister. Att hjälpa klienterna med 

deras kontakter med andra myndigheter och vårdgivare är en viktig arbetsuppgift. Därför 

samarbetar frivården t.ex. med socialtjänst, beroendevård, psykiatri, arbetsförmedling, skola, 

domstolar, polis och frivilligorganisationer (Kriminalvården, 2010). 

 

De personer som intervjuats från frivården är en kriminalvårdschef som är ansvarig för 

verksamheten i Örebro län och en verksamhetschef på frivården. Till verksamheten rekryteras i 

huvudsak frivårdsinspektörer och kriminalvårdare, till dessa tjänster ser man gärna att 

akademiker söker. Som frivårdsinspektör är det ett absolut krav med adekvat akademisk 

utbildning (Intervju Frivården, 2010.04.20). 
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6.5 Skolkurator 

En skolkurator arbetar bland annat med att ge stöd till elever, förebygga mobbning och förbättra 

den psykosociala skolmiljön (Arbetsförmedlingen, 2010). I Örebro är de flesta skolkuratorer 

anställda av rektorer men det finns även barn- och elevhälsoteam som inte är anställda av 

rektorer utan ingår i ett team som leds av en kuratorsamordnare. I ett barn- och elevhälsoteam 

kan bland annat skolsköterska, kurator och specialpedagog ingå (Intervju kuratorsamordnare, 

2010.04.27). 

 

Den person som intervjuats arbetar som samordnande skolkurator och har bland annat hand om 

nätverksmöten med kuratorer från förskola och grundskola. Intervjupersonen ingår även i en 

arbetsgrupp som ansvarar för rekrytering av kuratorer (Intervju kuratorsamordnare, 2010.04.27). 

 

6.6 Socialtjänsten 

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt med myndighetsutövning i 

sociala frågor. Socialtjänstlagens portalparagraf beskriver socialtjänstens mål enligt följande; 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

1. ekonomiska och sociala trygghet  

2. jämlikhet i levnadsvillkor  

3. aktiva deltagande i samhällslivet. 

  

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 

skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (Norström och 

Thunved, 2007). 

 

Intervjupersonen på socialtjänsten arbetar som enhetschef på utredningsenheten. 

Utredningsenheten handlägger ärenden utifrån anmälan eller ansökan gällande barn, ungdomar 

och vuxna som far illa. Intervjupersonen har arbetat inom Örebro kommun sedan 1994 (Intervju 

Socialtjänsten, 2010.04.21).  
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7. Resultat 
 

7.1 Rekryteringsprocess 

Samtliga arbetsgivare som intervjuats rekryterar genom att annonsera ut tjänsten. När 

ansökningarna inkommit utförs hos frivården, skolkuratorn, socialtjänsten och Bergslagsgårdar 

en första gallring, som oftast baseras på huruvida de sökande har adekvat utbildning. 

Bergslagsgårdar tar vid första gallringen bort de sökande som är utbildade behandlingsassistenter 

utan ytterligare högskolepoäng, trots att tjänsten som utannonseras har titeln 

behandlingsassistent. På socialtjänsten genomförs, om det inkommit många ansökningar, också 

en gallring utifrån vad verksamheten behöver, finns det till exempel många yngre personer i 

arbetsgruppen söker de efter någon äldre med mer erfarenhet. Socialtjänsten har alltid krav på 

socionomexamen och B-körkort, meriterande är även erfarenhet av myndighetsutövning och 

metoderna BBIC, MI och ASI.  

  

Activa rekryterar ofta inom organisationen, men då det krävs särskild kompetens söker de 

utifrån. När Activa fått in ansökningar så sätts dessa ihop till en lista där utbildning, 

arbetslivserfarenhet samt övrig viktig information beskrivs kort. Activa har ibland specifika krav 

som till exempel B-körkort. Communicare får ofta in spontanansökningar och de säger att de 

försöker att träffa alla som spontanansöker dit, på så sätt bygger de upp en rekryteringsbank. Det 

är också vanligt förekommande att någon från arbetsgruppen tipsar om någon som skulle passa 

för tjänsten. Ingen av intervjupersonerna har ensam ansvaret för rekryteringsprocessen, till deras 

hjälp finns arbetsledningen, särskilda rekryteringsteam, samarbetspartners eller övrig 

arbetsgrupp. Communicare och skolkuratorn använder sig av kravprofil vid rekrytering.  

 

Frivårdens rekryteringsförfarande skiljer sig till viss del från de övriga. Efter frivårdens första 

gallring tas i nästa steg hänsyn till övriga erfarenheter och det är då meriterande att ha jobbat 

inom kriminalvården eller någon annan verksamhet som utför myndighetsutövning. Den sökande 

bör dela kriminalvårdens värderingar och tro på en persons förmåga att utvecklas och förändras. 

Ett etiskt synsätt är viktigt. Ett fåtal sökande blir efter detta steg skickade till pliktverket för att 

där genomgå tester, nästa steg i processen är att den sökandes referenser kontaktas. Inom 

kriminalvården finns en nationell policy som säger att alla nyanställda ska gå en internutbildning 

som omfattar 20 veckor varav fem veckor är praktik. Intervjupersonen från frivården säger att en 

rekrytering i själva verket innebär en intagning till utbildningen, då det brukar visa sig om den 

sökande är lämplig för tjänsten. 

  

Intervjupersonen på Activa menar att det under intervjun går att utläsa mycket om den sökande 

genom hur denne talar om sin erfarenhet och kompetens. Vilka frågor den sökande ställer om 

den aktuella tjänsten och verksamheten speglar hur de har förstått uppdraget vilket är viktigt då 

det gäller utvecklingsverksamhet. Socialtjänsten menar att intervjutillfället gör det möjligt att 

samtala med den sökande om dennes praktik och intressen och även vad den sökande vill arbeta 
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med i framtiden. Vid intervju fås även en uppfattning om den sökandes lämplighet och huruvida 

denne kommer att kunna hantera myndighetsrollen. 

 

7.1.1 Viktigt i ansökan  

Socialtjänsten och frivården läser bara de personliga breven från de sökande som gått igenom 

den inledande urvalsprocessen. Hur stor vikt som läggs vid det personliga brevet är väldigt olika. 

Intervjupersonen från socialtjänsten menar att det har en viss betydelse då det kan väcka ett 

intresse. Communicare lägger stor vikt vid om de kan se Communicares ledord i ansökan. De 

försöker avgöra om den sökande har den drivkraft de söker samt delar deras värdegrund. Mest 

fokus lägger de på CV:et och det personliga brevet blir sekundärt. Föreningsaktiviteter värderas 

högt dels eftersom Communicare är en ideell förening men även därför att det anses visa på 

engagemang och intresse. Samordnaren för skolkuratorer lägger stor vikt vid det personliga 

brevet, särskilt om det är två sökande med liknande erfarenheter kan det vara avgörande. 

Samordnaren menar att det kan spegla en sökandes personlighet. Activa lägger också stor vikt 

vid det personliga brevet och menar att det ska visa upp ett brett perspektiv då det beskriver 

familjesituation, föreningsliv och fritidsintressen. Bergslagsgårdar menar att det personliga 

brevet kan väga upp om man inte har så mycket i sitt CV, det är viktigt att det i det personliga 

brevet framgår varför man söker den aktuella tjänsten och vad man har för människosyn. 

Bergslagsgårdar säger liksom Activa att en kortare presentation av fritidsintressen och 

familjesituation kan vara intressant.  

 

7.1.2 Analys 

Frivården, Communicare och Bergslagsgårdar talar alla om vikten av att den sökande delar deras 

värdegrund. Communicare finner den sökande intressant om de kan utläsa sina ledord i ansökan. 

Ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv kan dessa ledord ses som sociala objekt. Charon 

(2007) diskuterar dock att för att symbolen ska fungera som ett socialt objekt måste den ha 

samma betydelse för dem som använder den (Charon, 2007). Arbetsgivaren tror då de ser 

ledorden i ansökan, att de hittat en person som exempelvis har samma värdegrund som deras 

organisation. Om den sökandes definition av ledorden är en annan, blir en sådan bedömning 

felaktig. Då symboler även används för att kommunicera (Charon, 2007) kan det leda till 

missuppfattningar om den sökande och arbetsgivaren definierar symbolerna olika. Lindelöw 

Danielsson (2003) skriver angående rekrytering, att en av fördelarna med kompetensmodeller är 

att de hjälper till att tydliggöra vad som i olika situationer menas med de olika begrepp som ofta 

används vid rekryteringar (Lindelöw Danielsson, 2003). Detta poängterar ytterligare behovet av 

att ledorden, som sociala objekt, behöver klargöras för alla parter. Dock har ingen av 

arbetsgivarna angivit att de använder sig av kompetensmodeller vid rekryteringsförfarandet.  

 

Att rekrytera strukturerat är något som rekommenderas för att undvika att anställa baserat på 

magkänsla. En kravspecifikation bör utformas, där krav gällande utbildning, arbetslivserfarenhet, 

kunskap, personlighet och utvecklingspotential specificeras (Hallén, 2005). Communicare och 



- 25 - 
 

samordnaren för skolkuratorer använder sig av kravspecifikationer, vilket borde hjälpa dem att 

inte gå miste om viktiga kompetenser men också att vara mer objektiva i sin rekrytering.  

 

En organisation kan vara antingen organisk eller mekanisk (Ahrne & Hedström, 1999). 

Communicare är en organisk organisation, inte minst visar sig detta genom önskan om att 

medarbetarnas värderingar skall överensstämma med organisationens. De vill att medarbetarna 

ska kunna identifiera sig med organisationen. De verksamheter som anser att det personliga 

brevet ska visa personens värderingar och personlighet är mer organiskt orienterade. Att 

Communicare är en organisk organisation märks även i deras sätt att rekrytera. Communicare tar 

emot spontanansökningar och de försöker träffa alla som spontanansöker till dem. Detta flexibla 

rekryteringssätt gör det lättare att bygga upp en stabil organisation i en föränderlig omvärld. 

Personer som spontanansöker till ett företag delar rimligen det företagets värderingar.  

 

7.2 VFU:s betydelse 

Majoriteten av verksamheterna värderar ej VFU lika högt som arbetslivserfarenhet. Flera av 

intervjupersonerna menar dock att det är intressant att se inom vilken sektor eller vid vilken 

verksamhet en sökande har gjort sin VFU eftersom det kan indikera ett intresse. Det kan även 

vara en fördel om den sökande har varit på en liknande verksamhet då den sökande kan ha 

liknande erfarenheter. Activa och Bergslagsgårdar menar att det också kan vara bra att ta 

referenser från VFU-platsen. 

  

”(...) det är en bra referens, så hör man någon som har varit helnöjd men sin praktikant och om 

man är helnöjd med sin praktikant så vet man att den personen funkar i alla möjliga 

sammanhang, när det är socialt arbete (...)” Från intervju med Bergslagsgårdar. 

 

Om den sökande har gjort sin VFU på Bergslagsgårdar och fungerat bra så leder detta i regel till 

anställning i någon form, ”Så det är ju helt klart en väg in”.  Intervjupersonerna menar att hur 

stor betydelse VFU:n har beror på om det var länge sedan den sökande genomfört sin VFU och 

hur mycket arbetslivserfarenhet den sökande har. Socialtjänsten säger att var den sökande har 

gjort sin VFU kan ha viss betydelse men det är inte avgörande. Det kan dock vara intressant att 

få veta huruvida den sökande själv har kunnat påverka valet av VFU-plats, har den sökande valt 

själv kan det visa på vilka intresseområde den sökande har. 

 

Communicare är den enda verksamheten som anger att de värderar VFU lika högt som 

arbetslivserfarenhet. Communicare agerar sambandsorganisation för volontärtjänster i Europa 

och menar att det är få som lär sig så mycket som de som varit iväg på sådana aktiviteter. 

Dessutom uppmuntrar Communicare sina deltagare att göra praktik. Vidare anser de att många 

viktiga kontakter kan knytas under en praktikperiod, vilket möjligtvis kan leda till anställning. 

  

 ”det spelar ingen roll om det är lönearbete eller inte liksom, eller en anställning så, utan det är 

arbetslivserfarenhet som allt annat (…) och du lärde dig precis lika mycket som din handledare 

som hade betalt antar jag...” Från intervju med Communicare. 
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Frivårdens verksamhetschef menar att det kan vara av intresse om den sökande gjort sin VFU 

inom kriminalvården eftersom detta gett förhandskunskap gällande datasystem, lagstiftning mm. 

Att någon som arbetar inom den egna verksamheten känner till och har fått en bra bild av dennes 

prestationer är givetvis en bra referens, diskuterar rekryterarna vidare. Intervjupersonen belyser 

det idag fördelaktiga läget arbetsgivare befinner sig i och menar att det inte är aktuellt att lägga 

vikt vid VFU då många sökande har mer gedigna erfarenheter och därmed rekryteras först. 

Intervjupersonen som rekryterar skolkuratorer säger att en sökande som gjort sin VFU inom 

skolvärlden blir mer intressant. 

  

7.2.1 Analys 

Högskoleverkets utvärdering (2009) visar på att många studenter känner oro inför möjligheten att 

få anställning efter fullgjord utbildning. Det finns, enligt utvärderingen, en uppfattning bland 

studenter att en VFU-plats kan leda till sommarjobb på den aktuella arbetsplatsen. Detta visar sig 

i denna studie till viss del stämma då flera av de arbetsgivare som intervjuats gärna anställer 

någon som gjort sin VFU vid deras arbetsplats. Rapporten från högskoleverket visar även att 

studenter har en tendens att se VFU:n som en möjlighet att knyta kontakter. Några av 

arbetsgivarna som intervjuats i denna studie bekräftar att det kan vara aktuellt att ta referenser 

från en VFU-plats, vidare ansågs det positivt ifall någon inom den egna verksamheten kände till 

den sökande och hade en bra uppfattning om denne. Enligt Bergslagsgårdar är en bra referens 

alltid viktig oavsett vilken verksamhet den kommer ifrån. 

 

Flera av verksamheterna ser VFU:n som en indikation på intresse och inriktning. Enligt 

Högskoleverkets utvärdering är det inte önskvärt med inriktningar inom socionomprogrammet. 

En generell utbildning gör det möjligt för socionomer att arbeta inom hela fältet 

(Högskoleverkets rapport 2009). Om arbetsgivarna ser VFU:n som en inriktning skulle det kunna 

innebära en förminskad anställningsbarhet.  

 

Flera av intervjupersonerna anser att den VFU som genomförts ej kan likställas med 

arbetslivserfarenhet. Mether (2005) skriver att den handledda studiepraktiken inom 

socionomprogrammet tidigare var en slags arbetsträning för inskolning i yrkesrollen och rådande 

arbetsförhållanden. Den verksamhetsförlagda utbildningen som nu genomförs, är istället en 

viktig del av yrkesutbildningen som handlar mycket om reflektion av teori mot praktik och ska 

leda till en självständig och kritiskt reflekterande yrkesutövning (Mether, 2005). Svaren från 

intervjupersonerna tyder på att de är medvetna om den förändring som skett. Det är önskvärt att 

VFU:n ska ses som en del av utbildningen, även fast den är verksamhetsförlagd. 

Högskoleverkets rapport (2009) betonar att den verksamhetsförlagda utbildningen i första hand 

ska ge möjlighet att lära, inte att arbeta. Om det finns en uppfattning bland studenter att en VFU-

plats kan leda till anställning, kan detta bidra till att många vill ha en plats hos större arbetsgivare 

där möjligheten till anställning alltså borde bli större. Risken är att studenter istället väljer bort 

mindre arbetsgivare trots att det även där finns möjlighet att utvecklas som socialarbetare.  
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7.3 Värdering av VFU-platser 

Alla intervjupersoner ombads värdera och om möjligt rangordna sex stycken fallbeskrivningar 

(se bilaga 3). Intervjupersonernas svar redovisas i tabeller och motiveras i text. 

 

Intervjupersonerna från Activa och socialtjänsten ansåg det 

omöjligt att rangordna de olika fallbeskrivningarna, eftersom 

samtliga skulle kunna vara intressanta beroende på vilken tjänst 

det handlar om. Intervjupersonen från Activa är dock tveksam till 

fallet VFU på behandlingshem. Vid en projektledartjänst skulle 

fallet uppstart av ungdomsprojekt vara intressant. 

Intervjupersonen hade i ett sådant fall velat ha mer information 

om projektet, till exempel dess omfattning och finansiärer. 

  

Intervjupersonen som arbetar på utredningsenheten på 

socialtjänsten menar att om någon gjort sin VFU på just 

utredningsenheten på socialtjänsten så skulle detta vara av 

största intresse. Den fallbeskrivning som skulle ha varit av 

störst intresse är det som beskriver en VFU genomförd på 

socialtjänsten, avdelningen för försörjningsstöd. På denna 

VFU-plats har den sökande fått viss inblick i datasystem, 

myndighetsutövning och det dagliga arbetet. Även VFU-platser 

såsom fallbeskrivningarna kurator och behandlingshem, där 

den sökande kan ha kommit i kontakt med ungdomar och 

befunnit sig i situationer där ungdomar kan ha betett sig provocerande är av intresse. Fallet 

sexualupplysare, eget projekt, är inte av intresse då det inte ingår någon myndighetsutövning. 

Vidare uppfattas en person som gjort denna typ av VFU som en visionär som vill ut och driva 

projekt, denna syn skulle dock kunna komma att förändras vid en eventuell intervju. Utifrån 

fallbeskrivningarna anser intervjupersonen att de sökande som gjort VFU i projektform arbetat 

mer på strukturell nivå, socialtjänsten arbetar mer individinriktat. Intervjupersonen tillägger att 

en sökande som gjort VFU i projektform sannolikt kan vara mer intressant för arbete inom andra 

delar av socialförvaltningen, exempelvis enheten för förebyggande arbete. Samarbetsförmåga är 

en kompetens som alltid värderas högt och intervjupersonen avslutar med att säga att detta har 

man sannolikt då man gjort VFU i projektform. För arbetsgivare är det positivt om den sökande 

är intresserad av just det område som verksamheten arbetar inom, vid korta vikariat är detta inte 

av större betydelse men vid längre anställningar är det av vikt att hitta någon som vill stanna 

kvar. 

  

Vid intervjun på Bergslagsgårdar (se tabell 3) närvarade två personer varför två olika 

rangordningar också gjordes. Fallet kurator värderades högt av båda med motiveringen att en 

sådan VFU har inneburit mycket kontakt med föräldrar, att kunna möta föräldrar i svårigheter är 

viktigt. Det är även bra att ha haft enskilda samtal med både tjejer och killar. Behandlingshem 

värderades högt på grund av att det är en verksamhet som liknar deras. En VFU på ett 

behandlingshem har troligen medfört ett medvetande om att det kan uppstå olika problematiska 

 Tabell 1 

Activa 

1. Ungdomsprojekt 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 

6. Behandlingshem 

  
 Tabell 2 

Utredningsenheten, 

socialtjänsten 

1. Socialtjänsten 

2. Kurator 

3. Behandlingshem 

4. Ungdomsprojekt 

5. - 

6. - 
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situationer och att flexibilitet och förmåga att tänka om är viktigt. Båda intervjupersonerna 

menade att de personer som gjort VFU på behandlingshem och som kurator skulle bli kallade på 

intervju. 

 

Beteendevetaren anser att VFU på 

familjecentral lät intressant då den 

sökande som gjort VFU på 

familjecentral antas ha fått en bild 

av hur man kan jobba med familjer 

och nätverk. Detta är intressant då 

de på Bergslagsgårdar jobbar med 

ungdomar men även med deras 

familjer. Beteendevetaren 

efterfrågar dock mer information 

angående vad en VFU på familjecentralen har inneburit, vad studenten har fått göra där. 

Socialpedagogen har satt VFU på familjecentral som femma och säger att anledningen att denna 

kommer så långt ner på listan är för att enheten för förebyggande arbete inte arbetar med samtal 

på samma sätt som på ett behandlingshem.  

 

Fallet sexualupplysare, eget projekt, uppfattas av intervjupersonerna som både roligt och svårt, 

detta är svåra frågor att prata med ungdomar om. Personen som gjort en sådan VFU uppfattas 

också som orädd. Vidare är sexualupplysning något som stundtals ingår i deras arbete.  

Socialpedagogen har egen erfarenhet från sex- och samlevnadsundervisning. Fallet uppstart av 

ungdomsprojekt har de båda satt som nummer fyra eftersom de anser att det är viktigt att ha 

erfarenhet från samarbete och samverkansarbete, samt att ha samtalat med olika personer. I 

arbetet på behandlingshemmet har de en ambition att arbeta utifrån nätverk och samverkan. ”Vi 

är jättemycket spindeln i nätet”. Socialpedagogen säger dock att denna VFU-plats kommer lite 

längre ner på listan eftersom arbetet har skett längre ifrån individen och mer på samhällsnivå. 

 

Båda intervjupersonerna har satt fallet VFU på socialtjänsten, avdelning försörjningsstöd, på 

sista plats med motivationen att det beror främst på att VFU:n var förlagd just till avdelningen 

för försörjningsstöd. De menar att på försörjningsstöd träffar man väldigt många människor, men 

kommer dem inte så nära. Hade det däremot varit en VFU på avdelningen för utredning hade det 

varit av större intresse. 

  

Vid intervjun på Communicare (se tabell 4) närvarade två personer, varför två olika 

rangordningar gjordes. Fallet uppstart av ungdomsprojekt värderades högt då det finns en tydlig 

parallell till hur en anställning hos Communicare kan se ut, speciellt i uppstarten av de olika 

projekten. Det är i uppstarten av ett projekt viktigt att kunna ta eget ansvar och framförallt ha en 

förmåga att planera. En sådan erfarenhet innebär en förståelse av innebörden av samverkan. Det 

innebär också att möta olika typer av personer och att kunna utföra arbetsuppgifter som är 

väldigt olika till sin karaktär, att vara flexibel. Projektledaren tillägger att det handlar om en 

förståelse för systemet, vilket kan ha uppnåtts i ungdomsprojektet. 

Tabell 3 

Bergslagsgårdar 

 Beteendevetare Socialpedagog 

1. Behandlingshem Kurator 

2. Kurator Behandlingshem 

3. Familjecentral Sexualupplysare 

4. Ungdomsprojekt Ungdomsprojekt  

5. Sexualupplysare Familjecentral 

6. Socialtjänst Socialtjänst 
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Även VFU på socialtjänsten 

värderas högt då det anses viktigt 

att ha en myndighetsförståelse, 

vilket tros leda till en ödmjukhet 

inför arbetet på Communicare. 

Projektledaren anser att det är tufft 

att jobba på socialtjänsten och att 

det ger en mycket värdefull 

erfarenhet. Många av 

Communicares uppdragsgivare är 

myndigheter och därför är det bra 

att ha en bild av sammanhanget. Den personalansvarige säger att om man fixar att jobba på 

socialtjänsten så fixar man det mesta. Både den personalansvarige och projektledaren har tidigare 

arbetat inom socialtjänsten. 

 

Då Communicare möter neuropsykiatrisk problematik i sitt arbete anses även fallet 

behandlingshem intressant. Vidare beskrivs närheten till klienterna som ett gemensamt drag 

mellan behandlingshemmet och Communicare, det finns inget skrivbord emellan utan det är 

direkta konfrontationer. På ett behandlingshem finns extremen av personer som mår dåligt. Att 

ha jobbat med dem som klienter bör ha medfört att den sökande kan känna igen allvarligt 

avvikande beteende och inse att plattformen för att arbeta med denna målgrupp inte är hos 

Communicare.  

 

Fallet sexualupplysare anses spegla Communicares verksamhet, att planera, strukturera och driva 

ett arbete inför grupp. Tonvikt läggs på att ha jobbat i stora grupper. Vidare är sex- och 

samlevnad ett känsligt ämne och att kunna hantera ett sådant ämne i grupp är meriterande. Både 

projektledaren och personalansvarige har satt kurator på femte plats. Positivt är erfarenheten att 

ha gruppsamtal. Däremot skiljer sig målgrupperna åldersmässigt åt, men de resonerar att 

olikheterna inte nödvändigtvis är så stora. Även samtalsteknik vid enskilda samtal är bra att ha 

med sig men det är inget som det läggs större vikt vid eftersom Communicare själva utbildar sina 

anställda i detta. De båda har värderat familjecentralen lägst men framhåller ändå att man där har 

fått vana att ha samtal. Dock tror de att målgruppen är långt ifrån deras. Den personalansvarige 

framhäver slutligen att samtliga platser är intressanta. 

  

Vid intervjun på frivården (se tabell 5) medverkade två personer. Ingen av personerna kunde 

göra en komplett rangordning. Kriminalvårdschefen värderade VFU:n på socialtjänsten och 

skolkuratorn högst utifrån perspektivet att de då har erfarenhet av myndighetsutövning och 

utredning. Resterande platser ansågs svåra att särskilja. Om tjänsten som utannonserades 

däremot skulle gälla ett projekt skulle det vara av intresse med en sökande som har erfarenhet av 

detta. Inom frivården är det dock ovanligt med projekt- och utvecklingsarbete. Erfarenhet från 

myndighetsutövning väger med andra ord tyngre än erfarenhet från projektarbete. 

Tabell 4 

Communicare 

 Personalansvarig Projektledare/Jobbcoach 

1. Ungdomsprojekt Socialtjänst 

2. Socialtjänst Ungdomsprojekt 

3. Sexualupplysare Behandlingshem 

4. Behandlingshem Sexualupplysare 

5. Kurator Kurator 

6. Familjecentral Familjecentral 
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Verksamhetschefen på frivården 

värderar erfarenheter av arbete med 

personer med neuropsykiatriska 

problem högt, vilket VFU på 

behandlingshem medfört. En sådan 

erfarenhet är värdefull eftersom 

sådan problematik också är vanlig 

inom frivårdens verksamhet. 

Verksamhetschefen säger att de, 
hypotetiskt, skulle ha nöjt sig med 

att kalla de tre (som står högst i tabell 5) till intervju. Om en rangordning av de andra platserna 

också skulle ske, skulle ungdomsprojektet komma på fjärde plats eftersom denna VFU gett 

erfarenhet av samverkan med olika delar i samhället. VFU:n på familjecentralen och projektet 

om sexualupplysning ansågs helt ointressanta. 

  

Samordnaren för skolkuratorer diskuterar att den sökande som gjort sin VFU inom socialtjänsten 

inte skulle vara intressant eftersom de kompetenser som den sökande har förvärvat sig där ej 

överensstämmer med de kompetenser som är nödvändiga för 

jobbet som kurator. Den sökande som gjort sin VFU vid ett 

behandlingshem är inte heller av något större intresse, 

samordnaren anser att de övriga fyra sökande är mer intressanta. 

Anledningen till detta är att rollen som kurator inte är av så 

behandlande karaktär utan handlar mer om övergripande 

handledning. 

   

Eftersom det vid samma arbetsplats finns en familjecentral fattar 

samordnaren intresse för den sökande som gjort sin VFU på 

familjecentralen. Intressant är att detta arbete till stor del består av främjande och förebyggande 

arbete samt att det består av att entusiasmera och motivera människor. Denna sökande skulle 

vara särskilt intressant om tjänsten som utannonserades skulle vara riktad mot yngre åldrar, 

exempelvis kurator på förskola. Samordnaren menar att den sökande som gjort sin VFU som 

sexualupplysare skulle vara intressant om det rörde sig om en kuratorstjänst på en 

högstadieskola, även om det är lite för nischat. Lika intressant är även den sökande som gjort sin 

VFU i form av ett ungdomsprojekt. Detta eftersom en kuratorstjänst innebär mycket samverkan 

och det är en fördel att ha övat på detta. 

  

Slutligen är den sökande som gjort sin VFU som skolkurator den mest intressanta. Samordnaren 

betonar dock att fem av de sökande som beskrivits skulle ha blivit kallade på intervju, det vill 

säga samtliga utom den som gjort sin VFU på socialtjänsten. Senare i intervjun framkommer att 

samordnaren gör skillnad på vid vilken avdelning inom socialtjänsten VFU gjorts. Hade den 

sökande i fallbeskrivningen varit på avdelningen för utredning, barn och familj, hade 

Tabell 5 

Frivården 

 Kriminalvårdschef Verksamhetschef 

1. Socialtjänsten Socialtjänst 

2. Kurator Kurator 

3. - Behandlingshem 

4. - Ungdomsprojekt  

5. - - 

6. - - 

 Tabell 6 

Kuratorsamordnare 

1. Kurator 

2. Familjecentral 

3. Sexualupplysare 

3. Ungdomsprojekt  

5. Behandlingshem 

6. Socialtjänst 
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samordnarens intresse varit annorlunda eftersom det är mer troligt att den sökande då varit i 

kontakt med barn i svårigheter. 

 

7.3.1 Analys  

Intervjupersonen från socialtjänsten säger att en person som gjort sin VFU i projektform kan 

uppfattas som en visionär, någon som vill ut och driva projekt och arbeta mer på strukturell nivå.  

Intervjupersonen säger vidare att det är positivt för en arbetsgivare ifall den sökande är 

intresserad av just det område som verksamheten finns inom. I denna mening kan det ha varit 

negativt att ha gjort VFU i projektform (strukturellt arbete) eftersom man på socialtjänsten 

jobbar mer individinriktat. Lindelöw Danielsson (2003) menar att det är viktigt att rekryteraren 

förstår företagskulturen och lägger ner lika mycket tid på att förstå den egna organisationen som 

den sökande för att rekrytera en person till en passande tjänst. Det kan tänkas vara detta 

intervjupersonen från socialtjänsten gör, en person som gärna arbetar strukturellt kanske inte 

skulle trivas eller bli långvarig inom en individinriktad organisation. Vid en längre anställning är 

det viktigt att den sökande ser en framtid inom verksamheten. 

  

Flera av verksamheterna som intervjuats säger att om en sökande gjort sin VFU inom just deras 

verksamhet kan detta öka chanserna till anställning där. Detta kan kopplas till Golemans (2000) 

undersökning som visar att 67 % av de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar är av 

emotionell karaktär. De emotionella kompetenserna visar sig först i mötet med personen, dessa 

är svåra att förmedla genom ett CV. Sådana kompetenser borde under en termins VFU ha 

uppvisats. Detta kan vara anledningen till att arbetsgivare gärna anställer en person som de 

känner till. 

  

Under flera intervjuer har det framkommit att de som arbetar med rekrytering gärna tar in någon 

med erfarenheter som liknar deras egna. Detta överensstämmer med Lindelöw Danielssons 

(2003) resonemang att rekryterande chefer gärna anställer någon som liknar dem själva. Detta 

kan också förklaras med att tidigare erfarenheter, enligt symbolisk interaktionism, påverkar hur 

vi definierar och agerar i en situation (Charon, 2007). Den rekryterare som själv hade en 

bakgrund som sexualupplysare blev intresserad av den sökande som gjort eget projekt som 

sexualupplysare. Rekryteraren förknippar meriten med de erfarenheter rekryteraren själv har från 

sin tid som sexualupplysare. Även intervjupersonerna från Communicare ger uttryck för att 

sammankoppla olika erfarenheter med olika attribut. Exempelvis förknippar de 

intervjupersonerna en erfarenhet från socialtjänsten med en person som klarar av tuffa 

arbetsuppgifter, medan erfarenhet från uppstart av ungdomsprojekt förknippas med att vara 

flexibel. Intervjupersonerna har även en förförståelse om verksamheter som de själva inte har 

någon erfarenhet av. Denna förförståelse grundar sig troligen på information som erhållits genom 

interaktion med andra människor och via media. Enligt symbolisk interaktionism är 

uppfattningarna om hur något ser ut viktigare än verkligheten (Charon, 2007). Detta innebär att 

rekryterarens uppfattning om den sökandes erfarenheter, i rekryteringsprocessen, är viktigare än 

vad den sökande faktiskt lärt sig av dessa.    
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Kriminalvårdschefen menar att erfarenhet från myndighetsutövning väger tyngre än erfarenhet 

från projektarbete. Det är inte konstigt då frivårdens verksamhet är mer åt det mekaniska än det 

organiska hållet. En mekanisk organisation (en byråkrati) förklaras inom organisationsteorin som 

en verksamhet som verkar bäst i en stabil omgivning (Ahrne och Hedström, 1999). 

Intervjupersonerna från frivården säger själva att det inom deras verksamhet ej bedrivs något 

utvecklings- eller projektarbete. Frivården behöver vara en mekanisk organisation, med tanke på 

verksamhetsområdet. Frivården måste anpassa sig till staten. Staten som är en dominerande aktör 

utformar regler (lagar och förordningar). Inom organisationsteorin kallas fenomenet för 

tvingande ismorfism, vilket gör att organisationer tvingas in i en likformighet (Grape, Blom & 

Johansson, 2006 och Ahrne & Hedström, 1999). Detta innebär att frivårdens handlingsutrymme 

är begränsat. För att trivas som anställd i frivården krävs att personen kan anpassa sig till de 

ramar som finns. 

 

7.4 Kompetens  

Intervjupersonen för Activa menar att vilken kompetens som efterfrågas är beroende av vilken 

typ av projekt som de söker projektledare till. En kompetens som är värdefull vad det gäller 

projektledartjänster är kreativitet. Det är viktigt med personlig lämplighet samt mycket och bred 

erfarenhet, gärna från frivilligsektorn, föreningsliv och folkbildning/studieförbunden. Det är även 

bra med en gedigen högskoleutbildning i botten, men det är inte bra om den sökande är för 

akademiserad. Intervjupersonen menar att en person med socionomutbildning kan vara intressant 

för vissa projektledartjänster men det krävs även ytterligare erfarenheter, ”Enbart det här med 

socionomutbildning kan i regel bli lite väl smalt i projektlederi”.  Många av de arbetskonsulenter 

som är anställda hos Activa har däremot socionomexamen. 

  

För att kunna arbeta på Bergslagsgårdar är det viktigt med relevant utbildning, utöver det handlar 

det mycket om personlig lämplighet. Vidare menar intervjupersonerna från Bergslagsgårdar att 

det alltid är positivt om den sökande har erfarenhet från liknande verksamheter samt 

påbyggnadsutbildningar, gärna inom familjearbete. Detta är viktigt då det skapar ett liknande 

tänk som de har på Bergslagsgårdar. Erfarenhet av familjesamtal och nätverksarbete är alltid 

meriterande. På Bergslagsgårdar arbetar de utifrån BBIC och miljöterapi, det är därför en fördel 

om den sökande är utbildad i dessa metoder. Det är viktigt att ha ett ödmjukt och respektfullt 

förhållningssätt mot ungdomarnas föräldrar. Att ha en förståelse för att föräldrarna gör så gott de 

kan. Intervjupersonerna säger även att det är viktigt att vara trygg i sig själv och kunna skapa en 

trygg atmosfär runtomkring sig. Denna trygghet, menar de, kan finnas i yngre ålder, men 

intervjupersonerna ser helst att den sökande är över 25 år. Detta eftersom det är viktigt att 

ungdomarna på behandlingshemmet uppfattar personalen som vuxna. Vidare är det viktigt att 

kunna vara lugn i stressade situationer och att vara social. De sökande behöver tycka att det är 

roligt och intressant att hamna i knepiga och svåra situationer som ofta uppstår när man jobbar 

med ungdomar. Det är viktigt att kunna vara professionell och inte ta med arbetet hem. 

   

Enligt intervjupersonen på socialtjänsten så är det viktigt att tycka om att skriva, att vara en god 

administratör och ha en god samarbetsförmåga. Att kunna samarbeta inom den egna 
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verksamheten men också med andra externa enheter. Det är även viktigt att kunna hantera 

myndighetsrollen, stor tyngd läggs vid erfarenhet av myndighetsutövning. 

 

På Communicare är det viktigt att de anställda är flexibla och dynamiska, vilket erfarenhet från 

flera arenor kan tyda på. En person med bred erfarenhet har också troligen ett stort kontaktnät, 

vilket är av intresse när man jobbar inom Communicare. Även erfarenhet från föreningslivet kan 

av samma orsak vara intressant, och det visar även på engagemang. Vilka kompetenser som 

krävs inom Communicare beror på projektets karaktär. I ett av de aktuella projekten, jobbcollege, 

är tuffhet, styrka och trygghet viktiga kompetenser eftersom projektet innebär mycket 

ensamarbete. Grundvärderingarna som behövs är dock desamma för alla projekt. Dessutom är en 

stark självständighet och en hög trygghetsnivå alltid av vikt för att våga driva andra till 

förändring. Communicare söker handlingskraftiga personer. 

 

Frivården ser gärna att den sökande har erfarenhet av myndighetsutövning och är van att fatta 

beslut eftersom den sökande då vet vad det innebär att ha ett tjänstemannaansvar. Andra 

kompetenser som är av vikt är förmåga att vara analytisk och ifrågasättande, att kunna prioritera 

och vara stresstålig. Kriminalvårdens chef menar att dessa kompetenser inte nödvändigtvis 

kommer med en utbildning utan att de kan vara av mer personlig karaktär. 

  

Enligt kuratorsamordnaren bör en kurator ha god förmåga att samverka eftersom det i tjänsten 

ingår samverkan med flera olika yrkeskategorier. Kuratorn bör gärna ha erfarenhet från flera 

områden sedan innan. Egenskaper som efterfrågas är nyfikenhet, en vilja att jobba förebyggande 

och främjande, förmåga att förstå andra personer. 

  

7.4.1 Analys 

Ett par av verksamheterna talar om personlig lämplighet när vi frågar vilka kompetenser som är 

av vikt för att kunna arbeta där. Lindelöw Danielsson (2003) menar, vilket redan diskuterats, att 

fördelarna med att använda kompetensmodeller är att de hjälper till att strukturera upp tankar och 

tydliggör vad som menas med olika begrepp. En kompetens såsom ”personlig lämplighet” 

betyder sannolikt inte samma sak för den sökande, arbetsgivaren och eventuellt inte ens för de 

olika personer som arbetar inom samma företag. Det är problematiskt för den sökande att veta 

vad som i olika fall menas med ”personlig lämplighet”.   

 

Keen (2002) beskriver något som hon kallar för kompetenshanden, där varje finger plus 

handflatan beskriver olika kompetenser som en person kan ha. Tanken är att denna kan användas 

för att bedöma en persons kompetens. De olika verksamheterna lyfte fram olika kompetenser 

som de ansåg viktiga när de rekryterar, dessa kompetenser finns med i olika delar av 

kompetenshanden. Exempel på detta kan vara att socialtjänsten lägger stor vikt vid de 

kompetenser som representeras av tummen i kompetenshanden. Ingen av intervjupersonerna 

nämner kompetenser som är från hela kompetenshanden, utan fokuserar på vissa delar av den. 

Detta kan leda till att de går miste om en helhetsbild.  
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Communicare har många attribut som är typiska för en organisk organisation såsom efterfrågan 

av personal som är flexibel och dynamisk. Vidare vill Communicare att de sökande ska dela 

Communicares värderingar. Enligt Ahrne och Hedström (1999) har en organisk organisation 

lättare att följa med i förändringar. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att det 

sociala arbetet förändras kontinuerligt vilket ställer krav på att verksamheter inom det sociala 

arbetet följer och utvecklas i takt med samhällets förändringar. Utifrån detta är en rimlig analys 

att Communicare är mer benägna att anställa en sökande som gjort sin VFU i projektform, då 

detta är en VFU-form som följer samhällets förändringar.  

 

7.5 Balans i organisationen 

Samtliga verksamheter som intervjuats anger att de strävar efter jämn fördelning när det gäller 

kön och etnicitet. Flera av intervjupersonerna poängterar att de inte anställer någon enbart på 

grund av dennes kön, utan kompetenserna avgör. Då sökanden ofta är kvinnor, leder detta till en 

snedfördelning i personalgrupperna. Kriminalvårdschefen tänker att detta speglar hur det ser ut 

på socionomutbildningen, där majoriteten är kvinnor. Vad det gäller balans i utbildning och 

erfarenhet hos de anställda så menar intervjupersonen hos Activa att det inte är något som de 

arbetar medvetet mot. Vid rekrytering till projekt så finns däremot en sådan balans i åtanke då 

det är viktigt med dynamik i arbetsgruppen. 

 

På Bergslagsgårdar anses det viktigt att alla som arbetar där har högskoleutbildning men det är 

positivt om det inom personalgruppen finns olika utbildningar. Intervjupersonerna menar att 

olikheter kan tillföra energi, att det är viktigt att alla inte är lika. Detta gäller både utbildning och 

erfarenhet men också personliga egenskaper. ”Det behövs både de som är pratglada och de som 

håller tillbaka lite, det kompletterar varandra och det behövs. Vi kan inte alla vara likadana, det 

blir så tråkigt så”. Vidare diskuteras att alla i arbetsgruppen måste ha samma grundsyn. Eftersom 

de arbetar nära varandra i arbetsgruppen så är det viktigt att den sökande passar in, att det finns 

en kemi. ”Vi jobbar så himla nära varandra så om inte vi känner att vi funkar ihop fungerar inte 

jobbet”. 

 

Communicare anger att det som är viktigast är arbetsgruppens sammansättning och vad de söker 

när de nyanställer beror alltså på vilka kompetenser som redan finns i arbetsgruppen. De säger att 

de oftast söker en människa som har en speciell drivkraft och sticker ut hakan, och säger att det 

då faktiskt inte spelar någon roll vilken utbildning personen ifråga har. Den personalansvarige 

understryker att de inte vill ha en homogen arbetsgrupp, så om de redan har flera anställda inom 

samma yrkesgrupp kan det få dem att välja någon ur en annan yrkeskategori. Communicare 

säger sig med andra ord vilja ha en balanserad arbetsgrupp både då det gäller etnicitet, ålder, 

kön, utbildning, och yrkeserfarenhet. Dock anger man att de flesta som arbetar på Communicare 

är yngre än 40 år, men det finns ingen officiell åldersgräns. Intervjupersonerna på Communicare 

anser att bra resultat har sitt ursprung i en väl sammansatt arbetsgrupp. 

 

På frivården menar man att det är positivt om arbetsgruppen består av personer med olika 

utbildning, om det är någon speciell kompetens som saknas så kan man anpassa rekryteringen 
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efter detta. Samordnaren för skolkuratorer menar att det är arbetsgruppens sammansättning som 

är av betydelse för en välfungerande verksamhet, det behövs både personer med gedigen 

erfarenhet och de med mindre erfarenhet. Dock framgår det under intervjun att samordnaren 

menar att det behövs en hel del erfarenhet för att arbeta som kurator. Vidare säger samordnaren 

att det är bra om arbetsgruppen består av personer med olika kompetenser. 

 

7.5.1 Analys 

Kompetens finns inte endast på individnivå utan också på organisationsnivå. Varje organisation 

består av individer med olika kompetenser. Personer med samma utbildningar har enligt 

normativ ismorfism ett likartat sätt att tänka och agera, exempelvis har de ofta liknande idéer om 

vad som är en bra organisation. Detta bidrar till att många organisationer inom vissa fält ser 

likadana ut (Grape, Blom & Johansson, 2006 och Ahrne och Hedström, 1999). 

Intervjupersonernas svar tyder på att de vill undvika att deras organisationer blir homogena, då 

de tycker att det är bra om de anställda har olika kompetenser och utbildningar. Även Lindelöw 

Danielsson (2003) påpekar att rekryterande chefer ofta tenderar att rekrytera personer som är lika 

dem själva, och menar att detta är en risk eftersom det på arbetsplatser behövs mångfald. Olika 

människor kan kompensera för varandras svagheter (Lindelöw Danielsson, 2003). 

Verksamhetens kompetensnivå blir också, enligt Keen (2002) högre om de anställdas 

kompetenser kompletterar varandras. De anställdas kompetenser blir då värda mer än summan av 

de olika kompetenserna (Keen, 2002). Detta kan förklara varför samtliga verksamheter som 

intervjuats strävar efter en balanserad arbetsgrupp. 

 
Synen på medarbetare ser olika ut i olika organisationer. Man kan utgå ifrån två ytterligheter. 

Den första ser medarbetarna som en resurs som ska anpassas till de uppgifter som finns i 

verksamheten (Hansson, 2005). I ett sådant fall rekryteras sökanden med olika kompetenser 

endast ifall arbetsuppgifterna kräver olika kompetenser. Om arbetsuppgifterna är likartade leder 

detta sannolikt till en homogen arbetsgrupp. Den andra ytterligheten som Hansson (2005) 

diskuterar utgår ifrån att medarbetarna kan utveckla verksamheten utifrån sina talanger. I ett 

sådant fall, menar författarna, kan det vara positivt att personalen har olika styrkor. Detta blir 

tydligt hos Activa, då de rekryterar till projektledartjänster. Vid sådan rekrytering finns balans i 

gruppen i åtanke, eftersom projektledaren ska använda sina egna talanger för att utveckla 

projektet.   

    

8. Övergripande analys och slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att utreda huruvida nyexaminerade socionomers anställningsbarhet 

påverkas av vilken VFU som genomförts under studietiden. Resultatet visar att det inte finns 

någon direkt koppling mellan nyexaminerade socionomers anställningsbarhet och vilken VFU 

som genomförts under studietiden. Det finns dock indikationer på att om en sökande har gjort sin 

VFU på just den avdelning som utannonserar tjänsten, kan detta ha en positiv inverkan. Denna 

studie visar ingen tydlig skillnad gällande möjligheten att få anställning utifrån huruvida den 

sökande gjort sin VFU på traditionellt sätt eller i projektform. Vilka kompetenser och vilka 
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erfarenheter som värderas högst skiljer sig åt mellan de olika verksamheter som deltagit i 

studien, och även mellan de olika rekryterarna som intervjuats. Hur VFU:n värderas beror 

mycket på när VFU:n genomfördes och hur mycket annan erfarenhet den sökande har.  

 

De två verksamheter som bedömts vara mer mekaniskt orienterade, dvs. frivården och 

socialtjänsten, värderar båda den traditionella VFU:n högre än VFU i projektform. Däremot 

säger dessa två verksamheter sig inte lägga så mycket vikt vid vilken VFU en person har gjort. 

Vad det gäller frivården beror detta främst på att de i första hand rekryterar personer med mer 

erfarenhet.  

 

Lindelöw Danielsson (2003) diskuterar att rekryterare ofta anställer personer som liknar dem 

själva. Denna studie stärker ett sådant antagande då flera av rekryterarna har uttryckt en positiv 

inställning till erfarenheter som liknar deras egna. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det för en 

arbetssökande gäller att träffa på en rekryterare som delar en gemensam nämnare med den 

sökande. Detta kan dock ej kompensera för en icke-adekvat utbildning eller liknande. De 

vanligaste kompetenser som efterfrågas av arbetsgivarna är erfarenhet, att vara trygg i sig själv, 

att ha adekvat utbildning och förmåga att samarbeta. Begreppet ”personlig lämplighet” 

förekommer ofta, både i platsannonser och i denna studie då arbetsgivarna får frågan om vilka 

kompetenser som eftersöks. Dock är det ingen som kan göra en konkret definition av vad 

begreppet egentligen innebär, det är väldigt situationsbundet. En följd av detta kan vara att 

rekryteraren, medvetet eller omedvetet, anställer någon baserat på ”magkänsla” och motiverar 

sitt val med att den sökande besitter personlig lämplighet. Detta kan vara både positivt och 

negativt då det både kan öka och minska möjligheten till anställning. 

 

I denna studie har det framkommit att den arbetssökande kan vinna på att införskaffa information 

om den verksamhet där denne söker anställning. Detta då verksamheter lägger vikt vid olika 

kompetenser. Om personen söker anställning i en organisk organisation är det viktigare att 

framhäva personliga egenskaper och värderingar. Inom en mekanisk organisation är det viktigare 

att ha den rätta sakkunskapen och erfarenheter som går att utläsa ur ett CV.  

  

Vissa verksamheter ser VFU:n som en indikation på intresseområde. Detta kan vara korrekt i de 

fall där studenten har fått chansen att välja sin egen VFU-plats. Det kan dock också vara väldigt 

missvisande då många studenter blir tilldelade en VFU-plats. Denna studie visar att de flesta 

arbetsgivarna ej lägger så stor vikt vid VFU:n då de bestämmer vilka som ska kallas till intervju. 

Däremot är vissa arbetsgivare intresserade av att under intervjutillfället diskutera valet av VFU. 

Med detta som bakgrund borde den oro som florerar angående val av VFU-platser kunna stävjas.   

 

En verksamhet, som kontaktades i sökandet efter intervjudeltagare till studien, hittades via en 

platsannons där verksamheten sökte jobbcoacher. När verksamheten kontaktades och tillfrågades 

om intresse att delta i denna studie avböjde de med anledning av att de ej anställer socionomer. 

Två av de verksamheter som deltagit i studien, Activa och Communicare, anställer dock 

socionomer till liknande tjänster. Detta kan spegla det faktum att samhället förändras och 
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socionomers arbetsmarknad breddas, men att en del arbetsgivare ej följt med i denna utveckling. 

Socionomer bör därför, då de söker jobb utanför den traditionella arenan, framhäva 

professionens verksamhetsområde och dess möjligheter. Under en VFU (oavsett form) där 

möjlighet till reflektion över yrkesrollen ges, får studenten möjlighet att träna på att definiera sin 

yrkesroll och framhäva den. En sådan kunskap kan komma till användning vid arbetssökande.  

 

Då gamla och nya socionomprogrammet skulle ut på VFU samtidigt uppstod en problematisk 

situation. Detta gjorde att VFU i projektform utvecklades för att möta behovet av VFU-platser. 

Det som från början kan ha uppfattats som en nödlösning av den kris som uppstod kan istället ses 

som en möjlighet till att utveckla VFU:ns struktur i enlighet med den nya kursplanen. VFU i 

projektform kan bidra till att definitionen av socionomyrket breddas. Detta är viktigt då den 

pågående samhällsutvecklingen öppnar upp för nya arenor där socionomer kan arbeta. Då 

utbildningen ska rusta studenterna för arbetslivet är det angeläget att universitetet följer denna 

utveckling.   

 

Resultatet av denna studie visar att var en person har gjort sin VFU har mindre betydelse för 

anställningsbarheten. Det finns en förhoppning att resultatet ska medverka till att fler studenter 

ska våga söka VFU-platser där de i första hand kan utveckla och fördjupa sitt lärande, istället för 

att söka en VFU-plats med anledningen av att de hoppas få sommarjobb.  
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Epilog 
Då det var dags att skriva c-uppsats var många av studenterna upptagna med tankar på 

möjligheten att få jobb. Tre och ett halvt års studier närmade sig sitt slut. Vem skulle få 

drömjobbet? Vilka val under studietiden skulle visa sig vara de mest fördelaktiga? Vid varje 

kaffepaus diskuterades vart det skulle vara bäst att få anställning. För oss framstod det som att 

den allmänna uppfattningen var att en anställning på socialtjänsten kunde utgöra en bra start 

oavsett vad man önskade att arbeta med i framtiden. Vi tre som har författat denna uppsats har 

gjort VFU i projektform. Vi undrade hur detta skulle påverka vår möjlighet till en anställning 

hos exempelvis socialtjänsten. Det fanns en uppfattning bland studenterna på 

socionomprogrammet att VFU i projektform skulle vara en lägre form av VFU. Detta krockade 

med vår uppfattning då vi alla varit väldigt nöjda med denna form av VFU, vi är stolta över att 

ha varit en del av denna utveckling. Vår slutsats dementerar ryktet att det skulle bli svårare att få 

jobb om man gjort VFU i projektform vilket vi är exempel på då vi alla tre fått anställning inom 

socialtjänsten.        
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Bilaga 1. Artikel, Lösnummer 

Lösnummer 1 2010 
http://www.losnummer.se/wp-content/uppladdat/2010/02/Losnummer1-10.pdf  2010.04.28  
kl 13.35 

Praktik blev projekt 
LÖSNUMMER HAR TITTAT NÄRMARE PÅ PRAKTIK 
”Jag ska inte sticka under stol med att projekten fått dåligt rykte” menar 
kursansvarig på socionomutbildningen 

 

Förmånga studenter 
på 
socionomutbildningen 
– då fick inte alla göra 
verksamhetsförlagd 
utbildning. I stället var 
Några tvungna att göra 
projekt. 
– Feedbacken har varit 
blandad, säger Robert 
Lindahl, kursansvarig 
på 
socionomutbildningen. 
 
En dubbelkull med 

socionomstudenter och få 

praktikplatser tvingade 

akademin till drastiska 

förändringar. 

    De 166 studenterna 

skulle ut på 

verksamhetsförlagd 

utbildning (vfu) på 

socialförvaltningar men 

istället fick några av 

studenterna delta i olika 

projekt med handledning 

från universitetet. 

    – Många av de som varit 

ute i projekt har varit 

väldigt nöjda. Men jag ska 

inte sticka under stol med 

att projekten fått dåligt 

rykte, säger 

Robert Lindahl. 

Varför är det så? 
    – Vissa av de som ska ut 

på vfu:n känner oro. Men 

det kan bero på att det är 

ett nytänk som inte är 

inarbetat.  

 

Studenter kritiska 
Studenterna på 

utbildningen verkar dock 

kritiska till projekten. 

    – Jag har inte hört någon 

som vill ut på projekt, 

säger en student till 

Lösnummer. 

    – Under hela 

utbildningen jobbar vi med 

grupparbeten, och det är 

jättebra. Men när man tar 

första steget ut i arbetslivet 

vill man lära sig yrket 

praktiskt och inte hålla på 

med ännu ett grupparbete, 

säger samma student. 

 

Gratis arbetskraft 
Ett av projekten har varit 

att studenter i grupp bland 

annat drivit kill- och 

tjejgrupper hos olika 

kommuner. 

    – Projekten har varit i 

samarbete med vissa 

kommuner som sett behov 

av olika insatser men som 

inte haft resurser till det, 

säger Robert 

Lindahl. 

Är inte det att utnyttja 
studenterna som 
gratis 
arbetskraft? 
    – Nej, det vill jag inte 

mena. Många av de 

studenterna vill gärna se att 

projekten lever vidare, 

säger Robert 

Lindahl. Andreas Ericson 

http://www.losnummer.se/wp-content/uppladdat/2010/02/Losnummer1-10.pdf%20%2028/4-2010
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 Kan du berätta lite kort om arbetsplatsen/organisationen? De som redan arbetar där; vad 

har de för utbildning och bakgrund? 

 Hur går ni tillväga vid rekrytering? Urval? Användande av kravprofil? 

 Kan du värdera/rangordna fallen, vem som skulle vara av intresse för en eventuell 

anställning? 

 Kan du motivera värderingen/rangordningen som gjorts?   

 Vilka kompetenser är av vikt för anställning hos er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 
 

Bilaga 3. Fallbeskrivningar 
Socialtjänsten, avdelningen för försörjningsstöd 

En student har gjort sin VFU på socialtjänsten, avdelningen för försörjningsstöd. Studenten har 

där fått lära sig och utföra i princip samma arbetsuppgifter som ordinarie personal. Studenten har 

handlagt nya ärenden, administrerat ansökningar, betalat ut pengar och deltagit i en kurs i 

handläggning och dokumentation. Studenten anser att VFU-perioden var utvecklande för 

förmågan att förklara och vara tydlig i mötet med klienter. Studenten har även fått erfarenhet av 

att dokumentera och att hantera socialtjänstens datasystem. Studenten har även samarbetat med 

försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

 

Kurator, grundskola (förskola-skolår nio) 

En student har gjort sin VFU som skolkurator inom grundskolan. Studenten har där fått hålla i 

enskilda samtal och gruppsamtal, haft tjej- och killgrupper samt blandade grupper. Studenten har 

haft kontakt med föräldrar, haft föräldragrupper samt anordnat och genomfört föräldramöten. 

Studenten har också observerat den ordinarie kuratorns elevsamtal och övriga arbete. Studenten 

anser att VFU-perioden utvecklade dennes samtalsteknik, säkerhet i att leda grupper och i 

självständigt arbete. Studenten har även samarbetat med socialtjänsten, skolpersonal, 

specialpedagog, psykolog, skolhälsovården och talpedagog.  

 

Sexualupplysare, eget projekt 

En student har inom ramarna för VFU tillsammans med ett antal medstudenter arbetat fram ett 

basmaterial för sex- och samlevnadsundervisning och använt materialet under temadagar för 

elever skolår sju-nio på olika skolor. Studenten har hållit i aulaföreläsningar (årskursvis) och tjej- 

och killgrupper (övningar klassvis). Studenten har kontinuerligt utvärderat arbetet. Studenten 

anser att VFU-perioden utvecklat dennes förmåga att söka kontakter och sponsorer, förhandla, 

kompromissa, hantera svårigheter, hitta andra vägar, fått förståelse för gruppdynamik och att 

arbeta gruppvis men även med enskilda personer. Studenter har även utvecklat sin förmåga att 

förstå andra och göra sig förstådd. Slutligen har studenten lärt sig att lägga schema, planera och 

strukturera. Studenten har samarbetat med folkhälsoutvecklare, ungdomsmottagning, sponsorer, 

RFSU, universitetet och olika grundskolor.  

 

Uppstart av ungdomsprojekt 

En student har inom ramarna för VFU tillsammans med ett antal medstudenter arbetat fram ett 

ungdomsprojekt under sin praktikperiod. Under den här tiden har studenten byggt upp ett projekt 

utifrån LFA-metoden, arrangerat samverkansmöten, planerat och genomfört aktiviteter, skrivit en 

projektrapport m.m. Studenten har lärt sig mycket om betydelsen av samverkan och hur 

ungdomar ser på sin vardag. Studenten har samarbetat med universitet, kommunalråd, kuratorer, 

studievägledare, socialsekreterare, ungdomscoach, socialförvaltningens chef, folkhälsoteamet, 

”Vi Unga” och skolpersonal.  
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Familjecentral 

En student har under sin praktikperiod tillsammans med enheten för förebyggande arbete 

undersökt behovet av familjecentraler. Studenten har även spenderat tid på en familjecentral och 

deltagit i deras verksamhet. Studenten har lärt sig mycket om att arbeta i projekt, att driva en 

specifik fråga och ta egna initiativ. Studenten har samarbetat med enhetens för förebyggande 

arbete, flera familjecentraler och landstinget. 

 

Behandlingshem 

En student har gjort sin VFU på behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatrisk 

problematik. Studenten har där fått delta i det dagliga arbetet till exempel haft individuella 

samtal tillsammans med handledare samt viss dokumentation i form av journalanteckningar. 

Studenten anser att VFU-perioden utvecklade dennes kunskap om personer med neuropsykiatrisk 

problematik samt lärt sig mer om metoder som exempelvis MI.  

 
 
 
 


