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Syftet med den här studien var att belysa socialpedagogens roll inom 

socialtjänsten. Vilka arbetsuppgifter har socialpedagogerna? Vilken roll 

har de i relation till andra yrkesgrupper? Och hur uppfattar de deras egna 

kompetens? Vi valde att avgränsa oss till individer som erhållit en 

filosofisk kandidatexamen inom ungdom- och missbruksvård vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi använde oss av en kvalitativ studie där 

resultatet visade på en intressant bild av respondenternas upplevelser av 

sin situation inom socialtjänsten. Studiens resultat visade på att det inte 

fanns någon förbestämd arbetssituation för personer som jobbar inom 

behandling då såväl titlar och arbetsuppgifter skilde sig, men att samtliga 

såg sin kompetens som ett välkommet inslag inom verksamheten. 

Arbetsuppgifterna var inte svart eller vit, det fanns med andra ord inga 

bestämda arbetsuppgifter utan de påverkades utav flera olika faktorer så 

som personliga, utbildning samt organisatoriska.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iv 

 

 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Maria Alm som genom hela processen 

bidragit med stimulerande diskussioner samt pedagogisk vägledning. Genom att ha 

lyssnat på våra förslag har hon på ett pedagogiskt och professionellt sätt gett oss 

förutsättningarna att planera och genomföra en studie som vi hoppas kommer kunna 

bidra till såväl utbildningen som kommande studenter. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra respondenter som erbjudit sin professionella 

medverkan vid intervjutillfällena. Utan er hade studien aldrig gått att genomföra. 

 

 

 

Växjö  

Mars 2018  

 

Pontus Larsson & Peter Gustafsson 
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1 Inledning 
Socialpedagoger är verksamma inom ett mångprofessionellt fält där flera olika 

utbildningar, såväl akademiska som eftergymnasiala, konkurrerar om och arbetar med 

liknande arbetsuppgifter. Socialpedagogerna är också en av de grupperna som inte har 

en självklar yrkestitel vilket innebär att det inte heller finns en självklar definition av 

vad de förväntas arbeta med. Det är inte ovanligt att socialpedagoger får ett arbete inom 

socialtjänsten. Vi vill därför med den här studien belysa socialpedagogernas roll och 

arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Den grupp som är i fokus är personer som tagit en 

examen vid Linneuniversitetet i Pedagogik inriktning ungdoms- och missbruksvård. 

 

Svensk yrkesklassificering (SSYK, 2012) är ett system för att gruppera individers yrken 

eller arbetsuppgifter. I detta system beskrivs arbetsuppgifterna för en socialpedagog 

bl.a. vara behandling och rehabilitering av klienter och patienter inom psykiatrisk vård, 

missbruks- och kriminalvård. I SSYK (2012) kategoriseras socialpedagoger in i en 

yrkesgrupp tillsammans med b.la. behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och 

behandlingssamordnare. Totalt består gruppen av närmare 53 olika yrkestitlar. Liknade 

resultat framgår i Alms (2011) rapport där personer som tagit en examen vid 

universitetsutbildningen Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård tillfrågades 

om vilka yrkestitlar de hade i sitt nuvarande arbete. Av 142 som svarat uppgavs 46 olika 

titlar. Detta visar att det inte finns en självklar koppling mellan utbildning och yrkestitel, 

som t.ex. när det gäller sjuksköterskor och läkare där utbildning och yrkestitel ofta är 

den samma. I och med avsaknaden av en specifik yrkestitel saknas också en klar 

definition av arbetsuppgifterna och det blir därför intressant att undersöka hur 

socialpedagoger inom socialtjänsten uppfattar och erfar sin roll och sina arbetsuppgifter. 

 

I takt med utbildningspolitiska reformer och högskolans expansion har resulterat i att 

det skett en ökning bland personer som väljer att studera högskolebaserade 

professionsutbildningar (Jonnergård, Funck och Wolmesjö 2008). Det har även skett en 

ökning av yrken vilka blivit professionaliserade då det skett en etablering av 

akademiska ämnen som t.ex. vårdvetenskap och socialt arbete och andra ämnen med 

egna forskningsområden och forskningsutbildningar. Forskningen har i syfte att höja 

kvalitéten i yrkesutövningen och stärka forskningsanknytningen av grundutbildningen. 

Ur professionernas synvinkel är det även gynnande då det stärker den enskilda 

professioners legitimitet, kunskapskontroll, status, utbildning och yrkespraktik. 

(Dellgran, 2015). Jonnergård, Funck och Wolmesjö (2008) menar också att det är 

attraktivt att som yrkesgrupp vara en profession vilket även innebär att begreppet är 

positivt laddat. 

 

Vad kännetecknar då en profession? Enligt Brante (2009) är professioner yrken som 

utgår ifrån vetenskaplig forskning i sina verksamheter och som oftast erhålls via högre 

utbildningsnivåer som exempelvis universitet och högskola. Professionellas kompetens 

garanteras genom examina, en handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten, 

utförandet av tjänster för det allmänna bästa och en yrkessammanslutning som 

organiserar medlemmarna (Brante, 2009).  Något som också brukar betraktas som 

typiskt för en profession är att man i kraft av sin utbildning har monopol på att utföra 

vissa arbetsuppgifter. 

 

Idag finns det flera olika yrkesgrupper som definierar sig själva som professioner som 

t.ex. de klassiska professionerna som bland annat inbegriper läkare, advokater och 

präster. I takt med välfärdssamhällets framväxt tillkom en ny professionsform, 

semiprofessionerna som innehåller yrkesgrupper som polis, lärare och bibliotekarier 
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(Jonnergård, Funck och Wolmesjö .2008). Semiprofessionerna är yrken vilka delvis har 

de attribut som det går att finna bland de klassiska professionerna, men inte i lika hög 

utsträckning. Exempel på semiprofessionerna är lärare i skolan, socialarbetare och 

sjuksköterskor. Gemensamt för både klassiska- och semiprofessioner är att de erhåller 

en relativt hög status samt prestige vilket därför enligt Brante (2009) kan definieras som 

akademisk förankrad samt hög status. Det finns också en grupp yrken som Brante 

(2009) benämner för sk pre- professioner. Det handlar om professioner i vardande, dvs 

yrkesgrupper som relativt nyligen förlagts till universitet och högskolor. Dessa nya 

yrken kan dels uppstå på grund av att arbetslivet blivit allt mer specialiserat eller att nya 

yrken uppstått. Utbildningen till socialpedagog vid Linnéuniversitet kan sägas vara en 

sådan pre-professionell utbildning. Konsekvenserna av detta kan vara att det inte ännu 

finns ett yrkesområde som socialpedagoger kan kallas som ”sitt”, vilket i sin tur kan 

göra att socialpedagogens roll och arbetsuppgifter blir otydlig.   

 

När det gäller utbildning till socialpedagoger finns utbildningar på både eftergymnasial 

och högskolenivå. Socialpedagogutbildning på högskolenivå finns i dag vid Högskolan 

väst och vid Linnéuniversitetet. Det finns också ett antal socialpedagogiska utbildningar 

i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. I den här studien har vi 

valt att avgränsa oss till personer som erhållit en filosofisk kandidatexamen inom 

socialpedagogik med inriktning ungdom- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Tidigare har utbildningen benämnts behandlingspedagogik, men från och med 

2016 ligger fokus numera på socialpedagogik.  

 

I Alms studie (2011) visar resultatet på en spridning av yrkestitlar bland tidigare 

studenter från ungdom- och missbruksvårdsprogrammet. De tidigare studenterna 

menade att avsaknaden av en specifik yrkestitel ledde till bristande yrkeslegitimitet. 

Främst i relation till andra utbildningar som konkurrerar inom samma 

verksamhetsområde. Socialtjänsten är en verksamhet där socialpedagoger och deras 

kunskap möter andra professioner med liknande eller annan kunskap.  Finns det 

arbetsuppgifter som socialpedagoger är speciellt lämpade för i kraft av sin utbildning 

och vice versa, uppgifter som är förbehållna andra professioner? Hur upplever 

socialpedagoger att deras kompetens möter förväntningarna från arbetsplatsen samt 

chefer och kollegor?  

 

2 Bakgrund 

2.1 Socialpedagogikens historia i Sverige 

I Sverige kan socialpedagogik som begrepp spåras tillbaka till början av 1900-talet. 

Detta i form av en 6 månaders kurs för föreståndare inom fattigvården och 

barnavårdsinstitutioner. Den genomfördes av svenska fattigvårdsförbundet. 

Anledningen var de mycket dåliga förhållanden som rådde i dåtidens fattigvård. 

(Cederlund & Berglund, 2017). 

 

Under åren som följde fick socialpedagogik med jämna mellanrum starkare 

uppmärksamhet inom forskning fram till 1953. Den första treåriga utbildningen startade 

vid sociala barnavårdsseminariet i Stockholm, sex år senare infördes befattningen 

socialpedagog. Under 1998 integrerades de flesta socialpedagogiska utbildningarna med 

socionomprogrammet, detta för att öka den akademiska statusen på 

socionomutbildningen. 2017 finns det socialpedagogiska programmet vid Högskolan 

Väst i Trollhättan och även som filial i Västervik som också tillhör Högskolan Väst. 
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Socialpedagogik finns även på yrkeshögskolor, folkhögskolor och som enstaka 

högskolekurser. (Cederlund & Berglund, 2017). 

 

Sverige är inte ensamt om att använda sig av socialpedagogik. Teorin och tanken om 

socialpedagogik härstammar ifrån Tyskland. Under 1900-talet kom allt fler teorier om 

socialpedagogik från tyska pedagoger. Hämäläinen (2003) beskriver socialpedagogik 

som ett koncept som ännu inte riktigt fått fäste överallt i världen, men att flera länder 

använder metoder i det sociala arbetet som går att jämföra med socialpedagogik. 

 

2.2 Socialpedagogik som begrepp 

Det socialpedagogiska perspektivet användes långt innan man började använda 

begreppet ”socialpedagogik” och har använts för att finna pedagogiska lösningar på 

sociala problem, Hämäläinen (2003) menar att det är svårt att precisera exakt vad 

yrkesområdet socialt arbete innebär då det används i flera olika kontexter. 

Socialpedagogik både ses som en allmän teori om pedagogik, men även som en teori 

om den enskilda individens utveckling. Under 1920-talet utvecklade tysken Herman 

Nohl tillsammans med sina kollegor socialpedagogiken till en disciplin som byggde på 

att praktiskt hjälpa andra människor. Efter andra världskriget slut tog sig 

socialpedagogiken nya uttrycksformer präglat av kritisk hermeneutik och kritisk teori. 

Flera europeiska länder hade redan innan kriget anammat det socialpedagogiska 

perspektivet, men efter kriget spred sig konceptet ytterligare. Hämäläinen (2003) menar 

dock att det skiljer sig från land till land hur det socialpedagogiska konceptet yttrar sig 

pga. dess praktiska och intellektuella innehåll, men även för att det finns olika nationella 

traditioner för socialpedagogiken. 

 

Socialarbetare inom fältet socialt arbete kan även specialisera sig inom ämnet via olika 

utbildningsinstanser, det innebär dock inte enligt Hämäläinen (2003) att det inte skulle 

kunna skapas en profession baserad på socialpedagogik. Hämäläinen (2003) hänvisar 

till hur Psykologi inte endast behöver studeras av psykologer och menar därför att 

socialpedagogik mycket väl har möjlighet till att skapa en egen profession (Hämäläinen 

2003).  

   

2.3 Socialpedagogik i ett internationellt perspektiv 

Det finns likheter och skillnader gällande Socialpedagogik mellan nordiska länder, 

Hämäläinen och Eriksson (2016) menar att det finns stora likheter mellan 

socialpedagoger i Finland och Sverige. Författarna menar dock att båda fälten befinner 

sig i riskzonen för att försvinna. Detta beror främst på att fältet socialpedagogik i båda 

fallen är relativt små jämfört med andra. Utifrån en akademisk synvinkel så har 

socialpedagoger högre status i Finland än vad de har i Sverige. Det beror främst på att 

socialpedagogik i Sverige oftast bedrivs i s.k. yrkesutbildningar vilket saknar akademisk 

grund. Det har också i Sverige skett en förflyttning inom socialpedagogik över tid, där 

fokus från början låg på barn och ungdomar, till att idag täcka alla åldrar (Hämäläinen 

och Eriksson, 2016). 

 

Även runt om i andra delar av Europa har Socialpedagogik haft stor betydelse inom det 

professionella sociala arbetet både på organisatorisk och som disciplin. Hämäläinen 

(2003) menar att det socialpedagogiska konceptet är grunden i flera olika teorier och 

traditioner kopplade till socialt arbete. Det är med socialpedagogikens medverkan som 

det blir möjligt att driva olika organisationer som arbetar med människor på grund av 

den mångsidighet den erbjuder. Hämäläinen (2003) menar att socialpedagogik inte bara 
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ska ses som en strategi som endast en verksamhet kan luta sig mot utan det är ett 

förhållningssätt och metod som är brukbar inom många olika branscher och ett bra 

forskningsämne. 

 

2.4 Socialpedagogik som kunskapsämne 

Att arbeta inom socialtjänsten gör det möjligt att förändra människors livssituation. Det 

finns en uppsjö av olika sätt att arbeta med personer man som socialpedagog möter. 

Berglund och Cederlund (2017) lyfter fram den socialpedagogiska grundläggande 

helhetssynen. Synen lutar sig mot individen och samhället och har sitt ursprung inom 

socialpsykologisk teori samt den pedagogiska metodiken. Socialpedagogiken syftar 

också till gemenskap, delaktighet och kvalifikation. Författarna menar att inom ett 

socialpedagogiskt perspektiv ser man lärande och identitetsutveckling som två 

sammanflätande processer. Synsättet syftar till att integrera flera olika områden där 

inget är statiskt eller förutbestämt. Detta präglar även arbetet inom socialtjänsten där det 

ständigt uppstår nya möten såväl med kollegor som med klienter vilka befinner sig i 

olika situationer. Berglund och Cederlund (2017) menar att processer aldrig sker i ett 

tomrum, utan blir istället ett konstaterande att människor formas och skapas i mötet med 

andra. Individens kunskap om världen kommer genom språklig kontakt med andra 

individer. Det innebär att den socialpedagogiska betydelsen skapas i sociala 

konstruktioner. Individer kan därmed inte undgå att ständigt kommunicera med andra. 

Det sker vanligen genom verbal kommunikation och icke-verbal i form av kroppsspråk 

och liknande (Berglund & Berglund, 2017).  

 

2.5 Socialpedagogikens relation till socialt arbete 

Föreliggande studie syftar till att undersöka socialpedagogernas roll inom socialtjänsten. 

Socialtjänsten ingår som en del av verksamheterna inom fältet socialt arbete som i sin 

tur är ett mångprofessionellt fält, där socialpedagogerna utgör ett av flera andra yrken. 

Socialt arbete kan användas som disciplin, men även som yrkesområde. Hämeläinen 

(2003) diskuterar kring de båda begreppen och menar bland annat att fältet socialt 

arbete är ett mångprofessionsfält, socialpedagog är en del av flera andra yrken och 

utbildningar som tillsammans skapar fältet socialt arbete. Hämeläinen (2003) skriver i 

artikeln ”The Concept of Social Pedagogy in the Field of Social Work” att de flest 

menar att det finns betydande skillnader mellan socialpedagogik och socialt arbete, men 

att det finns flera forskare i de tysktalande områdena som hävdar att det är två 

traditioner som nu i det moderna sociala arbetet växt ihop med varandra. 

 

Två yrkesgrupper som finns inom socialt arbete är socialpedagoger och socionomer. Det 

behöver dock inte finnas någon skillnad vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter är men 

tillsammans bidrar dem mot ett gemensamt mål. Den teoretiska frågan om relationen 

mellan socialpedagogik och socialt arbete har lösts i praktiken i alla de länder där de 

båda begreppen används då olika typer av lösningar har utvecklats för att bestämma 

förhållandet mellan de två begreppen. Socialpedagogik och socialt arbete kan inte 

beskrivas på ett enkelt sätt. Det ena utesluter inte det andra. Hämäläinen (2003) menar 

att problemet med att beskriva förhållandet mellan de båda begreppen istället uppstår 

för att socialpedagogik och socialt arbete inte ses som parallella begrepp som ligger på 

samma teoretiska nivå. Därför går det inte att varken ersätta det ena med det andra eller 

att de ska gå att komplettera varandra. Det ska dock tilläggas att trots svårigheterna med 

att beskriva begreppens relationer till varandra ur en teoretisk synvinkel så är det två 

traditioner som håller på att sammanfogas och att det inte längre finns någon signifikant 

skillnad mellan socialpedagogik och socialt arbete (Hämäläinen 2003). Detta 
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resonemang skulle kunna stödja tanken om att socialpedagoger bör ha en tydlig roll 

inom socialt arbete. 

 

Socialarbetare inom fältet socialt arbete kan även specialisera sig inom ämnet via olika 

utbildningsinstanser, det innebär dock inte enligt Hämäläinen (2003) att det inte skulle 

kunna skapas en profession baserad på socialpedagogik. Hämäläinen (2003) hänvisar 

till hur Psykologi inte endast behöver studeras av psykologer och menar därför att 

socialpedagogik mycket väl har möjlighet till att skapa en egen profession (Hämäläinen 

2003).  

 

2.6 Socialpedagogens verksamhetsfält, yrkestitlar och kompetens 

Inom socialtjänstens inriktade verksamheter finns personal med varierande utbildningar 

både som t.ex. socialpedagoger, behandlingspedagoger, socionomer, men även 

undersköterskor och familjebehandlare etc. socialtjänstens verksamhet är ett 

mångprofessionellt fält där utbildningen inte alltid bidrar till en tydlig koppling 

yrkestitel Alms (2011) studie visar på att socialpedagogers arbetsuppgifter inte alltid går 

att definiera utifrån yrkestiteln då det finns flera sätt att klassificera yrkestitlarna på. 

”Behandling” är t.ex. ett vanligt begrepp som ofta ingår i titlarna som t.ex. behandlings-

assistent eller pedagog, men även familje- och ungdomsbehandlare. Likadant är det 

även med begreppen utredning, missbruk och boende som ofta är med i yrkestitlarna, 

men enligt Alms (2011) studie är begreppet behandling särskilt dominerande. Nästan 

hälften av Alms (2011) respondenter visade sig ha ordet behandling i sin yrkestitel.  

 

Tidigare studenter som gått programmet svarar i Alms (2011) studie att nästan hälften 

hade som huvuduppgift att arbeta med ungdomar, nästan en tredjedel arbetade med 

vuxna med missbruksproblematik. Arbetsuppgifterna ligger därför i linje med den 

kompetens utbildningens erbjuder. Dock visar det sig att när det gäller yrkestitlar var 

det bara ett fåtal personer hade en titel som visade på att de arbetade primärt med 

missbruksproblematik vilket Alm (2011) belyser att det inte alltid syns i yrkestiteln att 

man arbetar med missbruksproblematik.  

 

 
2.6.1 Begreppet kompetens 

Arbetsuppgifterna varierar inom socialtjänsten där det ställs krav på yrkesutövarens 

kompetens. Det finns ingen given utbildning som har patent på yrkestiteln utan enligt 

Kap 3 § 3 i socialtjänstlagen (2001:453) finns endast krav på lämplig utbildning och 

erfarenhet. Yrkeskunnande och kvalifikation är tillsammans med kompetens enligt 

Ellström 1992) besläktade och tillhör samma begreppsfamilj. Den definitionen av 

begreppet kompetens Ellström (1992) använder avser individens potentiella 

handlingsförmåga i relation till en specifik situation, uppgift eller kontext. Med det 

menas förmågan att utföra ett arbete på ett framgångsrikt sätt enligt sina egna, men även 

andras kriterier. I utförandet av ett arbete ingår även förmågan att utnyttja, identifiera 

och helst även utvidga handling-, tolknings-, och värderingsutrymmet vilket arbetet 

erbjuder (Ellström 1992).  

 

Socialtjänsten bedriver olika verksamheter där såväl arbetsuppgifter och kompetens 

skiljer sig åt. Ett tydligt exempel på hur kompetensskillnader kan se ut inom 

socialtjänsten är hur arbetet med klienter ser ut. Där handläggare har en större juridisk 

kunskap än socialpedagogerna. Socionomer har även en längre utbildning. Ellström 

(1992) menar att de välutbildade i en högre grad erbjuds möjligheter till 

kompetenshöjande lärande i form av personalutbildning medan de med en kort 
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grundläggande utbildning inte allas får samma förutsättningar. En orsak Ellström (1992) 

pekar på är att personal med en kort utbildning även oftast har ensidiga och 

innehållsfattiga arbetsuppgifter där det inte finns utrymme för ett mer kompetensinriktat 

lärande. 

 

Socialpedagoger erhåller genom sin utbildning teoretiskkunskap och kompetens att 

utföra sina arbetsuppgifter. Lärandet fortsätter sedan på arbetsplatsen genom praktiskt 

utövande tillsammans med kollegor eller i mötet med klienter och blir en extra grund 

för socialpedagogen att bygga sin professionalitet på. En viktig del av arbetslivets 

kompetensutveckling menar Ellström (1992) är det informella lärandet vilket sker på en 

daglig basis. Ellström (1992) menar att den diskrepans vilken finns mellan de höga 

kvalifikationskraven och den tämligen låga formella utbildningsnivån som finns t.ex. 

inom många svenska industribranscher vilket visar på att kompetensen många anställda 

har kommer inte från det vanliga utbildningssystemet. Detta skiljer sig emot 

socialtjänsten där det ofta tillskillnad från industrin ställs krav på utbildning (Kap 3 § 3 

SoL 2001:453). Att behoven av att upprätthålla, bredda och fördjupa den tidigare 

förvärvade kompetensen växer menar Ellström (1992) är något som visar på det 

informella lärandets betydelse 

 

 
2.6.2 Socialpedagogens arbetsuppgifter efter examen  

Socialpedagogens arbetsuppgifter varierar beroende på inom vilken verksamhet man 

arbetar. Arbetet med klienterna och deras problematik ställer höga krav på 

socialpedagogens kompetens och utbildning. Trots en examen finns det fortfarande 

kunskapsglapp som bland annat Alm (2011) visar i sin studie om kunskapsbristen inom 

missbruksvård i Sverige. Detta inbegriper grundutbildningar som berör beroende-och 

missbruksvård. Bristerna beror bland annat på att verksamheterna saknar personal med 

en utbildning som matchar arbetsuppgifterna, men även att grundutbildningar som t.ex. 

psykologer, socionomer, sjuksköterskor och läkare inte har tillräckligt mycket kunskap 

om missbruk och beroende (Alm 2011). Det är inte bara inom grundutbildningarna det 

finns brister, utan även fortbildningar saknar innehåll för att täcka behovet. Alm (2011) 

beskriver att det är ett möjligt resultat av att möjligheterna till kompentensutveckling är 

begränsad då universiteten idag nästan aldrig erbjuder de professionella en specifik 

utbildning inom missbruk- och beroendevård. Alm (2011) menar att socialpedagogens 

behandlingsarbete ska ses som lärande där människans möjlighet till förändring och 

utveckling ska betonas. Den viktigaste arbetsuppgiften är att främja individen genom att 

använda sig av stödsamtal och av MI (motiverande samtal). Själva lärandet sker i det 

här fallet i pedagogiska möten. 

 

Bland de tidigare studenterna som deltagit i Alms (2011) studie och som erhållit en 

examen i pedagogik ungdom- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet framhävs 

vanliga arbetsuppgifter som nätverksarbete, MI, Miljöterapi, förebyggande arbete och 

stödsamtal. Den absolut vanligaste arbetsuppgiften var MI och därefter stödsamtal. 

Utöver dessa samtalsmetoder visade sig det även vara viktigt att kunna samarbeta och 

att samtala med personer vilka befann sig i utsatta situationer, men även att förståelsen 

av människans utveckling, tänka kritiskt och problemlösning visade sig vara viktiga 

kunskaper/färdigheter (Alm 2011). De tidigare studenterna ansåg även att deras 

vanligaste arbetsuppgifter var värdefulla då de menade att samtala i utsatta situationer, 

samarbeta, förstå hur människor utvecklas och förändras samt kunna tolka olika sociala 

situationer dessutom var de högst värderade attributen. En färdighet som respondenterna 

inte värdesatte högt var att göra utredningar. Det stämmer överens med den 
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behandlingspedagogiska plattformen vilken tidigare användes vid Ungdom- och 

missbruksvårdsprogrammet (Alm 2011).  

 

 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Skillnad mellan utbildad och outbildad personal 

Personal inom socialtjänsten har allt som oftast en utbildning antingen eftergymnasial 

eller akademisk. Socialtjänstlagen kräver också att professionella som utför tjänsterna 

ska inneha en utbildning (Kap 3 § 3 SoL 2001:453). Att ha en utbildning leder ofta till 

större kunskap och kompetens hos utövaren. Att kunna applicera forskning till det 

praktiska arbetet visar sig i Dhooper, Surjit m.fl. (1990) studie där syftet var att 

undersöka om personer med utbildning inom socialt arbete lämpade sig bättre än 

personer utan. Resultatet visade på att ju högre utbildning du hade desto bättre lämpad 

vad personen att arbeta inom socialt arbete. De professionella socialarbetarna på Nya 

Zeeland har en uppfattning av att det sociala arbetet undervärderas och därför ses de 

professionellas monopol inom socialt arbete som en symbol för såväl prestige som makt 

inom verksamheten, men även för den breda allmänheten (Beddoes, 2013). Huruvida 

utbildningen i sig avgör om personer är lämpade eller inte kan tolkas på olika sätt. Ur ett 

Internationellt perspektiv ser det sociala arbetet annorlunda ut t.ex. i Amerika används 

frivillighetsorganisationer i större utsträckning är i Sverige. I dessa organisationer finner 

man utövare som kan benämnas ”para-professionella” Inom detta område ryms t.ex. 

lärarassistenter, läkare assistenter och andra socialarbetare som ofta heller inte har den 

utbildning som finns bland de professionella. Durlaks (1979) amerikanska studie 

undersöker effektiviteten mellan de professionella och pre-professionell. Utifrån 42 

olika studier visar det övergripande resultaten på att det är gynnande att använda sig av 

para-professionella. Bland annat hänvisar författaren till Sheldons (1964) studie där det 

visat sig att en av de två para-professionella grupperna inom vården var jämbördig med 

de professionella. Durlak (1979) menar att det bara var I Levitz och Stunkards (1974) 

resultat som visade på att de professionella hade en betydligt högre effektivitet än de 

preprofessionella. Durlak (1979) menar att 28 stycken av studierna inte visade på någon 

signifikant skillnad mellan behandlarna. Däremot visade 12 stycken studier att de 

preprofessionella var signifikant mer effektiva än de professionella. De jämförande 

studierna visade på ett resultat där de pre-professionella kunde uppnå samma resultat 

som de professionella med högre utbildning eller I vissa fall signifikant bättre än de 

med vilka anses vara professionella (Durlak 1979) 

 

 

3.2 Samverkan mellan professioner i olika verksamheter 

Inom ett så komplext område som socialtjänsten där man möter människor med olika 

behov måste man samarbeta med andra professioner. Denna samverkan kan dels ske 

inom en arbetsgrupp och dels mellan organisationer. I detta samarbete kan olika 

professioner ha olika status som får betydelse för vilket inflytande respektive profession 

får på beslutsprocessen. Man kan i detta sammanhang diskutera huruvida samverkan 

sker utifrån symmetrisk och asymmetriska relationer, dvs. om professioner betraktar 

varandra som jämbördiga eller om någon profession uppfattar sig överordnad den andre.  

I en studie av Bell (2001) där 151 yrkesverksamma observerades i 15 olika grupper 

visade det sig att mängden kommunikation från de olika individerna påverkades av en 

rad olika faktorer, inklusive deras status både i och utanför gruppen, deras roll i gruppen 
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samt att storleken på gruppen och hur den var sammansatt var också faktorer som 

spelade roll. Just statusen visade sig dessutom vara en av de faktorer som påverkade 

individernas deltagande på mötena. 

 

Det finns inga givna faktorer som avgör hur gruppdynamiken fungerar inom 

socialtjänsten. Professionella arbetar ofta i grupper och det är många individer ska 

komma till tals. Det finns faktorer som påverkar samverkan både positivt och negativt. I 

en svensk studie av Thylefors m.fl. (1999) om hur samarbetet mellan olika professioner 

fungerar i neuropediatriska habiliteringsteam visar det att de största hindren under deras 

möten var olika brister. Brist på struktur, tid, disciplin samt otydlig agenda och 

bristfälligt ledarskap. Men i frågan om att kunna utrycka sig kände majoriteten att de 

hade goda möjligheter att uttrycka sina åsikter och över hälften av de tillfrågade ansåg 

att de kunde utmana andras åsikter. Var tredje mötesdeltagare ansåg att en specifik 

yrkesgrupp dominerade mötet (Thylefors et al 1999). Toselands m.fl. (1987) visar på 

liknande resultat men med undantag för upplevelsen av stöd och råd från kollegor. I 

deras brittiska studie angående arbetet under behandlingskonferenser svarar 52 % av 

deltagarna uppgav att de var mycket nöjda med arbetet. Av de tillfrågade svarade 8 % 

att de var missnöjda. Återkommande var här, likt den svenska studien, tidsbristen. 

Fördelar i den brittiska studien var bland annat att de kunde lära av varandra, ge stöd till 

varandra och tydligt visa på vem som ansvarade för vilken uppgift. 

 

Inom socialtjänsten kan man arbeta med olika uppdrag. Såväl behandling som omsorg. 

En viss statusskillnad följer beroende på vilken vad och vilka den professionella väljer 

att arbeta med. Där frågor som lön och arbetsuppgifter utmärker sig. Dellgran och 

Höjers (2004) fastslår att det finns en tydlig hierarkisk statusordning. Det framgår att de 

individer vilka arbetar med psykoterapi, forskning och utbildning har en signifikant 

högre status än den personal som arbetar med kriminella, fattiga, handikappade och 

äldre. Vad som inte framgår i Dellgran och Höjers (2004) resultat, men som författarna 

ändå belyser är att arbetet inom barnpsykiatrin har en relativt hög intern status. 

Lönenivån visar sig också vara en avgörande faktor inom statusskillnader. En avvikelse 

från mönstret som Dellgran och Höjer (2004) finner intressant är att de socionomer 

vilka jobbar inom omsorgen har en lön på den genomsnittliga nivån. Anmärkningsvärt 

menar författarna är att arbetet inom omsorgen har en signifikant lägre status, men även 

för att den lönenivån är förhållandevis låg bland de andra yrkeskategorierna inom t.ex. 

äldreomsorgen. Slutsatsen Dellgran och Höjer (2004) gör, som de menar inte är 

överraskande, är att det finns en obalanserad professionalisering. Framför allt områdena 

inom familjerådgivning och terapi samt utbildning och forskning visar sig vara mer 

professionaliserade i de avseenden vilka författarna undersökt. 

 

 

Socialpedagoger inom socialtjänsten arbetar som vi tidigare nämnt ofta tillsammans 

med andra professioner. Hur samarbetet uppfattas av parterna är viktigt i frågan om hur 

konflikter handskas med och hur det gestaltar sig. Brantes (2015) undersökning 

beskriver bland annat hur behandlingspersonal samarbetar i stor utsträckning med 

socionomer inom socialtjänsten. Men att dem i samarbete upplever sig underordnade 

socionomer i samma höga grad som upplevelsen gentemot chefer. De konflikter som 

uppstår sker mellan behandlare och socionomer, således kan relationen mellan dessa 

beskrivas som ett asymmetriskt par med behandlaren som den underordnade parten 

(Brante m.fl. 2015). 
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Trots en spridning bland yrkestitlar där ingen har en fast arbetsuppgift kan ibland 

utbildningar ge personer en s.k. ”för tur” till olika arbetsuppgifter t.ex. socialpedagoger 

med missbruksinriktning kan förslagsvis ägna sig mest åt klienter med en beroende- 

eller missbruksproblematik. Det hindrar dock inte personal med t.ex. 

socionomutbildning från att utföra samma arbete. I Bolins (2011) Studie syftar till att 

studera hur arbetsfördelningen på en resursskola ser ut mellan socialarbetare och lärare. 

För personalen på resursskolan blir både planering på kort- och lång sikt en betydande 

arbetsuppgift och en del av hur arbetet struktureras på skolan. Resultatet av studien 

visar på ett mönster när det gäller planering och ansvar för aktiviteter som görs på 

skolan. Den profession som planerar aktiviteten är också ansvarig för resultatet, men 

lämnar utrymme för andra professioner att utföra aktiviteten. Det innebär att vid t.ex. 

akut sjukdom eller andra händelser som gör att den ansvariga tvingas göra ändringar i 

planeringen av aktiviteten. Istället ger möjlighet för personal som har tid att genomföra 

aktiviteten. Socialarbetare kan därför utföra lärarnas arbete och vice versa samtidigt som 

ansvaret fortfarande ligger på den ursprungliga parten (Bolin, 2011). I relationen mellan 

de båda professionerna finner Bolin (2011) att de i hög grad är beroende av varandra när 

de gäller att utföra sitt uppdrag på skolan. Ett s.k. ömsesidigt relationsberoende som 

skapar en något jämn maktbalans. Professionerna har makten att ”göra” så att 

samarbetet fungerar men också makten att försvåra det. Organisationen eller 

verksamheten spelar därför roll för hur kollegor uppfattar samverkan mellan varandra. 

Där Brantes (2015) och Bolins (2011) studier visar på olika resultat. 

 

Då samverkan är viktig blir det också en fråga om hur professionerna ser på sitt och 

andras yrken. Förväntningar på hur och vad andra ska göra ökar chansen till bättre 

kommunikation mellan professionerna. I Hyllanders (2011) studie angående 

elevteamets roll i skolan studerar forskaren hur de olika professionerna uppfattar sina 

samt andra yrken. Samt vilken roll och vilka förväntningar som finns på dem. I studien 

intervjuades olika professioner som kan ingå i ett elevhälsoteam så som 

specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer etc. Resultatet visar att samtliga 

professionerna förutom skolläkare och rektorer har en klar syn på vad deras uppdrag går 

ut på och består av. 

 

Rektorernas syn på sin uppgift skiljde sig mellan att antingen leda arbetet eller att stå 

utanför och där av låta arbetet bli diffust. Lärare ansåg elevteamet som ett externt team 

som ansvarade för sig själva och arbetade vid sidan av lärarna. Kuratorer, 

specialpedagoger och psykologer ansåg sig alla bidra med kompetens och menade att 

deras utbildningar gav dem förutsättningar att arbeta med många olika arbetsuppgifter. 

(Hyllander, 2011)  

 

Förväntningarna bland professionerna angående de andras uppdrag återspeglade bland 

annat att lärarna förväntade sig att det skulle hända något med de ärenden som togs upp 

i teamet. Samtidigt som professionerna inte förväntade sig vad de kallade för snabba 

utryckningar. Rektorerna hade höga förväntningar i avseendet av att leda gruppen. 

Vidare rådde det olika uppfattningar gällande de olika professionernas syn på varandras 

uppdrag inom teamet (Hyllander, 2011). Det visar sig att det bör finnas en tydlig 

kommunikation där förväntningarna är ömsesidig från såväl kollegor som högre 

uppsatta. Så samtliga arbetar mot samma mål och efter samma förutsättningar. 

 

Då flera yrkesgrupper befinner sig inom samma verksamhet blir kontakten mellan dem 

viktig. Att alla kan samtala med varandra utifrån samma förutsättningar ger skapar ett 

gott arbetsklimat och goda relationer som gynnar verksamheten. Det är inte ovanligt att 
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olika verksamheter inom socialtjänsten bedrivs på olika platser inom en kommun. Den 

empiriska studien Hjelte (2005) genomfört tittar närmare på förhållandena mellan olika 

yrkesgrupper inom skola och barnomsorg. Resultatet pekade på en mer frekvent kontakt 

mellan lärare, förskollärare och fritidspedagoger i jämförelse med andra yrkesgrupper 

inom förskola och skola eller barnomsorg där resultatet istället pekade på att kontakten 

skedde i mindre frekvens.  

 

Organisatoriska och geografiska villkor var betydande påverkansfaktorer när det gällde 

relationen mellan yrkesgrupper. I synnerlighet i relationen mellan de olika grupperna 

vid skolenheterna. Det geografiska läget underlättade samarbetet. En tredje bidragande 

faktor till kommunikationen och samarbetet var att de arbetslag som befanns sig på 

skolan innehöll representanter ifrån samtliga yrkesgrupper på skolan (Hjelte, 2005) 

 

Förhållandena är inte alltid svart eller vit. På arbetsplatsen eller inom verksamheten och 

organisationen ser ut på olika sätt och påverkar varandra annorlunda. Relationer mellan 

olika professionella grupper skiljer sig där av också åt. Hjeltes (2005) resultat visar på 

såväl asymmetriska relationer som symmetriska relationer mellan de olika 

professionerna. Även här spelade organisatoriska och strukturella villkor som påverkade 

relationerna så som lön, arbetstid etc. Maktförhållanden återfanns bland de olika 

yrkesgrupperna men varierade. Mellan förskollärare och lärare var relationen relativt 

symmetrisk. Båda grupperna upplevde att de hade lika stor grad av inflytande i 

samarbetet. Exempel på asymmetriska relationer visade sig förekomma bland 

fritidspedagoger och lärare. Hjelte (2005) menar att fritidspedagogerna upplevde sig 

själva som underordnade lärarna. Det var lärarna som bestämde förutsättningarna för 

samarbetet mellan professionerna. Ett annat resultat som återspeglade asymmetrin var 

att fritidspedagogerna arbetade i skolan, men lärarna arbetade inte i 

fritidshemsverksamheten. Samarbetet hade, som tidigare nämnts, sin utgångspunkt i 

lärarnas arbete men det fanns även ibland tendenser till symmetriska förhållanden, om 

så bara situationsbaserade. Främst när det gällde att genom yrkeskompetenser 

komplettera varandra (Hjelte, 2005). 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie syftar till att ge läsaren en ökad kunskap och förståelse för hur 

socialpedagoger inom socialtjänsten uppfattar sin grundutbildning och kompetens i 

relation till andra yrkesgrupper. Vi har därför valt att använda oss av professionsteori 

för att belysa hur de ser på sina arbetsuppgifter, sin yrkesroll och sin status. I det 

kommande avsnittet kommer vi därför att belysa vår teoretiska utgångspunkt och hur 

den har relevans för studiens ämne. Professionsteorin berör bl.a. begrepp som 

professioner, jurisdiktion, autonomi och status och handlar mycket om hur en olika 

yrkesgrupper tar sig an och kopplas till olika yrkesområden. 

 

4.1 Vad kännetecknar en profession?  

Professioner är yrken som utgår ifrån vetenskaplig forskning i sina verksamheter och 

som oftast erhålls via högre utbildningsnivåer som exempelvis universitet och högskola, 

då det efter avslutad studie erhålls en form av diplom eller annan typ av bevis på 

genomförd utbildning. En välkänd definition av professioner är den Millerson (1964) 

beskriver som användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap, 

utbildning och träning i dessa färdigheter, professionellas kompetens garanteras genom 

examina, en handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten, utförandet av tjänster för 
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det allmänna bästa och en yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna (Brante, 

2009) 

Professionerna ses även som samhällets ”spjutspetsar” (Brante, 2009) och förväntas 

bära upp verksamheten (Dellgran, 2015). Enligt Brante (2009) utgör professionerna 15 

till 20 procent av arbetskraften och har de senaste decennierna expanderat i både mängd 

och antal arbetsuppgifter. Begreppet ”profession” anses även idag vara positivt 

värdeladdat och används även i syften att marknadsföra kompetenser och tjänster 

(Brante, 2009). Dellgran (2015.) menar dock att det även innebär ett ansvar då samhället 

förlitar sig på att människor kan lägga livsavgörande beslut i händerna på 

professionerna.  Alvin Goulden, men även andra teoretiker menade att professionerna 

växte fram efter massutbildningen i början av 60-talet och en samhällsklass med 

intellektuella och professionella blev kontentan (Brante, 2009). Brante (2009) citerar 

Abbot i beskrivningen av professioner: ”Professionerna dominerar vår värld. De läker 

våra kroppar, mäter våra profiter, räddar våra själar” (Abbott 1988: 1)” 

 

Definitionerna av professioner bygger på att dela in de aktuella yrkena i olika nivåer. 

Det talas dels om makro- och mikronivåer, men även klassiska, semi- och pre-

professioner. På makronivåer återfinns t.ex. jurister, ekonomer och samhällsplanerare. 

Det är deras uppgift att utveckla ramarna för samhällslivet. På mikronivå finner vi 

socialarbetare, familjepsykologer och läkare. De här professionerna utför personliga 

tjänster via direktkontakt med olika klienter som ofta på eget bevåg uppsöker personer 

med en expertis på mikronivå. Brante (2009) menar att det är den säkerställda 

kunskapen i kombination med kunskapens betydelse som resulterar i att de olika 

professionerna får relativt höga sociala belöningar i form av relativt hög inkomst och 

status. Det ska dock tilläggas att det varierar ganska mycket bland de olika 

professionerna enligt författaren. 

 

Professioner är yrken vilka grundar sin status och inkomst på att de tillämpar 

vetenskaplig kunskap. Bland de klassiska professionerna räknas läkare, ekonomer, 

veterinärer, vetenskapare mm. De klassiska professionerna är i jämförelse med 

semiprofessionerna mer specialiserade (Brante, 2009). 

 

Professionerna är en social grupp som skapar sin egen existens och utvecklar strategier 

för att värna eller förbättra den egna gruppens anseende. Dellgran och Höjer (2004) 

menar att det även stämmer överens med hur välfärdsprofessionerna vanligtvis beskrivs. 

Nämligen som högutbildade grupper som med hjälp av expertstatus och vetenskapligt 

baserad auktoritet haft gynnande framgång i att göra anspråk på och monopolisera vissa 

särskilda yrkesområden.  

 

Jonnergård, Funck och Wolmesjö (2008) menar att det går att definiera professioner på 

två olika sätt. Det ena är genom en ostensiv definition, vilket sker genom en 

begreppsmässig analys och fastställande av de egenskaper vilka krävs för att en 

yrkesgrupp ska definieras som en profession. Forskare använder även det här sättet i 

vetenskapliga sammanhang för att precisera sina studier eller när ett visst fenomen ska 

analyseras. Det andra sättet är studera yrkesgrupper som väljer att kalla sig själva 

professioner för att få en förståelse för varför de väljer att definiera sig själva som 

profession och vad det gör för skillnad i praktiken. För att skapa sig en sådan förståelse 

utgår forskaren från en performativ definition (Jonnergård, Funck och Wolmesjö 2008). 
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Den amerikanska sociologen Talcott Parsons var en av dem som utvecklade det 

strukturfunktionalistiska paradigmet vilket enligt Brante (2009) är det mest 

betydelsefulla inom professionsforskningen. Parsons teori byggde på att professionerna 

var spjutspetsarna mot framtiden och betonade vikten av formell utbildning, 

demonstrerbar skicklighet att utöva det i praktiken och institutionella mekanismer som 

försäkrar att kompetensen används på ett socialt ansvarsfullt sätt. Under 1970-talet 

utsattes således den funktionalistiska professionsteorin för allt skarpare kritik. De 

högstämda attributen kallades allt oftare myter om de professionella. Att professionella 

bygger på vetenskapligt säkerställd kunskap, att de är funktionellt specifika och 

neutrala, att de drivs av altruistiska motiv och en integrerande kollektiv etik mm. 

motsades av nya studier, som tvärtom lyfte fram egenintresset som en primär 

förklarande faktor bakom professioners agerande. Det perspektiv som gick längst i detta 

avseende utvecklades ur nyweberianismen (Brante, 2009).   

 
4.1.1 Jurisdiktion och autonomi 

Jurisdiktion och autonomi är två aspekter som inte sällan används när professioner ska 

definieras (Johnsson, Laanemets och Svensson 2008). Abbott (1988) beskrev 

jurisdiktioner som en relation mellan en profession och yrket. Författaren menar att 

jurisdiktionen hos en profession är som starkast när den har ett monopol inom ett visst 

område.  

 

Krause (1996) målar upp en bild av att professioner karaktäriseras av exklusivitet och 

autonomi. Autonomin gör att professioner kan skapa sina egna regler, bestämma över 

såväl produkter och priser, bestämma vem som är berättigade att gå med i den exklusiva 

professionsgruppen, välja vad som lärs ut osv. Det skapar helt enkelt förutsättningar att 

kontrollera olika aspekter av organisation, marknader, arbetsplats och kunskap. 

 

Beddoes (2013) menar att professioner vill upprätthålla sin autonomi. Professionerna 

har en tradition av att erhålla en hög autonomi och är kollegialt organiserade vilket gör 

det svårt för utomstående att ta sig in eller ”lägga sig i” deras arbete. Autonomin blir 

även tydlig i de situationer där professionerna är så pass självständiga att de själva kan 

ta beslut om vilka insatser de anser är mest lämpliga (Svensson och Evetts, 2010). 

Brante (2013) menar dock att autonomin inte ser likadan ut hos alla professioner utan 

det finns i olika nivåer, t.ex. har semiprofessioner mindre autonomi när det gäller politik 

och byråkratisk administration samt till andra yrken. Det beror på att de är betydligt mer 

underordnade och arbetar under en större tillsyn. Morén, Blom och Perlinski (2010) 

lyfter fram ett konkret exempel där de menar att det är naturligt att etablerade 

professioner som läkare och sjuksköterskor har en hög autonomi i arbetet med sina 

patienter. Samtidigt ser det väldigt omvänt ut inom socialtjänsten där professioner och 

förvaltning ses likvärdiga. Såväl socialdirektör som förvaltningschef har legitimitet att 

blanda sig professionernas utövande. 

 

Brante (2013) menar att autonomin är viktigt för att skapa såväl yrkes- som 

kunskapsmonopol. Framgångsrika interaktioner och paradigm menar Brante (2013) 

också sker i relativt autonoma kompetensområden, vilket i sin tur ger starka 

professioner. 

 

Abbott (1988) menar att det är på arbetsplatsen förhandlingarna om jurisdiktion pågår.  

Jurisdiktion kan gestaltas på olika sätt och det är långt ifrån alla professioner som har 

full kontroll eller jurisdiktion över ett yrkesområde och det är flera professioner som är 

underordnade inom sin jurisdiktion som t.ex. sjuksköterskors relation till läkare. Utöver 
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den underordnade jurisdiktionen kan en jurisdiktion även vara delad, rådgivande och 

intellektuell. Den delade jurisdiktionen innebär att verksamheten är mångprofessionell 

och varje person har ansvar för sina egna arbetsuppgifter. Den rådgivande 

jurisdiktionen innebär att det finns en grupp av individer som handleder och vägleder 

andra grupper. Den intellektuella jurisdiktionen bygger på att det finns en profession 

som kontrollerar verksamhetens kognitiva delar för att sedan överlåta de praktiska 

arbetsuppgifterna till andra yrkesgrupper (Abbott 1988)  

 
4.1.2 Stängning och uteslutningsstrategier 

Den tyska sociologen Max Weber använde begreppet ”stängning” för att karaktärisera 

den monopoliseringen olika samhällsgrupper gjorde på olika områden. Det fungerade på 

så sätt att grupperna utnyttjade sin makt för att begränsa tillgången inom ett område för 

att maximera sina privilegier och belöningar. Med andra ord uteslöts andra grupper 

(Brante, 2009) 

 

Idag finns det två dominerande uteslutningsstrategier, den ena är baserad på egendom 

och den andra på individuell kvalificering. I den här studien kommer mycket fokus ligga 

på den senare. Den individuella kvalificeringen sker i regel genom långa utbildningar 

och genom en godkänd examen som kan det leda till en legitimation inom en 

monopoliserad sektor (Brante, 2009). Weber kallade det här för att ta patent på ett yrke, 

något som generellt sker inom alla branscher och vilket gör att professioner blir mer 

attraktivt. Det går även att göra tolkningen att författaren, Brante (2009) instämmer då 

han menar att det är en pågående inflation som råder bland utbildningar. Även Dellgran 

(2015) menar att det sker en rådande modernisering, kunskapstillväxt och inom den 

offentliga välfärdsexpansionen är professionstillväxten omfattande. 

 
4.1.3 Professionellt arbete 

Två centrala arbetsuppgifter bland professioner är att diagnoserna och behandla därför 

blir det en stark jurisdiktion och profession när en profession har ensamrätt att ställa 

diagnoser och genomföra vissa behandlingar (Johnsson, Laanemets och Svensson 

2008). Freidson (2001) Lyfter även fram diskretion som kriterier för den professionella 

kunskapen. Det innebär att den professionelle skall karaktäriseras som en person som 

fattar självständiga beslut och som inte är bunden av fasta regler. 

 

Levay och Waks (2006) samt Tengvald (2001) lyfter alla fram faran för att det ska 

uppstå en de professionalisering om arbetet blir standardiserat och mekaniskt vilket 

skulle kunna leda till att det inte längre kommer behövas någon längre akademisk 

utbildning. Dock menar samtliga tre författare att det även går att använda de manualer 

och standardiserade metoderna för att försvara den professionella autonomin. 

 

4.2 Status  

Begreppet ”status” är ett värdeladdat ord. Thylefors (2016) beskriver det som att ju 

högre status en individ har på sin yrkestitel desto ”finare” är man och att det är mer 

attraktivt att identifiera och anpassa sig till en grupp med högre status. Arbetslivets 

karaktär är hierarkiskt, det är helt enkelt finare att tänka än att praktisera, det är något 

som har hängt i sedan antiken och är i den bemärkelsen inget nytt.  

 

För att en yrkesgrupp ska erhålla professionell status ska yrkesgruppen ha en 

professionsintern identitet och den professionella statusen ska även accepteras ut av 

samhället. Det ska även tilläggas att professioner är en socialt konstruerad kategori 

vilket innebär att vad som är en profession eller vem som är professionell alltid går att 
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ifrågasättas och omförhandlas. Det blir precis som i mötet med människor en ständig 

process där den professionella identiteten utvecklas och sedan bekräftas av andra 

individer (Jonnergård, Funck och Wolmesjö 2008). 

 

Abbott (1981) menar att det är professionerna som själva tilldelar sig en viss status och 

där med även utesluter de icke-professionella. Där emot tilldelas de icke-professionella 

status av allmänheten då de erbjuder en mellanmänsklig kontakt som allmänheten 

värdera högt. Det är även den kontakten allmänheten vill ha i praktiken, men det är den 

kontakten professionerna försöker fly undan (Abbott 1981). Abbott (1981) menar 

istället att professionerna istället försöker finna uppskattning och status hos sina 

”jämlikar”. Det innebär även att de gradvis väljer att dra sig tillbaka från den mer 

praktiska rollen vilket även innebär mellanmänsklig kontakt. Resultatet blir då att 

professionernas utövning blir gradvis förändrad så att problematiken blir mer anpassad 

efter professionen och inte tvärtom (Abbott, 1981). Abbott (1981) menar även att det i 

värsta fall kan leda till att det huvudsakliga syftet till slut tynar bort. Att professionerna 

väljer att dra sig tillbaka ifrån delar av yrkesområdet är en form av regression som är en 

fundamental del av det professionella livet. När det sker en regression av den här typen 

när en profession drar sig tillbaka väntar det nya professioner och andra gamla 

rivaliserade yrkesgrupper på att lägga beslag på ”skitjobben” för att på så sätt försöka 

anamma samma status som den tidigare professionen. Utfallet av en regression som ter 

sig på det här sättet blir med andra ord att det uppstår en konflikt och en kamp om 

samma arbetsuppgifter. Detta innebär även att vikarier och liknande kommer in på 

arbetsmarknaden när de pre- professionella försöker ta sig in på ett nytt område (Abbott, 

1981). 

 

4.3 Professionalisering 

En vanlig tolkning om professionalisering är att de professionella står för de kollektiva 

medel och strategier vilka används för att organisera relationerna och gränser inom en 

enskild yrkesgrupp, men även samspelet med staten, allmänheten och andra 

professioner. Ett vanligt antagande är det pågår under en process med syfte att erhålla 

anseende, ökad status och legitimitet. Således handlar det om att skapa autonomi och ett 

kontrolltagande över den aktuella utbildningen och yrkesutövningens villkor och 

innehåll (Dellgran & Höjer, 2004).  

 

Kommunen använder flera olika åtgärder för att professionalisera sina anställda genom 

fortbildning och andra kompetensstärkande insatser. Med andra ord genomförs 

professionaliseringen i samspel mellan staten och de professionella, arbetsgivare och 

kommunerna men det sker även mellan individuella och kollektiva nivåer (Dellgran och 

Höjer, 2004). Svensson (1998) menar att individuell professionalisering används för att 

utveckla speciella fallenheter och kompetenser hos den enskilda yrkesutövaren. 

Dellgran och Höjer (2004) menar även att det finns ett visst mått av gräns- och 

relationsarbete inkluderat inom den individuella professionaliseringen. Det finns där för 

att upprätthålla eller expandera en uppgiftsdomän, handlingsfrihet, legitimitet, 

inflytande och status på den egna arbetsplatsen. Ett tydligt exempel som författarna 

använder är när socionomer arbetar inom t.ex. sjukvården, skolan eller andra 

organisationer som domineras av andra professionella grupper. 

 

Dellgran och Höjer (2004) menar att alla yrkesområden som grupper i varierande grad 

lagt beslag på är ständigt utsatta för olika typer av förändringar. Vanliga förändringar 

som utmanar yrkesområdens kunskapsdomän är t.ex. framväxten av specialiseringar och 

nya yrkesgrupper, förändrande ekonomiska villkor, nya kunskaper och tekniker, ny 
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lagstiftning, nya organisationsformer, informationsutvecklingen, sociala behov, 

internationaliseringen, nya kvalitetskrav osv. Därför menar Becher (1999) att 

professionerna är tvungna att utveckla sina förmågor för att manövrera de förändringar 

vilka kan försvaga professionernas kompetens samt reducera de risker som kan förändra 

deras villkor. 

 

5 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att få en ökad kunskap och förståelse för hur socialpedagoger 

verksamma inom socialtjänsten uppfattar sin grundutbildning och kompetens i relation 

till andra yrkesgrupper samt ur ett professionsperspektiv belysa hur de ser på sina 

arbetsuppgifter, sin yrkesroll och status 

 

• Hur ser socialpedagoger på sin grundutbildning och kompetens? 

• Vilka arbetsuppgifter har de?  

• Hur uppfattar de sin roll och status i relation till annan personal inom 

socialtjänsten? 

 

6 Metod 
 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats då målet med vår studie var att 

undersöka och uppmärksamma Socialpedagogers erfarenheter inom socialtjänstens 

verksamheter.  För att få våra frågeställningar besvarade ansåg vi att vi behövde ha 

utrymme att tolka respondenternas information. I kvalitativa intervjuer är ofta 

respondentens svar kontextbunden och därmed får forskaren tolka utifrån den kontexten 

situationen erbjuder. Tanken var därför att mycket fokus skulle ligga på hur 

respondenterna upplevde att saker såg ut eller låg till och inte nödvändigtvis hur det 

faktiskt fungerade. Det var därför inte aktuellt att använda oss av en kvantitativ ansats 

då vi i den här studien var intresserade av erfarenheter som inte gick att kvantifiera i 

siffror (Bryman, 2011). 

 

 Den kvalitativa forskaren fokuserar med andra ord på att få förståelse för respondentens 

utsagor, medan en kvantitativ forskare istället är intresserad av att finna förklaringar av 

något fenomen ofta uttryckt i siffror. Med en kvalitativ forskning behövs det en 

eftersträvan att skapa en relation till respondenten och en utgångspunkt är att 

respondenten ska känna sig betydelsefull i en naturlig miljö. Det ger forskaren bättre 

förutsättning att uppleva samma värld som respondenten. Vi valde därför att använda 

oss av en kvalitativ intervju då den kvalitativa forskaren är mån om att få en kontextuell 

förståelse vilka kan vara t.ex. värderingar, beteenden och åsikter (Bryman, 2011). Det 

innebar möjligtvis att vi gick miste om den absoluta sanningen vilken kunde ha 

erbjudits om valt en kvantitativ studie, men den kvalitativa forskningen gav istället 

studien möjlighet att redovisa respondenternas egna upplevelser inom det 

forskningsämne vi valde. Det erbjöd helt enkelt ett perspektiv som skulle vara omöjligt 

att återspegla om vi istället skulle ha valt att använda en kvantitativ ansats (Bryman 

2011). 

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju. Det gav oss möjligheten att 

använda oss av en i förväg bestämd uppsättning frågor i intervjun som påminde en del 



  
 

16 

av ett frågeschema, men som även lämnade utrymme för oss att ställa följdfrågor 

(Bryman 2011). Anledningen till att vi valde en semistrukturerad intervju var för att vi 

valde att utgå från utvalda teman för att få våra frågor framgångsrikt besvarade. 

Samtidigt fann vi ett värde i att ge respondenterna utrymme för att få möjlighet till 

reflektion och på så sätt återgälda oss med berättelser på lite friare premisser. 

 
6.1.1 Hermeneutik 

Vår Studie utgick från en hermeneutisk kunskapsteori. Hermeneutiken kallas även för 

tolkningsläran och är i princip raka motsatsen till positivismen som är ute efter den 

”absoluta sanningen”. Hermeneutiken handlar mer om att förstå än att faktiskt begripa 

ett fenomen (Thurén, 2007). 

 

Hermeneutiken härstammar från teologin och används som metod och teori inom 

samhällsvetenskapen för att tolka människors handlingar. Genom hermeneutisk 

utgångspunkt hamnar mycket fokus på att uppfatta saker och ting ur den sociala 

aktörens synvinkel (Bryman, 2011). 

 

Förståelse går att uppnå genom att göra tolkningar av människors handlingar, resultaten 

av handlingarna samt människors värderingar. För att skapa en förståelse i samförstånd 

med respondenten behöver forskaren skapa en jämlik atmosfär. Därför är även Empati 

ett viktigt attribut för att förstå kontexten i respondentens utsago och situation, Inom 

hermeneutiken är även förförståelsen en viktig aspekt för att skapa en förståelse och 

helhet kring ämnet (Thurén, 2007). 

 

Genom ett hermeneutiskt perspektiv kunde vi använda oss av en kvalitativ ansats i form 

av semistrukturerade intervjuer i mötet med våra respondenter. Det är ett vanligt sätt att 

använda i syfte för att hämta in information inom hermeneutisk forskning. Det gav oss 

dessutom utrymme att göra tolkningarna (Bryman, 2011). 

 

6.2 Planering och genomförande 

 
6.2.1 Urval 

Undersökningen utgick ifrån att vi fann respondenter som vi på förhand kände till samt 

vilka kunde ge enligt oss adekvata svar för studien samt svara på vår frågeställning. Ett 

s.k. målstyrt urval. Syftet hos forskaren är i detta fall att välja ut deltagare som deltar i 

studien på ett mer strategiskt sätt, för att finna respondenter vilka blir relevanta för 

frågeställningen (Bryman, 2011).   

 

En viktig del i förberedelsen av studien var att finna adekvata respondenter för våra 

intervjuer. Vi var i början av arbetet lite oroliga då verksamheter som socialtjänsten har 

en hög arbetsbelastning och att det skulle kunna vara svårt för respondenter att avsätta 

tid. Det var en hypotes som visade sig stämma. Geografiska faktorer gjorde att vi 

försökte hålla oss till närområdet, men efter uteblivna intervjuer pga. olika anledningar 

fann vi inget annat val än att även söka oss till angränsande län. Det slutade med att vi 

till slut fick tag på fem stycken respondenter med, enligt vårt tycke, bra variation på 

arbetsplatser.  

   

Vi valde att enbart rikta in oss på att socialpedagoger vilka hade erhållit en examen i 

pedagogik med inriktning ungdom- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi valde aktivt att finna respondenter som arbetade inom olika delar utav socialtjänsten 

för att kunna få fram en större variation hos dem. Att finna variation hos respondenterna 
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under ett målstyrt urval menar Bryman (2011) är av stor vikt då en skillnad hos 

deltagarna gällande viktiga kännetecken bör finnas. Vidare menar han att då ett målstyrt 

urval snarare blir ett icke- sannolikhetsurval kan resultatet inte heller generaliseras till 

en viss grupp eller population. Detta för att göra studien mer specifik, men även mer 

väsentlig för både oss själva och för framtida studenter som ska studera programmet.  

 

Vi inledde med att ta kontakt med en respondent vi kände till sedan tidigare Via sociala 

medier. Hen i sin tur kunde ge oss förslag på fler tänkbara intervjupersoner vi kunde 

höra av oss till. Vidarekontakten genomfördes via mail och telefon. Bryman (2011) 

Menar att sättet vi gjort vårat urval liknar en s.k. snöbollsurval. Det innebär att 

forskaren initialt kommer i kontakt med personer vilka är relevanta för studien. 

Forskaren använder i sint tur respondenterna för att komma i kontakt med fler individer 

vilka kan visa sig relevanta och betydelsefulla för studien. 

 

Till en början hade vi även intresse av att intervjua kollegor och chefer om deras 

erfarenheter av socialpedagoger från ungdom- och missbruksvårdsprogrammet med 

anledning att vi ansåg att det skulle vara intressanta perspektiv att jämföra med. Det 

skulle dock visa sig att ju djupare vi kom inom den tidigare forskningen växte även 

intresset för socialpedagogernas erfarenheter vilket till slut ledde till att vi enbart valde 

att fokusera på det. 

 

Uppfattningar som kön, ålder, etnicitet osv var ointressant för oss, men vi önskade se en 

så stor variation av respondenter som möjligt. När vi inledde studien genom att granska 

tidigare forskning, litteratur och hypoteser fann vi mycket intressant litteratur om 

professionsteori och relevant forskning. Detta gjorde att vi blev intresserade utav att 

studera status begreppet vilket sedermera gav upphov till intresse av socialpedagogers 

erfarenheter av socialtjänsten. Hypoteser började att skapas i diskussionerna och gjorde 

sedan att vi kunde formulera fram ett syfte samt problemformulering.  

 
6.2.2 Datainsamling, bearbetning och analys 

För att samla in data till denna studie valde vi som nämnts tidigare att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Då vi bestämt oss för att använda semistrukturerade 

intervjuer var intervjuerna i hög grad öppna och vi förväntade oss en hel del text att 

senare arbeta med. För att underlätta arbetet använde vi oss av mobiltelefoner för att 

kunna spela in intervjuerna. Detta enbart efter att respondenten gett oss sitt 

godkännande. Efter varje intervju försökte vi så snabbt som möjligt transkribera 

respondentens berättelse för att sedan se vad intervjufrågorna gav för svar samt vilka 

möjliga följdfrågor som hade kunnat ge mer adekvata svar. Detta tillvägagångssätt 

försökte vi succesivt hålla under hela studiens gång och diskussionerna gav ett positivt 

resultat. 

 

I analysarbetet visade det sig vara användbart att bryta ner texten i mindre delar och på 

så sätt tolka och analysera materialet. Detta gick att genomföra genom att använda det 

Bryman (2011) kallar för kodning. Kodning innebär att forskaren läser igenom hela 

texten för att försöka finna nyckelord som tillsammans underlättar vid senare 

identifiering av t.ex. uttalanden (Kvale och Brinkmann, 2014). För vår del handlade det 

därför om att läsa igenom textmaterialet ifrån intervjuerna och tillsammans försöka 

finna stycken som kunde knytas till specifika rubriker eller kategorier. Varje intervju 

lästes igenom och specifika nyckelord togs fram som kunde fånga upp kontentan av vad 

respondenten talade om. Det upprepades sedan vid alla intervjuer. Efteråt tittade vi 

igenom alla intervjuer för att se över hur de stod sig emot vår frågeställning.  
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6.2.3 Litteratursökningsmetod  

Vi har i vårt arbete med att ta fram relevant fakta så som litteratur, avhandlingar, 

vetenskapliga publikationer mm. Valt att använda oss av databaser vilka blev 

tillgängliga för oss via universitetsbiblioteket i anslutning till Linnéuniversitetet i Växjö. 

Databaserna vi använde oss utav var bland annat: SWEPUB, Social service abstract och 

LIBRIS. När vi sökte efter artiklarna eftersträvade vi att följa kriterier så som ”peer 

rewied” och ”full text”. Visade det sig att artiklarna saknade dessa kriterier valde vi 

aktivt bort dem. Vi har även använt oss utav sökmotorn google.se för att finna de 

artiklar som saknade fulltext på tidigare nämnda databaser. Detta för att på ett enkelt 

sätt även kunna finna förstahandskällan till artikeln. Vi har även under handledning, 

efter förfrågan, fått ta del av artiklar vilka handledare i samråd med oss funnit relevanta 

för vårt syfte och vår frågeställning.    

 

 
6.2.4 Etiska överväganden 

Bryman (2011) pekar på vikten av att följa de etiska principerna. Författaren framhåller 

även fyra områden som kan vara problematiska och skadliga i mötet mellan forskare 

och respondent. De fyra områdena kategoriseras som förekommande skada för 

deltagarnas del, brist på samtycke, inkräktning på privatliv eller om det skulle 

förekomma någon form av bedrägeri, falska löften eller undanhållanden av viktig 

information. För att vi under vår studie skulle kunna undgå de nämnda fallgroparna, 

valde vi att lägga stor vikt vid det vetenskapliga rådets etiska krav som också använder 

sig utav samma kategorier (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet uppfyllde vi genom att vid första kontakten informera 

respondenterna vilka vi var, vilken utbildning vi kom ifrån samt att vi skulle skriva en 

kandidatuppsats om det aktuella ämnet. Fick vi en positiv respons om ett eventuellt 

deltagande delgav vi mer information om vad studien handlar om och vad deras 

medverkan i studien skulle ha för roll. Detta framgick i det missiv (se bilaga B) vi 

skickade till respondenterna (Bryman, 2011). Innan vi påbörjade varje intervju var vi 

även väldigt noga med att informera om de väsentliga delar som inte framgick i det 

missivet som t.ex. att deras deltagande var helt frivilligt, att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan om de själva önskade det samt om det var okej att spela in 

intervjun. Vi fann det viktigt att ge respondenterna så mycket information som möjligt 

innan vi påbörjade intervjun för att de inte vid ett senare tillfälle skulle vilja avbryta sin 

medverkan pga. att de blivit påverkade av utebliven information (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades att de när som helst 

under studien hade möjligheten att avbryta sin medverkan utan några negativa påföljder 

och att de själva bestämde över sitt deltagande (Bryman, 2011). Vi förde även 

tillsammans med respondenterna en diskussion om varför vi valt att göra den här 

studien för att på så sätt ge respondenterna så mycket information som möjligt för att 

undvika överträdelser och för att de verkligen skulle förstå vårt syfte med studien. Detta 

innebar även en möjlighet för respondenten att ställa frågor om det var något som hen 

fann oklart angående sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informera respondenterna om att deras 

medverkan skulle hanteras helt konfidentiellt och att de även skulle bli avkodade innan 
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studien publiceras. Detta för att det inte ska gå att spåra och ta reda på respondenterna 

identiteter (Bryman, 2011). Vi valde även att förvara informationen utom räckhåll från 

obehöriga samtidigt valde vi att göra oss av med det material som eventuellt skulle 

kunna avslöja respondenternas identitet så fort vi slutfört vår avkodning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Slutligen strävade vi även efter att uppfylla nyttjandekravet, vilket innebär att all 

information vi samlade in från respondenterna endast skulle användas i vetenskapligt 

syfte och inte för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Vi lovade även 

respondenterna att efter genomförd studie att radera all den personliga informationen 

som vi hade om dem. Respondenterna ville även ha en kopia av den färdiga produkten, 

något vi tillgodosåg samtidigt som vi delgav samtliga var de kunde finna den offentliga 

publikationen vilket även rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002). 

 

Genom att vi valde att förhålla oss till dessa aspekter av etiska ställningstagande borde 

det underlättat i frågan angående de etiska principerna som nämns ovan (Bryman 2011).  

 
6.2.5  Förförståelse 

Vi båda är inne på vår sjätte och sista termin på utbildningen Pedagogik med inriktning 

ungdom- och missbruksvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utöver att ha studerat 

programmet de senaste tre åren har vi olika yrkeserfarenheter kopplade till såväl 

socialtjänst som till relevanta arbetsuppgifter för en socialpedagog. På grund av vår 

aktuella tillvaro som studerande av utbildningen så har det troligtvis gett oss en fördel 

att få kontakt med såväl intervjupersoner som verksamheter. Det kan även ha varit en 

fördel att vi genom tidigare studenter fått hjälp och råd om vart vi kan höra oss för. Att 

diskutera såväl vårt program eller hur den kompetens utbildningen ger kan så klart te sig 

lustigt med tanke på vår gemensamma bakgrund, men det har även gett oss möjligheten 

att ställa mer intressanta och relevanta frågor. En annan risk som finns är att vi, i vår 

intervjuroll, får för mycket gemensamt med intervjupersonerna och att vissa ämnen inte 

förklaras tillräckligt för det finns en gemensam underförståelse. Vi har dock försökt 

hålla oss till en mycket objektiv roll och även försökt locka intervjupersonerna att på ett 

utförligt sätt beskriva och förklara sina upplevelser. Vi har försökt att inte låta några av 

våra egna antagande spegla i resultaten utan vi valde istället under intervjutillfällena att 

istället ställa fler följdfrågor för att på så sätt minska funderandet på vad respondentens 

utsago verkligen menade. Vi vill också belysa att intervjupersonerna examinerades vid 

olika tidpunkter och att läsaren får ha i bejakande att utbildningen kan ha sett olika ut 

när de olika intervjupersonerna studerade. Då studien är ur hermeneutiskt perspektiv har 

vi återigen blivit försäkrade att det alltid finns två sidor av saker och ting då 

respondenternas upplevelser skiljde sig en del. Vi vill dock tillägga återigen att vi inte 

ser att vår aktuella situation som studerande på utbildningen gjort att vi gjort några 

betydande ställningstagande som påverkar studien utan snarare tvärt om. Vi anser att vi 

använt det till vår fördel då vi är insatta i ämnet och istället bidragit till fördjupade 

diskussioner. 

 

 
6.2.6 Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) skriver att det finns fyra delkriterier inom kvalitativ forskning för att 

uppnå kvalitét och tillförlitlighet på resultat: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att kunna styrka och konfirmera. Kriterierna hade i syfte att komplettera 

validitet- och reliabilitetskriterierna som är ämnade för de kvantitativa forskningarna. 

Då vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i vår studie föll det därför naturligt 
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att vi valde att lägga stor vikt vid de fyra kriterierna samt äkthet för att skapa en studie 

som var tillförlitlig. 

 

För att få trovärdighet i vår kvalitativa forskning fick vi räkna med att det fanns flera 

olika sociala verkligheter bland de studerade objekten. Att göra en respondentvalidering 

är en nyckelteknik för att skapa trovärdighet i resultatet och fungerar på så sätt att 

respondenten får, innan publiceringen sker, möjligheten att ta del av studien för att 

bekräfta alternativt korrigera resultatet av våra uppfattningar. Det finns så klart 

svårigheter med respondentvalidering, speciellt om det, som i vårt fall, är en tidspressad 

studie rymmer inte alltid respondentvalidering inom tidsramen. Ett annat scenario kan 

vara att respondenten väljer att avbryta sin medverkan efter att hen läst resultatet 

(Bryman, 2011). Vi kom istället överens med respondenterna att skicka vår studie när 

den var färdig. 

 

Överförbarheten bygger på att studien skulle ge samma resultat om någon annan gör om 

den. Det fanns dock även i det här kriteriet vissa svårigheter då resultaten kan se olika ut 

då de bygger på individens upplevelser. Då kvalitativa forskningar ofta sker på mindre 

grupper av respondenter var det därför viktigt att vi kompenserade genom att erbjuda 

mer ”fylliga och tätare” beskrivningar. Det gör att andra senare kan göra bedömningar 

om vårt resultat är överförbart till en annan miljö (Bryman, 2011). Vi är medvetna om 

att överförbarheten i vår studie är svår att mäta då den grundar sig i enskilda individers 

upplevelser och resultatet går inte att mäta med kvantitativa verktyg.  

 

Det tredje kriteriet för att skapa tillförlitlighet är pålitligheten vilket innebar att vi 

genom ett granskande synsätt säkerställde alla delar av forskningsprocessen och 

försäkrade oss att de var tillgängliga och fullständiga. De faser som skulle kontrolleras 

av oss var problemformulering, val av respondenter, fältanteckningar, beslut rörande 

analysen av data osv (Bryman, 2011). 

 

Det sista kriteriet för att skapa tillförlitlighet till vår studie var möjligheten att styrka 

och konfirmera vilket innefattade att vi skulle ha tydlighet i intervjuerna och att 

respondenterna skulle uppfattas på rätt sätt. Ett sätt vi även använde var citat. Citat från 

respondenterna tydliggjorde deras utsagor samtidigt som vi i vår forskningsroll strävade 

efter att inte låta våra värderingar påverka forskningsresultatet. Det ska dock tilläggas 

att det nästan är helt omöjligt för en forskare att vara helt objektiv, men med god 

självinsikt hoppas vi att våra moraliska tankar och värderingar inte lös igenom (Bryman, 

2011). 

 

Vi hoppades att skapa den äkthet Bryman (2011) beskriver genom att ge en rättvis bild 

av vad våra respondenter faktiskt tyckte och tänkte om sin position inom socialtjänsten. 

Fokus låg med andra ord inte på hur det faktiskt var utan hur våra respondenter 

upplevde den aktuella situationen. 

 

7 Resultat 
Vi har under vårt arbete intervjuat fem examinerade socialpedagoger (F.d. 

Behandlingspedagoger) vilka studerat vid Linnéuniversitetet i Växjö. Respondenterna 

arbetar alla inom socialtjänsten inom olika kommuner. Vi har valt att benämna dem som 

följande: Respondent A och B titulerar sig som familjebehandlare, respondent C som 

socialsekreterare, respondent D som Case manager och respondent E som behandlare 

inom öppenvården.  

 



  
 

21 

Då syftet med studien varit att belysa socialpedagogernas roll inom socialtjänsten har vi 

valt att presentera resultatet enligt teman vilka liknar vår intervjuguide. Detta i sin tur 

har gjort att resultatet nedan presenteras genom fyra teman. 

 

7.1 Utbildning 
7.1.1 Respondenters upplevelser om utbildningen 

Samtliga respondenter har en godkänd utbildning inom behandlingspedagogik ungdom- 

och missbruksvård vid Linnéuniversitetet. Några respondenter har även studerat enstaka 

högskolekurser efter avslutade studier. Exempel på dessa är bland annat 

medicinskvetenskap, pedagogiskt ledarskap inom socialt arbete, kriminologi samt 

socialrätt. Det framkommer inte riktigt varför de valt att läsa vissa kurser men 

respondent C ansåg att socialrätten var en nödvändighet, såväl för yrket som för 

löneaspekten då kursen innebar en högre lön.  

 

”Det jag märkte var att jag hade stor hjälp av att det underlättade mitt arbete. Att 

jag läst juridik, de där 15 poängen […] Men då fick jag, i löneförhandlingen med 

den så sa dem att du får den här lönen. Men om du läser in socialrätten så ger vi 

dig tusen kronor mer i månaden.” (Respondent C) 

 

Respondenterna är eniga om att deras utbildning absolut gör dem kompetenta att utföra 

sitt respektive arbete inom socialtjänsten. Kommunikation och bemötande är delar av 

utbildningen som lyfts fram som framgångsfaktorer. Oavsett om personen arbetar inom 

behandling eller som myndighetsutövare.  

 

”Med tanke på mitt område där jag jobbar, inom missbruk så tycker jag att den 

gett mig på det stora hela jättebra kompetens att jobba med just missbruksfrågor. 

Men även, alltså att bemöta människor finns det stor trygghet och det är ju lite det 

detta jobbet handlar om.” (Respondent C) 

 

Som tidigare nämnts så ser respondenterna positivt på utbildningen. De har kunnat 

använda mycket utav det de fått lära sig. En respondent lyfter fram den personliga 

utvecklingen som ägt rum under utbildningstiden som hen kopplar till utbildningen. 

Respondenten lyfter också fram utbildningen som välgenomtänkt, kurser föll på plats 

naturligt, om det inte skedde på utbildningen så skedde det i yrkeslivet.  

 

”Jag upplevde att upplägget som var när jag gick utbildningen var ganska 

genomtänkt. Att man var inne och vidrörde nått som kanske inte kändes så 

dagsfärskt eller angeläget. Men på grund av att man hade med sig det när man 

gick vidare till nästa kurs så kunde man ta åt sig den informationen på ett annat 

sätt […] Så utbildningen erbjöd kanske inte, man fattade kanske inte hur man ska 

göra det men varför man ska göra det och man lär sig hur man gör sen när man 

väl börjar jobba.” (Respondent B) 

 

Några respondenter hävdar dock att utbildningen gör det för enkelt för vissa individer 

att klara sig igenom utan att i fråga vara redo för yrkeslivet. Respondent A och D 

uttrycker att utbildningen var så pass fri att den tillät personer som inte var redo att klara 

sig igenom utbildningen. De hävdar att utbildningen blir vad man gör den till. Vilket 

ledde till en frustration hos vissa.  

 

”Jo delvis, det jag känner är väl lite det att när jag läste så var det ju i alla fall. 

Det var det ju en utbildning som blev vad man gjorde den till. Tog man 
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utbildningen seriöst och själv, på egen hand försökte få en fördjupning i den så 

hamnade man ganska högt i kompetensnivå” (Respondent A) 

 

”IKM är väldigt mycket en utbildning där man kan lära sig väldigt mycket om 

personerna är villiga att lära sig, då kan man lära sig riktigt mycket. Likväl kan 

jag känna att när jag gick var det personer som gick utan att vilja lära sig och det 

finns flera personer som jag aldrig skulle vilja jobba med i min klass.” 

(Respondent D) 

 
7.1.2 Kompetenser som saknades i utbildningen 

I frågan angående om respondenterna saknar något ifrån utbildningen råder det skilda 

svar. Respondent C som arbetar med myndighetsutövning upplever inte att hen saknar 

något specifikt utan snarare att utbildningen gett hen en spjutkomptens vilket gjort 

arbetet mer intressant. Respondent A pekar på strukturell vetskap om hur socialtjänsten 

fungerar och är uppbyggd. Respondent E skulle velat lära sig mer om barn och 

ungdomar. Gemensamt för de flesta är att det upplever att socialrätten hade underlättat 

deras arbete. Både respondent A och D ansåg att socialrätten borde varit en del utav 

utbildningen.  

 

”Jag kan väl tycka att det fattas, den här juridikdelen, den är viktig att ha om man 

jobbar inom socialt arbete för att få en grundförståelse för hur saker fungerar och 

det tycker jag fattas när vi kommer ut på arbetsmarknaden […] Jag tror att vi alla 

inom utbildningen, hade man fått mer av det så hade man haft med sig det 

direkt.” (Respondent A) 

 

Respondenter pekade även på praktiska delar som de i efterhand saknade i utbildningen. 

Framförallt handlar det om förståelse om andra klientkategorier.  

 

”Vi hade väl någon kurs med barn och familj, den delen saknades ju där. Så barn 

och ungdomar, jag tror att det hade behövts mer för min del i alla fall. Samt att 

ha samtal med ungdomar, det har jag saknat.” (Respondent E) 

 

Respondenter hade också sett förändringen när det gäller den verksamhets förlagda 

utbildningen (VFU) man genomförde under sitt andra år. Den långa tiden studenter var 

ute på praktik också hade kunnat fungera som en möjlighet att prova på olika yrken. 

 

”Det enda jag kommer på är väl den här praktikdelen man hade under tiden man 

studerade. Jag hade gärna sett att den var på två delar eller på två olika ställen. 

För alltså, man var på samma ställe i 17 veckor då såg man inte så mycket mer 

för det finns så mycket. Annars var det inte så mycket.” (Respondent E) 

 
7.1.3 Möjligheter till fortbildning 

Samtliga respondenter upplever att de har goda möjligheter till att fortbilda sig på 

arbetsplatsen. De menar inte heller att det är någon skillnad på vilken utbildning eller 

titel man har. Vissa inom behandling beskriver utbildningar som de förväntas gå och 

utbildningar som de bör genomföra. Respondent D upplever att dennes arbetsgivare 

satsar mycket resurser på utbildningar och hen ser stora möjligheter till att både bättra 

på sin egen kompetens men också organisationens. Samma respondent lyfter även fram 

att det finns en skillnad mellan hen och dennes kollegor. Det erbjuds inte utbildningar 

osv i samma utsträckning.  
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”De satsar som fan på mig och de vill ha kvar mig så dem slänger utbildningar på 

mig. Man märker att de vill ha kvar mig här, att det är bra att det kommit in en 

person med akademisk bakgrund […] Nej, jag får mer. Jag har fått mer 

erbjudanden på väldigt kort tid.” (Respondent D) 

 

7.2 Kompetens 
7.2.1 Tidigare erfarenheter 

Samtliga respondenter har innan sitt nuvarande arbete inom någon form av socialt 

arbete. Bland annat återfinns respondenterna inom psykiatrin, skola, stödboende och 

äldrevården. Respondenterna upplever att arbetsuppgifterna skiljer sig åt i jämförelse 

med det nuvarande arbetet. De upplever arbetet inom socialtjänsten som mer intressant, 

ofta kopplat till eget intresse. De beskriver det också som en ny värld.  

 

”Jo men det är ju en helt annan värld liksom, att jobba inom socialtjänsten och 

att jobba inom utbildningsförvaltningen.” Respondent A. 

 

”Nu vet jag det och det är tydligare uppdrag här […] Dem beskriver mycket vad 

de vill själva också. Intressantare också.” (Respondent E)  

 
7.2.2 Den egna synen på kompetens  

Respondenterna anser alla att deras kompetens motsvarar arbetsplatsens förväntningar 

samt att den också kommer till användning. Det är framför allt 

kommunikationskunskaperna som respondenterna upplever kommer till användning 

framför allt i mötet med klienterna. Följt utav drogkunskapen vilket bland de flesta 

respondenter är den primära problematiken vilket klienter uppsöker dem.  

 

”Mycket bemötande har man haft med sig och att vara på samma nivå och förstå 

dem. Mycket Kirkegaard som skriver om hur man ska bemöta personer det är 

viktigt, det känner jag har gett mig mycket” (Respondent E)  

 
7.2.3 Kollegors syn på socialpedagogens kompetens 

Respondenterna bekräftar här att de upplever att kollegor ser dem som kompetenta i sin 

yrkesroll. De upplever även att kollegor pekar på bemötande och drogkunskapen som 

adekvata kompetenser. Dock tonar några respondenter ned utbildningens betydelse och 

pekar istället på erfarenhet och samarbete som viktig delar för att utföra ett gott arbete. 

 

”Vi är ju många olika utbildningar här. Alla har ju sitt egna synsätt. Men 

utnyttjas det på rätt sätt som jag upplever att det gör här, att man är ödmjuk mot 

den andras syn på saker och försöker ta lärdom av det” (Respondent B) 

 

7.3 Socialpedagogens samverkanspartners  
7.3.1 Inom socialtjänsten 

Samtliga respondenter beskriver att de har många verksamheter och organisationer de 

samarbetar med. Främst inom socialtjänsten sker det mellan behandling och 

myndighetsutövning, men även inom ekonomiskt bistånd. Vissa respondenter menar att 

eftersom det ofta har hand om samma klienter underlättar det samarbetet mellan dem. 

Respondenter vilka arbetar inom behandling påpekar att det främsta samarbetet sker 

med myndighetsutövare, då det är de som beviljar klienter de insatserna.  
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”Just vår verksamhet inom öppenvården samverkar ju, det är det vi gör, det är de 

som gör att vi får in våra familjer […] Så samverkan är ju konstant aktuellt.” 

(Respondent A) 

 

”Alltså i socialtjänsten hos oss socialsekreterare går det ju in mycket ärenden, 

jag har ju mycket samverkan med ekonomiskt bistånd. Ofta är det ju så att de har 

en så pass komplicerad eller svår missbruksproblematik att när man söker hjälp 

hos socialtjänsten, har man ju ofta lite svårt att ekonomiskt klara sig också.” 

(Respondent C)  

 
7.3.2 Utanför socialtjänsten 

Samverkan sker även i stor utsträckning utanför socialtjänstens lokaler. Respondenterna 

beskriver sin samverkan med ett stort antal verksamheter och myndigheter. Bland annat 

återfinns BUP, BVC, LSS, Rättspsykiatriska regionkliniken, utbildningsförvaltningen, 

överförmyndarnämnden mm. T.ex. samverkansparter för respondenterna. Ofta är 

samverkansparter knutna till vilken del inom socialtjänsten man arbetar med. De 

respondenter vilka arbetar med familjebehandling har i större utsträckning kontakt med 

BVC och utbildningsförvaltning. Till skillnad ifrån respondent C som arbetar med 

myndighetsutövning och respondent D som arbetar med Case management. Hen 

beskriver sin huvudsakliga arbetsuppgift som att samarbeta med olika verksamheter och 

myndigheter.  

 

”Kultur & fritid, utbildningsförvaltningen och region Kronoberg. Vi har BVC, 

BUP även om det går att utveckla så finns det. Föreningslivet. Så där har vi ju en 

samverkan. Det är ju en av våra byggstenar för att faktiskt klara av att arbeta 

liksom.” (Respondent A) 

 

”Alla! Det finns ingen jag inte samverkar med. Alltså allt kriminalvården, 

försäkringskassan, överförmyndarnämnden, det är socialtjänsten, alla insatser 

inom kommunal verksamhet, landsting, psykiatri, missbruk, infektion” 

(Respondent D) 

 
7.3.3 Socialpedagogens möjlighet till påverkan på beslutsfattandet.  

Majoriteten av respondenterna upplever att deras möjligheter till att påverka 

beslutsfattandet på arbetsplatsen är goda. De lyfter fram en engagerad chef som viktig 

faktor. Respondent E menar dock att det på ett mer organisatoriskt plan blir svårare att 

påverka. I frågan på vems ord som väger tyngst i en diskussion menar respondenterna 

att det ofta är knutet till en personlig färdighet istället för utbildning t.ex. Den som i 

gruppen visar sig vara den mest högljudda. Respondenterna menar vidare att gruppen 

som helhet är viktigare än t.ex. utbildningar och titlar. Cheferna förväntar sig att de ska 

skötta sina arbetsuppgifter helt enkelt.  

 

”De närmaste frågorna som har med klienterna och göra tycker jag vi har väldigt 

mycket att säga till om, för där är vår chef ganska bakåtlutad och litar på att vi 

gör vårt jobb. Men organisationsmässigt tycker jag inte att vi har så mycket att 

säga till om för då är det ofta det kommer fram att det här är bestämt.” 

(Respondent E) 

 

”Vår chef som vi har nu, han citerade Steve Jobs […] ”jag anlitar de smartaste 

människorna inte för att säga åt dem vad de ska göra, utan för att de ska säga till 
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mig vad jag ska göra. Jag tycker det är ganska representativt för hur han ser på 

oss som medarbetare.” (Respondent B) 

 

”Har man en närvarande chef som förstår att det är vi som driver fram så har 

man ganska bra chans att påverka […] Men han anser ju sig inte vara den som 

utvecklar oss, utan han ser att det är vi som utvecklar oss och kliver fram och 

utvecklar organisationen och verksamheten, så han… chefen lyssnar och gör 

ingen skillnad vem han lyssnar på heller, utan det är väldigt så att det är vi som 

grupp liksom.” (Respondent A) 

 
7.3.4 Kommunikationen inom socialtjänsten 

Respondenterna ger en delad bild angående hur kommunikationen ser ut. Som nämnts 

ovan så upplever de flesta att kommunikationen till chefer fungerar bra, respondenterna 

blir lyssnade på och har möjlighet att påverka. Några respondenter påpekar 

kommunikationen med kollegor vilka har läst socionomprogrammet. Där märker de att 

de har en god kommunikation med olika kompetenser. En respondent beskriver en 

föreställning om en maktkamp under tiden man studerade där socionomerna var högre 

ansedda än behandlingspedagogerna. Detta menar hen suddas ut när de väl kommer ut 

på arbetsmarknaden.  

 

”Vi är ju en grupp, men vi är ju egentligen mer som ett nätverk. Vi kan luta oss 

mot varandra.” (Respondent A) 

 

”Ja men att just vara öppen för båda världarna […] När jag gick IKM så bland 

studenterna pratade vi mycket om att ”Dem jävla socionomerna, de förstår sig ju 

inte på behandlingsarbete och dem är sämre än oss […] Det fanns nog ett litet 

mindervärdeskomplex bland IKMarna att socionomerna är dominanta på 

arbetsmarknaden.” (Respondent B) 

 

Det förekom dock en situation där en respondent beskrev hur hens chef fick kliva in och 

lunga en situation som uppstått angående lön. Grundproblemet skall ha handlat om en 

kollega vilket haft en annan utbildning blivit erbjuden en löneökning vilket några 

kollegor inte kunnat accepterat. 

 

”Som jag förstod det då så var det en IKMare som fick en stor löneförhöjning. Då 

vet jag att en del kollegor som var socialsekreterare tyckte det var orättvist. För 

den här människan har ju inte gått socionomutbildningen. Då satte cheferna ned 

foten och sa ni är alla anställda som socialsekreterare och vi satte lön utifrån era 

arbetsuppgifter som socialsekreterare och inte vilken utbildning ni har”. 

(Respondent C) 

 

7.4 Socialpedagogens arbetsuppgifter 
7.4.1 Behandling 

Det visar sig att socialpedagoger arbetar inom en rad olika dela inom socialtjänsten med 

olika titlar. Vårt resultat visar på att fyra av fem av våra respondenter arbetar med 

behandling. Respondenterna A och B arbetar med familjebehandling i en större 

kommun. Även respondent D arbetar med behandling men i form av Case management 

där behandlingen istället sker i en samordningsform. Till skillnad ifrån respondent E 

som arbetar som behandlare inom öppenvården i mindre kommun. 
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”Vi är ju ett behandlarteam som sitter här och tillhör öppenvården, så vi har 

frivilliga insatser. Vi får våra uppdrag från en handläggare. Det är alltså en 

handläggare som träffar de här klienterna som utreder och kommer fram till vilka 

insatser och sen gör vi insatsen. Vi jobbar både med familj och missbruk. jag är 

främst inriktad mot missbruk” (Respondent E)  

 

De respondenter vi intervjuat vilka arbetar inom behandling har gemensamt att de alla 

huvudsakligen arbetar med vuxna. Det finns dock skillnader i arbetsuppgifter t.ex. 

Respondenterna D och E arbetar främst med vuxna klienter vilka har en 

missbruksproblematik. Även respondent C arbetar med vuxna men istället med 

myndighetsutövning. Respondenterna A och B vilka arbetar med familjebehandling 

kommer i större utsträckning i kontakt med barn i sin yrkesroll.  

 

”jag jobbar med barnteamet, vi arbetar med insatser mot barn. […] Det som vi 

egentligen gör det är att vi, det är sällan vi har samtal med barn, alltså vi sitter 

ner i terapeutiska samtal och så. Utan det är ofta att vi prata med föräldrarna och 

hjälper föräldrar att möta sina barn på ett bättre sätt.” Respondent B 

 

När det gäller arbetsuppgifter inom socialtjänsten har respondenterna A, B, D och E 

liknande arbetsuppgifter. Respondenterna beskriver alla sina arbetsdagar vilka består till 

stor del av möten med klienter av olika slag. De bedriver alla någon form av 

förändringsarbete eller förebyggande arbete, det kan vara i form av samtal, samordning 

av insatser, möten eller samverkan med andra verksamheter.  

 

”Bland annat återfallsprevention arbetar jag med mycket. Sen motiverande 

samtal, stöttande samtal i övrigt. Vi gör drogtester som vi utför här så det är väl 

främst det. Personellt boendestöd jobbar jag också lite med. Så det är det inom 

missbruksdelen med de insatserna”. - (Respondent E) 

 

Primära uppgifter är egentligen väldigt mycket motiverande med mina klienter, 

träffa dem och ta reda på vad de vill göra för dagen. Det handlar väldigt mycket 

om att stötta upp personer” (Respondent D) 

 

Bland de respondenter vilka arbetar med behandling förekom det ett flertal olika 

yrkestitlar. Ofta var de förknippade med arbetet de utförde men de skiljde sig åt 

beroende på vad de jobbade med. De vilka arbetade med familjebehandlare hade titlar 

vilket berättade vilken typ av arbete de utförde 

 

”Ja socialtjänsten, öppenvård […] Jag är familjebehandlare, det är väl min titel” 

(Respondent B) 

 

Det fanns också respondenter vars yrkestitel var mer diffus och berättade inte i samma 

utsträckning vad arbetet eller vilka klienter man arbetade med.  

 

”individ och familjeomsorgen och öppenvården. Behandlare.” (Respondent E) 

 
7.4.2 Myndighetsutövning 

Då respondent C är anställd för att arbeta med myndighetsutövning så skiljer sig hens 

arbetsuppgifter åt i jämförelse med de andra. Även respondent C arbetar med vuxna. 

Arbetet består av att utföra utredningar efter att ha mottagit orosanmälningar om 
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klienter. Uppgiften blir istället att bedöma lämpliga insatser för klienter istället för att 

bedriva dem.  

 

”En person söker hjälp själv eller så kommer det in en orosanmälan från någon. 

Då försöker vi träffa klienten, och sen om klienten vill ha hjälp. Det är ju 

frivilligperspektiv. Då inleder vi ju utredning och så gör vi en utredning på 

personens hjälpbehov och vad vi kan göra. Sen kan vi ju bevilja bistånd” 

(Respondent C) 

 

Då respondent C har som uppgift att bedöma vilka insatser som är lämpliga så är det i 

vissa fall nämndemän inom politiken vilka sitter på beslutanderätten. Det är då upp till 

respondent C att presentera så bra underlag som möjligt för att få igenom sin åtgärd för 

klienten.  

 

”Ibland är det ju så att klienter ansöker om t.ex. behandlingshem eller så, då har 

ju inte jag någon beslutanderätt utan då gör jag bara utredningen och sen så är 

det individutskottet, politiker som får ta beslutet” ( Respondent C) 

 

Den respondent vilket arbetade med myndighetsutövning var yrkestiteln likadan som 

hen kollegor.  

 

”Jag är placerad under individ och familjeomsorgen och är då socialsekreterare 

och är just nu placerad under missbruk och våld i nära relationer.” (Respondent 

C) 

 
7.4.3 Vad får socialpedagoger göra och inte göra? 

Det visar sig att arbetsuppgifterna framförallt speglar vilken befattning eller titel 

respondenterna har. De som arbetar inom behandling ägnar sig åt just behandling och 

respondenten som arbetar med myndighetsutövning ägnar sig åt det. Respondent D 

upplever att hen inte får kalla det hen utför som behandling.  

 

”Jag får ju inte säga att jag jobbar med behandling då jag jobbar så nära  

sjukhuset. Jag får inte kalla mig för behandlingspedagog här. För behandling är 

en specifik sak som man gör och det ligger ett ansvar på. I det här ansvaret, går 

något fel så får man sparken helt enkelt” (Respondent C)  

 

Samtliga respondenter upplever inte att det finns en skillnad mellan vilken utbildning 

man har och vilka arbetsuppgifter man får utföra. Flera menar istället att på grund av 

deras specificering inom missbruksvård så upplevs de istället i vissa fall som experter 

på arbetsplatsen  

 

”Ne men just att jag har lite större kunskap än de som läser socionom i de frågor 

som jag jobbar med, alltså missbruksfrågor och drogkunskap […] Alltså jag har 

ju kunskap om vad olika droger innebär, alltså det tror jag betyder jättemycket för 

organisationen. Att det finns någon som är kunnig och intresserad liksom av 

dessa frågor” (Respondent C)   

 

Trots att respondenterna i stor utsträckning upplever att det inte råder någon skillnad 

inom socialtjänsten gällande arbetsuppgifter eller kompetens, så uttalar en respondent 

missnöje för hur organisationen är uppbyggd. Hen menar att vissa tjänster helt är 

anpassade till socionomer och att detta omöjliggör för socialpedagoger att söka den. 
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Detta trots att respondenten hävdar att socialpedagoger också hade kunnat dra nytta av 

tjänsten och dess utformning. 

 

”Man gjorde en ny tjänst inom kommunen, där man fick testa på lite olika […] 

man får kanske ett år på sig, sen så är man några månader med utredningar, sen 

jobbar man med insatser några månader och så får man testa på lite olika innan 

man väljer vad man skulle vilja jobba med. Men det är också en tjänst som är 

riktad helt mot socionomerna. Så då lyfter jag det i forum med chef. (Respondent 

B) 

 

Respondenten hävdar att andra professioner dominerar beslutfattande instanser inom 

kommunen, och att det ibland lyser igenom, även i arbetet.  

 

”Det är så jävla genomsyrat med socionomer för dem delar mycket samma syn på 

saker och ting och att inte kunna blanda och acceptera och ta in mycket olika 

synsätt de är inte bra, det är inte utvecklande.” (Respondent B) 

 

Respondenten upplever avslutningsvis arbetssituationen som att det är svårt för 

socialpedagoger att ta sig in på arbetsmarknaden inom socialtjänsten. Men när hen väl 

har tagit sig in försvinner de skillnader som kan ha försvårat det.  

 

”Det är tuffare att vara på denna arbetsmarknaden som behandlingspedagog […] 

och det märker man framförallt när man söker till arbetet eller ”  (Respondent B) 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

 

Valet av att använda oss utav en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer var 

en metod vi både var bekväma med och som med en stor säkerhet skulle uppfylla vårt 

syfte samt besvara våra frågeställningar. Vi valde tidigt i processen bort att använda oss 

av en kvantitativ metod. Detta då vi inte ansåg att de verktyg som erbjöds skulle svara 

på våra frågeställningar, men framför allt för att vi ville undersöka respondentens 

upplevelser och dess erfarenheter. En kvalitativ metod erbjöd därför möjligheten till en 

fördjupad förståelse. Hade vi istället använt oss av mer statistiska mätbara faktorer så 

som lön, utbildning etc. hade kvantitativ metod absolut kunnat vara en mer tillförlitlig 

metod. Men då vi istället fokuserat på enskilda individers uppfattningar blir det 

problematiskt, och enligt oss svårt att använda kvantitativ metod. Resultatet har enligt 

oss uppfyllt våra förhoppningar vi hade inför studien och därför vill vi också hävda att 

valet av metod var i förhållande till forskningsfråga det rätta. Det gav oss dessutom 

möjligheten att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Genom valet av hermeneutik 

som forskningstradition gav det oss möjligheten till att anamma ett tolkande 

förhållningssätt till våra respondenters utsagor. Vi föredrog detta då vår studie skulle 

bygga på tolkningar av respondenternas upplevelser och erfarenheter inom 

socialtjänsten. Vi är nöjda över att vi valde att använda hermeneutiken och resultatet vi 

fick ut av denna studien är den slutliga bekräftelsen på att vi valde rätt metod. 

 

Redan innan den empiriska datainsamlingen tog fart så var vi överens om att vi ville 

lägga fokus på socialpedagogens roll inom socialtjänsten. Vi ansåg att de faktorer vilka 

dök upp under vägen som t.ex. arbetsuppgifter, samverkan, kompetens och utbildning 
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även skulle var i centrum i resultatdelen. Vi strävade efter att skapa ett så gott 

samtalsklimat som möjligt vid intervjutillfällena av våra respondenter. Vi valde att inför 

och efter varje intervju att prata med vår respondent för att ”lätta upp stämningen” och 

för att på ett så bekvämt sätt som möjligt genomföra intervjun.  

 

Därför valde vi att utforma en intervjuguide (se bilaga 1) där de fick fungera som teman. 

Svaren vi fick var relevanta, men varierande därför valde vi att inte byta ut några av 

våra standardfrågor under processen. Det ska dock tilläggas att vi utvärderade varje 

intervju i samband med att vi transkriberade dem, vilket skapade stimulerande 

diskussioner om vad vi kunde använda som följdfrågor vid kommande intervjutillfälle. 

Detta var en plan som vi i stor mån följde under hela processen, att transkribera varje 

intervju innan vi satt ned med nästa respondent. Ett exempel på en följdfråga vi i 

efterhand uppmärksammade och som gav nyttiga svar var ”kände du dig trygg när du 

tog din examen eller kände du dig oförberedd?”. 

 

Då utbildningen ungdom- och missbruksvård är en relativt liten utbildning var också 

antalet respondenter begränsat. Då vi även avgränsade oss till individer som arbetade 

inom socialtjänsten begränsades urvalet ytterligare. En fördel vi såg med detta var att 

det var enklare att lokalisera och få kontakt med respondenter. Både genom personlig 

kontakt via sociala medier men även genom tidigare studenter från Linnéuniversitetet. 

Det visade sig dock svårt att få tag i den mängd respondenter som ansågs behövas för 

studien och vi hade förhoppningar om att finna våra respondenter i en begränsad 

geografiskspridning vilket resulterade i respondenter ifrån en mellanstor kommun och 

fyra mindre. Tidsbristen och arbetsbelastningen kom på tal med de flesta respondenter 

och de flesta vittnade dessutom om att de aldrig riktigt visste hur kommande dag skulle 

se ut. 

 

Till en början såg det ljust ut då vi hade respondenter till att genomföra intervjuerna och 

respondenter såg positivt på att kunna genomföra intervjuerna. Det tankesättet vi hade 

kan vi i efterhand tycka varit aningen naivt och för att öka våra möjligheter hade vi 

istället kunnat vänt oss till fler verksamheter och yrkesutövare för att kunna ha fler 

respondenter att välja ifrån. Respondenter som från början tackat ja till att medverka 

tackade istället nej eller gick inte längre att få kontakt med. Några sköt även upp 

intervjuerna på grund av tidsbrist på arbetsplatsen.  

 

Vi var inställda på att vi skulle träffa dem här personerna relativt omgående och när 

intervjuer uteblev av olika anledningar fick vi vidga vår geografiska avgränsning till 

angränsande län. Vi valde att inte rubba på avgränsningar som att intervjua 

socialpedagoger från Ungdom- och missbruksvårdsprogammet i Växjö samt att 

respondenterna skulle arbeta inom socialtjänsten. Det har varit vårt primära intresse 

genom hela processen och varit studiens grund. 

 

Vi upplevde efter intervjuerna att samtliga respondenter ansåg att vår studie var 

intressant och vi fick positiv respons på det vi skrivit i vårt missiv– i alla fall av de som 

läste det– vilket gav oss intrycket att studien ändå var nytänkande och kanske rent av 

välbehövlig. Det märktes på flera av respondenterna att de faktiskt hade mycket att 

säga. Vi hade lite farhågor om att den professionella rollen de befann sig i kunde 

begränsa deras berättelser, utifrån att de ville visa sin verksamhet ifrån den bästa sidan 

eller ge utbildningen en för hög status. Men vi ansåg att flera respondenter var mycket 

frispråkiga och gav en varierande bild av respektive verksamhet samt att de lyfta fram 

både positiva och negativa delar av såväl utbildningen som verksamheten. Detta var 
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mycket stimulerande för oss och efter intervjuerna frågade nästan samtliga– innan vi 

hunnit fråga– om de kunde få ett exemplar av studien skickat till sig när vi var klara. 

våra respondenter vittnade om att de hade mycket och göra.  

 

Gemensamt för samtliga respondenter var att de var relativt nya inom socialtjänsten. 

Det finns både för- och nackdelar med det utfallet då de kanske inte ännu samlat på sig 

den erfarenheten för att ge studien en helt och hållet rättvist resultat, men samtidigt var 

det deras upplevelser som var det viktigaste och det blev en stor fördel att deras 

utbildning vid IKM låg färskt i minnet. I slutändan kan vi därför vara nöjda med de 

olika synvinklar och inblickar vi fick inom socialtjänsten och vi anser att det gav oss 

tillräckligt med bredd i vårt resultat. Med andra ord är vi nöjda med variationen vi hade 

av våra respondenter, men det hade även varit intressant att höra en person som arbetat 

t.ex. 10 år på samma ställe och som där med sett utvecklingen som vi endast fått 

bevittna i professionsteorierna 

 

Samspelet vi hade under intervjun funkade väldigt bra då vi var väldigt flexibla i våra 

roller och även om att vi försökte hålla en god stämning med vår respondent så behöll vi 

hela tiden den professionella hållning som krävdes. Vår upplevelse är att den trygghet vi 

hade i situationen även återspeglades vid intervjutillfällena. Att bolla idéer med 

varandra samt att vi hela tiden haft högt i tak har varit en stor del av vårat arbete under 

studiens gång. Vi har under studiens gång hela tiden strävat åt att upprätthålla de 

forskningsetiska riktlinjerna och för att styrka och konfirmera vår studie försökte vi att 

använda oss av så mycket citat från våra respondenter som möjligt. Vi hade inför 

studien en Förförståelse, men vi gick in med öppna armar för att inte riskera vår 

objektivitet, därför var det även en självklarhet för oss att inte utesluta något bara för att 

det inte överensstämde med vår föreställning. Det var nästan mer tvärtom då det var 

väldigt stimulerande att få ta del av respondenternas upplevelser när de inte stämde 

överens med ens egna tankegångar. En annan kritisk tanke vi hade kring vår studie är att 

vi vid enstaka tillfällen använt oss följdfrågor som varit på gränsen till ledande. Vi anser 

inte att det på något sätt sätter vår studie i dålig dager eller att de svaren bör strykas, 

men det är ändå värt att notera. 

 

Tidigare står det skrivet att de flesta av våra respondenter bett om ett exemplar efter 

färdigställt resultat, men ingen har bett om att få läsa igenom sin transkribering. Det är 

en sak som vi i efterhand funderat över, om vi borde bett dem att göra det samt hur 

resultatet i sådana fall hade artat sig. Vi anser att det är en fin gest att erbjuda för att få 

det bekräftat att utfallet stämmer överens med hur de menar eller rent av för att inte sätta 

någon i en obekväm situation.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Vi hade inför uppsatsarbetet en förförståelse om hur det kunde se ut inom socialtjänsten. 

I diskussioner mellan varandra framkom föreställningar om att socialpedagoger bland 

annat var underordnade socionomer inom socialtjänsten. Detta på grund av 

socionomernas breda kunskap om samhälle och mänskliga kontakter samt deras 

juridiska utbildning. Vi trodde att eftersom socialpedagoger saknar juridiskt utbildning 

efter avslutade studier inte var lika konkurrenskraftiga för arbete inom socialtjänsten. 

Vårt resultat visar på en motsatt verklighet gällande kompetensen inom socialtjänsten än 

den vi tidigare haft. Merparten av respondenterna vilka vi intervjuat svarar att 

socialpedagoger definitivt är kompetenta att konkurrera med andra professioner inom 

socialtjänsten. Kompetenser så som bemötande och kommunikation visar sig vara 

egenskaper respondenterna lyfter fram som effektiva verktyg. Det går att dra paralleller 
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till Abbots (1981) teori om att de professionella väljer att undvika den mellanmänskliga 

kontakten och istället låter de icke-professionella ta hand om det arbetet. Tolkningen 

görs därför att socialpedagogens förmåga att möta klienten och skapa relation till den 

förefaller i större utsträckning vara viktigare än förmågor som organisering, juridisk 

samt administrativt arbete.  

 
8.2.1 Status & arbetsfördelning 

I avseendet gällande status bland socialpedagogerna inom socialtjänsten visar det sig att 

respondenterna inte verkar visa tecken på någon statusskillnad mellan sig själva eller 

andra yrkesgrupper. Är detta ett resultat av en professionshöjande status hos 

socialpedagogerna eller beror det på andra faktorer?  Den Skillnad vi kunde urskilja 

bland respondenterna var den mellan yrkesutövare och chefer och/eller politiker. Detta 

då dessa individer oftast hade den avgörande talan i organisatoriska frågor. Hjelte 

(2005) menar att det förekommer asymmetriska relationer mellan olika yrkesgrupper 

där organisatoriska och strukturella faktorer. Kan det då vara så att liknande 

omständigheter råder inom socialtjänsten? Där relationen mellan socialpedagoger och 

t.ex. socionomer påverkar av samma faktorer?  Thylefors (2016) menar att högre 

positioner eller titlar ofta förknippas med hög status, vilket i sin tur höjer professionen i 

allmänhetens ögon.  

 

Samtliga respondenter menade att det på varje arbetsplats inte förekom någon 

asymmetrisk uppgiftsfördelning. Istället pekade resultaten på att arbetsuppgifterna var 

lika för alla med samma anställning. Bolin (2011) menar i sin studie att yrkesutövare 

kan låta andra yrkesgrupper utföra uppgifter om de t.ex. inte hinner med. 

Socialpedagoger skulle därför kunna utföra likande arbetsuppgifter som socionomer. 

Bolin (2011) Menar att ansvaret dock aldrig lämnas över från den som innehar ansvaret 

över uppgiften. Det handlar istället om personliga faktorer som, om situationen uppstod, 

avgjorde arbetsfördelningen. Bell (2001) menar att kommunikationen i arbetsgruppen 

utgår ifrån olika faktorer där status var en del. Både statusen inom arbetsgruppen och 

utanför. Statusen blir därför istället kopplad till personliga och gruppidentiteter snarare 

än identiteten som följer utbildningen. En yrkestitel blir således en viktig aspekt när det 

gäller status och arbetsuppgifter på arbetsplatsen. 

 

Resultatet visar också på att möjligheten till fortbildning inte var beroende av 

utbildningsbakgrunden hos respondenterna, utan var istället lika för alla. De får istället i 

samma utsträckning som andra yrkesutövare möjligheten till att välja utbildningar som 

matchar och kan vara till hjälp på arbetsplatsen. Respondent D upplevde sig dock 

mycket viktig i sin arbetsroll och var den enda med akademisk utbildning och menade 

att utbildningar aldrig var ett problem utan menade istället att hen översköljdes av 

utbildningar. Detta i motsatts till dennes kollegor, som trots allt har samma yrkestitel 

men saknade akademisk utbildning. Ellström (1992) menar att välutbildad personal 

erbjuds i högre grad möjlighet till fortbildning eller annan utbildning som gagnar yrket. 

 

Andra respondenter har också uppmanats eller på eget bevåg att söka kompletterande 

utbildningar för att stärka sin kompetens. Men även för att få en fördjupande kunskap 

inom specifika områden t.ex. medicin. Skulle det finnas en koppling mellan akademisk 

examen och möjligheterna till större förtroende eller satsningar ifrån chefer? Det kan 

också helt enkelt vara en fråga kring personliga faktorer som spelat roll eller det så kan 

det helt enkelt vara en ren tillfällighet.  
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Inom socialtjänsten finns det ingen given utbildning som satt patent på specifika 

arbetsuppgifter utan det ställs istället krav på lämplig utbildning och erfarenhet (Kap 3 

§3 SoL 2001; 453). Därför blir inte personer utan socionomutbildning begränsade till 

vissa arbetsuppgifter. T.ex. kan socialpedagoger med avsaknad av juridisk kompetens 

välja alternativet att efter examen erhålla de juridiska kraven genom en 15 HP-kurs. 

Detta uppgav flera respondenter som nyttigt, inte bara för den egna kompetensen, utan 

även för att med trygghet kunna möta klienter och på ett adekvat sätt kunna arbeta med 

dem. Respondenten vilket arbetade med myndighetsutövning på ett socialkontor pekade 

också på att kursen i dennes fall erbjudit en högre lön vilket i sin tur gett respondenten 

ett ökat förtroende för arbetsplatsen och cheferna. Att kunna erbjuda kursen hade 

kanske därför verkat vara ett möjligt framtida tillägg för utbildningen, men detta blir i 

största sannolikhet på bekostnad av en minskning på något annat utbildningsinnehåll.   

 

Respondenterna arbetade i stor utsträckning inom behandlingsdelen utav socialtjänsten. 

Detta gjordes sida vid sida med andra professioner men framförallt med socionomer. 

Respondenterna visade inga tendenser på att de olika utbildningarna skulle innebära en 

asymmetrisk arbetsfördelning. Utan det var istället en fråga om personliga kvalitéer och 

erfarenheter som avgjorde arbetsfördelningen. Detta tolkar vi därför som att ute på 

arbetsmarknaden finns det inga eller mycket få gränser för vilka arbetsuppgifter som 

bedrivs av vem. Både kollegor och chefer förväntar sig istället att all personal skall 

genomföra sina förväntade uppgifter. Det går även därför att konstatera att det inte finns 

någon stark jurisdiktion inom socialtjänsten då såväl socionomer, socialpedagoger eller 

andra adekvata utbildningar kan arbeta med så väl behandling som med handläggning 

(Johnsson, Laanemets och Svensson 2008). 
 

Socialtjänsten uppfattas som till vis del är monopoliserad i den bemärkelsen då det 

visade sig att flera av respondenterna sökt sig till mindre kommuner för att slå sig in på 

marknaden. Det fanns dock inte mycket som pekade på att respondenterna kände sig 

underordnade någon av de andre professionella på arbetsplatsen utan det var snarare 

tvärtom. Kan det handla om ett försök till att behålla jurisdiktionen på arbetsplatsen i de 

större kommunerna? Abbot (1988) Menar att jurisdiktionen blir som starkast när de 

professionella har monopoliserat ett yrkesfält.  

Alm (2011) lyfter i in studie fram att det alltid går att definiera utifrån yrkestiteln vad 

socialpedagoger arbetar med. då det finns flera sätt att klassificera yrkestitlarna på. Vi 

uppmärksammade att fyra av fem respondenter arbetade med behandling, men det vara 

bara två som hade samma titel. Den ena fick inte ens benämna sig själv som behandlare 

då hen arbetade för nära landstinget och där hade begreppet en helt annan innebörd än 

vad den har inom t.ex. kommunen. Vi anser att det kan försvåra professionaliseringen 

av fältet när så många olika yrkestitlar befinner sig inom samma verksamhet samtidigt 

så anser vi att det är en av anledningarna till att olika utbildningar söker sig inom den 

typen av verksamheter. Det ska dock tilläggas att det inte bara är socialpedagoger som 

inom behandlingsarbetet saknar självklara titlar utan det gäller även för t.ex. 

socionomerna, men vi anser att det kanske skulle öka kvalitéten, men även 

yrkesgruppernas identitet om det fanns mer självklara titlar att identifiera sig med. Ett 

konkret exempel är socialsekreterarna. Vi hade i studien endast en respondent som 

arbetade med myndighetsutövning, men det verkade som att samtliga på den 

arbetsplatsen titulerade sig som socialsekreterare. 

 
8.2.2 Utbildningen Ungdom- och missbruksvård 

Bilden som målades upp av respondenterna var att de var nöjda med utbildningen och 

att de kunde känna sig stolta över att ha genomfört den samt att utbildningen gav dem 
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kompetens att arbete inom socialtjänsten. Millerson (1964) menar att dessa attribut är en 

del av vad som kännetecknar en profession. Praktisk kunskap som grundar sig i 

teoretisk kunskap samt utbildning och träning i det samma samt att det garanteras 

genom en examen. Socialpedagoger uppfyller således vissa delar av de färdigheter som 

Millerson lyfter fram som knuta till professioner men saknar samtidigt andra delar. 

Parsons teori om strukturfunktionalistiska paradigmet lyfter fram behovet av en formell 

utbildning samt demonstrerbar skicklighet att utöva den i praktiken försäkrar att 

kompetensen används på ett ansvarsfullt sätt (Brante, 2009).  Flera av respondenterna 

vittnade även om att det fanns flera aspekter de ansåg utbildningen kunde gjort 

annorlunda.  

 

En av respondenterna berättade att hen läst vårt missiv och sedan diskuterat med sina 

kollegor om vad utbildningen gjort för dem. Det som respondenten menade att de hakat 

upp sig på var att de flesta, både socialpedagoger och socionomer, inte kände sig redo 

att arbeta inom socialt arbete. Även en annan respondent antydde att hen inte heller var 

redo att börja arbeta med missbruk. Detta blir intressant att sätta i relation till alms 

(2011) studie vars resultat visar att närmare en tredjedel av examinerande studenter 

arbetar med vuxna med missbruksproblematik. Kan detta vara en produkt av 

respondentens misstro på sin egen kompetens innan den fått prova det praktiskt i 

arbetslivet. Eller är det så att området missbruk är ett så komplicerat område att det 

uppfattas svårhanterbart under utbildningens gång? Kan det också vara något som 

kommer genom erfarenhet i samspel med klienter och kollegor? Att arbeta med 

människor är alltid komplext och att vara förberedd teoretiskt sätt är ingen garanti för att 

det ska fungera i praktiken. Övning ger helt enkelt färdighet, vilket de flesta 

respondenterna vittnar om då de vid intervjutillfällena verkade lita på att de kunskaper 

de lärt sig vid utbildningen är tillräckliga. Ellström (1992) menar att informellt lärande 

sker på en daglig basis och kan därför vara något som ökar upplevelsen av trygghet till 

arbetsområdet. Vi anser att det är värt att belysa då det är utbildningar som är tre samt 

tre och ett halvt år långa och som många investerar mycket i.  

 

En aspekt respondenterna lyfte fram angående utbildningen var bland annat avsaknaden 

av konkreta och praktiska delarna samt att hen inte visste vilka förväntningar som 

väntade i arbetslivet. Det visade sig dock att det sällan handlade om konkreta tekniker 

eller metoder när de väl startar sina yrkeskarriärer. Eftersom socialpedagoger inte är, ur 

ett professionsteoretiskt synsätt, en profession utan istället liknas en pre-profession blir 

förväntningarna mer diffusa. Samtidigt som yrkesgrupperna så som socionomer kan 

likställas med semiprofessioner, blir förväntningarna från såväl kollegor som samhället 

mer klart. Dellgran (2015) hävdar att professionerna förväntas bära upp verksamheterna 

vilket även innebär att samhället förlitar sig på deras kunskap.  

Respondenterna lyfte fram positiva faktorer som IKM-utbildningen gett dem. Faktorer 

som lyftes fram var bland annat den personliga utvecklingen och förmågan att förstå 

individer, samband och hur olika faktorer spelade in i en människas handlingar.  En 

respondent lyfte även fram utvecklingspsykologin och beteendevetenskapen som två 

betydelsefulla ämnen som varit stora bidragande faktorer i det dagliga arbetet med att 

föra samtal och rådge personer. Berglunds & Cederlunds (2017) beskrivning av det 

socialpedagogiska synsättet som har sitt ursprung i relationen mellan individer. Det 

återspeglas i vad respondenterna svar som pekar på som positivt med utbildningen.  

 

Vår tolkning utifrån respondenterna utsagor är att utbildningen aldrig kommer göra en 

person helt redo för att börja arbeta inom socialt arbete. Däremot så ger det studenterna 

en tillräcklig förberedelse att börja arbeta inom socialt arbete. 
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Ungdom- och missbruksvårdsprogrammet visade sig även spela stor roll i den 

personliga utvecklingen. Det var bland annat en respondent som berättade att hen 

använde utbildningen som ett sett arbeta med sig själv. Hen berättade att metoden 

byggde på att koppla informationen som utbildningen gav till sig själv och hens tidigare 

erfarenheter. Det gjorde att hen förstod litteraturen, men även sig själv och kunde 

acceptera sig själv på ett annat sätt. Att arbeta med sig själv det sättet anser vi var en 

väldigt intressant metod, men inget som kanske är helt ovanligt. Respondentens 

uttalande kan ställas i relation till Ellströms (1992) definition av kompetens och hur 

man tillämpar den i arbetet. Det som vi ser som det anmärkningsvärda var 

respondentens medvetenhet kring att utbildningen fungera som en sorts terapi och precis 

som respondenten berättade är det en viktig pusselbit att vara trygg i sig själv när man 

arbetar med människor.  

 

Flera hade upplevelsen att de fått lära sig den delen under tiden de arbetat. En annan del 

av utbildningen som fick kritik var upplägget av den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU). VFU:ns upplägg är på det sättet att studenten själv fixar en praktikplats eller så 

blir de tilldelad en plats av lärare. VFU:n håller sedan på i 17-veckors period. En 

respondent hade gärna sett att den delades upp då hen ansåg att det hade gett mer om 

hen fått se fler verksamheter. Att vara på en arbetsplats i 17 veckor är en lång tid och vi 

fick intrycket att det fanns studenter som blivit placerade på arbetsplatser där de var 

överkvalificerade och arbetsplatser de inte hade något personligt intresse. Vi är 

medvetna om att det upplägget har många fördelar då de får lång tid att växa med 

uppgifterna och att det är lärorikt att få en större inblick av en verksamhet, men den ena 

respondenten hade t.ex. fått göra sin praktik på en skola och hade gärna sett mer av 

andra verksamheter. Samtidigt visar Alms (2011) studie på en stor spridning i yrkestitlar 

och yrkesområden där socialpedagoger kan vara verksamma. Även om studenter 

tillbringar sin VFU på ett och samma ställe kan man efter avslutade studier söka sig till 

en rad olika yrkesområden. En fråga blir därför om spridningen av yrkestitlar enbart är 

till det negativa eller finns det också positiva effekter av det? 

 
8.2.3 Kompetens 

Dhooper m.fl.. (1990) menar att ju högre utbildningen är desto mer lämpad blir man att 

arbeta inom socialt arbete. Ellström (1992) menar att kompetens är individens 

potentiella handlingsförmåga i relation till en specifik situation, uppgift eller kontext.  

Detta stämmer till viss del överens med respondenternas upplevelser. Vi anser att 

respondenterna gärna lyfter fram att deras utbildning gett dem en spetskompetens som 

är en stor tillgång inom socialtjänsten. Att vara en akademiker är dessutom något de 

flera respondenter menar gett dem olika fördelar och då det satsas extra på dem. Dessa 

aspekter går att härleda till Brantes (2009) beskrivning av professioner och kan bland 

annat ses som positivt värdeladdat.  Samtidigt så stämmer det inte in i Dhoopers m.fl.. 

(1990) teori då respondenterna i flesta fall ser att de är jämbördiga, om inte bättre, än 

t.ex. socionomerna kompetensmässigt. Detta trots att socionomerna läser en termin 

extra samt erbjuder juridikdelen som nästan samtliga respondenter menar att de saknar i 

Ungdom- och missbruksprogrammet. Vi anser att det är en väldigt intressant aspekt då 

de respondenterna är rörande överens om att det är i behandlingsarbetet de har sina 

spetsegenskaper, men bilden respondenterna ger är att många väljer att läsa juridiken 

om inte för att ge sig själva en fördel i arbetet och öka på sin egen kunskapsbank så 

läses juridiken till för att konkurrera med andra professioner inom 

myndighetsutövningen. Vi anser att det på det sättet går att dra paralleller till Såväl 

Dellgran och Höjers (2004) professionsteorier som Jonnergård, Funck och Wolmesjös 
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(2008) professions definitioner där de menar att professionerna är socialt konstruerade. 

Respondenterna framhåller nämligen alla sina specifika färdigheter, men samtidigt 

antyds det även att de till viss del även vill in på ett område som de egentligen inte är 

menade att verka inom. Om det är en fråga om status, att vilja identifiera sig med en 

profession, ge sig själv fördelar inom behandlingsarbetet eller om det rent av finns ett 

intresse för myndighetsutövning skiljer sig säkert från individ till individ och går att 

spekulera i, men det är enligt oss ändå anmärkningsvärt. 

 

Respondenternas syn på sin egen kompetens urskils på olika sätt, men samtliga värdera 

den högt. Vissa respondenter menar att det är i samspel med andra som de blir påminda 

om att de har en hög kompetens. En respondent menar att det är i samtal med klienter 

som respondenten märker att hen ”faktisk har nått att komma med” – Respondent B. 

Andra lyfter fram samspelet med kollegor att de faktiskt kan föra diskussioner och i 

vissa fall handleda andra. Becher (1999) menar att professionerna ständigt är i ett behov 

av att utvecklas för att leva upp till verksamheternas kunskapsdomäner som även dem är 

under ständig utveckling. Respondenternas beskrivning vittnar här istället om att 

socialtjänsten till viss del manövrerar förändringarna genom att ha en mångprofessionell 

verksamhet där det finns olika kompetenser och yrkesgrupper som kan bidra. De flesta 

respondenterna styrker även det Alm (2011) beskriver, att det finns en avsaknad av 

kunskap inom området missbruk och beroende bland de professionella. Respondenterna 

menar att de ofta blir rådfrågade, eller i vissa fall blir personerna som tar sig an klienter 

med missbruksproblematik. Vi får känslan att respondenterna är väldigt värdefulla i sina 

roller på samtliga arbetsplatser och att de faktiskt har en säregen kompetens som 

kommer väl till nytta.  

 
8.2.4 Samverkan och kommunikation 

I den tidigare forskningen går det att utläsa att det fanns en asymmetrisk balans mellan 

socionomerna och behandlarna enligt Brante m.fl. (2015). Bell (2001) studie visar även 

att det finns vissa yrkesgrupper som dominerade möten. Den samverkan respondenterna 

upplevde speglade inte alls den föreställningen. Respondenterna menade istället att det 

var en fråga om envishet och vem som stred mest för sin sak. Som vi varit inne på 

tidigare har ingen av respondenterna känt sig underordnade av kollegor på sin 

arbetsplats. Samverkan- och kommunikationsdelen har snarare lyfts fram som något 

positivt. Bland respondenterna var det endast en som arbetade med myndighetsutövning 

och då även med att handlägga klienter och hen menade på att samverkan inom 

kommunen fungerade bra och menade att det som kunde krångla lite samarbetsmässigt 

var att hen arbetad i en liten kommun och att det i så fall mer handlade om en personliga 

skäl, att vissa fungerar bättre med andra. Bolin (2011) menar att samarbetet i såväl 

arbetsgruppen som mellan organisationerna fungerar olika beroende på hur 

professionerna ser på samverkan. Finns det ett ömsesidigt relationsberoende skapas det 

dessutom en smidigare samverkan. Respondenten menade också att samtidigt som det 

fungerade bra på en organisatorisk nivå så menade hen att det istället var mer 

problematiskt att samverka med yttre aktörer och att det blivit tydligt att landsting, 

region och kommun hade väldigt olika syn på vilka insatser som de fann lämpliga. 

 

De andra respondenterna arbetade med behandling och befann sig med andra ord i en 

annan situation. De samverkade istället med framförallt handläggare och upplevde att 

det fungerade bra och att handläggarna lyssnade på deras upplevelser om klienterna. 

Respondenten som arbetade som Case Manager menade att samverkan var en stor del 

av hens arbete. Respondenten menade även att hens ord vägde väldigt tungt även om 

hen i slutändan inte tog det slutgiltiga beslutet så ansåg hen att läkare och handläggare 
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värderade respondentens åsikt. Detta bekräftar Brantes m.fl. (2015) teori om att 

behandlarna är underordnade både handläggarna och i detta fallet läkare. För även om 

det bekräftar att det finns en bra kommunikation och ett ömsesidigt relationsberoend är 

det tydligt vem som har det yttersta ansvaret och därför tar det slutgiltiga beslutet. 

 

Vi fann dock i två av respondenternas utsagor fall där kommunikationen inom 

arbetsgruppen hade tagit skada. I det ena fallet hade till och med chefen fått sätta ner 

foten. Respondenten som arbetade som socialsekreterare hade då en kollega också en 

produkt av ungdom- och missbruksvårdsprogrammet som hade fått en löneökning. Det 

hade lett till irritation bland de som var utbildade socionomer och tillslut hade chefen 

fått sätta ner foten och berätta att lönen inte var baserad vilken utbildning man hade utan 

att den var baserad på vilka arbetsuppgifter individen hade. Det för tankarna till 

stängningar som Weber valde att kalla det (Brante 2009). När en profession försöker 

maximera sina privilegier och belöningar genom att i detta fall inte acceptera att en 

kollega med annorlunda utbildning, men med samma arbetsuppgifter får en höjd lön. 

 

Den andra respondenten berättelse är nästan raka motsatsen. När hen började arbeta på 

sin arbetsplats visade sig att respondenten var den enda i personalen med en akademisk 

bakgrund. På grund av att de fanns dåliga erfarenheter av akademiker som kommit och 

fört sig på ett översittande sätt hamnade respondenten tidigt i kläm med personalen. 

Respondenten menar att hen fick bevisa sig, att hen inte alls var där för att styra upp 

saker och ting eller att hen på något sätt skulle vara bättre än någon annan i personalen.  

Detta är två helt olika berättelser där samverkan och kommunikation blivit lidande på 

grund av egentligen samma anledning, men ur två helt olika perspektiv. Vår tolkning är 

att det i båda fallen handlade om att övrig personal känt sig hotade av situationen. Men 

det kan också handla om en statusfråga. Abbot (1981) Förklarar att professioner gör vad 

dom kan för att höja sin egen status. Det kan bland annat ske genom att försöka 

exkludera icke-professionella och genom det tillskriva eller höja sin status. Vi ställer oss 

frågande i vilken utsträckning kommunikationen inom arbetsgruppen samt samverkan 

med andra kan bli hämmad när situationer likt dessa uppstår. För även om det inte ska 

påverka den professionella rollen, så anser vi att det gör det när det uppstår situationer 

av dem proportionerna. 

 

8.3 Implikationer 

Under studiens gång har vi sett en koppling mellan en akademisk examen och ett större 

förtroende inom verksamheten. Vi anser att det är som sig bör, att individer som 

investerar i att öka sin kunskap i form av utbildning även ska få en framskjuten roll 

inom verksamheter. Det visade sig även att respondenterna hade möjligheter, men 

uppmanades att vidareutbilda sig. Detta är ett bevis på att cheferna ansåg att de aktuella 

respondenterna var värda att satsa på. 

 

Nästan samtliga respondenter nämnde myndighetsutövningen som något de gärna hade 

sett som en del av utbildningen Pedagogik, ungdom- och missbruksvård. Istället visade 

det sig populärt att läsa det efter avslutade studier för att såväl öka sin kunskap, men 

även för att få möjlighet till en högre lön. Utifrån vår studie skulle det därför vara av 

intresse att se över utbildningen för att få plats med den juridiska utbildningen. 

Samtidigt är utbildningen utformad för att utbilda specialister inom behandlingsarbetet 

och i den bemärkelsen går det diskuteras om myndighetsutövningen faktiskt är aktuellt 

och vad skulle det i sådana fall ersätta? 
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Ser vi till vilken roll socialpedagogen har inom socialtjänsten, så är det tydligt att den 

inte skiljer sig märkbart jämfört med hur kollegornas roller ser ut. Istället lyfte 

respondenterna fram att det kanske fanns vissa svårigheter att få en fast tjänst då de 

konkurrerar med bl.a. socionomerna. Väl inom verksamheterna märktes det inte av att 

det gjordes skillnad på utbildningar vilket tyder på att det finns någon stark jurisdiktion 

inom socialtjänsten.  Däremot vittnade respondenterna om att det fanns viss 

monopolarisering av socialtjänsten i de större kommunerna vilket gjorde att fler av 

respondenterna sökt sig till mindre kommuner för att på så sätt minska konkurrensen. 

Skulle en mer precis yrkestitel för socialpedagogerna möjliggöra att dom blev mer 

konkurrenskraftiga och i sin tur minska den monopolariseringen respondenterna 

beskriver? Eller skulle en definierad yrkestitel istället ge utrymme för socialpedagogen 

att få en höjd status, få en mer slagkraftig roll. Vi tror detta skulle gynna 

socialpedagogernas autonomi samt stärka socialpedagogiken som profession. 

 

Vi anser att det är anmärkningsvärt att respondenterna menade att de inte kände sig redo 

att gå ut i arbetslivet när de var färdig utbildade. Vissa menade att det var avsaknaden 

praktiska övningar och andra ansåg att de såg för lite av verksamheterna under sin VFU. 

Däremot menade samtliga att de lärt sig väldigt mycket genom sina kollegor hur de rent 

praktiskt skulle genomföra vissa arbetsuppgifter. Vi vill därför hävda att området 

missbruk, beroende och psykisk ohälsa är ett väldigt komplext arbetsområde och att 

därför kan det även vara svårt att bli helt redo genom teoretisk utbildning. Vår tolkning 

utefter såväl tidigare forskning som våra respondenter är att det krävs praktiskt utövande 

för at få en förståelse för hur olika situationer kan arta sig. För som tidigare nämnt är de 

ett komplext område att arbeta inom där ingen klient är den andre lik. 

 

 

9 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap och förståelse för hur socialpedagoger 

verksamma inom socialtjänsten uppfattar sin grundutbildning och kompetens i relation 

till andra yrkesgrupper samt ur ett professionsperspektiv belysa hur de ser på sina 

arbetsuppgifter, sin yrkesroll och status. För att genomföra vårt syfte har samtliga tre 

frågeställningar varit i fokus i den empiriska datainsamlingen. Hur ser socialpedagoger 

på sin grundutbildning och kompetens? Vilka arbetsuppgifter har de? Hur uppfattar de 

sin roll och status i relation till annan personal inom socialtjänsten? 

Socialpedagogerna är en yrkesgrupp med många olika yrkestitlar. Inte minst inom 

socialtjänstens olika verksamheter framkommer flera olika titlar. Tidigare forskning 

visar att tidigare studenter uppger sig ha fler än 50 olika yrkestitlar. För att ur ett 

professionssynsätt öka statusen och legitimera socialpedagogen som ett adekvat 

alternativ inom socialtjänsten kan en mer preciserad yrkestitel bli ett steg i rätt riktning. 

Socialpedagogerna konkurrerar allt som ofta med yrken så som socionomer. Vår studie 

visar att det på socialtjänsten inte verkar råda någon större kraftmätning utan snarare 

tvärt om. De flesta menade att man tog tillvara på varandras kompetens och kunskap i 

utövningen av arbetsuppgifterna.  

 

Vi anser att socialpedagogerna har en chans att öka sin status och lägga beslag på ett 

område där de faktiskt skulle kunna höja kvalitéten markant. Inte minst inom 

behandlingsverksamheter. Frågan är dock hur det ska bli attraktivt för en socialpedagog 

att vilja välja att arbeta med den typen av behandling. För den tolkning vi kunde göra 

utifrån såväl professionsteorin som våra respondenter är att Ungdom- och 
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missbruksvårdsprogrammet erbjuder högkvalitativ kunskap om ett område där det finns 

en bristande kunskap, men ändå väljer att försöka identifiera sig med en annan 

yrkesgrupp. 

 

Det hade även varit intressant att utveckla vår studie. Då samtliga av våra respondenter 

är relativt nyexaminerade har de haft utbildningen färskt i minnet, men vi anser att 

personer vilka arbetat inom socialtjänsten i t.ex. 10 år eller mer kan ha en annan syn på 

verksamheten och kanske skulle erbjuda en mer rättvis bild i förhållande till den teori vi 

använt oss av. Vi märkte i litteratursökningen att det har uppstått en del förändringar 

angående synen på professioner bara de senaste 10–15 åren såväl internationellt som 

nationellt. Därför hade det varit intressant att även inkludera respondenter som bevittnat 

den förändringen genom att vara en del av den. Ett förslag är att om några år göra en 

mer omfattande studie för att se om våra respondenters upplevelseser överensstämmer 

med de kommande socialpedagogernas eller på vilket sätt utvecklingen artat sig. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Introduktion 
Vilken organisation arbetar du under?  

Vilken befattning har du? 

Vilken utbildning har du? Har du några fortbildningar? 

Arbete 
Vill du berätta om din verksamhet? 

kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Hur fördelas arbetsuppgifterna i arbetsgruppen? Sker det efter vem som har tid eller på 

annat sätt?  

Hur är du och dina arbetskollegor organiserade? Arbetar ni ensamma eller flera?  

• Är det så att arbetsuppgifterna försöker matchas till personal?  

Kan du beskriva hur en ”vanlig arbetsdag” på din arbetsplats ser ut?  

 

Kompetens & utbildning  
Har du tidigare arbetat inom socialt arbete? I så fall var? 

- Hur upplever du att det skiljer sig emot din nuvarande arbetsplats? 

 

Anser du att din utbildning möter kraven som arbetsplatsen och dess uppgifter ställer på 

dig?  

Om ja: vad för speciellt ifrån din utbildning har du användning av? 

Är det något du saknar från din utbildning som hade hjälpt dig i ditt nuvarande jobb? 

Upplever du att din kompetens kommer till användning?  

Vill du beskriva hur du tror andra kollegor ser på din kompetens? 

Skulle du vilja beskriva om den motsvarar arbetsplatsens förväntningar? 

Hur upplever du dina möjligheter till att vidareutbilda dig på din arbetsplats?  

 

Samverkan & kommunikation  
Kan du berätta lite om vilka du samverkar med i din yrkesroll både i och utanför 

organisationen? 

- I vilken utsträckning sker samverkan? 

Vilka möjligheter anser du att du har att påverka beslutsfattandet på din arbetsplats? 

Hur är din uppfattning om vems ord som väger tyngst i en diskussion på din arbetsplats?  

Kan du berätta hur du upplever att kommunikationen mellan dig och andra 

verksamheter inom socialtjänsten fungerar? 
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Bilaga B Missiv 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

               Växjö 

2018-02-04 

 

                                                

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva vilket har till 

syfte att undersöka socialpedagogers yrkesroll inom socialtjänsten i Kronobergs län.  

Vi sänder detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal vi tidigare 

haft med er, där vi kort presenterade vår önskan om erat deltagande. Vårt intresse rör 

socialpedagogers upplevelser av sin yrkesroll, arbetsuppgifter, utbildning, kompetens 

och samverkan med andra yrkesutövare inom socialtjänsten. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av genom att tillsammans sitta ner och samtala med er angående 

ovanstående teman.  

För att få göra detta vill vi intervjua dig under ett möte. Vår tanke är att intervjuerna 

kommer pågå under ca 60 min. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Med vänlig hälsning  

    Peter Gustafsson 

    Pontus Larsson 
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