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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka förväntningar kvinnliga socionomstudenter 

har på sin framtida yrkesroll samt vilken betydelse yrkesstatus och profession har för de 

studerande. Studien har en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Två gruppintervjuer har 

genomförts på Örebro universitet med kvinnliga socionomstudenter från termin sex. Till hjälp 

för intervjuerna har en semistrukturerad intervjuguide använts.  

     Av resultatet framkommer det att respondenterna inte lägger stor vikt vid begrepp som 

professionalitet och yrkesstatus. Däremot anser respondenterna att de förtjänar att bli kallade 

för professionella av andra professioner. Yrkesstatus är inget som har prioriterats i valet av 

utbildning då flertalet respondenter menar att de har som avsikt att hjälpa andra människor 

och detta gör att yrkets status inte har betydelse. Att utbildningen var bred sågs både utifrån 

ett negativt och positivt perspektiv. Andra slutsatser som dras i studien är att en bred 

utbildning kan ge flera yrkesval och på så sätt innehas en större kunskapsbas. Utbildningens 

bredd kan även ha en påverkan av professionaliteten och statusen negativt då det blir svårare 

att redovisa för andra vad man har för kunskap.  

 
Nyckelord: yrkesstatus, professionalitet, genus, socionomstudent, semiprofession
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the expectations of female social work students 

have on their future profession and the importance of professional status and profession have 

to students. The study has a qualitative method with an inductive approach. Two 

groupinterviews have been conducted at Örebro University by female social work students 

from semester six. To help with the interviews, a semi-structured interview guide was created.  

     The result shows that the respondents did not place great emphasis on concepts such as 

professionalism and professional status. However, the respondents said that they deserved to 

be called professionals by other professions. Professional status is not something that is given 

priority in the choice of education as most respondents rather have the intention to help other 

people and thereby is the professional status not of importance. The educations width was 

seen from both a negative and positive perspective. Other conclusions drawn in this study is 

that a broad education will create more career choices and thus provide an increased 

knowledge base. The education can also have an impact of professionalism and status 

negatively since it becomes more difficult to account ones knowledgebase. 

 

Keywords: professional status, professionalism, gender, social work student, semi-profession



Förord 
Vi vill tilldela ett stort tack till våra respondenter som gav sin tid och sitt engagemang för att 

delta i våra gruppintervjuer. Ni gjorde denna studie möjlig genom era tankar och resonemang 

i intressanta diskussioner.  

     Vi vill även tacka vår handledare Johannes Fäldt som har bistått med sin kunskap och 

relevant litteratur. Du har varit till stor hjälp med din konstruktiva kritik och stöttande i denna 

studie. 

 

Örebro 2011-05-23 

Mickaela Cederfeldt, Ewelinne Hållander och Päivi Muurtamo
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1. Inledning 

I Sverige har socionomerna under en lång period försökt att få en statlig legitimation, detta för 

att säkra det sociala arbetets status och gränser (Wingfors, 2004, sid. 17). Diskussionen om 

socionomers professionalisering har varit aktuell i flera år och en del av 

professionaliseringsprocessen är att legitimera socionomyrket. Sveriges socionomers 

riksförbund (SSR) tog upp legitimeringsfrågan redan på sent 1950-tal (Wingfors, 2004, sid. 

149). Genom en professionalisering av socionomyrket skulle yrkesstatusen och rättsäkerheten 

för klienterna höjas (Wingfors, 2004, sid. 71). Idag kategoriserar många socionomyrket som 

en semiprofession, vilket i kort innebär att yrket inte anses uppfylla samtliga av de kriterier 

som krävs för en profession. Ett av kriterierna är bland annat att yrket ska ha en egen 

autonomi, vilket inte socionomer anses uppfylla då de oftast inte fattar det slutgiltiga beslutet 

vilket istället tas av politiker. Däremot är yrket etablerat i samhället med en egen hierarki på 

arbetsplatsen med olika befattningar och positioner och för att få utöva yrket krävs en lång 

utbildning som i sin tur inger en professionell auktoritet (Payne, 1996, sid. 156-157; 

Greenwood, 1957, ref av Bernler, Cajvert, Johnsson & Lindgren, 1999, sid. 15).  

     Professionalitet och status är två begrepp som påverkar varandra, en högre professionalitet 

kan även höja statusen på ett yrke. En studie om yrkesstatus har rangordnat 100 yrken utifrån 

dess status, där ambassadör innehar första plats på listan medan diskare hamnar på sista plats, 

vilket även styrker tanken om att status och professionalitet är två begrepp som kan påverka 

varandra. De arbetstitlar som en socionomutbildad kan inneha på listan är socialsekreterare 

(plats 61) och skolkurator (plats 51) (jfr. Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009, sid. 31-32), 

vilket är två vanliga yrken inom socionomprofessionen (Arbetsförmedlingen, 2011). Det är 

intressant att skolkurator anses ha en högre status än en socialsekreterare trots att de båda 

yrkena utgår från samma utbildning. Det kan konstateras att de högst skattade yrkena i stor 

utsträckning är mansdominerade, exempelvis domare, veterinärer och civilingenjörer 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009, sid. 33-34). Detta fenomen är av intresse och 

kunskaperna i ämnet kommer att fördjupas i studien.  

     Socionomutbildningen är en generell utbildning och ett förberedande för kommande yrken 

inom det sociala området. Även om det under de två sista terminerna ges möjlighet att 

fördjupa sina kunskaper om sitt intresseområde så skulle det behövas ytterligare specialiserad 

kunskap för att samhället ska uppfatta socionomyrket som en profession. Exempelvis så blir 

en utbildad kock expert på sitt område, medan det sociala arbetet har många aspekter och 

arbetsuppgifter beroende på arbetsplats (jfr. Wingfors, 2004, sid. 165). Även om utbildningen 

är bred så är det många som söker sig till socionomprogrammet, främst unga kvinnor 

(Börjesson, 2008, sid. 350). På Örebro universitet, liksom andra lärosäten, finns en klar 

överrepresentation av kvinnor som läser till socionomer. Enligt Högskoleverket (2011) var det 

909 kvinnor respektive 133 män registrerade vid socionomprogrammet under vårterminen 

2010 (Högskoleverket, 2011a). En bidragande orsak till att fler kvinnor än män studerar till 

socionom är den horisontella könssegregeringen som innebär att yrken delas upp som manliga 

respektive kvinnliga (SOU 2004:43). 

     I den här studien kommer socionomstudenters föreställningar om socionomers yrkesroll, 

yrkesstatus och professionalitet att studeras genom gruppintervjuer med kvinnliga 

socionomstudenter från termin sex. Eftersom kvinnor är överrepresenterade både i arbetslivet 

och på utbildningen kommer studien ha ett genusperspektiv för att ytterligare problematisera 

resultatet. Vidare är avsikten med uppsatsen att undersöka vilka förväntningar kvinnliga 

socionomstudenter har på sin status i samhället som arbetande socionomer. Resultatet 

kommer senare att ytterligare problematiseras och analyseras med hjälp av centrala begrepp 

och relevanta teorier.  



2 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar kvinnliga socionomstudenter har på 

sin framtida yrkesroll, yrkesstatus och professionalitet.  

 

1. Vilka är kvinnliga socionomstudenters förväntningar på sin yrkesroll och yrkesstatus? 

2. Vilken betydelse tillskriver socionomer yrkesstatus och professionalitet?  

3. Hur ser socionomstudenter på könskodningen i utbildningen och arbetslivet? 

1.2. Disposition av studie 

Uppsatsen börjar med en inledning, följt av en definition och bakgrund av det sociala arbetet. 

Därefter kommer tidigare forskning att behandla yrkesstatus, professionalitet och genus efter 

detta kommer studiens teoretiska utgångspunkter presenterats. Metodavsnittet kommer 

förklara valet av metod, tillvägagångssätt, analysmetoder, etiska överväganden och diskutera 

reliabilitet och validitet. Vidare presenteras resultatet från gruppintervjuerna som sedan 

analyseras med hjälp av teoriavsnittet. Det sista avsnittet kommer vara en diskussion om 

studiens resultat med en slutsats som presenterar förslag på vidare forskning.  

2. Bakgrund 

2.1. Olika definitioner av socialt arbete 

Begreppet socialt arbete är svårt att definiera, eftersom begreppet är mångtydigt presenteras 

här nedan några förslag på hur man kan definiera socialt arbete.  

 

International Federation of Social Workers (IFSW) (2011) beskriver socialt arbete något som: 

 
[…] verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för 

empowerment (2) och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med 

utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i 

de områden där människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänskliga 

rättigheter och social rättvisa är grundläggande för socialt arbete (IFSW, 2011). 

 

Nationalencyklopedin (2011) definierar socialt arbete som: 

  
[…] organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att 

förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på 

andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller 

individer. Det sociala arbetet genomförs med analys och metodutveckling på tre nivåer, 

den strukturella nivån, grupp- och organisationsnivån samt individ- och familjenivån 
(Nationalencyklopedin, 2011)  

 

Holgersson (2008) definierar socialt arbete i sin bok Socialpolitik och socialt arbete – historia 

och idéer som:  

 
[…] socialt arbete avses i den följande framställningen det praktiska arbete som utförts 

eller utförs för att lösa sociala (socialpolitiska) problem på i första hand individ- och 

gruppnivå. Det kan handla om frivilligt arbete utfört av individer och organisationer och 

om professionellt arbete utfört av personal inom enskild eller offentlig institutionsvård, 

social service och omsorg eller individ- och familjeomsorg (Holgersson, 2008, sid 16). 
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Utifrån dessa definitioner kan socialt arbete ses som ett komplext arbete som syftar till att 

förbättra individers livssituation med hjälp av diverse metoder.  

2.2. Från filantropi till akademisk utbildning 

Socionomyrket har sina rötter inom filantropin som uppkom under 1800-talet men som främst 

utövades av överklasskvinnor (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006, sid. 30-31). Kvinnorna 

var de första att bli utbildade till socionomer, främst inom yrkesverksamheter som kuratorer 

på industrier och sjukhus. Männen gjorde ofta karriär som administratörer inom förvaltningar 

medan kvinnorna förblev inom vårdyrkena (Holgersson, 2008, sid. 208). Perioden 1870-1920 

anses vara en brytningsperiod för det sociala arbetet. Under den perioden övergick ansvaret 

för fattigvård och barnavård till det offentliga från det frivilliga arbetet. Dock hade fortfarande 

de filantropiska rörelserna ett ansvar som försvagades med tiden i takt med att arbetarklassen 

krävde att samhället skulle ta sitt ansvar (Meeuwisse m.fl., 2006, sid. 31). Under 1900-talet 

började det reflekteras över det bedrivna sociala arbetet då det inte ansågs räcka med mildhet 

och önskan om förändring. Man ville förbättra ramförutsättningarna för den sociala 

verksamheten och att det skulle bli ett avlönat yrke med en fackutbildning som grund. Det 

betonades att det behövdes särskilda kunskaper och metoder för att kunna åtgärda social 

problematik. När det hade getts gehör för utbildning startades en diskussion om vad en social 

arbetare behöver för att kunna bedriva ett framgångsrikt socialt arbete och om det skulle vara 

en yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Redan på sent 1800-tal började amerikanska 

välgörenhetsföreningar uppmärksamma behovet av utbildning för såkallade ”charity 

workers”. Utbildningarna för välgörenhetsarbete utvecklades sedan till att även utbilda 

tjänstemän i den lokala och statliga administrationen. Det var inte förrän på 1900-talet som 

socialarbetarutbildningar började växa fram i Europa, främst i England och Tyskland. I 

Sverige inrättas utifrån ett initiativ av Centralförbundet för socialt arbete i Stockholm, institut 

för socialpolitisk och kommunal utbildning samt forskning (Lubove, 1965; Meuwisse mfl., 

2006). 1921 startades den första socionomutbildningen i Sverige. Då var det sociala arbetet på 

väg att gå ifrån en oavlönat filantropiskt verksamhet till ett avlönat yrke med en ordentlig 

utbildning (Meeuwisse m.fl., 2006, sid. 43-44). 

     Socionomutbildningen på Örebro universitet innefattar 210 högskolepoäng som 

representerar tre och halvt års utbildning. Utbildningen syftar till att ge kunskap om hur ett 

professionellt socialt arbete bedrivs. Det är en generell utbildning som ska förbereda studenter 

för att kunna vara verksamma inom olika fält i socialt arbete. Socionomprogrammet utgår från 

det sociala arbetets teorier och metoder samt praktikrelevans. Utbildningen ska ge stimulans 

genom att analysera bland annat det sociala arbetets samhälliga förutsättningar som skall ge 

upphov till ett kritiskt tänk och reflektion. Efter examinationen ska studenten ha lärt sig 

utreda, förebygga samt kunna ge stödjande och behandlande åtgärder (Örebro universitet, 

2011).  

2.3.  Hur används genusbegreppet? 

Genusbegreppet innebär att kön inte endast ses som en biologisk konstruktion utan att kön 

skapas genom kulturella och sociala tolkningar. Genus poängteras utifrån samhällets 

kulturella normer vad som uppfattas som kvinnliga respektive manliga sysslor och yrken 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 30). Forskare i Sverige började på 1980-talet att använda sig 

av definitionen genus efter en översättning av engelskans ”gender”. Detta för att förtydliga 

skillnaden mellan biologiskt och socialt kön, eftersom det anses vara skillnader mellan män 

och kvinnor. Definitionen genus väljs av forskare för att visa att det handlar om ett analytiskt 

begrepp (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2001, sid. 49). 
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3. Tidigare forskning 

3.1. Status 

En enkätstudie som utgår från allmänhetens uppfattning om olika yrkens status har rangordnat 

skolkurator plats 51 och socialsekreterare plats 61, vilket ligger långt ner på listan trots den 

relativa långa utbildningsperioden. I studien betonas dock att en lång utbildning anses vara av 

vikt för att ett yrke ska få en högre status. Andra faktorer som anses vara viktiga är 

ekonomiska belöningar som hög lön eller symboliska belöningar som popularitet (Svensson 

& Ulfsdotter Eriksson, 2009). I en internationell studie framgår det att många studenter valde 

att inte börja arbeta som socialarbetare efter examinationen på grund av egenskaper som låg 

lön, dåliga arbetsförhållanden samt professionens låga status. På vissa utbildningar var antalet 

studenter som lämnade yrket upp till 70 % av de examinerade, vilket ansågs vara ovanligt 

högt (Penn, 2007). Vidareutbildning innebär ökade krav, förväntningar och anspråk på att 

använda sin ökade kompetens bland yrkesverksamma socialarbetare. Om dessa inte 

tillfredställs inom den förekommande tjänsten genom till exempel specialisering eller ökad 

autonomi kan intresset att byta till andra verksamheter öka. Om en försämring sker gällande 

diskretion, minskat professionellt inflytande över metoder och organisationsformer eller 

försämrade möjligheter till kompetensutveckling ökar risken för missnöje och möjligheten att 

socialkontoren förlorar sin personal (Dellgran & Höjer, 2005).  

     Antalet platser på en utbildning påverkar också ett yrkes status och många studenter väljer 

att utbilda sig till socialarbetare på grund av att utbildningen har ett lägre behörighetskrav i 

förhållande till andra utbildningar (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009; Penn, 2007). Enligt 

Högskoleverkets (2011) statistik för höstterminen 2010 var antalet registrerade studenter på 

juristprogrammet 486 stycken medan det på socionomprogrammet var 1049 stycken på 

Örebro universitet (Högskoleverket, 2011b). I England och Wales är det svårt att få 

människor att utbilda sig till socialarbetare. Det anses bero på arbetets växlande karaktär, 

status och yrkets låga löner. Det beskrivs även att socialt arbete har förlorat sin autonomi och 

att möjligheterna till befordran är låga. Socialdepartementet försöker locka studenter till 

utbildningarna genom reklamkampanjer och utbildningsbidrag istället för att behöva rekrytera 

in socialarbetare från Australien, Sydafrika och Nya Zeeland (Harlow, 2004).  

     Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter som exempelvis kräver mer koncentration eller ett 

högre personligt ansvar kan göra att ett yrkes status höjs (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 

2009). Studenters uppfattning av det sociala arbetet erhålls genom praktikplatsen, bland annat 

genom handledarnas bemötande mot studenterna och hur mycket ansvar de fick ta under 

studietiden. Många av studenterna ansåg att de behövde få komma ut i den praktiska 

verkligheten tidigare eftersom de ofta kände sig oförberedda att handskas med de verkliga, 

komplexa och ofta stressiga situationerna i arbetet. Nyexaminerade studenter kände ofta att 

situationen blev obehaglig på en ny arbetsplats eftersom de outbildade socialarbetarna ansåg 

att studenterna saknade erfarenhet från det praktiska arbetet (Penn, 2007). Omvårdnad i 

kombination med privata sektorns metoder i socialt arbete anses inte längre vara nödvändiga 

för att uppnå högre positioner i hierarkin (Harlow, 2004). Socialarbetare uppger att de inte 

anser sig ha mer status än någon annan på sin arbetsplats, men medger att man som nyanställd 

har lägre status i jämförelse med de mer erfarna socialarbetarna (Bodin, 2010). 

     Det finns liknande svårigheter med status hos andra yrkesgrupper än socionomer. Vilket 

kan påvisas genom Cole och Ekströms (2010) rangordningslista där bland annat 

småskolelärare inte kunde rangordnas på grund av svårigheterna med att bestämma yrkets 

status efter lön och utbildning. Faktorer som ansågs påverka yrkesstatusen var kunskap om 

ämnet som lärs ut samt legitimering (Cole & Ekström, 2010).  
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3.2. Professionalitet 

Allt fler högskolor startar socionomutbildningar och nyexaminerade ansågs under lång tid ha 

lätt att finna arbetstillfällen. Samtidigt har socionomerna närmat sig ett yrkesmonopol i 

jämförelse med andra professioner och yrkets transformering av utbildningen har gjort att 

socialt arbete befäst sin ställning som teoretiskt huvudämne. Det är oklart hur det berör 

socionomers professionella status och legitimitet i jämförelse med stat, andra professioner och 

allmänheten eftersom de är begränsade att flytta fram sin position ytterligare på grund av att 

staten sagt nej till ett legitimationssystem (Dellgran & Höjer, 2005). I en studie om 

socialsekreterares professionalitet och arbetsmiljö har det framhållits att yrkesgruppen inte 

borde kategoriseras som en semiprofession utan som en vanlig lönegrupp som söker både 

handledning och gränssättning av överordnande. Detta istället för att ha en egenkontroll av sitt 

arbete, på grund av detta anses socialsekreterare varken kunna hävda någon yrkesexklusivitet 

eller auktoritetsställning. Trots detta konstateras att yrket har en hög professionell status 

genom en kollegial sammanhållning och hög serviceanda (Alalehto, 1996).  

     Socialarbetaren påstås vara till mer nytta i samhället än till exempel psykologer och 

psykiatriker som anses ha betydligt högre status jämfört med till exempel socialsekreterare. 

En överlag positiv bild påvisas av socialsekreteraren i en undersökning där individer fick 

ställa sig till olika påståenden gällande socialsekreterares yrkesutövande. Dock återstår en 

lång väg tills samhället har ett bättre synsätt av det sociala arbetet. En av anledningarna till 

varför det tar tid anses vara allmänhetens uppfattning som oftast formas efter bilden som ges 

av media. Därför anses det mest lämpligt att socialarbetarna själva utökar kunskapen och 

åsikterna om den egna yrkesrollen som sedan förs vidare till allmänheten (Winston LeCroy & 

Stinson, 2004; Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Det är också viktigt att visa en positiv 

bild av det sociala arbetet genom bättre information till allmänheten samt genom stämningen 

och kulturen på arbetsplatsen, dock kan det vara svårt att sprida information genom media 

eftersom arbetets karaktär är så komplext (Bodin, 2010). 

3.3. Genus 

Studier visar att det finns en kvinnlig dominans bland socialsekreterare, vilket leder till en 

betydligt lägre status än yrken med manlig dominans som till exempel civilingenjör 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). Enligt statistiken för höstterminen 2010 är 

könsfördelningen på både socionom- och juristprogrammet mest representerade av kvinnor. 

Juristprogrammet har dock en mer jämn könsfördelning till skillnad från den kvinnliga 

dominansen på socionomprogrammet (Högskoleverket, 2011b). Statistiken påtalar att 

sökanden till socionomprogrammet vid Örebro universitet mest består av kvinnor, medan 

unga tjejer i England och Wales säger att de inte skulle arbeta som socialarbetare om det så 

var det sista arbetet på jorden (Harlow, 2004; Högskoleverket, 2011b).  

     Det finns skillnader mellan män och kvinnor gällande karriärsval i Israel. Kvinnor har 

ansetts välja karriär efter stereotypa könsroller och ett mindre urval av yrken. Det pågår dock 

en liten förändring emot den traditionella karriären bland både män och kvinnor. Kvinnor har 

till exempel utökat sökområdet och söker sig till utbildningar inom till exempel juridik, 

medicin, journalism och teknik och anses ha mindre könsstereotypa föreställningar om 

maskulina respektive feminina yrken än män. Vilket kan förklaras genom att kvinnor i 

dagsläget är mer orienterade mot jämlika karriärmöjligheter (Kulik, 1998). Det finns klara 

definitioner om vad som anses vara manliga respektive kvinnliga yrken hos 

högskolestudenter. Enligt Shinars (1975) rangordning hamnade till exempel läkare bland 

typiska manliga yrken medan socialarbetare rangordnades som en feminin yrkesroll. Det kan 

konstateras att könsmärkning är djupt inrotad i attityderna mot arbetsvärlden (Shinar, 1975). 

Skillnader gällande arbetsinställning och livsorientering är väldigt få mellan män och kvinnor 

oavsett om karriärsvalet är ett maskulint eller feminint yrke. Åtskillnaden ligger istället i att 
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män som väljer mer feminina yrken anses uppnå högre positioner och mer betydande 

framgångar än kvinnor. Män i kvinnodominerade yrken uppnår också mer erkännande på 

arbetet vilket man tror är på grund av att de strävar i högre grad efter framgång i yrket redan 

så tidigt som innan anställning (Kulik, 1998).  

4. Teoriavsnitt 
4.1. Socionomers professionalisering och yrkesstatus 

4.1.1. Socionomers kamp för professionalisering 

Sedan en lång tid tillbaka pågår det sociala yrkesfältets professionalisering. Det har skett 

genom bland annat socialhögskolans start för 20 år sedan och därmed ämnets akademisering. 

Tillkomsten av socialt arbete som forskningsdisciplin och möjligheten till magisterutbildning, 

samt debatten om socionomernas legitimation kan alla ses som viktiga delar i denna 

professionaliseringsprocess. Begreppet socialt arbete är komplext och svårt att ge en klar 

definition av (Bernler m.fl., 1999, sid. 14-15), men det kan definieras som en specifik typ av 

yrke som utför tjänster baserat på teoretisk kunskap. Kunskapen är i sin tur förvärvad genom 

en specialiserad utbildning (Molander & Terum, 2008, sid. 13). En socialsekreterares 

yrkesroll är diffus och kan växla mellan att stödja klienter men även att utföra 

myndighetskontroll (Alalehto, 1996, sid. 188). Ett sätt att bryta detta mönster är att utveckla 

en större profession genom att skapa en metodik som inte kan påverkas av kommunernas 

ekonomiska intressen eller statsmakternas prioritering av Sveriges sociala problem 

(Holgersson, 1986, sid. 118-122).  

     Ofta används fem kännetecken för att förklara vad en profession är: 1) systematisk teori 2) 

professionell auktoritet 3) samhällets sanktion 4) etiska regler 5) egen kultur. Det vill säga om 

professionen har en egen forskningsverksamhet sker en konstant utveckling av teorin. 

Eftersom arbetet har ett vetenskapligt synsätt krävs en lång utbildning för att kunna inge en 

specialiserad kunskap som skiljs från den oprofessionellas. Vilket i sin tur innebär att den 

professionellt utbildade inte kan ifrågasättas av grupper utanför den egna professionen. 

Auktoritet ges till den professionella av samhällets sanktion genom exempelvis 

legitimationssystem. För att kunna reglera förhållandet till klienter och kollegor finns etiska 

regler och det finns även en egen kultur hos professionen som understöds av professionella 

sammanslutningar (Greenwood, 1957, ref av Bernler m.fl., 1999, sid. 15). Om en yrkesgrupp 

uppfyller flera av dessa kriterier anses yrket komma närmare en profession (Bernler m.fl., 

1999, sid. 16). De yrken som inte uppfyller tillräckligt många kriterier för att kallas profession 

kategoriseras istället som semiprofessioner. Det finns således ett maktförhållande mellan de 

olika professionerna där vissa professioner är underordnade andra (Molander & Terum, 2008, 

sid. 124).  

     Redan på 1930-talet myntades begreppet semiprofession, men det aktualiserades inte 

förrän på 1960-talet av Etzioni (1969). Med begreppet semiprofession syftar man på 

yrkesgrupper som befinner sig mellan de icke professionella och de professionella. 

Socialarbetarna placerades inom denna kategori, främst på grund av att socialarbetare anses 

vara en yrkesgrupp med både en lägre utvecklad kunskapsbas och en lägre självständighet 

(Etzioni, 1969, sid. 175). En annan anledning är bristen på autonomi som främst kännetecknar 

en semiprofession. Socialarbetare är oftast verksamma inom hierarkiska byråkratier där lagar 

och regler styr beslutfattandet gentemot att vara legitimerade för sitt avgränsade 

kunskapsområde och som sedan socialarbetaren ansvarar för (Hasenfeld, 1983, sid. 163). 

Detta faktum komplicerar ytterligare då socialarbetare inte bara arbetar under överordnade 

utan även under politiker vilket ytterligare begränsar deras autonomi (Alalehto, 1994, sid. 

189). Dock finns det aspekter som gör att socialarbetaryrket ändå bör ses som en profession. 
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Främst då det är ett etablerat yrke som kräver en högre utbildningsnivå för att ge specialiserad 

kunskap, yrkesgruppen har en egen hierarki, till vis del autonomi och anses inneha en position 

i samhället (Payne, 1996, sid. 156-157).  

 

4.1.1.1. Evidensbaserad praktik – ett led i 

professionaliseringen? 

Evidensbaserad praktik syftar till att ge vetenskapligt stöd till insatser inom det sociala 

arbetet. Det finns tre kunskapskällor att utgå ifrån: 1) den för tillfället bästa vetenskapliga 

kunskapen 2) brukarens erfarenhet och önskemål 3) den professionelles erfarenhet och 

förmågor. I första hand utgår arbetet från en vetenskaplig kunskap om vilka insatser som 

fungerar, vilket även kan kritiseras då socialt arbete är ett stort ämne och det är nästintill 

omöjligt att basera arbetet på en heltäckande kunskap om vad som fungerar (Jergeby & 

Sundell, 2008, sid. 12-13). Den andra delen är att se till brukarens egna önskemål och 

erfarenheter, genom att involvera klienten ökar chansen till att fatta rätt beslut och dessutom 

kan det öka klientens motivation. Den tredje delen av en evidensbaserad praktik är den 

professionelles erfarenheter och yrkeskunskap. Där bland annat brukarens problem omvandlas 

till en fråga att besvara, information hämtas från klienten och värderas. I det sista steget 

integreras vetenskaplig kunskap om vilka insatser som fungerar i samband med klientens egna 

önskemål och socialarbetarens praktiska erfarenhet (Jergeby & Sundell, 2008, sid. 13-14).  

     Kritik har riktats mot begreppet evidensbaserad praktik eftersom man bortser från det 

sociala arbetets komplexa processer av överväganden och val genom att tillämpa riktlinjer och 

manualer. Dessutom finns en risk för avprofessionalisering då arbetet blir ytterligare styrt från 

ovan och inte av socialarbetarna själva (Månsson, 2007, sid. 3; Bergmark & Lundström, 2006, 

sid. 104). Tanken med den evidensbaserade praktiken var att det sociala arbetet skulle kunna 

likställas med medicinsk behandling. Detta trots att det konstaterats att socialt arbete är ett 

ämne som är komplext och därmed svårt att definiera, vilket gör det svårt att isolera och mäta 

faktorer som har effekt på klienter (Månsson, 2007, sid. 4). Andra menar att det går att 

använda sig av evidensbaserad praktik och det finns vissa likheter med hur arbetet på 

socialtjänsten ser ut på barn och familjomsorgen. Exempelvis använder båda metoderna sig av 

reflektion, praktik och forskning, klientperspektiv och till sist kritisk granskning (Oscarsson, 

2006, sid. 32).  

4.1.2. Vem påverkas av yrkesstatus? 

Begreppet används för att definiera och avgränsa yrkesgrupper samt se vad som betingar eller 

bestämmer yrkesstatus och vilka faktorer som har effekt på yrkesstatusen (Ulfsdotter 

Eriksson, 2006, sid. 26). Yrken ordnas utifrån den officiella rangordningen från standard för 

svensk yrkesklassificering (SSYK). Ordningen utgår från gemensamma egenskaper, 

kvalifikationsnivåer och specialiseringar (Svensson, 2003, sid. 33) och kvalifikationsnivåerna 

kan även förknippas till utbildningsnivån. Ett alternativt sätt att ordna yrken kan även vara 

genom allmänhetens bedömning, där utfallet skapar yrkesrangordningar (Ulfsdotter Eriksson, 

2006, sid. 24). Svensson (2003) definierar yrke som ”uppfattningar om yrken definieras som 

de egenskaper vilka individer tillskriver yrken gällande utbildnings- och kompetenskrav; 

fysiska, psykiska och sociala arbetsvillkor; belöningar samt prestige” (Svensson 2003, sid. 

34). Ett yrkes status avgörs i största utsträckning av allmänheten som bygger på att man 

rangordnar yrken utifrån subjektiva uppfattningar. Det speglas utifrån yrkets egenskaper 

såsom vilka individer som tillskrivs, utbildnings- och kompetenskrav, fysiska och psykiska 

samt sociala arbetsvillkor. Det handlar även om yrkets belöningar och prestanda detta kunde 

urskiljas ur en studie på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet där studiens syfte 

var att ett slumpmässigt urval av det svenska folket värderade 100 yrkens status (Svensson, 

2003, sid. 34-36). 
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     Det finns två komponenter som yrkesstatusens uppfattningar består av: kunskap och 

värdering. Kunskapskomponenten bygger bland annat på erfarenheter och position som 

individen innehar. Värderingskomponenten är beroende av kunskapen då våra värderingar 

delvis bygger på den. Komponenterna påverkas av hur yrkesgrupper presenteras av andra och 

hur de själva representerar sig utåt, på detta sätt erhålls det information och intryck speciellt 

från media och utbildningsmiljöer där yrkesutövare och föreställningar om yrken anses 

påverka samhällets kunskap och värderingar av dem (Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 25). Att 

ett yrke generar en högre status påverkas främst av arbetsuppgifterna och arbetsförhållandenas 

utformning men även av faktorer som hög lön, lång utbildning, rena arbetsförhållanden samt 

andra förmåner (Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 26). Status är ett komplext ord som kan ses 

som både ett vetenskapligt och vardagligt begrepp. Främst på grund av att status baseras på 

olika former av resurser och tillgångar, vilka kan vara mer eller mindre materiella och 

symboliska (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009, sid.15). En annan påverkande variabel på 

status är feminisering, när fler kvinnor söker sig till mansdominerande yrken så tenderar 

yrkets status att sjunka (Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 77). Kvinnors prestanda i arbetslivet 

får inte samma erkännande som männen vilket resulterar i lägre löner (SOU 2004:43). 

4.2. Genusperspektiv på akademiska utbildningar och arbetsmarknaden 

4.2.1. Kvinnors rätt till akademisk utbildning  

Kvinnor fick rätten till akademisk examen 1873 dock gällde det inte inom teologi och juridik 

licentiat, rätten att läsa vid statliga läroverk kom inte förrän 1927. Samhället tog inte hänsyn 

till biologiska faktorer såsom havandeskap, giftermål och förlossning det kunde resultera till 

avskedande och det togs inte hänsyn förrän 1939 (Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 18). Många 

socionomstudenter ser utbildningen som ett första steg mot att arbeta som psykoterapeut 

eftersom konkurrensen att utbilda sig till psykolog är så pass hög. Men de flesta väljer en 

socionomexamen på grund av en vilja att hjälpa människor (Börjesson, 2008, sid. 350). 

4.2.2. Könsmärkningen i arbetslivet 

Kvinnans status har ökat markant sedan 1950-talet då endast 33 % av kvinnorna hade ett 

avlönat arbete medan man 2002 beräknade att 75 % av kvinnorna i Sverige arbetade 

(Berglund & Schedin, 2002, sid. 328). Trots att jämställdhetslagen trädde i kraft 1980 så finns 

det fortfarande en könsuppdelning på arbetsmarknaden. Segregeringen är av både en 

horisontell och vertikal karaktär (Hellberg, 1989, sid. 170). Att arbetsuppgifter och yrken blir 

könsmärkta och könsuppdelade beror på position i hierarkin och förhållandet till 

yrkesområdet. Könsmärkning av yrken sker under en ständig process som påverkas av 

samhällets normer, värderingar, arbetsdelning inom familjen, individers socialisering, 

arbetslivets uppdelning och förhållanden samt historia och kultur. Detta har gett upphov till 

föreställningar vad för arbetsuppgifter och yrken tillhör respektive kön. Att socialisationen är 

grunden till att kvinnor och män utvecklar olika egenskaper och kvalifikationer är en bidragen 

orsak till synen vad som anses vara feminina och maskulina egenskaper. Detta är grunden till 

varför olika arbetsuppgifter könsmärks samt att kvinnor och män tilldelas olika yrken och 

arbetsuppgifter. Faktorer som biologiskt och socialt kön, status och hög lön samt tillgång till 

makt och inflytande är osynliga påverkansmekanismerna i en arbetsdelning, 

arbetsorganisation och arbetsmiljö, detta har ett inflytande i påverkansprocessen (Westberg, 

2001, sid. 85-86).  

4.2.3. Kvinnor på arbetsmarknaden 

Det har inte varit obehindrat för kvinnor att träda in i traditionella organisationer och 

utvecklas. Förklaring till detta är att kvinnor i större utsträckning är underrepresenterade i 
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högre befattningar och i kvalificerade yrken men är överrepresenterade inom lägre 

befattningar och rutinarbeten (Gunnarsson, 1994, sid. 40; Westberg, 2001, sid. 87). Trots det 

är kvinnorna överrepresenterande med 69-97 % inom professionerna: psykolog, socionom, 

bibliotekarie, farmaceuter, sjukgymnast och arbetsterapeut (Hellberg, 1989, sid. 173). Detta 

grundas på att män är dominerande inom hierarkiska organisationer och kvinnor har svårt att 

göra sig hörda inom hierarkiska organisationer, kvinnor osynliggörs som kunskapsbärare och 

isoleras. Könsordningen gynnas av den hierarkiska organisationen men inom 

nätverksorganisationer ges det större förutsättningar för både kvinnor och män som individer 

och det ges en möjlighet att ta på sig större utmaningar (Gunnarsson, 1995, sid. 39-40; 

Westberg, 2001, sid. 87). 

     Att kvinnor anses vara underordnade och sällan når högre befattningar kan med 

sannolikhet grundas i gamla traditioner från biologismen. Inom könsforskning finns det två 

utgångspunkter till varför kvinnan blir underordnad. Det första anspelar på att manlig 

dominans och kvinnlig underordnad är biologiskt bestämt. Det hävdas att kvinnan inte i 

samma utsträckning kan delta i det offentliga livet på grund av graviditet, förlossning och 

amning vilket grundas på att kvinnan på grund av sin biologi är beroende av försörjning och 

försvar. Mannen beskrivs som mer riskbenägna, starka och aggressiva och att de är bättre på 

att hävda sig än kvinnor. Den andra utgångspunkten menar att orsaken ligger i att män är mer 

logiska och rationella än kvinnorna. Utgångspunkten bygger på en annan norm av manlighet, 

där mannen beskrivs som aggressiv som anses vara en värderande egenskap. Trots att vi ser 

aggressivitet som okontrollerad och känslomässigegenskap. Normen menar att kvinnor styrs 

av känslor och intuition, därmed behöver de männens beskydd och stöd. Kvinnans 

underordning beskrivs som ett pris de får betala för sitt beroende av männen (Thurén & 

Sundman, 1997, ref av Wahl mfl., 2001, sid. 44-45). 

     Könssegregering kan även idag ses inom de högre utbildningarna, socionomutbildningen 

har under de senaste 50 åren varit överrepresenterad av kvinnor. Detta skildras även i 

yrkeslivet, av samtliga socialarbetare i Sverige under 1991 var det endast 21 % av 

socialsekreterarna och 10 % av kuratorerna män (Kullberg, 2000, sid. 15, 62). Det finns 

forskning som antyder att män inte ges möjlighet till att etablera sig inom alla delar i ett 

kvinnodominerat yrke. Män tenderar att avancera sina positioner som utdelar ett större 

inflytande och mer välbetalt, eller så söker de sig till en annan organisation (Pringel, 1995, 

sid. 18-20; Brunnberg, 2007, sid. 219). Att män söker sig till och befinner sig i de icke 

traditionella yrkena grundar sig utifrån tre kategorier: sökare som utgörs av män som söker 

sig till ett icke traditionellt yrke av ett medvetet intresse för att exempelvis arbeta med 

människor vilket oftast traditionellt klassas som en kvinnlig karaktär. Denna andra karaktären 

är finnaren det vill säga dem män som har ett passivt förhållningssätt till sitt val av karriär 

men som ändå hamnar på ett icke traditionellt yrke och finner att de trivs. Ett annat perspektiv 

är att de finner att de klarar sig bra med exempelvis konkurrensen, betygen eller tjänsterna. 

Den tredje karaktären är nybyggaren hit hör de män som på grund av missnöje med ett 

traditionellt ”manligt” yrke söker sig till en icke traditionell karriär (Simpson, 2005, sid. 2; 

Brunnberg, 2007, sid. 221). Dock finns det studier som visar att män kan känna sig 

underlägsna och ifrågasatta i sina arbetsuppgifter i kvinnodominerade yrken och få sin 

manliga identitet ifrågasatt (Brunnberg, 2007, sid. 225). 

5. Metod 

5.1. Val av metod 

Hur en kvalitativ metod definieras är inte självklart men det är viktigt att ta hänsyn till och 

fokusera på en öppen, mångtydlig empiri, även om vissa kvalitativa metoder istället använder 

sig av kategoriseringar (Alvesson & Sköldberg, 2008, sid. 17). Den här studien utgick från en 
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induktiv ansats då utgångspunkten är en mängd enskilda fall för att sedan försöka konstatera 

ett samband av detta för att kunna generalisera resultatet. Dock har inte studiens resultat 

generaliserats utifrån en klassisk kvalitativ metod utan på en teoretisk nivå (jfr. Alvesson & 

Sköldberg, 2008, sid. 54). Uppsatsen utgick från den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

hermeneutik. Anledningen till att hermeneutiken valdes som utgångspunkt är att den största 

datainsamlingen har skett genom kvalitativa gruppintervjuer vilket bygger på berättelser från 

respondenter. Genom hermeneutiken har ett försök till tolkning och klargörning av 

respondenternas diskussioner om studiens aktuella ämne skett (Gilje & Grimen, 2007, sid. 

190). I hermeneutiken läggs stor vikt på förförståelsen och dess betydelse för författarnas 

förväntningar av studiens resultat. Genom att vara medvetna om förförståelsens vikt 

säkerställs att uppsatsen lättare håller fokus på det aktuella ämnet (Gilje & Grimen, 2007, sid. 

179).  

     Även om metoden i stort bygger på fokusgruppslitteratur så har inte denna form av 

intervju använts i studien. Istället har semistrukturerade gruppintervjuer genomförts med 

inspiration från fokusgrupper. Detta har valts på grund av att det inte är relevant för studien 

att följa en fokusgruppsmetodik.  

5.2. Litteratursökning och källkritik 

Litteratursökningen har främst skett genom Örebro universitetsbibliotek och databaserna 

Libhub, Libris, Google, Sociological Abstracts och Socialvetenskap. Sökorden som använts är 

yrkesstatus, profession, genus, socialt arbete, socionomstudent, socionomutbildning. Dessa 

ord har sedan kombinerats för att utöka sökträffarna och översatts till engelska för att även få 

tillgång till internationellt material. De sökord som används på engelska är professional status, 

gender, profession, social work study, social work, social work education. Utifrån det material 

som ordsökningen gett har sedan ytterligare litteratur hittats genom referenslistor. 

Handledaren för uppsatsen har bistått med väsentlig litteratur och till viss del har böcker från 

tidigare kurser används.  

     För att förhindra eventuella feltolkningar har primärkällor i så stor utsträckning som 

möjligt använts i studien. Men i vissa fall har inte primärkällan hittats och en sekundärkälla 

har då istället använts om det ansets som ett vetenskapligt arbete där tidigare författare varit 

grundlig med källor (Ejvegård, 2009, sid. 17-18).  

5.3. Gruppintervjuer 

5.3.1. Urval av respondenter 

För att uppnå en intimitet och samförstånd mellan respondenterna och få ett så rikt utbyte av 

information om det valda ämnet som möjligt har homogena gruppintervjuer används. Detta 

för att individer med gemensamma erfarenheter och intresseområde beskrivs som mer villiga 

att dela åsikter och utlämna personlig information (Wibeck, 2000, sid. 51). Respondenterna i 

gruppintervjuerna var socionomstudenter från termin sex på Örebro universitet. Anledningen 

till att endast termin sex var relevant för urvalet var att studenterna från denna termin 

troligtvis har en fördjupad kunskap eftersom de har genomfört sin verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) och därav lättare kan diskutera begrepp som yrkesstatus och 

professionalitet. Gruppintervjuer har använts på grund av att det aktuella ämnet lämpar sig 

bäst till diskussion där strukturerade frågor inte skulle fungera (Kvale & Brinkmann, 2009, 

sid. 166).  

     Tidsaspekten är viktig att ha i åtanke när man bestämmer antalet gruppintervjuer och allt 

för många grupper kan vara slöseri av tid. Vidare anses materialet vara mättat när de största 

analyskategorierna är besvarade, det vill säga när moderatorn kan förutsäga på ett ungefär vad 

nästa grupp kommer säga under gruppintervjun (Calder, 1977, sid 361; Bryman, 2008, sid. 
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477). Eftersom det tar tid att samordna grupper att intervjua har den här uppsatsen färre 

deltagare per grupp för att istället ha fler grupptillfällen och mätta resultatet så mycket som 

möjligt. Gruppintervjuerna var inte större än tre till fyra deltagare för att förhoppningsvis 

kunna genomföra tre gruppintervjuer, vilket är sett som minsta möjliga grupptillfällen 

(Morgan, 1998, sid. 78; Wibeck, 2000, sid. 48). En lagom stor grupp består av sex till tio 

deltagare, men om sannolikheten är stor att respondenterna har mycket att säga så är ett 

mindre antal att föredra (Morgan, 1998, sid. 72-73). Chansen var stor att respondenterna är 

villiga att diskutera, därför hade gruppintervjuerna färre deltagare för att sedan kunna mätta 

materialet genom fler grupptillfällen. Speciellt då respondenterna med största sannolikhet var 

känslomässigt engagerade i ämnet som är deras egna förväntningar på sin framtida yrkesroll, 

yrkesstatus och professionalitet (jfr. Morgan, 1998, sid. 73).  

     Kontakten till relevanta respondenter har skett via det gemensamma intranätet på Örebro 

universitet, där syftet för studien förklarades samt hur de vid intresse kunde anmäla sig. Syftet 

med detta var att nå ut till alla studenter på generella socionomprogrammet på Örebro 

universitet som läste termin 6.  Eftersom samtliga respondenter läser socionomprogrammet så 

var det troligt att de till viss del känner varandra sedan tidigare. Dock såg vi inte detta som ett 

problem utan snarare som en möjlighet att få mer naturliga diskussioner (jfr. Bryman, 2008, 

sid. 482). Att använda sig av en så kallad öppen ansökan av detta slag är fördelaktigt då 

respondenterna är villiga att avsätta den tid som en gruppintervju beräknas att ta, i det här 

fallet beräknades intervjuerna ta 60-90 minuter. Det finns nackdelar med att använda sig av en 

öppen ansökan då det kan generera individer med starka och specialiserade intressen för en 

specifik fråga och därav anmäler sig till intervjun. Detta har beaktats genom att ha färre 

deltagare per grupp och instruktioner har angivits i den öppna ansökan (jfr. Wibeck, 2000, sid. 

69). 

5.3.2. Bortfall 

När respondenterna fick information via mejl om vilket gruppintervjutillfälle de skulle ingå i 

så var det tre respondenter som inte kunde delta längre på grund av andra gjorda planer. Detta 

resulterade i ett bortfall av en grupp och således genomfördes endast två 

gruppintervjutillfällen. Även om det kan diskuteras huruvida resultat blir tillräckligt mättat så 

måste inte studenter som skriver uppsats genomföra lika många gruppintervjuer som i vanliga 

fall anses vara minimum, detta för att ta hänsyn till tidsaspekten (Bryman, 2008, sid. 479).   

5.3.3. Konstruktion av intervjuguide 

Intervjuguiden är semistrukturerad, vilket innebär att den innehåller frågor men utgår från 

specifika teman. Frågorna är främst till för att hålla fokus på de teman som ska behandlas 

under gruppintervjun (jfr. Bryman, 2008, sid. 438). Med andra ord är moderatorn flexibel i sin 

roll och har inget specifikt schema för frågor och teman, utan planerar istället att följa 

diskussionen som intervjupersonerna har (Bryman, 2008, sid. 438; Kvale & Brinkmann, 2009, 

sid. 146).  

     Intervjuguiden var uppdelad i fyra teman med tillhörande frågor, dock var det inte ett 

måste att besvara varje fråga utan snarare att temat berördes och utifrån det kan gruppen 

diskutera fritt. Däremot är frågorna direkt kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguidens teman togs upp i en specifik ordning för att ge en mening åt intervjun, men 

frågorna under respektive teman behövde inte besvaras i en viss ordning. Det man bör tänka 

på vid utformningen av en intervjuguide är att intervjuaren använt ett begripligt språk som 

passar respektive grupp (Bryman, 2002, sid. 305). I första delen av intervjun fick 

respondenterna berätta kort om sina bakgrundsfakta exempelvis: ålder, namn och vad de gjort 

innan de började socionomutbildningen (jfr. Bryman, 2002, sid. 305). För att gruppen ska bli 
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bekanta med varandra så är det viktigt att använda sig av såkallade öppningsfrågor, vilket 

ökar graden gruppkohesion (Wibeck, 2000, sid. 61).  

5.3.4. Genomförandet av intervjuerna 

Gruppintervjuerna genomfördes i ett bokat grupprum på Örebro universitetsbibliotek, 

samtliga författare till uppsatsen var närvarande vid grupptillfällena. Detta så att en kunde 

agera som moderator, en fungerade som biträdande moderator/observatör och en som endast 

var observatör. Moderatorns uppgift var att styra diskussionen om respondenterna hamnade 

för mycket utanför ämnet (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 166; Bryman, 2008, sid. 480). 

Målet med gruppintervjun var att deltagarna skulle diskutera fritt med varandra så moderatorn 

försökte agera så passivt som möjligt gällande att lägga sig i diskussionen (jfr. Wibeck, 2000, 

sid. 71). Observatörernas uppgift var att skriva anteckningar om de ickeverbala händelserna 

samt att sköta ljudbandspelaren. Anledningen till att samtliga författare var med under 

intervjuerna var för att man oftast uppfattar saker olika och det ges då en möjlighet till att 

prata om den genomförda intervjun direkt tillsammans (jfr. Wibeck, 2000, sid. 76).  

     Den fysiska omgivningen är viktig för hur gruppintervjun blir och det finns forskning som 

påvisar att en grupp arbetar mer intensivt med en uppgift i ett mindre rum. De genomförda 

intervjuerna skedde i ett grupprum på Örebro universitetsbibliotek med plats för åtta personer, 

största antalet deltagare i en gruppintervju var sju, vilket inkluderade moderatorn, biträdande 

moderatorn och observatören. Vilket kan anses vara ett lagom stort rum för att deltagarna 

lättare ska kunna diskutera sinsemellan. Dessutom var miljön naturlig för deltagarna så risken 

att de skulle känna sig obekväma var liten (jfr. Wibeck, 2000, sid. 31).   

     Innan intervjun genomfördes skickades ett mejl till deltagarna i respektive grupp där tid, 

plats och uppskattad tid för intervjun presenterades. Dessutom bifogades Svensson och 

Ulfsdotter Erikssons (2009) rangordningslista över 100 yrken för att få en givande diskussion 

ifall deltagarna inte skulle ligga på samma kunskapsnivå om begreppen och 

arbetsmarknadssituationen. Detta kallas för att använda sig av stimulusmaterial och är menat 

att just väcka frågor och diskussioner. Dock så blev deltagarna ombedda att inte diskutera 

materialet i förväg med varandra just för att förhindra att de ska ha tagit ställning innan 

gruppintervjun (jfr. Wibeck, 2000, sid. 66). Deltagarna samtyckte till att intervjun spelades in, 

vilket gör det mycket lättare att analysera resultatet. Men en ljudbandspelare kan även vara 

negativ i den mening att respondenterna uttrycker sig försiktigare än de annars skulle göra 

(jfr. Ejvegård, 2009, sid. 51).  

5.4. Databearbetning och dataanalys 

För att säkerställa att allt material kom med har ljudinspelning av gruppintervjuerna skett. 

Genom en ljudbandspelare ges moderatorn möjlighet till att fokusera på det aktuella 

forskningsämnet och dynamiken i intervjun. Författarna har använt sig av en digital 

ljudinspelare som anses erbjuda hög akustisk ljudkvalité, lång inspelningstid och enkel 

överföring till en dator där lagring, avlyssning och utskrivning ägde rum (Kvale & 

Brinkmann, 2009, sid. 194-195). Det anses vara det mest tidseffektiva eftersom det är 

nästintill omöjligt att skriva ner exakt vad en person säger, speciellt i en gruppintervju då fler 

respondenter kan prata samtidigt (Bryman, 2008, sid. 476). Efter utförda gruppintervjuer 

transkriberades den inspelade datan, vilket innebär en transformering av det talade språket till 

ett skriftligt språk. Exempelvis kan ord, tonfall, pauser och liknande registreras i en 

oföränderlig form som gång på gång kan återanvändas av intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 

2009, sid. 194-195). Dessutom kan det vara av vikt att under transkriberingen lägga in 

observatörernas anteckningar för att ge mening till ord och diskussioner som annars kan 

missuppfattas (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007, sid. 111) Det är viktigt att vara medveten 

om de svårigheter en transkribering av en gruppintervju kan ha, då det krävs hög 
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uppmärksamhet på vad som sägs och vem som pratar. Vilket inte alltid är så lätt att avgöra om 

någon exempelvis pratar tyst eller om flera pratar samtidigt (Bryman, 2008, sid. 476).  

     Intervjumaterialet har meningskoncentrerats genom att komprimera respondenternas 

uttalanden till kortare formuleringar. Huvudinnebörden av det som sagts blir omformulerat 

från ett långt uttalande till några få ord (Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 221). Datan har även 

tematiserats för att underlätta analysen av intervjumaterialet. Metoden lämpar sig bäst för 

omfattande intervjuer för att på ett lättare sätt hitta naturliga meningsenheter och vidare 

utveckla dessa huvudteman. Det finns fem steg i att analysera en intervju: forskaren läser 

igenom intervjun för att förstå helheten sedan fastställs respondentens naturliga 

meningsenheter. Ut efter det formulerades teman med utgångspunkt i meningsenheter och 

uttalanden från respondenten utifrån forskarens uppfattning. Utifrån undersökningens syfte 

ställs sedan frågor till meningsenheterna och därefter knyts intervjuns centrala teman samman 

(Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 221-222).  

5.5. Etiska överväganden 

5.5.1. Etiska frågor under en intervjuundersökning. 

I intervjuforskning uppstår etiska dilemman främst på grund av det besvärliga i att forska om 

andras privata liv och presentera redogörelserna för allmänheten (Kvale & Brinkmann, 2009, 

sid. 78). Etiska dilemman kommer att påträffas under hela intervjun, och tänkbara etiska 

frågor bör tas i akt redan i början av undersökningen. Etiska frågor uppstår vid samtliga sju 

stadier av en intervjuundersökning, vilket gör det lämpligt för forskaren att förbereda och 

formulera ett etiskt protokoll för de etiska frågor som kan tänkas uppstå under 

undersökningen. Det första av de sju stadierna berör utformningen av teman, då syftet med 

undersökningen bör övervägas inte enbart på grund av hänsyn till det vetenskapliga värdet av 

den eftersträvade kunskapen utan också efter det som förädlar den mänskliga situationen. 

Nästa etiska problem är vid planeringen och handlar om att deltagarna i undersökningen 

erhålls samtycke till sin medverkan i studien, att säkerställa konfidentialitet och att överväga 

påföljder som kan uppstå för deltagarna efter utförd studie. Vidare under intervjutillfället ska 

personliga påföljder för deltagarna övervägas som till exempel stress under pågående intervju 

eller ändring i den enskildes självuppfattning. Vid utskriften handlar det etiska problemet om 

att deltagarnas konfidentialitet måste säkras samt frågan om utskriftens lojalitet gentemot det 

muntliga uttalandet. I analysen rör det etiska övervägandet om hur djupt materialet kan 

undersökas och om deltagarnas inflytande över tolkningen av sina muntliga utsagor. 

Angående verifiering har forskaren ett etiskt ansvar för att kunskapen som redovisas är säkrad 

och verifierad i största möjliga mån. Det kan beröra till exempel hur pass kritiska frågorna till 

deltagarna kan vara i en undersökning. Till sist handlar etiska frågor också om rapportering av 

konfidentialitet och konsekvenser för deltagarna efter en utförd intervju (Kvale & Brinkmann, 

2009, sid. 78-79). 

5.5.2. Forskningsetiska principer  

Forskning är av stor vikt för vårt samhälle och för individers utveckling. Samhället har ett 

forskningskrav, som kräver kvalité på forskningen och att den inriktas på väsentliga frågor. 

Forskningskravets innebörd är att tillgänglig kunskap ska utvecklas och fördjupas samt att 

metoder förbättras. Samhället ställer även krav på skydd av otillbörlig insyn, individer får 

heller inte utsättas för något som skulle kunna skada eller kränka deras integritet, detta krav 

kallas för individskyddskravet och är utgångspunkten i forskningsetiska överväganden. Som 

forskare ska man beakta både kortsiktiga som långsiktiga följder av den information som 

utlämnas av undersökningsdeltagare så att de inte utsatts för negativa konsekvenser. Dock 
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faller forskningsinriktning och användning av forskningsresultat utanför de etiska principerna 

som benämns nedan (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 5).  

De forskningsetiska principer som kommer att benämnas nedan har till syfte att ge normer till 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagarna så vid en konflikt kan en 

avvägning ske mellan forskningskravet och individkravet. De skall även vara vägledande för 

forskaren vid planering av projekt samt agera riktlinjer för etikkommitténs granskningar när 

det gäller forskning som berör ämnet humaniora och samhällskunskap.  

     Syftet är inte att ersätta forskarens bedömningar eller ansvar, utan att ge underlag för 

forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 6).  

Individskyddskravet konkretiseras till fyra huvudkrav för forskning. De benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 6). 

 

5.5.2.1. Informationskravet 

Forskaren ska tillhandahålla undersökningsdeltagare med information om deras uppgift och 

villkor för deras deltagande i projektet. Forskaren har en skyldighet att informera att 

deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen som ska 

tillhandahållas ska vara av sådan karaktär att den berör alla de inslag i undersökningen som 

kan påverka deras villighet att delta. Syftet med undersökningen ska anges och hur 

undersökning i stora drag kommer att genomföras. Forskaren bör informera om hur 

forskningsresultatet kommer att offentliggöras och vem som finansierar projektet, denna 

information skall både ges muntligt och skriftligt samband med exempel intervjuerna 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7). Vid rekryteringen av respondenter presenterades syftet med 

studien och den planerande tidsaspekten av gruppintervjuerna. Deltagandet har varit frivilligt 

då respondenterna själva anmält intresse genom mejl och Örebro universitets intranät. I och 

med detta anses informationskravet vara uppfyllt för studien (jfr. Vetenskapsrådet, 2002, sid. 

7).  

  

5.5.2.2. Samtyckeskravet 

Undersökningsdeltagare ska ge sitt samtycke till att delta i projektet. Som 

undersökningsdeltagare finns det rättigheter om självbestämmande gällande hur länge man 

vill delta och på vilka villkor. Deltagarna har rätt att avbryta utan att få negativa påföljder, en 

forskare har inte rättigheter att vara påtryckande. Det bör undvikas att ha ett 

beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002, 

sid. 9-10). Deltagandet har varit frivilligt och respondenterna har själva anmält sitt intresse för 

att delta i studien. Vid bortfall av deltagare har inget påtryck skett och därav anses 

samtyckeskravet uppfyllt genom att det inte funnits något beroendeförhållande mellan 

forskaren och respondenterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 87).  

 

5.5.2.3. Konfidentialitetskravet 

Undersökningsdeltagare skall försäkras om konfidaliteten och att deras personuppgifter inte 

kommer att ges ut till obehöriga. Forskare som berörs av etiskt känsliga uppgifter om enskilda 

och identifierbara individer ska ha sekretess för obehöriga som inte ingår i projektet. 

Uppgifter om individer ska antecknas, lagras och avrapporteras, så obehöriga inte skall kunna 

identifiera uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12). I studien har individernas 

berättelser avidentifieras så att uppgifterna som getts inte kommer att kunna härledas till en 

specifik respondent. I resultatdelen av studien har intervjupersonernas namn avidentifieras 

genom att numera dem som R1, R2, R3 etcetera, där R står för respondent. Genom detta 

uppfylls konfidentialitetskravet men studien kommer fortfarande kunna presentera citat från 
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respondenterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 88).  

 

5.5.2.4. Nyttjandekravet    

Uppgifterna som inhämtas av uppgiftslämnare ska endast användas för forskningsändamålet. 

Uppgifter får inte utlånas eller användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Personuppgifter får inte användas som besluts underlag eller åtgärder för den enskilde 

exempelvis tvångsvård, detta kräver ett särskilt medgivande av den berörde (Vetenskapsrådet, 

2002, sid. 14). Det inhämtade materialet är inte av känslig karaktär och det kan konstateras att 

resultatet inte kommer skada deltagarna av studien. Uppgifterna kommer inte användas för 

något annat ändamål än denna studie (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009, sid. 89-90).  

5.6. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att den gjorda studien är möjlig att upprepa med samma resultat, medan 

validitet påpekar vikten av att slutsatserna är riktiga utifrån den gjorda forskningen (Bryman, 

2008, sid. 31-32). Reliabiliteten och validiteten delas upp i en extern och intern del. Förutom 

att hänsyn tagits till den interna och externa reliabiliteten och validiteten så har även den 

första gruppintervjun använts för att säkerställa intervjuguidens kvalité.  

     Det är svårt att upprepa en kvalitativ studie och få samma resultat då det är nästintill 

omöjligt att ha exakt samma sociala situation. Exempelvis kommer respondenterna inom snar 

framtid ta examen och andra studenter behöver inte ha samma förförståelse och uppfattning 

som de tidigare intervjuade socionomstudenterna. På grund av dessa svårigheter delas 

reliabiliteten i en extern och intern del. I den externa reliabiliteten föreslås att man försöker 

återskapa den första forskarens sociala roll för att på detta sätt kunna jämföra vad som har 

observerats med vad som tidigare har framkommit. Medan intern reliabilitet betyder att 

medlemmarna ur ett forskningslag kommer överens om hur de ska tolka resultatet, vilket 

kommer att tillämpas i denna studie (jfr. Bryman, 2002, sid. 257). För att öka reliabiliteten 

ytterligare kommer samtliga grupptillfällen ha samma moderator (Klein, 1989, ref av 

Albrecht, Johnson & Walther, 1993, sid. 62). Respondenternas berättelser från vardera 

gruppintervju kommer att jämföras, vilket höjer reliabiliteten och ger en klar fördelaktighet 

till att utföra gruppintervjuer jämfört med andra kvalitativa studier (Knodel, 1993, sid. 50).  

     Validitet delas även den in i en extern och intern del, där intern validitet anses vara en 

styrka för kvalitativa studier. Med hjälp av intern validitet skapas en god överensstämmelse 

av forskarens observationer och de teoretiska idéer som skapas. Även om denna styrka främst 

gäller etnografiska studier så kan den interna validiteten ses som ett sätt att styrka empirin. 

Den externa validiteten berör i vilken utsträckning resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. Till skillnad från den interna validiteten kan den externa validiteten 

vara problematisk för kvalitativa forskare som använder sig av fallstudier och begränsat urval 

(jfr. LeCompte & Goetz, 1982, ref av Bryman, 2002, sid. 257-258).  

6. Resultat och analys 

Två gruppintervjuer har genomförts då den tredje gruppen inte gick att sammanföra. 

Gruppintervjuer genomfördes med endast kvinnliga respondenter som var mellan 21 och 24 

år. Under det första gruppintervjutillfället deltog respondenterna R1 till R4 och under det sista 

tillfället deltog R5 till R7. 
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6.1. Val av utbildning 

6.1.1. Orsaken till val av socionomutbildningen 

R1 berättade att hon har studerat till socionom två gånger tidigare men avbrutit utbildningen. 

När hon började för tredje gången menade hon att hon i större utsträckning förstod vad arbetet 

innebar och kände sig mogen till att fortskrida utbildningen. R5 berättade under 

gruppintervjun att hon alltid har velat bli socionom och sökt utbildningen tre gånger. Av de 

sju respondenterna var det tre som började utbildningen direkt efter avslutad 

gymnasieutbildning.  

     Under gruppintervjuerna förklarade en kvinna från vardera grupptillfälle att de från start 

haft ett intresse av att söka sig till psykologutbildningen.  

 

R2: Jag var först inställd på att läsa till psykolog men då saknade jag det här med 

ett års arbetslivserfarenhet och sen sökte jag till socionom ändå för jag tänkte jag 

kunde ju söka i alla fall. Men när jag kom tänkte jag men nu när jag har kommit 

in är det väll lika bra att börja plugga direkt.  

 

Av citatet ovan framgår det att R2 från början var intresserad av att utbilda sig till psykolog 

men att hon saknade ett års sammanhängande yrkeserfarenhet för att kunna studera till 

psykolog och då istället valde socionomutbildningen. R6 beskrev ett intresse för 

psykologiämnet men ansåg sedan att socionomutbildningen passade henne bättre just för att 

den ger upphov till flera yrken, då den är så generell. Även om hon från början inte visste vad 

arbetet gick ut på så blev valet mer självklart ju större kunskap hon fick om ämnet. Sex av 

respondenterna uttryckte att anledningen till att de valde att studera till socionomer var en 

vilja att hjälpa andra människor. Medan R3 menade att hon sökte sig till utbildningen på 

grund av att hon fann ämnet intressant och att hjälpa människor är något positivt som 

tillkommer.  

 

6.1.1.1. Analys 

Trots okunskap bland många som söker sig till socionom så lockar ändå utbildningen många 

nyfikna studenter. Det finns ett intresse för ämnet som lockar individer att söka sig till 

utbildningen. R3 var en av dem som under gruppintervjun uttryckte att hon sökte utbildningen 

på grund av ett intresse. Många socionomstudenter ser utbildningen som ett första steg mot att 

kunna fortbilda sig till psykoterapeut då konkurrensen att utbilda sig till psykolog är hög, 

dock poängteras även att många faktiskt söker sig till socionomutbildningen av en vilja att 

hjälpa människor (Börjesson, 2008, sid. 350). Vad som framkom under gruppintervjuerna kan 

styrka detta då två respondenter uttryckte att de från början varit intresserade av att utbilda sig 

till psykologer men på grund av diverse anledningar istället valde socionomprogrammet. 

Även om kvinnliga socionomstudenter inte innehar all den kunskap som innebär att vara 

socionom, gör den ökade kunskapen att valet av utbildning blir ett självklart val. Detta kan 

även jämföras utifrån R6. Majoriteten av respondenterna sökte sig dock till 

socionomutbildningen av en vilja av att hjälpa andra människor. 

     Respondenterna var mellan 21-24 år och det var tre stycken som började 

socionomutbildningen direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Att respondenterna var så 

pass unga stärker Börjessons (2008) antydan om att det är fler unga kvinnor som söker 

socionomutbildningen. Att valet av utbildning var självklart för många av respondenterna kan 

påverkas av att socionomutbildningen under de senaste 50 åren varit kvinnodominerat. Vi kan 

urskilja att om ett yrke utövas i högre grad av kvinnor så påverkas även huruvida andra 

kvinnor väljer att utbilda sig till yrket (jfr. Kullberg, 2000, sid. 15,62).   
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6.1.2. Efter examination 

Majoriteten av respondenterna skulle vilja testa olika delar av det sociala arbetet efter avslutad 

utbildning för att få kännedom och känna efter vad de vill arbeta med. Två av respondenterna 

hade redan en bestämd tanke om att de ville arbeta med missbruk efter avslutade studier. R3 

specificerade det inte vidare medan R5 ville arbeta förebyggande med ungdomar. Fem av 

respondenterna relaterade till sin VFU under diskussionen om vad de vill arbeta med efter 

avslutad utbildning och menar att de fastnat för vissa områden efter sin genomförda VFU. 

Exempelvis beskrev både R4 och R7 att efter dem genomfört sin VFU blivit intresserade av 

att arbeta inom samma område som VFU:n berört. Medan R3 från början varit intresserad av 

missbruksområdet och efter sin genomförda VFU på socialtjänsten menar att hon blev ännu 

säkrare på att det var det hon ville arbeta med. R1 kom underfund med under sin VFU att 

ärenden som rör barn som far illa är för svårt att ta in och att hon inte känner sig tillräckligt 

mogen för att arbeta med detta.  

 

6.1.2.1. Analys 

VFU:n gav studenterna en bild av vad de ville arbeta med, antingen stärkte det känslan eller 

så förändrades den. Genom VFU:n har det konstaterats att respondenterna som inte hade 

bestämt vad de ville arbeta med efter examinationen uttryckte ett intresse för det område som 

deras VFU berörde. Med hjälp av VFU:n kan det även hjälpa respondenterna att inse deras 

emotionella gränser, detta kände R1 av då ärende som rörde barn kände hon sig inte mogen 

för att arbeta med. I resultatet framgick att respondenterna ansåg utbildningen vara både bred 

och generell. Även utbildningsplanen framhåller att utbildningen ska vara generell och ge 

socionomstudenterna en övergripande bas av ett flertal ämnen, vilket ökar deras yrkesområde 

(jfr. Örebro universitet, 2011). Att en socionomtitel ger fler yrkesmöjligheter sågs som 

positivt men det kan även jämföras med kritiken mot socionomers professionalitet som bland 

annat berör den breda kunskapsområdet (jfr. Hasenfeld, 1983, sid. 163). Med utgångspunkt 

från utbildningen kan det konstateras att även om VFU:n hjälper socionomstudenterna att 

avgränsa sitt intresseområde så är fortfarande kunskapsbasen för bred för att 

professionaliteten ska höjas.  

6.2. Socionom – ett kvinnodominerat yrke 

6.2.1. Ålder – påverkar det synen av arbetet? 

R1 beskrev att under hennes VFU upplevde hon att många unga socionomstudenter startar sin 

karriär på biståndsavdelningen inom socialtjänsten. Hon trodde att det hade att göra med att 

det inte krävs så stor erfarenhet inom detta område, då fokus inte ligger på möten om 

förändring utan snarare på pappersarbete och beräkningar. Även R7 berättade hon hennes 

upplevelser om hur åldern kan påverka hur klienter ser på yrkesutövaren.  

 

R7: När jag var på stödboendet så kom folk in och sa ”den där jävla sockärringen 

hon är lika gammal som min dotter, vem fan tror hon att hon är och att hon ska 

bestämma över mina pengar”. Då tänkte jag shit jag kanske är lika gammal som 

dottern, kanske till och med yngre. Det var jobbigt att berätta hur gammal jag var, 

och tjej.  

 

Av citatet framkommer det hur respondenten såg på sin ålder och hur hon ansåg det påverka 

arbetet. Vidare beskrev R7 att på hennes VFU kände hon att hon inte fick respekt från de 

manliga klienterna på grund av hennes kön och ålder, detta gavs bland annat uttryck genom 

opassande kommentarer om hennes utseende. Hon uttryckte även en frustration över att en 

manlig socionomstuderande inte fick samma behandling. Även R6 hade en liknande 
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problematik på sin VFU som var med en kurator på en högstadieskola där hon fick tänka på 

klädval då de manliga eleverna inte var särskilt många år yngre än henne själv. R5 hade inte 

samma problematik men berättade att hon inte fick samma respekt från äldre utländska män 

exempelvis genom att dem inte tog henne i hand eller lät henne vara delaktig i samtal. Dock 

uttryckte hon att det som positivt att vara ung socialarbetare när det gäller samtal med 

ungdomar.     

 

6.2.1.1. Analys 

 

Trots att många unga kvinnor söker sig till socionomutbildningen är det inte självklart att de 

erhåller respekt från sina klienter, R5 upplevde hon att hon inte fick respekt, detta särskilt av 

manliga utländska klienter som exempelvis inte ville ta henne i hand. Trots att detta kan 

grunda sig i kulturella skillnader, så upplevde R5 att det berodde på hennes kön och ålder. Att 

vissa klienter till R5 inte ville hälsa eller ta i hand med henne kan bero på subjektiva 

uppfattningar om vad som är kvinnligt, vilket resulterar i att kvinnor inte får samma respekt 

och inflytande i det sociala arbetet som män.  

     Med utgångspunkt i citatet ovan kan en bild ges av hur en ung kvinnlig socionom kan bli 

bemött av sina klienter. R7 menade även att de manliga klienterna inte respekterade henne på 

grund av hennes kön och ålder, vilket resulterande i opassande kommentarer. Hon berättar 

även om hur frustrerad hon var då det på samma VFU-plats fanns en manlig student som inte 

fick några liknande kommentarer från klienterna. Det finns anledning att ställa sig frågande 

till situationen R7 beskriver då det tyder på en könsmärkning inom yrket, exempelvis genom 

samhällets normer och värderingar. Detta påverkar såväl arbetsuppgifterna som synen på 

yrkesutövaren eftersom en ung kvinnlig socionom får en annan roll än en ung men manlig 

socionom (jfr. Westberg, 2001, sid. 85-86).  

6.2.2. Män i socionomyrket 

Den allmänna åsikten i gruppintervjuerna verkade vara att socionomyrket ses av samhället 

som ett kvinnodominerat yrke, vilket resulterar i att fler kvinnor studerar 

socionomutbildningen. Det diskuterades i båda gruppintervjuerna om att män ofta söker sig 

till yrken som polis och byggarbetare eller rent av arbeten med hög lön. R5 trodde att det är 

en generationsfråga då socialt arbete från start endast utfördes av kvinnor. Hon menade vidare 

att hennes generation inte anser det konstigt att män arbetar som socionomer medan den äldre 

generationen kanske tycker att det endast bör vara kvinnor som utför det sociala arbetet. R1 

trodde att det kan vara stereotypa uppfattningar om vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt som ligger kvar som grund till att socionomyrket stämplats som ett kvinnoyrke. R6 

berättade att hennes manliga kusin som läser till socionom har uttryckt att när han är 

färdigutbildad kommer att ha lättare att få jobb med en bättre lön. Medan R6 menade att hon 

inte kommer ha det lika lätt att få ett arbete efter examen som kvinna, samtidigt som hon 

finner detta tråkigt framhöll hon det som positivt att fler män söker sig till utbildningen. R6 

och R7 påpekade vikten av att det finns både manliga och kvinnliga socionomer och att de 

trodde sig kunna se att det blir fler män som studerar till socionomer.  

 

R4: […] Så vet jag att det var på lärarprogrammet också att de valde mycket 

hellre män som lärare och framförallt till förskolelärare, de bara skrek efter män 

som skulle bli förskolelärare för att de ville få in en variation för att det idag i 

princip bara är kvinnor som jobbar som förskolelärare och även lågstadielärare, 

de flesta män jobbar högstadiet och gymnasiet det var precis likadant där att dem 

väljer eller mer uttalat varför de valde män framför kvinnor på dem posterna. Så 
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tror jag definitivt att det är inom socionom också. Det är väl alltid bra att få in 

både manliga och kvinnliga perspektiv också. 

 

Av vad R4 beskriver kan det konstateras att även hon upplevt att män får företräde på 

arbetsmarknaden i ett kvinnodominerat yrke, dock uttryckte hon det som positivt att fler män 

söker sig till socionomutbildningen eftersom det ger en variation i yrkeskåren. Hon menade 

vidare att manliga klienter kanske hellre pratar med en manlig socionom gentemot en 

kvinnlig. En allmän åsikt i gruppintervjuerna var att män är mer karriärlystna än kvinnor men 

respondenterna vid den sista gruppintervjun menade att kvinnor också har möjligheter till att 

göra karriär inom socialt arbete bara de försöker och vill. R2 ställde en öppen fråga om det 

kan handla om att män strävar efter att ha ett yrke med hög status jämfört med kvinnor. R3 

tror att det grundar sig i det medan R4 menade att det beror på vad man definierar som låg 

status och hur man själv upplever yrket. Hon poängterar även att det finns manliga yrken som 

inte har högre lön än socionomyrken.  

 

6.2.2.1. Analys 

Subjektiva uppfattningar om socionomyrket upplever respondenter härstammar från den 

första generationens socialarbetare som utförde det sociala arbetet genom välgörenhet. Detta 

har haft påverkan av könsmärkningen av yrken, det är under en ständig process som bland 

annat påverkas av samhällets värderingar, arbetsdelning inom familjen, individers 

socialisering samt historia och kultur. Detta kan ge upphov till föreställningar om vilka 

arbetsuppgifter och yrken som tillhör respektive kön (jfr. Westberg, 2001, sid. 85-86). R1 

anser att det är på grund av de stereotypa uppfattningar om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt som etablerar socionomyrket som ett kvinnoyrke. R6 förstärker detta 

genom att berätta om sin manliga kusin som också studerar till socionom, hon menade att han 

kommer lättare få ett arbete än vad hon själv kommer få som kvinna. Med detta kan 

paralleller dras till att män lättare får arbete och högre lön i ett kvinnodominerat yrke. 

Faktorer som biologiskt och socialt kön, status och hög lön samt tillgång till makt och 

inflytande är något som anses vara osynliga påverkansmekanismer dock görs det ändå tydligt 

utifrån R6 som drar jämförelser med sin kusin (jfr. Westberg, 2001, sid. 85-86). Även om det 

kan anses vara en orättvis könskodning så är samtliga respondenter positiva till att fler män 

läser till socionom. R4 menar att det är positivt att fler män kommer in i yrket just för de 

manliga klienterna skull. Under de senaste 50 åren har socionomutbildningen varit 

överrepresenterad av kvinnor, detta kan även skildras i yrkeslivet då könsfördelningen 1991 

var att 79 % av socialsekreterarna och 90 % av kuratorerna var kvinnor (Kullberg, 2000, sid. 

15, 62). Av citatet i resultatet kan det påvisas att liknande problematik finns i andra yrken 

exempelvis lärare. Som också i stor del är kvinnodominerat men där män istället dominerar 

inom bland annat högstadiet och gymnasiet.  

     I gruppintervjuerna var en allmän åsikt att män i större utsträckning är mer karriärlystna 

och därför har lättare att avancera i organisationen än kvinnor. Män tenderar att avancera i 

arbetslivet för att få större inflytande och högre lön (Pringel, 1995, sid. 18-20; Brunnberg, 

2007, sid. 219). Enligt R1 så kan stereotypa uppfattningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt vara en anledning till att socionomyrket kategoriseras som ett kvinnoyrke. Faktum 

är att kvinnor i större utsträckning varit underrepresenterade i högre befattningar och 

kvalificerade yrken (Gunnarsson, 1994, sid. 40; Westberg, 2001, sid. 87). Detta trots att 

kvinnor är överrepresenterade inom professionerna psykolog och socionom med 69-97 % 

(Hellberg, 1989, sid. 173). Även om kvinnor är överrepresenterade både inom yrket och 

utbildningen så var samtliga av respondenterna positiva till att få in fler män i yrkeslivet.  
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6.3. Yrke, status och professionalitet 

6.3.1. Ideellt vs professionellt  

Under diskussionen om vad skillnaden mellan professionellt socialt arbete och annat socialt 

arbete är så uttryckte R5 att den största skillnaden är utbildningen och dess längd. Medan R4 

menade att hon inte tänkt så mycket på begreppet professionalitet tills hon började 

socionomutbildningen och ständigt fick information om att vara professionell. Hon trodde inte 

att hon skulle ha det tankesättet om inte utbildningen tryckte så mycket på det. Dessutom 

menade hon att vad som utgör en professionell socialarbetare främst handlar om att andra 

sätter en etikett på yrket och att det beror på individers syn på vad som utgör ett professionellt 

socialt arbete jämfört med ett icke professionellt socialt arbete. 

     Däremot så ansåg respondenterna att det finns en skillnad i status mellan professionellt 

socialt arbete och ideellt socialt arbete. Bland annat genom att man som professionell får lön 

för att utöva socialt arbete, vilket R1 relaterade till det sociala arbetes historia då det var 

kvinnor som ägnade sin fritid åt välgörenhet. R4 menade att det ligger på modet att skänka 

pengar till utrikesproblem för att göra en skillnad, men istället ta avstånd från problemen i 

Sverige. R5 menade att välgörenhet kanske innehar en högre status då utövarna offrar den 

egna tiden och kan redovisa det medan en professionell socialarbetare har sekretess att inte 

lämna ut uppgifter.  

 

6.3.1.1. Analys 

Även om ansvaret för det sociala arbetet övergick från det frivilliga till det offentliga redan 

under 1870-1920 talet (Meeuwisse m.fl., 2006, sid. 31). Så menade respondenterna att ett 

frivilligt socialt arbete i viss mån kan inneha en högre status än det professionella sociala 

arbetet. Detta kan jämföras med Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) som menar att 

arbetsuppgifter som kräver ett större personligt ansvar även kan påverka yrkesstatusen 

(Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009, sid. 26). Utifrån detta kan vi konstatera att 

professionellt socialt arbete bör inneha en högre status eftersom det läggs ett stort personligt 

ansvar på yrkesutövaren. Respondenterna menade att det frivilliga sociala arbetet ses som ett 

osjälviskt arbete medan man som professionell får lön för sitt arbete. Uppfattningarna som 

finns om yrkesstatus innebär att kunskap och värdering är två komponenter som påverkar 

både hur yrkesgruppen presenteras av andra och hur de själva representerar sig utåt sett 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 25). Under gruppintervjuerna ansåg vissa av respondenterna 

att den största skillnaden mellan frivilligt och professionellt socialt arbete var att en individ 

som arbetar med frivilligt socialt arbete kan berätta vad de gjort medan en professionell 

socialarbetare har sekretess.  

6.3.2. Status - är det av vikt? 

Ingen av respondenterna lägger särskilt stor vikt vid huruvida de har en hög status genom sitt 

yrke eller inte. Både R1, R2 och R4 poängterade att de inte utbildar sig till socionomer med 

förväntningar på en hög lön utan att det snarare är intresset av att hjälpa människor som styr. 

R4 berättade att hon inte tänkt så mycket på begreppet status utan att hon snarare ser 

socionomtiteln som något neutralt i sociala sammanhang. R1 uttryckte att socialsekreterare 

ofta framställs som något negativt i media, vilket i sin tur leder till en lägre status för yrket. 

R6 och R7 menade att samhället i stort ser ner på socialsekreterare. R5 ansåg att det är en 

högre status att arbeta som terapeut än som socialsekreterare, vilket R6 och R7 höll med om.  

     R3 framhöll att hon inte bryr sig om socionomer klassas som ett lågstatusyrke eller inte. 

Hon känner att hon får en bra utbildning och kan arbeta med något som kan utgöra en skillnad 

för andra individer i samhället. Hon menade att andra får tycka vad de vill, R5 uttryckte 

samma åsikt. R1 förklarade att det enligt henne handlar om att vara stolt över sitt yrkesval. R4 
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poängterade att det är allas ansvar att få upp statusen och ge yrket ett gott rykte genom bland 

annat sin potential och ett bra utfört arbete. R1 trodde att det fanns en skillnad i status och 

professionalitet mellan avdelningar på en socialtjänst och relaterade detta till sin VFU-plats 

där hon såg skillnad på bland annat bistånds- och missbruksavdelningen. R2 relaterade detta 

till att hon tror att det är fler yngre som startar sin karriär som biståndshandläggare och senare 

arbetar sig uppåt i organisationen.  

 

R6: För mig handlar det snarare om att sträva efter en hög lön, för att jag ska 

känna att jag förtjänar den lön jag får och kanske då få upp statusen. Att arbeta 

med människor är svårt så man borde ha en högre lön. Jag anser att lönen 

påverkar vilken klass man kategoriseras i. Exempelvis har läkare hög lön och då 

tänker man på en gång att de har en hög status sen spelar det ingen roll hur bra 

han är på sitt arbete.  

 

För R6 är inte en hög status särskilt viktigt men hon vill sträva efter en högre lön som speglar 

hennes arbete, för att på så sätt förhoppningsvis även höja statusen på yrket eftersom hon 

anser att en hög lön även kan höja statusen på yrket. R2 ifrågasatte under intervjun för vem 

statusen ska höjas, är det för klienterna eller yrkeskåren. Hon ställde sig även frågande till 

vem det är som gynnas om yrket får en högre status. R4 trodde att utifrån ett 

samhällsperspektiv blir individer mer villiga att ta emot hjälp från socionomer om statusen 

höjs, men det påpekades även att om statusen blir för hög finns det en risk att tjänsten endast 

blir en tillgång för de rika i samhället. Hon drog paralleller till jurister som i många fall har 

höga löner men att inte alla människor kan anlita en högre klassad jurist på grund av 

ekonomiska aspekter. 

  

6.3.2.1. Analys 

Ett yrkes status bygger på subjektiva uppfattningar om yrkets egenskaper som vilka individer 

som tillskrivs, utbildnings- och kompetenskrav, fysiska och psykiska samt sociala 

arbetsvillkor (Svensson, 2003, sid. 34-36). Exempelvis tog samhället tidigare inte hänsyn till 

kvinnans biologiska faktor som havandeskap utan det kunde resultera i ett avskedande 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 18). Att ett yrke är kvinnodominerat och mestadels utförs av 

unga är två variabler till att ett yrke får en lägre status. Detta har upplevts av de intervjuade 

kvinnliga socionomstudenterna som har berättat om hur de har bemötts under sin utbildning 

och VFU. Kön påverkar om man uppfattas som karriärlysten vilket i sin tur påverkar lönen. 

Om ett yrke är dominerat av män eller kvinnor så kan även detta påverka yrkets status 

exempelvis har många kvinnoyrken en låg status medan mansdominerande yrken har 

betydligt högre status och är högre avlönade (Thurén & Sundman, 1997, ref av Wahl mfl., 

2001, sid. 44-45). 

     Majoriteten av respondenterna relaterar till uppfattningar om att socionomyrket är ett 

kvinnoyrke på grund av subjektiva uppfattningar om att kvinnor ses som mer 

omhändertagande och känslomässigt engagerade i större utsträckning än vad män anses vara. 

Faktum är att när fler kvinnor söker sig till ett yrke som anses vara mansdominerat tenderar 

statusen att sjunka, vilket ytterligare stärker resonemanget om att kön påverkar yrkesstatusen 

(Ulfsdotter Eriksson, 2006, sid. 77). Även om det kan konstateras att ett kvinnodominerat 

yrke har en lägre status så verkar inte detta påverka respondenterna negativt. Det framförhålls 

av respondenterna att de inte har sökt sig till socionomutbildningen på grund av yrkesstatus 

eller lön, utan att grunden ligger i ett intresse att hjälpa och göra skillnad för andra individer. 

Exempelvis så uttrycker R3 att hon inte lägger vikt på yrkets status utan snarare är glad att 

hon får en god utbildning som leder till ett bra arbete, även R1 påpekar vikten av att vara nöjd 

och stolt över sitt yrke. Respondenterna menar att en hög lön inte är det viktigaste i deras val 
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av yrke men av citatet framkommer det att enligt R6 har en läkare både en hög lön och en hög 

status, vilket hon tror påverkar varandra. Hon menar därav att hon strävar efter en hög lön 

som representerar hennes kunskap och erfarenhet i en förhoppning att även höja yrkets status. 

Dock har det påvisats att kvinnors prestationsförmåga i arbetslivet inte får samma erkännande 

som männens, vilket resulterar i lägre löner (SOU 2004:43). Detta kan grundas i att män i 

högre grad strävar efter en yrkestitel med hög status, genom att vara mer karriärsbenägna än 

kvinnor vilket var den allmänna åsikten i gruppintervjuerna. Detta kan förklaras utifrån en 

manlig norm där mäns aggressivitet anses vara en värderande egenskap medan kvinnan anses 

styras mer av känslor och intuition (jfr. Thurén & Sundman, 1997, ref av Wahl mfl., 2001, 

sid. 44-45). 

6.3.3. Att ses som professionell  

Majoriteten av respondenterna ansåg det vara av vikt att ses som professionell av andra 

samarbetande professioner. Medan R5 uttryckte att för henne är det viktigast att klienterna ser 

henne som professionell, vilket hon menade bör leda till att samhället också gör det. R4 

framhöll att hon skulle känna irritation om kollegor från andra professioner skulle se ned på 

hennes profession. Hon anser att man är professionell på grund av sin kunskapsbas, detta 

gäller så väl som läkare, frisör och socionom.  

     R7 ansåg att socionomer förtjänar att bli kallade professionella istället för begreppet 

semiprofession. R6 trodde att det beror på vilken syn samhället har på yrket och vilka krav 

som ställs. R5 förklarade att hon tror att status är beroende av klienters tidigare erfarenheter 

på hur de uppfattar en socialarbetare. Sen hävdade R4 även att det handlar om rätten att utöva 

myndighetsutövningar då ställs det krav på att vara professionell. 

 

6.3.3.1. Analys 

Ett kännetecken för en profession är att det finns en professionell auktoritet, vilket i sin tur 

ges till den professionella av samhällets sanktion genom bland annat legitimation.  

Respondenterna verkar inte lägga särskilt stor vikt vid detta, flertalet respondenter uttrycker 

att de vill bli sedda som professionella av andra professioner. Medan R5 menar att för henne 

är det viktigaste att ses som professionell av klienterna (jfr. Greenwood, 1957, ref av Bernler 

m.fl., 1999, sid. 15). R7 anser att socionomer borde kategoriseras som en profession och R6 

fortsätter argumentationen med att säga att hon tror det beror på synen som samhället har på 

yrket och vilka krav som ställs. R4 tar upp ett exempel om myndighetsutövning som hon 

anser kräver att socialarbetaren som utövar det är professionell. Vad R4 uttrycker kan 

jämföras med Alalehto (1996) som påpekar hur diffus en socialarbetares yrkesroll kan vara då 

den pendlar mellan att vara både stödjande och myndighetsutövande (Alalehto, 1996, sid. 

188).   

     På grund av åtskillnadens som görs professioner emellan så finns även ett maktförhållande 

(Molander & Terum, 2008, sid. 124), detta har vissa av respondenterna märkt av genom sin 

VFU. R1 berättar exempelvis att hon tror det finns en skillnad i både status och 

professionalitet inom socialtjänsten, beroende på om man arbetar på biståndsavdelningen eller 

på någon utredningsenhet. Resultatet ger en bild av att socionomstudenterna inte lägger vikt 

vid begreppet professionalitet men att yrket på samma gång kräver att utövaren har en 

professionell inställning i sin yrkesroll och därav förtjänar att bli sedda som en profession.  

6.3.4. Utbildningens bredd påverkar professionalitet och yrkesstatus 

Socionomutbildningen på Örebro universitet innehåller mycket vetenskaplig metod enligt 

respondenterna i den första gruppintervjun. Detta fann respondenterna som irrelevant i den 

mängd den utövas. De menade att det borde satsas mer på kommunikationsövningar och 

liknande. R4 tog upp sjuksköterskeutbildningen som exempel och drog paralleller till 
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socionomprogrammet. Sjuksköterskeutbildningen har mer VFU än socionomprogrammet och 

R4 ansåg att de satsar tidigt på att lära sig om kommunikationen med människor. R1 trodde 

att man genom att lägga till mycket vetenskaplig metod i utbildningen försöker höja statusen 

på yrket. I den första gruppintervjun sågs det faktum att socionomutbildningen är bred som 

något negativt medan respondenterna i den andra gruppintervjun såg det som fördelaktigt då 

de menade att det ökar chansen till en högre status och ett större kunskapsområde inom olika 

dela av det sociala arbetet. R4 menade att faktumet att utbildningen är så pass bred kan 

påverka professionaliteten, då en socionom har en bred och generell kunskapsbas. Vilket gör 

det svårt att förklara vad som faktiskt lärts ut och även leder till att andra individer inte ser 

socionomer som professionella, till skillnad från exempelvis en kock eller jurist som på sätt 

och vis är experter på sitt kunskapsområde.  

 

R6:[…] På socialtjänsten säger man inte att man är socionom, man är 

socialsekreterare. Jobbar man som skolkurator säger man inte att man arbetar 

som socionom man arbetar som kurator. Socionom kommer aldrig på tal känns  

det som. 

 

På frågan om respondenterna ansåg sig vara professionella så var det ingen som kände 

sig det i nuläget. R1 hävdade att utbildningen borde innehålla mer VFU för att kunna 

knyta an med de teoretiska kunskaperna som ges i utbildningen, detta är för henne ett 

sätt att se sig som mer professionell. R5 och R6 ansåg sig till viss del vara 

professionella i slutet av sin VFU då allt gick på rutin och de kände sig säkra på sina 

kunskaper.  

 

6.3.4.1. Analys 

Trots en examensutbildning på tre och ett halvt år känner sig inte socionomstudenterna 

professionella i sin yrkesroll. Detta tror respondenterna främst är på grund av att utbildningen 

är så pass generell så det är svårt att precisera sin kunskap och känna sig professionell. R4 gör 

ett exempel gentemot andra professioner då hon menar på att det är svårt att preciserar sin 

kunskap medan en jurist är expert på ett specifikt område. Detta tror hon kan påverka hur 

andra individer ser på socionomers professionalitet. Det sociala arbetet kräver en lång 

utbildning för att kunna ge ett vetenskapligt synsätt samt en specialiserad kunskap som skiljer 

dem från de oprofessionella. Att ha en systematisk teori innebär att andra professioner inte 

kan ifrågasätta (Greenwood, 1957, ref av Bernler m.fl., 1999, sid. 15).  

     Socionomutbildningen på Örebro universitet består av mycket vetenskaplig metod som 

enligt R1 kan vara ett sätt att höja statusen på utbildningen. Trots att vetenskaplig metod kan 

komma att höja statusen på socionomutbildningen så finner respondenterna i den första 

gruppintervjun detta moment irrelevant, i den mån den ges. Respondenterna uttrycker att de 

snarare skulle vilja ha mer kommunikationsövningar och kunskap i hur man bemöter olika 

slags klienter. Faktumet att studenterna läser så pass mycket vetenskaplig metod kan kopplas 

till den evidensbaserade praktiken som syftar till att ge ett vetenskapligt stöd till det sociala 

arbetet (Jergeby & Sundell, 2008, sid. 12-13). Trots detta riktas det kritik gentemot den 

evidensbaserade praktiken då den baseras på riktlinjer och manualer som kan skapa en 

avprofessionalisering eftersom det sociala arbetets autonomi blir lägre (Bergmark & 

Lundström, 2006, sid. 104).  

     Om ett yrke inte uppfyller tillräckligt många krav för att bli kallad för profession så brukar 

det istället kategoriseras som en semiprofession, vilket innebär att yrket varken är en fulltalig 

profession eller en icke profession. Socialarbetare kallas för semiprofession bland annat på 

grund av att socialarbetare anses vara en yrkesgrupp med lägre utvecklad kunskapsbas och 

självständighet (Etzioni, 1969, sid. 175). Respondenterna i den andra gruppintervjun hade en 
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mer positiv inställning till utbildningens bredd, de menade på att det gav en större 

kunskapsbas. Medan respondenterna i den första gruppintervjun menade att det snarare kunde 

skada professionalitetsnivån eftersom det är svårt att redovisa sina kunskaper. Även om 

socionomyrket ofta placeras som en semiprofession så anser Payne (1996) att det finns 

aspekter som gör att yrket ändå bör ses som en profession. Exempelvis så är socionom ett 

etablerat yrke som kräver en hög utbildningsnivå för att få en specialiserad kunskap (jfr. 

Payne, 1996, sid. 156-157). Många av respondenterna uttryckte under gruppintervjuerna att 

de skulle vilja testa på olika områden av det sociala arbetet för att sedan kunna bestämma vad 

de vill fortsätta arbeta med. Det var endast två av respondenterna som uttryckte en stark åsikt 

om vad de ville jobba med. Det är tydligt att det finns både positiva och negativa aspekter av 

socionomutbildningens bredd i förhållande till professionaliteten. Även om utbildningens 

bredd ger möjlighet att pröva olika yrken kan det också bli något negativt i form av att 

kunskapsbasen blir otydlig. Vilket påverkar socionomers professionalitetsnivå negativt genom 

att placera yrket som en semiprofession.  

7. Diskussion och slutsats  

Syftet med studien var att med hjälp av kvinnliga socionomstudenter undersöka vilka 

förväntningar de har på sin framtida yrkesroll och vilken betydelse yrkesstatus och 

professionalitet har för studenterna. Frågorna berörde deras förväntan på sin yrkesroll, hur 

stor betydelse de lägger i begreppen yrkesstatus och professionalitet samt hur dem ser på 

könskodningen inom utbildningen och yrket. Det framkom av respondenterna att de inte ser 

det som viktigt att ha en hög status dock ansåg de att yrket förtjänande att kallas profession. 

På grund av den generella utbildningen ser respondenterna sig inte som professionella 

eftersom de inte har en preciserad kunskap jämfört med andra professioner.  

Eftersom socionomyrket är kvinnodominerat ser respondenterna det som positivt att fler män 

söker sig till utbildningen och yrket, specifikt på grund av de manliga klienterna i samhället. 

Det gemensamma för de både gruppintervjuerna var att de uppfattade att män går före dem 

som kvinnor både gällande yrkesmöjligheter och lön.  

7.1. Vem tjänar på att socionomer blir en profession? 

Även om Etzioni redan 1969 kategoriserade socialarbetaren som en semiprofession så finns 

det anledningar till att diskutera begreppet och om socionomer bör kallas för detta. 

Socialarbetare anses inte kunna hävda någon yrkesexklusivitet eller auktoritetsställning 

medan forskning påvisat att socialarbetare anses vara till större nytta i samhället än till 

exempel psykologer (Alalehto, 1996; Winston LeCroy & Stinsons, 2004). Även 

respondenterna uttryckte under gruppintervjuerna att socionomer förtjänar att kallas för en 

fulltalig profession. Trots att socionomyrket saknar en egen autonomi och inte är legitimerade 

på sitt kunskapsområde så anser bland annat Payne (1996) att socialarbetaryrket från andra 

aspekter bör ses som en profession (Hasenfeld, 1983, sid. 163; Payne, 1996, sid. 156-157). 

Frågan är snarare för vem man ska höja professionaliteten? Författarna anser att yrkets 

möjlighet till ökad professionalitet skulle gynna såväl klienter som utövare, detta genom att 

samhället skulle ha en annan syn på det sociala arbetet. Fler individer skulle kunna tänka sig 

att ta emot hjälp från socionomer och yrkesgruppen skulle troligtvis komma att både ses som 

mer kompetent och inneha en högre status. Ett sätt att försöka höja professionalitetsnivån för 

socionomer har varit att bland annat använda sig av evidensbaserad praktik som syftar till att 

koppla samman den vetenskapliga teorin med praktiken (Jergeby & Sundell, 2008, sid. 12-

13). Vilket kan påvisas även i utbildningen då respondenterna uttryckt att de får erhålla 
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mycket vetenskaplig metod men att de hellre skulle vilja ha fler kommunikationsövningar. 

Kritik har även riktats mot den evidensbaserade praktiken då det skadar det sociala arbetets 

autonomi genom att utgå från riktlinjer och manualer (Bergmark & Lundström, 2006, sid. 

104).  

     De viktigaste anledningarna till att socionomyrket klassificeras som en semiprofession är 

bristen av en egen autonomi och det breda kunskapsområdet. Socionomutbildningen vid 

Örebro universitet syftar till att ge studenterna en specialiserad kunskap om hur professionellt 

socialt arbete bedrivs men även förbereda studenterna för att kunna arbete inom det sociala 

arbetets olika fält (Örebro universitet, 2011). Genom denna kunskap ska heller inte andra 

professioner kunna ifrågasätta den förvärvade kunskapen (Greenwood, 1957, ref av Bernler 

m.fl., 1999, sid. 15). Även om utbildningen ska vara förberedande anser respondenterna att 

det läggs för stort fokus på den vetenskapliga metoden och menar att 

kommunikationsövningar vore ett bättre förberedande samt mer relevant inför yrkeslivet. 

Författarna anser att även om utbildningen är generell och bred så är den ändå tre och ett halvt 

år lång och ger således en stor kunskapsbas att utgå ifrån. Vid examen ges en yrkesexamen i 

socialt arbete som författarna hävdar borde styrka socionomernas professionalitet. För 

respondenterna var det viktigt att ses som professionell av andra professioner och en av 

respondenterna framhävde att man borde anses som professionell på grund av sin 

kunskapsbas oavsett om man är utbildad socionom eller frisör.  

     Arbetet är ofta styrt från högre positioner vilket egentligen inte borde påverka socionomers 

möjlighet till autonomi. Eftersom det är dem som tar det första beslutet som sedan någon 

överordnad antingen håller med om eller misstycker mot. Exempelvis var det en respondent 

som tog upp att socialsekreterare bör ses som professionella eftersom de har möjlighet till att 

utöva myndighetsutövning. Därmed anser författarna att socionomer har autonomiska 

förutsättningar i sitt arbete då de är beslutsfattare i mångt och mycket. Socialsekreterare anses 

vara en vanlig lönegrupp som behöver både handledning och gränssättning av överordnande. 

Vad som inte framkommer är att anledningen kan vara att yrket kräver mycket av utövaren. 

Då man är själv instrumentet som ska fatta beslut eller ingripa i andra människors liv (jfr. 

Alalehto, 1996). 

7.2. Könsprocessen i socionomutbildningen och yrkeslivet 

Även om jämställdhetslagen trädde i kraft 1980 så finns fortfarande en könsuppdelning både 

på arbetsmarknaden och inom utbildningen för socionomer. En av anledningarna till detta kan 

vara att både yrken och dess arbetsuppgifter till viss del är könsmärka, detta yttrar sig i typiskt 

manliga och kvinnliga yrken. I en studies rangordning placerades läkare som ett manligt yrke 

medan socialarbetare klassificerades som ett kvinnligt yrke (jfr. Hellberg, 1989, sid. 170; 

Shinar, 1975). Respondenterna upplever att många ser socionomyrket som ett 

kvinnodominerat yrke, vilket de tror beror på att yrkesegenskaperna anses vara av 

omhändertagandekaraktär. De menar vidare att stereotypa uppfattningar om manligt 

respektive kvinnligt beteende präglar synen på det sociala arbetet. Vilket kan påverka att färre 

män utbildar sig till socionomer. Faktum är att det funnits en överrepresentering av kvinnor 

de senaste 50 åren på socionomutbildningen. Detta präglar även yrkeslivet där det finns en 

markant ojämn könsfördelning (Kullberg, 2000, sid. 15). Att det är fler kvinnor än män som 

studerar vid socionomutbildningen är något som författarna ser som negativt. Speciellt då 

båda könens perspektiv behövs för att göra ett gott arbete. På Örebro universitetet var det 909 

kvinnor och 133 män registrerade på socionomprogrammet under vårterminen 2010 

(Högskoleverket, 2011a). Att det är en överrepresentering av kvinnor på 

socionomutbildningen påvisas även i arbetslivet (jfr. Kullberg, 2000, sid. 62). Eftersom det 

finns en klar underrepresentering av män inom det sociala arbetet är det inte underligt om 

arbetsgivare gärna anställer män. Under gruppintervjun berättade R6 om sin manliga kusin 
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som läser till socionom, hon förklarade att han uttryckt att när han är examinerad kommer ha 

det lättare att få jobb och en bättre lön. Även om respondenterna ser detta som orättvist så 

ansåg de samtidigt det vara positivt att fler män kommer in på arbetsmarknaden utifrån 

klienternas perspektiv, särskilt för de manliga klienterna. Även om män har svårt att etablera 

sig i kvinnodominerade yrken så har de fortfarande lätt att avancera till positioner med bättre 

lön och mer inflytande (Pringel, 1995, sid. 18-20; Brunnberg, 2007, sid. 219).  

     Män i kvinnodominerade yrken anses kunna uppnå ett högre erkännande på sin arbetsplats 

på grund av att de strävar efter framgång i större utsträckning än kvinnor (Kuliks, 1998). I den 

första gruppintervjun ansåg respondenterna att män hade lättare att avancera inom 

organisationen medan respondenterna i den andra gruppintervjun ansåg att det berodde helt på 

individen, oavsett om det var en man eller kvinna. Författarna ser det som både negativt och 

positivt med fler män i yrkeskåren. Dels beskriver litteraturen att män i kvinnodominerade 

yrken har lättare att avancera till högre befattningar och därav högre lön. Men samtidigt anser 

författarna att män behövs för att arbetet ska bli mer jämnt könsfördelat och håller med 

resonemanget i den andra gruppintervjun som menar att det handlar om att ta för sig på 

arbetsplatsen. Författarna tror att det kan bero på att det är en manlig egenskap att vilja göra 

karriär och höja sin yrkesstatus om man relaterar det till biologiska och socialpsykologiska 

utgångspunkter. Exempelvis uppfostringsstrategier där flickor lärs att vara omhändertagande 

och nöjda med sin aktuella position medan pojkar uppfostras till att ta för sig och ta plats. 

Thurén och Sundman (1997) förklarar en utgångspunkt till varför kvinnor är underordnade 

män. Män ses som mer logiska och rationella än kvinnor. Detta utifrån en norm om vad som 

är manligt där män beskrivs som aggressiva medan kvinnor anses styras av känslor och 

intiution (Thurén & Sundman, 1997, ref av Wahl mfl., 2001, sid. 44-45). 

7.3. Slutsats 

Avslutningsvis har det påvisats i analysen att kvinnliga socionomstudenter inte ser begreppet 

yrkesstatus som viktigt, de menar snarare att de valde att utbilda sig till socionomer på grund 

av ett intresse av att hjälpa andra individer. Däremot ansåg de flesta av respondenterna att de 

förtjänar att ses som professionella av andra professioner. Eftersom respondenterna såg 

socionomyrket som kvinnodominerat så såg de positivt på det faktum att fler män söker sig 

till utbildningen och yrket. Även om några även ansåg det vara orättvist att män har det lättare 

att avancera inom yrket och får en bättre lön. Trots detta så såg de till klienternas bästa vilket 

innebär att fler manliga socionomer bör tillkomma.  

     Som förslag till ytterligare forskning anser författarna att det saknas forskning om 

huruvida socionomstudenters syn på professionalitet och yrkesstatus har förändrats efter 

examination. I denna studie upplevde inte respondenterna sig som professionella de ansåg att 

detta skulle ändras när de väl kommit ut i arbetslivet. Det är därför av intresse att undersöka 

om nyexaminerade socionomstudenter känner sig professionella efter att ha varit 

yrkesverksamma en tid.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

1. Bakgrundfakta 

a. Kön? Ålder? 

b. Vart kommer ni ifrån (stad)? 

c. Vad gjorde ni innan ni började studera? 

2. Val av utbildning 

a. Varför valde ni att läsa socionomprogrammet? 

b. Vad vill ni arbeta med och varför? 

c. Varför tror ni att fler kvinnor än män läser till socionom? 

3. Yrke och status 

a. Vad har ni för förväntningar på ert arbete? 

i. Exempelvis hög? lön, position i samhället? 

b. Vad gjorde att ni ville arbeta med socialt arbete? – jfr frågan under 

socionomutbildningen? 

c. Tror ni att det finns någon skillnad mellan socionomyrkena?  

i. Exempelvis status, professionalitet nivå? 

ii. Vilken är den viktigaste orsaken till detta? 

d. Hur viktigt är det för er att inneha en hög status på ert arbete? 

e. Hur tror ni att erat kön påverkar era karriärmöjligheter och status? 

i. Skillnad för en man? 

f. Hur tror ni andra uppfattar er yrkesgrupp? 

4. Professionalitet 

a. Anser ni er vara professionella? 

i. Vid vilken tidpunkt av utbildningen ansåg ni er själva vara 

professionella? 

b. Hur ser ni på begreppet professionell? 

c. Är det någon skillnad på professionellt socialt arbete och annat socialt arbete? 

d. Tror ni andra upplever er som professionella? 

 

 

 
 



 

Rangordning av 100 yrkens status 

Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009)  

Rank  Yrken   

1  Ambassadör   

2  Läkare  

3  Domare (jurist)  

4  Professor  

5 Advokat  

6  Pilot  

7  Verkställande direktör  

8  Forskare  

9  Civilingenjör  

10  Statsråd  

11  Idrottsproffs  

12  Civilekonom  

13  Veterinär  

14  Datakonsult  

15  Filmproducent  

16  Tandläkare  

17  Aktiemäklare  

18  Riksdagsledamot  

19  Ingenjör  

20  Psykolog  

21  Programledare på TV  

22  Skattedirektör  

23  Revisor  

24  Webbdesigner  

25  Journalist  

26  Personalchef  

27  Författare  

28  Officer  

29  Dataoperatör  

30  Reklamare (Art Director)  

31  Skådespelare  

32  Präst  

33  Apotekare  

34  Polis  

35  Banktjänsteman  

36  Brandman  

37  Sociolog  

38  Meteorolog  

39  Fotomodell  

40  Flygvärdinna  

41  Barnmorska  

42  Miljövårdsinspektör  

43  Guldsmed  

44  Gymnasielärare  

45  Kock  



 

46  Sjukgymnast  

47  Rockmusiker  

48 Sjuksköterska  

49  Kronofogde  

50  Konstnär  

51  Skolkurator  

52  Grundskollärare  

53  Reseledare  

54  Akupunktör  

55  Elektriker  

56  Facklig ombudsman  

57  Byggnadsarbetare  

58  Kriminalvårdare  

59  Snickare  

60  Frisör  

61  Socialsekreterare  

62  Trädgårdsmästare  

63  Dansare  

64  Bibliotekarie  

65  Förskollärare  

66  Lokförare  

67  Kosmetolog  

68  Bilmontör  

69  Bagare  

70  Bilreparatör  

71  Lantbrukare  

72  Barnskötare  

73  Skräddare/sömmerska  

74  Kontorssekreterare  

75   Väktare  

78  Undersköterska  

79  Skogsarbetare  

80  Bussförare  

81  Vägarbetare  

82  Fastighetsskötare  

83  Matros  

84  Fiskare  

85  Taxichaufför  

86  Personlig assistent  

87  Vårdbiträde  

88  Affärsbiträde  

89  Postkassörska  

90  Servitör/servitris  

91  Hemvårdsassistent  

92  Vaktmästare  

93  Hamnarbetare  

94  Snabbköpskassörska  

95  Parkarbetare  

96  Biljettkontrollant  

97  Sophämtare  



 

98  Städerska  

99  Gatuköksbiträde  

100  Diskare  
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