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Abstract 

The purpose of this study was to study changes in the social work education programs, 

regarding the topics and themes, in Sweden from three different periods. The study is based 

on content analyses of education syllabies, and have analysed the results through a knowledge 

och professional theoretical concept. The key findings of the study were that practical and 

theoretical knowledge is increasingly integrated in social work programs. There is a 

requirement to integrate theoretical knowledge into practical skills, whether it is direct 

application or a critical approach. The relationship between theoretical and practical 

knowledge has thus been strengthened in social work programs, which means that social 

workers have strengthen their position as profession, in accordance with the concept of 

professionalism. In addition, social workers need to integrate different aspects into their 

intervetion assessments. This can mean that the scope of action has increased as they have 

several sources to use today, such as legislation, science, ethical considerations and own 

experiences. The uptake of these multiple perspectives in the performance of social work can 

also indicate the strengthening of the social workers`position as profession because 

knowledge systems of professions are abstract according to the concept of professionalism. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ innehållsanaly av utbildnings- och kursplaner, 

och utifrån ett kunskaps- och teoretiskt perspektiv, studera förändringar i kunskapsprofilen 

inom socionomutbildningen i Sverige. De centrala resultaten i studien var att praktisk och 

teoretisk kunskap integreras alltmer i socionomutbildningen. Inom de flesta ämnen som 

studeras under utbildningen är kravet på att integrera dessa kunskaper i praktiken, vare sig det 

handlar om tillämpning eller ett kritiskt förhållningssätt. Förhållandet mellan teoretisk och 

praktisk kunskap har därmed förstärks inom socionomutbildningen, vilket innebär att 

socionomer stärker sin profession i enlighet med professionsbegreppet. Dessutom behöver 

socionomstudenter integrera olika aspekter i sina åtgärdsbedömningar. Det kan både innebära 

att handlingsutrymmet har ökat i och med att de har flera källor att utgå ifrån idag såsom 

lagstiftning, vetenskaplig fakta, etiska överväganden och egna erfarenheter. I övrigt kan 

anammandet av flera perspektiv i utförandet av socialt arbete också tyda på en 

abstraheringsoprocess av kunskapssysemet, och därmed förstärkning av 

socionomprofessionen. Detta eftersom kunskapssystem är abstrakta enligt 

professionsbegreppet.  
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Inledning 

I nationalencyklopedin (2018) definieras socialt arbete som en organiserad verksamhet med 

syfte att skydda svaga grupper och individer från att utsättas för förtryckande eller ”andra 

problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser” av olika samhällsförändringar. 

Den globala organisationen International Federation of Social Workers (IFSW definierar 

socialt arbete som en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som, utifrån olika 

kunskapskällor såsom samhällsvetenskap och teorier om socialt arbete, ”främjar social 

förändring och utveckling, social sammanhållning samt bemyndigande och befriande av 

människor” (min översättning). Det sociala arbetet styrs av principer för social rättvisa, 

mänskliga rättigheter, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald (IFSW 2018).  

 

Soydan (1993, s.18) skriver att ”stipulativa” och programmässiga definitioner har utvecklats, 

men det råder fortfarande oenighet kring definitionen av socialt arbete inklusive dess 

kärnområde, gränser, studieobjekt, teorier och metodologi. Dellgran och Höjer (2013, s.104) 

skriver också att trots etableringen av socialt arbete som forskningsämne, råder det fortfarande 

oenighet kring det nya forskningssamhällets forskningsfrågor och syfte i socialt arbete. Brante 

(1987, s.54) menar att även grundarna, det vill säga de första professorerna, till akademiskt 

socialt arbete i Sverige har olika uppfattningar om ämnesområdet och dess metodologi. Men 

för att kunna förankra ett ämne som universitetsdisciplin är det också nödvändigt, enligt 

Soydan (1993, s.18), att förankra det idéhistoriskt och klargöra ämnets teoretiska och 

metodologiska rötter. Därmed lägger detta hinder för utvecklingen av en gemensam definition 

av socialt arbete eftersom professorer är ämnesföreträdare, som genom att bedöma vad som är 

god och icke god forskning, avgränsar ämnet (Brante 1987, s.38-39). Å ena sidan, är 

ämnesbredningen i socialt arbete och oeniga definitioner av ämnet naturligt eftersom det 

sociala arbetet är heterogent och utförs på olika nivåer i samhället. Å andra, sidan riskerar 

detta att fragmentera och hindra forskningsutvecklingen i ämnet, enligt Dellgran och Höjer 

(2013, s.104). 

 

Ämnet tilldelas olika definitioner och som följd får socialt arbete olika skepnader. Detta 

styrker flera författare som menar att olika aspekter av socialt arbete, såsom socialpolitik eller 

behandlingsmodeller, har haft mer eller mindre prägel på det sociala arbetets praktik under 

olika tidsperioder (Sherraden, Guo och Umbertino 2015). Trots att ämnets gränser inte är 

självklara och ständigt förändras och omdefinieras, verkar sociononomutbildningen inte ha 
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genomgått drastiska förändringar sedan den integrerades i universitetssystemet.  Meeuwisse 

och Swärd (2009, s.371) drar slutsatsen att socialarbetarutbildningar onekligen är mer 

vetenskapliga men att ämnen fortfarande är detsamma som i de första 

socionomutbildningarna. Författarna menar att detta beror på att tanken alltid har varit att 

socialarbetare ska utbildas för att hantera selektiva och behovsprövade åtgärder inom 

byråkratiska kommuner. Därför fortsätter programmen att utbilda tjänstemän där elever i 

första hand lär sig det aktuella landets lagar, administrativa strukturer (Meeuwisse och Swärd 

(2009, s.371). Anledningen till detta kan bero på att socionomer tillhör den typ av 

professioner som Brante (2015, s.148) betecknar som semiprofessioner eller 

välfärdsprofessioner. Eftersom semiprofessioner ofta ingår i byråkratiska organisationer är 

olika lagar och administrativa strukturer de primära kunskaperna att inneha för att utöva 

arbetet.  

 

Den icke entydiga definitionen gör att det sociala arbetet och professionen omformas och är 

beroende av den kontext som den verkar inom vare sig det är en arbetsplats, en region eller ett 

land. Bristen på en gemensam definition av socialt arbete försvårar dessutom framställningen 

av socialt arbete som ett sammanhållet kunskapsområde med en egen teorigrund. Detta väcker 

funderingar kring ämnets fortlöpande utveckling med tanke på den oenhetliga uppfattningen 

om definitionen av socialt arbete som forskningsämne, och även profession. Eftersom 

socionomutbildningen är den primära utbildningen för socialarbetare i Sverige är det av vikt 

för professionens varaktighet och erkännande att undersöka om och hur 

socionomutbildningen hanterar och betonar olika kunskaper samt hur den föränderliga 

aspekten i socialt arbete kommer till uttryck i utbildningen. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att genom en innehållsanalys av utbildnings- och kursplaner och utifrån 

ett professions- och kunskapsteoretiskt perspektiv studera förändringar i kunskapsprofilen 

inom socionomutbildningen i Sverige under tre olika perioder. 

 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

- På vilket sätt framställs kunskapsprofilen i utbildnings- och kursplaner under de tre 

olika perioderna? 

- Hur kan kunskapsprofilen som framställs i utbildnings- och kursplaner förstås i ljuset 

av ett kunskaps- och professionsteoretiskt perspektiv?  

 

Uppsatsens disposition 

Studien inleds med en översikt över aktuellt kunskapsläge och forskning med relevans för 

ämnet. Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkter som används vid analysen av det 

empiriska materialet. I metodkapitlet redogörs det för bland annat studiens metodik, 

tillvägagångssätt, urval, kvalitet och begränsningar. I resultatkapitlet presenteras studiens 

huvudsakliga resultat. I anslutande kapitlet är analysen uppdelat i två delar: där första delen 

utgår ifrån kunskapsbegreppet och den andra delen utgår ifrån professionsbegreppet. I 

slutdiskussionen diskuteras studiens centrala resultat och de frågor som väcks av studien.  

Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

Centrala begrepp i studien 

I studien används socialarbetarutbildning och socionomutbildning synonymt med varandra. 

Detsamma gäller begreppen socionomer och socialarbetare.  
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Kunskapsläge 

Följande kapitel inleds med en illustration av socionomutbildningar i Norden utifrån en 

modell. Därefter följer redogörelse för etableringen av socialt arbete som forskningsämne och 

huvudämne i socionomutbildningen. Här beskrivs processen och förklaringar till utvecklandet 

av ett nytt forskningsämne. Det följer även ett avsnitt som behandlar betydelsen av 

universitetsintegreringen för akademisering och forskning i socialt arbete. Slutligen 

sammanfattas Meeuwisses och Swärds studie som handlar om utvecklingen av inriktningen 

för socionomutbildningen i Sverige.  

 

Socionomutbildningens skepnad i Norden 

För att illustrera socionomutbildningsuppläget i de nordiska länderna använder Juliusdottir 

och Peterson (2003) en tvåsidig modell som kallas för Integrated Field Model. Modellen 

består av följande delar: Specialized Field Model (1) och Integrated Research Model (2). 

Danmark och Norge befinner sig inom den första modellen som innebär att utbildningen 

vanligtvis är placerad utanför akademin. Författarna menar att utbildningen har inriktningen 

att hantera specifika sociala fenomen. Anslutning till forskning är därför en sekundär fråga, 

vilket också betyder ”att lärarna i första hand är lärare i socialt arbete och sedan (eventuellt) 

forskare” (Juliusdottir och Peterson 2003). Fördelar med denna modell är att professionella får 

hög legitimitet inom sitt yrkesområde, det är hög fokus på studenters personliga utveckling 

samt att studenter anskaffar sig direkt användbara förmågor för att hantera specifika 

arbetsuppgifter. Finland, Island och Sverige däremot placeras under den andra modellen. 

Utbildningen är stark ansluten till akademin och strävar efter att uppnå ett eget akademiskt 

ämne, socialt arbete. Lärarna i denna modell är istället i första hand forskare/experter inom 

olika kärnområden i socialt arbete och sedan lärare. Fördelarna med denna modell är att 

utbildningen bidrar till att studentar intar en självständig, kritisk och teoretisk syn på socialt 

arbete som möjliggör deltagande i debatter om olika sociala frågor. Utöver det får de 

professionella högre yrkesstatus och högre lön (Juliusdottir och Peterson 2003). 

 

Juliusdottir och Peterson (2003) klargör dock att modellen är en förenkling av verkligheten 

och menar att de flesta länderna i Norden rör sig mot mittenpunkten av denna modell, 

Integrated Field Model. För Norge och Danmark innebär det en akademiseringsprocess 

medan Sveriges och Finlands förhållande till fältet omdefinieras. Dessa processer visar sig 

genom bland annat uppkomsten av ord som samhällsforskning, kunskapsbaserat 

samhällsarbete och kompetensbaserad utbildning. Författarna skriver att utvärderingar visar 
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att Sveriges förflyttning mot mittenpunkten synliggörs genom mer fokus på personlig 

utveckling, självkännedom och etiska reflektioner. I övrigt finns ambitioner att stärka banden 

mellan lokalsamhällen, utbildningen och forskningen i Sverige och Finland (Juliusdottir och 

Peterson 2003).  

 

Etablering av socialt arbete som akademisk disciplin 

Socionomutbildningen har sina rötter inom Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). CSA 

är en paraplyorganisation för ”föreningar med socialt med progressiva idéer” som bildades 

1903 med initiativet från Gertrud af Klintberg och Gerda Meyerson. Orsaken var den så 

kallade ”sociala frågan”, alltså problem till följd av industrialismen som exempelvis 

fattigvården, bostadsfrågan och arbetarskydd. Grundarna menade att det saknades en 

samordning för att bedriva ”den sparsamma och splittrade sociala verksamhet” (CSA 2018). 

Dessutom betonades vikten av utbildning och bättre forskning och hade syftet att sprida 

kunskap om sociala förhållanden och problem i Sverige. Organisationen bidrog till bland 

annat reformer och ny lagstiftning på det socialpolitiska området som gav upphov till flera 

frivilliga och offentliga myndigheter. Dessutom startade CSA Sveriges första Socialhögskola 

1921 i Stockholm (CSA 2018).   

 

1977 etablerades socialt arbete formellt som både forskningsämne och som huvudämne i 

socionomutbildningen i samband med att socialhögskolor integrerades i universitetsystemet 

och universitetens samhällsvetenskapliga fakulteteter (Sunesson 2003, s.89). Den första 

professuren, Harald Swedner, tillsattes 1979 i Göteborg. Kort därefter tillsattes Hans Berglind 

som professor i Stockholm, Bengt Börjesson i Umeå och Sune Sunesson i Lund 1984 

(Bergseth 2003, s.21). Sunesson (2003, ss.90-91) skriver att integreringen av 

socionomutbildningen i universitetssystemet föreslogs av utredningen ”SLU-gruppen” 

(Sociala Linjens Utbildning). Författaren menar utredningens mål betonade två huvudsakliga 

skäl till att införa forskning och forskarutbildning i socialt arbete: underlätta socionomers 

möjligheter till forskarutbildning samt förbättra grundutbildningen och yrkespraktiken. Likaså 

hävdar Bergseth (2003, s.22) att den främsta anledningen till institutionaliserandet av socialt 

arbete som akademiskt ämne i Sverige var för att öka forskningsanknytningen bland 

socionomer. Brante (1987, s.38) menar däremot att institutionaliseringen av socialt arbete som 

forskningsämne kan förklaras med två övergripande faktorer: dels det funktionalistiska, eller 

samhälleliga, behovet av fördjupade kunskaper om sociala problem, och dels intressegruppers 

ansträngning efter högre status och professionalisering. 
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Brante (1987, s.34) skriver att legitimering av nya forskningsfält utgörs av kognitiva och 

sociala överväganden. Kognitiv legitimering består av ett kunskapsmässigt tomrum i ett 

område, ämnets avgränsning till andra discipliner och ämnets innehåll. Den sociala 

legitimeringen handlar om praktisk nytta av ämnet för samhället och mänskligheten. För att 

kunna förankra ett ämne som universitetsdisciplin är det också nödvändigt, enligt Soydan 

(1993, s.18), att förankra det idéhistoriskt och klargöra ämnets teoretiska och metodologiska 

rötter. Brante (1987, s.38) påstår att professorer är ämnesföreträdare och forskningschefer på 

sina institutioner. Det innebär att de också har makt att upprätthålla hierarkin i 

forskarsamhället genom att bedöma vad som är god forskning och icke god forskning, det vill 

säga vetenskapligt och ovetenskapligt. På det sättet avgränsar de ett ämne från andra 

discipliner (Brante 1987, s.38). I liknande termer skriver Sunesson (2003, s.117) att 

professorer och docenter är, i viss mening, forskningen i socialt arbete. Genom att studera 

deras avhandlingar, studerar man också forskningen i socialt arbete. Sunesson (2003, s.110) 

beskriver inriktningarna från ovanstående professorer och drar slutsatsen att det inte fanns en 

sammanhållning gällande vad som ansågs som ett gemensamt forskningsåliggande. Men det 

är viktigt att nämna att professorer också är bundna till olika förordningar, regler, externa krav 

och önskemål samt den officiella ämnesbeskrivningen som gjordes vid inrättades vid den 

första proffesuren. Ämnesbeskrivningen betonar praktisk tillämpning genom att fastslå att 

forskningsområdet i socialt arbete är inriktad på ”analys av olika former för lösningar av 

sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och 

utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten” (Bergseth, 2003, s.21). Brante (1987, 

s.39) menar dock att ämnesbeskrivningen lämnar stort utrymme för tolkningar gällande bland 

annat kunskapsobjektet, metoder och definitionen av sociala problem. Professorer har därmed 

makten att utifrån främst ovan nämnda aspekter påverka sina kollegor och institutioner i en 

viss riktning. Brantes (1987) studie visade att de ovanstående professorerna har olika 

uppfattningar gällande ämnesområdet och dess metodologi.   

 

Sunesson (2003, s.121) sammanfattar framstegen av socialt arbete som forskningsämne och 

huvudämne i socionomutbildningen utifrån följande centrala teman som han betecknar 

tillväxt, specialisering, institutionalisering, domänanspråk, akademisering, 

konkurrensframgångar och isomorfi. Det som däremot inte har förändrats är 

forskningsområdet i socialt arbete. Författaren menar att det snarare har befästs. Även 

olikheter mellan forskare och deras infallsvinklar har bestått och förtydligats. Slutligen skriver 
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Sunessson (2003, s.126) att ”relationen till sektorintressena har förändrats, men fortforande är 

ämnet starkt exponerat för sektorintressen”.  

 

Akademisering av socionomutbildningen 

Dellgran och Höjer (2013, s.98) skriver att sedan etableringen av socialt arbete som 

forskningsämne har ”en ämnesmässig infrastruktur” börjat byggas upp. Författarna menar att 

forskarutbildningar, antalet disputerade, docenter och forskare har ökat samt bidragit till 

framväxten av en ny profession – forskare i socialt arbete. Därmed är socialt arbete i Sverige 

inte bara en fråga om politik, utan även en vetenskaplig praktik. Dellgran och Höjer (2013, 

s.104) hävdar att infrastrukturen och forskningen i ett ämne är starkt beroende av 

forskarutbildningen eftersom den representerar kunskapsproduktionen och socialiserar nya 

forskare. På grund av detta har integreringen av socionomutbildningen i universitetssystemet 

lett till ett behov att klargöra distinktionen mellan formell, vetenskaplig och abstrakt kunskap 

samt informell kunskap. Det har även riktat intresset mot professionellas tillämpning och 

integrering av olika kunskaper i praktisk handling (Dellgran och Höjer 2013, s.98). Det 

antalet ökade forskare och publikationer, på både nationell och internationell nivå, i socialt 

arbete har bidragit till att ämnet numera är en välintegrerad del av svensk samhällsvetenskap. 

Även om ett forskningssamhälle har vuxit fram, råder det dock forfarande oenighet kring 

forskningsfrågor och forskningens syfte i socialt arbete, vilket riskerar att fragmentera och 

hindra forskningsutveckligen i ämnet, enligt författarna (Dellgran och Höjer 2013, ss.103-

104). Den ämnesmässiga bredden i utbildningen är naturlig eftersom det sociala arbetets 

verksamhet är heterogent och komplext, samt förekommer inom olika nivåer och 

organisationer i samhället. Samtidigt menar författarna att denna ämnesbreddning kan 

resultera i att forskningen kan få en ad hoc-karaktär vilket försvårar en kumulativ 

forskningsutveckling. Sammanfattningsvis menar författarna att akademiseringen i socialt 

arbete innebär att profesionell yrkespraktik och utbildning i större utsträckning utgår ifrån 

vetenskaplig kunskap och akademiker. Dessutom har forskningsbaserade kursböcker och 

antologier i pedagogiska syften ökat. Ett annat fenomen som ses som tecken på akademisering 

är att studenter börjar se forskarutbildningen i socialt arbete som en möjlig karriärväg 

(Dellgran och Höjer 2013, ss.107-108).  
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En historisk överblick av socionomutbildningen i Sverige 

Meeuwisse och Swärd (2009, s.365) undersöker i sin studie om den socialdemokratiska 

välfärdsregimen återspeglas i socialarbetarutbildningar i nordiska länder, samt om 

akademisering av socialt arbete har inneburit någon förändring i utbildningen. Studien 

använder Sverige som exempel. Den första utbildningen inom socialt arbete lanserades 1921 

och finansierades av bland annat kommunala bidrag från exempelvis Stockholm, vilket 

innebar att staden kunde påverka inriktningen i utbildningen. Dessutom var huvudmännen för 

utbildningen akademiker som var politiskt engagerade i konservativa partier. Eftersom 

socialarbetarutbildningar var avsedda att utbilda offentligt anställda tjänstemän som var 

anpassningsbara till lokala politikers, behov var programmen uppdelade i en administrativ och 

en social inriktning. Till följd av det var stor betoning på utbildning inom juridik, 

statsvetenskap, socialpolitik, ekonomi och psykologi (Meeuwisse och Swärd 2009, ss.365-

367). 

 

Den andra perioden, 1930-talet till början av 1970-talet, kom socialdemokraterna till makten 

och kommuner sammanslogs. Socialdemokrater hade visionen att skapa en ny välfärdsstat 

karaktäriserat av universella socialförsäkringar som skulle tas hand om av civila tjänare inom 

statliga myndigheter. Vid sidan av denna vision skedde sammanslagning av kommuner, från 

2498 till 1037 kommuner, vilket krävde långsiktigt planering och genomförande av 

kommunala uppgifter. Därmed började staten finansiera socialarbetarutbildningar för att 

utbilda tjänstemän. Författarna finner inga tecken på att den socialdemokratiska politiken 

påverkade innehållet i utbildningarna. Utöver juridik, statsvetenskap, socialpolitik och 

kommunal byråkrati som fortfarande ansågs vara kärnämnen i utbildningarna, påverkades 

läroplaner också av lärare som hade återvänt från utbildningar i USA och England.  Dessa 

betonade individinriktat socialt arbete också. I mitten av 1960-talet inkluderades även ämnen 

såsom socialrätt, makroekonomi, sociologi och psykologi (Meeuwisse och Swärd 2009, 

ss.367-368).  

 

Meeuwisse och Swärd (2009, s.368) beskriver den tredje perioden, 1970-talet och framåt, 

utifrån nyckelbegreppen marknadsanpassning, akademisering, expansion, 

internationalisering. Under de senaste decennierna hade kritiken mot socialdemokratisk 

välfärdspolitik och monopol över organisationer och välfärdstjänster ökat. Dessutom ställdes 

krav på vetenskap och utvärdering, vilket även återspeglades i socialarbetarutbildningar. I och 

med akademisering av socialt arbete som ett separat ämne har utbildningen stärk sin position. 
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Dessutom institutionaliserades socialt arbete som forskningsämne på universitet 1977. I övrigt 

internationaliseras utbildningar som ett resultat av samarbetsprojekt i EU som avser att göra 

utbildningarna enhetliga och öka rörligheten mellan medlemsländerna (Meeuwisse och Swärd 

2009, s.368).  

 

Författarna skriver att socialt arbete som ämne har väl etablerat sig i socialarbetarutbildningar 

som ett resultat av rådande akademiseringsprocesser i utbildningen. Det finns även 

masterprogram i ämnet. Av enkätsvaren från undervisare i socialt arbete i de nordiska 

länderna sammanfattar Meeuwisse och Swärd (2009, s.370) följande centrala kännetecken för 

socialarbetarutbildningar: de präglas av socialpolitik och är mindre klinikorienterade. 

Dessutom inriktas utbildningarna mot att utbilda tjänstemän. I kursplaner däremot observerar 

författarna en djungel av olika ämnen och inriktningar. Kurserna behandlar bland annat det 

sociala arbetets historia, socialt arbete som ämne och profession, socialt arbete och 

kunskapsproduktion. Däremot saknas teorier om exempelvis organisationer, makt och 

auktoritet samt samhällsutveckling (Meeuwisse och Swärd (2009, ss.370-371). Dellgran och 

Höjer (2013, s.105) instämmer i att även forskningen i socialt arbete främst behandlar sådana 

frågor som är aktuella inom den kommula socialtjänstens verksamhet. Meeuwisse och Swärd 

(2009, s.371) menar dock att det även framkommer forskning som behandlar frågor på 

”makro-, meso- och mikronivåer och med inriktning mot såväl sociala problem och fenomen 

som olika typer av sociala interventioner, insatser och arbetsmetoder”.  

 

Meeuwisse och Swärd (2009, s.371) påstår att socialarbetarutbildningar onekligen är mer 

vetenskapliga. De menar dock att socialt arbete och socialarbetarutbildning inte har 

genomgått drastiska förändringar sedan det etablerades som ett ämne trots att namn på ämnen 

ändras och utvecklas. Sammanfattningsvis menar författarna att tanken alltid har varit att 

socialarbetare ska utbildas för att hantera selektiva och behovsprövade åtgärder inom 

byråkratiska kommuner. Programmen fortsätter att utbilda tjänstemän där elever i första hand 

lär sig det aktuella landets lagar, administrativa strukturer och socialpolitik samtidigt som 

trender såsom empowerment, etik, maktrelationer, social mobilisering och radikalt socialt 

arbete inte har en stark position i utbildningen (Meeuwisse och Swärd 2009, s.371).  
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Teori och begrepp 

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används i analysen av det 

empiriska materialet. Den teoretiska referensramen utgörs av Brantes och Macdonalds 

definition av en profession samt kunskapsbegreppet.    

Professionsbegreppet 

Macdonald (1995, s.1) definierar en profession som ”an occupation based on advanced, or 

complex, or esoteric, or arcane knowledge”. I definitionen av professioner tar Brante (2015, 

s.19) hänsyn till kognitiva och sociala aspekter. Med kognitiva aspekter menar författaren att 

professioner är kunskapsbaserade och utgår från abstrakt, systematisk och esoterisk kunskap. 

Professioner är också vetenskapsbaserade, alltså att praktiken följer vetenskapens principer. I 

de väletablerade professioner är vetenskap och praktik väl integrerade med varandra där 

”know-why förenas med know-how i ett gemensamt sätt att tänka” (Brante 2015, s.20). 

Gällande sociala aspekter av definitionen brukar professioner uppfattas som representanter av 

högre och säkrare kunskap och teoretiska principer. Professioner anses som ”förmedlare och 

användare av den högsta kunskapen inom olika sociala domäner” och ”bärare av den moderna 

rationella diskursen” där främsta kunskapskällor är logik, amoraliskt tankesätt och rena 

argument (Brante 2015, s.19). 

 

Brante (2015, ss.14-15) skiljer mellan följande professionstyper: klassiska professioner, 

semiprofessioner och preprofessioner. Till klassiska professioner räknas exempelvis läkare, 

jurister och arkitekter som är organiserade enligt ”grundläggande, allmänt erkänt och robust 

paradigm” som både håller samman och standardiserar praktiken. Sedan 1900-talet och 

expansionenen av välfärdssystem uppkom nya semiprofessioner. Dessa är exempelvis 

sjuksköterskor, lärare, bibliotekarier och socionomer. Till den sista kategorin tillhör till 

exempel fritidsledare, coacher, dataprogrammerare och områden som kost, turism, design, och 

miljö. Brante (2015, s.148) skriver att semiprofessioner ofta ingår i byråkratiska 

organisationer samt har egna vetenskapliga discipliner och forskningsavdelningar. Det 

innebär alltå att semiprofessioner är mindre självstyrande och styrs av exempelvis olika 

förvaltningsregler och samhällelliga diskussioner/konflikter. Vidare menar Brante (2009, 

s.16) att distinktionen mellan semiprofessioner och klassiska professioner består i att 

semiprofessioner karaktäriseras av vissa av de attribut som kännetecknar de klassiska 

professionerna.  
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Brante (2015, s.20) radar upp följande attribut som karaktäristiska för professioner. 

Professioner ingår i förbund där medlemmars intressen tillvaratas och icke-professionellt 

beteende kontrolleras genom olika typer av sanktioner. Förbundet har också en etisk kod. 

Professioner utmärks också av att de kontrollerar sin arbetsdelning själva eftersom de har en 

hög grad av autonomi och kollegial organisering. Det innebär också att professioner har 

mandat att fatta beslut om olika åtgärder. Vidare kännetecknas professioner av att ha 

genomgått långa och specialiserade utbildningar samt är politiskt konstituerade, det vill säga 

har rätt till jurisdiktion.  

 

Vidare inkluderar Brante (2009, ss.25-28) ytterligare åtta aspekter att beakta: universitet, 

absrakt kunskap, osäkerhet, organisation, autonomi, förtroende, utbytbarhet samt 

professioner som förmedlare av kunskapssystem. Han menar att förhållandet mellan 

universitetsutbildning och skapandet av en profession bör inte tongivas eftersom att det inte är 

en nödvändighet för definition. Abstrakt kunskap avser att professioner besitter abstraherande 

kunskapssystem vilket innebär att professioner kan inkorporera och monopolisera nya 

problemområden i sitt kompetensområde. Osäkerhet refererar till den profesionelles förmåga 

att synliggöra och hantera abstrakta problem. Om osäkerheten är hög, förlorar professionen 

förtroende. Om osäkerheten är låg och hanterandet av problemet är mekanisk, är risken att 

arbetet utförs av andra yrkesgrupper. Professioner är på något sätt organiserade där deras 

autonomi fastställs genom graden av utrymme för självständigt beslutsfattande. Förtroende är 

en annan central aspekt i professionsdefinitionen som baseras på en allmän uppfattning om 

verksamhetens svårigheter och betydelse. Utbytbarheten innebär att alla utövare inom ett 

kompensområde ska kunna utföra verksamhetens uppgifter. I det moderna samhället har 

förtroendet för professioners abstrakta kunskapssystem ökat. Förtroendeaspekten är därför 

avgörande för att uppfatta professioner som förmedlare mellan abstrakta kunskapssystem och 

klienter/lekmän. Brante (2009, s.28) konkretiserar ovanstående aspekter i följande definition 

av professioner:  

 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare 

av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 

handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten. 

 

Macdonald (1995, s.157) skriver att definitionen av en profession alltid nämner kunskap som 

en kärnegenskap. Författaren menar att uppkomsten av professioner kan till och med förklaras 
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med att kunskap blev ett självständigt element i samhället, oberoende av olika institutioner. 

Professioner använder olika stängningstrategier för att uppnå kunskaps- och yrkesmonopol. 

Professioners kunskapsbas delas i fyra delar: vetenskaplig kunskap, juridisk kunskap, 

förtrogenhetskunskap och vardaliga erfarenheter (Brante 2015, s.126). Eftersom kunskap har 

en sådan central funktion i professioner, är det av stor vikt att vara medveten om den kunskap 

som används och hanteringsstrategier av kunskap i professioner (Macdonald 1995 s.160).  

 

Kunskapsbegreppet 

Blom, Norén och Nygren (2013, s.49-52) beskriver olika typer av kunskap: teoretisk kunskap 

och praktisk kunskap. Inom respektive typ av kunskap finns ytterligare inriktningar. Inom 

teoretisk kunskap ingår fakta och teori samt fakta och värde. Inom praktisk kunskap tillhör 

poiesis och praxis. Författarna skriver att teoretisk kunskap kallas för påståendekunskap 

eftersom den baseras på påståenden som om så är fallet. Teoretisk kunskap är tankar om 

samband, det vill säga antaganden om vad som påverkar vad, och tränas genom tankens 

uppmärksamhet. Kunskapsprodukten som teoretisk kunskap leder till är vetande, alltså säker 

kunskap i motsats till gissningar och åsikter. Författarna skriver att denna typ av kunskap 

associeras med den kunskap som genereras genom empiriska undersökningar och 

observationer, alltså vetenskaplig kunskap. 

 

I diskussionen om teoretisk kunskap framhålls ytterligare två aspekter: relationen mellan fakta 

och teorí samt fakta och värde. Distinktionen mellan fakta och teori synliggör skillnaden 

mellan giltig/nödvändig kunskap och teorier som leder till insikt och förståelse. 

Anledningenen är att kunskap som presenteras som en teoretisk förståelse är mer mottaglig 

för diskussion och ifrågasättande, än kunskap som presenteras som fakta. Distinktionen 

mellan fakta och värde däremot handlar om uppfattningen att teoretisk fakta uttrycker fakta 

medan värden uttrycker subjektiva värderingar. Författarna menar att denna distinktion är 

nödvändig i vissa avseenden, men det får inte misstolkas som om fakta och värden är helt 

skilda saker, eftersom strävan efter fakta vägleds av våra intressen, alltså det vi tycker är 

viktigt och relevant (Blom, Norén och Nygren 2013, ss.52-53).  

 

Praktisk kunskap, förtrogenhetskunskap, uttrycks i en färdighet/förmåga och kräver att 

utövaren är förtrogen med aktiviteten som utförs. Inom praktisk kunskap framförs två typer av 

kunskap: poiesis och praxis. Poiesis är den skapande kunskapen som utövas genom övning 

och resulterar i kunnighet och konstfärdighet. Skickligheten bedöms utifrån den skapade 
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produktens kvalité eller skönhet. Praxis är däremot kunskapen och kompetensen som vägleder 

den professionelle i mänskliga mellanhavanden. I likhet med föregående kunskapsform 

utvecklas praxis genom övning men det kräver inlevelse och förståelse (Blom, Norén och 

Nygren 2013, ss.53-55). Thomassen (2015, s.35) beskriver praxis ”sammanhängande 

handlingssekvenser över tid i konkreta och komplexa sammanhang”, vilket inbegriper 

exempelvis organisatoriska ramar, praktikerns erfarenheter och klientens situation. Författaren 

skriver att praxis utvecklas i samtal och samhandling med människor, vilket innebär att den 

kunskap som utövas byggs upp av andra människor också, inte bara utifrån personliga 

erfarenheter. Blom, Norén och Nygren (2013, s.55) skriver att till skillnad från poiesis är 

kunskapsprodukten av praxis en praktisk visdom eller praktisk förstånd. Det betyder att 

handlingskunskapen inte avskilt från den som besitter kunskapen. Författarna skriver att 

denna kunskap handlar om handlingsberedskap, utövaren är aldrig fullärd, vilket innebär att 

hen ständigt förändrar, korrigerar och förbättrar denna kunskap för att kunna handla i 

situationer som denne inte tidigare varit med om.  

 

Begreppens relevans för studien 

Enligt professionsbegreppet har kunskap en central funktion i professioner eftersom olika 

aspekter/typer av kunskap verkar legitimisera professioner och verksamhetsområden. Därmed 

är det relevant att studera vilka former av kunskap som ingår i socionomutbildningen och vara 

medveten om den kunskap som lärs ut för att se samband om dessa överensstämmer med de 

kunskapsformer som professioner eftersträvar. Detta är relevant då bristen på konsensus över 

definitionen av socialt arbete som forskningsämne, och profession, kan hindra och ifrågasätta 

socionomprofessionens etablering och varaktighet. Att därmed klargöra ämnets kunskapsbas i 

professionsteoretiska termer kan avtäcka den fas som socionomer befinner sig i 

professionskalan. Genom att analysera analysera socionomrollen utifrån professionsbegreppet 

kan alltså bidra till att avtäcka eventuella tendenser i utbildningen, som strävar efter 

professionalisering. 
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Metod  

I detta kapitel presenteras inledningsvis datainsamlingsmetoden samt motivering av valet. 

Därefter följer en beskrivning av det empiriska materialet, motivering till urvalet samt 

tillvägagångssättet. Det redogörs även för bortfallet i studien. Slutligen förs en källkritisk 

diskussion, och en diskussion om studiens tillförlighet och etiska överväganden. Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion där jag beskriver metodens begränsningar och styrkor.  

 

Datainsamlingsmetod 

Prior (2016, s.172-173) identifierar fyra förhållningssätt vid analyser av dokument: analyser 

som betonar textinnehåll, analyser av hur textinnehållet förverkligas, användning av 

dokument som resurs samt analyser av hur dokument påverkar sociala interventioner och 

organisationer. Bergström och Boréus (2018, s.50) skriver att innehållsanalys är en 

forskningsmetod som innebär systematiskt kategorisering av textinnehåll för att besvara 

bestämda forskningsfrågor. Författarna menar att detta tillvägagångssätt lämpar sig för ett 

textinnehålls lättillgängliga aspekter samt studier av större textmaterial på ett konsekvent sätt. 

Bryman (2018, s.357-358) referar till Berelsons definition av innehållsanalys som lyder enligt 

följande: 

 
Innehållsanalys utgör en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och 

kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i 

kommunikationen. 

 

Bryman (2018, s.358) refererar till Holstis välkända definition som menar att innehållsanalys 

är ”varje teknik som används för att dra slutsatser utifrån en objektiv och systematisk 

beskrivning och specifikation”. Båda definitioner refererar till objektivitet och systematik som 

två centrala egenskaper. Objektiviteten avser att i förväg noga ange hur råmaterialet ska 

klassificieras. Detta för att undvika att kategoriseringsprocessen påverkas av författarens 

personliga värderingar. Systematiken däremot handlar om att tillämpa de formulerade 

reglerna på ett konsekvent sätt för att undvika skevhet. Bryman menar att Berelsons definition 

berör det manifesta textinnehållet vilket innebär att inriktningen i innehållsanalysen riktas mot 

teman i texten (Bryman 2018, s.358).  

 

I samhällsvetenskap skiljs det mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativa 

innehållsanalyser är induktiva vilket innebär att forskaren låter kategorier växa fram ur arbetet 
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under kodningen även om hen utgår utifrån förutbestämda kategorier. Termen kvalitativ 

innehållsanalys används för studier  där texttolkningar krävs även om kvantifiering ingår. 

Sammanfattningsvis är distinktionen mellan båda kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalyser är relativ. Det innebär ”om räknandet eller mätandet är mer framträdande 

och avancerat är innehållsanalysen mer kvantitativ än om räknandet och mätandet är 

underordnat” (Bergström och Boréus 2018, s.51).  

 

Med utgångspunkt i ovanstående definition baserar jag min studie på en kvalitativ 

innehållsanalys av utbildnings- och kursplaner på tre olika lärosäten under tre olika perioder i 

Sverige. Detta eftersom studiens syfte är att undersöka hur kunskapsprofilen i socialt arbete 

framställs i socionomutbildningar under de valda perioderna för att upptäcka eventuella 

förändringar eller varaktigheter. Eftersom studiens syfte är att upptäcka olika mönster i 

kunskapsprofilen är det av avgörande att vara konsekvent i analysen av utbildnings- och 

kursplaner. Bergström och Boréus (2018, s.55) skriver också att innehållsanalyser är ett 

lämpligt sätt att studera förändringar eller inställning till något genom att jämföra material 

från olika tidpunkter med varandra. Genom att göra en innehållsanalys av utbildnings- 

kursplaner kommer jag därmed att upptäcka vilka kunskaper som betonas, samt vilka som inte 

betonas, under de olika tidpunkterna.  

 

Urval och empiriskt material 

Becker (2008, s.78) skriver att forskning inte kan, och inte bör, studera alla enskilda fall av ett 

fenomen. Därför är det viktigt att välja urval som möjliggör generalisering av studiens 

resultat. Det empiriska materialet utgörs av arkiverade utbildnings- och kursplaner för socialt 

arbete vid universitetet i Stockholm, Göteborg och Lund. Detta eftersom dessa var de första 

lärosäten (inklusive Umeå) som etablerade socialt arbete som huvudämne vid 

socionomutbildningar. Umeå utesluts på grund av tidsbrist. Valet av dessa lärosäten beror på 

att de är tongivande och väletablerade universitet i Sverige, vilket kan innebära att andra 

universitet lägger upp samma struktur och upplägg som dessa. Därmed kan resultatet 

generaliseras till hela det svenska landskapet. Men det bör tilläggas att socialt arbete ännu inte 

har en tydlig definition och inriktning, vilket lämnar stort utrymme för varje universitet att 

utforma utbildningen utifrån egna preferenser. Anledningen till att jag följer dessa lärosäten 

över tid är att för att på konsekvent sätt beskriva utvecklingen.  
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Studien grundas på följande tre årtal: 1980, 2000 och 2018. I slutet av 1970-talet etableras 

socialt arbete som forskningsämne och huvudämne i socionomutbildningen, vilket kan 

konstateras som början på socionomutbildningen på högskolenivå. De övriga två tidpunkter är 

valda med förändringsaspekten i åtanke. För att studera förändringar i kunskapsprofilen är 

tiden en väsentlig faktor. Vid andra tidpunkten har det gått cirka tjugo år sedan 

socionomutbidningen integrerades i universitetssystemet, vilket kan möjliggöra att eventuella 

förändringar och varaktigheter upptäcks. Den sista perioden är valt för att kunna ange en 

redogörelse av den senast möjliga kunskapsprofilen samt jämföra dagens kunskapsprofil i 

socionomutbildningen med den första. Det är av vikt att nämna att utbildnings- och kursplaner 

sällan är konkreta och dessutom är det svårt att veta hur de följdes. Därmed kan kursplaner 

anses vara sekundära källor för att samla information om kunskapsprofilen i utbildningen. 

Universitetskanslersämbetet (2018) definierar dock utbildnings- och kursplaner som 

”föreskrifter för utbildningen som anger villkoren för att antas till och genomföra kursen”. 

Det innebär att utbildnings- och kursplaner ändå anger inriktningen för utbildningen och grovt 

beskriver vilka kunskaper och ämnen som ska tas upp och studeras i kurserna.  

 

Tillvägagångssätt 

Det empiriska materialet samlas in från de tre valda lärosäten: Stockholm, Göteborg och 

Lund. Jag genomför läsning av materialet för att bekanta mig med materialet och få en 

uppfattning av vad det kan bidra med till studien. Sorteringen och kategoriseringen av 

kunskapsmålen från de olika kursmomenten/kurser präglas av ett induktivt förhållningssätt. 

Det innebär att de olika kategorierna/teman, som resultatet presenteras utifrån, växer fram 

under läsningen och analyserandet av det empiriska materialet. Bearbetning av materialet 

börjar med plockandet av alla kursmål som är uttryckta i kursplaner. Kursmål som uttrycker 

samma kunskaper sorteras ihop. Sedan definieras olika teman/kategorier. Slutligen 

sammanfattas och skrivs dessa kursmål ner under olika egenvalda teman. Det bör dock 

nämnas att även om arbetet är präglat av induktion, har författaren styrts av en deduktiv 

förhållningsätt. Författaren har själv genomgått socionomutbildningen och har därför en 

förförståelse angående upplägget samt centrala teman och innehåll i utbildningen. Dessutom 

har genomgången av kunskapsläget lett till att författaren belyst vissa teman. 

 

Eftersom jag, som mänsklig kodare, kan göra felsteg och styras av mina subjektiva 

bedömningar i sorteringen är det viktigt att hänsyn tas till en studies intersubjektivitet och 

intrasubjektivitet. God intersubjektivitet innebär att upprepning av en studie leder till samma 
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resultat som föregående. Intrasubjektivitet innebär att en upprepning av samma studie får 

samma resultat vid olika tudpunkter. Detta för att säkerställa att resultatet inte är forskarens 

bedömningar, utan de verkliga syften som textinnehållet har (Bergström och Boréus 2018, 

ss.60-61). Eftersom tiden är begränsad genomför jag analysen två gånger inpå varandra 

istället för långt uppehåll mellan analyser, vilket egentligen är eftersträvansvärt.  

 

Bortfall  

Utbildnings- och kursplaner för år 1980 i Göteborg hade levererats till Landsarkivet. Dessa 

hittades dock inte vid min förfrågan. Tiden var begränsad och därför ändrade jag årtalet till 

1983 eftersom Göteborgs universitet själva hade arkiven från det året och framåt. Jag gjorde 

bedömningen att materialet troligen inte skiljer sig mycket från varandra för de båda årtalen. 

Av att läsa historiken om socionomutbildningen sker inga större förändringar inom dessa år 

eftersom utbildningen var fortfarande i etableringsfasen.  

 

Min arkivsökning för första och andra perioden genomfördes via en kontaktperson på varje 

lärosäte som hade hand om arkivering. Detta andrahandssökande kan ha orsakat följande 

bortfall vid sökningen av dokument. Bortfallen av utbildnings- och kursplaner faller främst 

inom första perioden. Dessa dokument finns utspridda på olika arkiv vilket gör sökningen 

svårare eftersom dessa heller inte är digitaliserade.  

 

Vid mottagandet och läsningen av materialet upptäckte jag följande bortfall:  

Göteborg 

1983 - Utbildningsplan, kursplan för tredje terminen samt för valfria kurser. 

Stockholm  

1980 - Utbilningsplan  

2000 - Kursplaner för studiepraktiken 

Lund  

1980 - Utbildningsplan, kursplaner för första och andra terminen samt kursplaner för 

vafria kurser på den sjunde terminen 

2000 - Kursplaner för valfria kurser för sjätte och sjunde terminen.  

 

Eftersom utbildningsplanen saknas för alla lärosäten den första perioden, har det försvårat 

analysen av socionomens position och roll inom socialt arbete. För att vara konsekvent i 

bearbetandet av material, har jag dessutom gett utbildningsplaner en underordnad roll. Detta 
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även gäller de valfria kurserna. För det första är det dessa valfria kurser vilket innebär att 

studenterna kan välja inriktning och därmed ej obligatoriska kunskaper för en socionom, även 

om kurserna är obligatoriska. För det andra skulle det ge en snedvriven bild av de olika 

perioderna och lärosäten om kursplaner för valfria kurser ingick i analysen för endast vissa 

lärosäten.  

 

Källkritisk diskussion 

Bergström och Boréus (2018, s.41) nämner två steg i bedömningen av trovärdigheten i olika 

källor. Den ena är extern källkritik som handlar om äktheten av ett dokument. Den andra är 

intern källkritik som innebär en bedömning av tillförlitligheten i ett textinnehåll. Thurén 

(2013, ss.7-8) återger följande källkritiska principer: äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet. Äktheten handlar om källan är det som den påstår sig att vara och inte en 

förfalskning. Enligt andra principen spelar tid en central roll. Om ett dokument/källa har 

tillkommit lång tid efter en händelse, bidrar det till mer tvivel om tillförlitligheten i 

berättelsen. En källas oberoende värderas utifrån dess oberoende av andra källor, det vill säga 

att den inte endast är ett referat av tillgängliga källor. Källan ska helst också vara en 

förstahandslära, för att undvika att det egentliga budskapet/händelsen förvrängs när den 

passerar flera led. Tendensfrihet handlar om att källan inte speglar en felaktig bild av 

verkligheten/händelsen på grund av exempelvis personliga, politiska eller ekonomiska 

intressen (Thurén 2013, ss.7-8). 

 

Utbildnings- och kursplaner som används i studien är sannolikt inte förfalskningar. Dessa har 

förvarats och inhämtats från de olika lärosätena eller Landsarkivet. Man bör dock alltid utgå 

ifrån att det kan vara fråga om en förfalskning. Eftersom utbildnings-och kursplaner är 

offentliga handlingar är det dock svårare att förfina eller ändra dessa i efterhand eftersom de 

redan är allmänt kända. Förändringar i innehållet kan lättare iakttas och uppmärksammas av 

de berörda. Den andra principen gällande tidsfaktorn är tillfredsställande i studien. De 

dokument som har valts har varit aktuella för de utvalda årtalen. Därmed speglar dokumenten 

utbildningens upplägg och centrala innehåll i de olika perioderna. Dessa dokument har 

dessutom valts ut av anledningen att beskriva socionomutbildningen i de olika perioderna, 

eftersom de var rådande i utbildningen. Den tredje principen gällande oberoende kan 

ifrågasättas. Trots att utbildnings- och kursplaner som ingår i studien är förstahandskällor, kan 

dessa inte ge utförliga beskrivningar av utbildningen. Kursplaner är inte konkreta och det är 

svårt att veta hur dessa följs i verkligheten. Kursplaner kan därmed anses vara sekundära 
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källor för att samla information om kunskapsprofilen i utbildningen. Sista principen angående 

tendensfrihet kan också diskuteras. Utbildnings- och kursplaner kan bli föremål för politiska 

eller ekonomiska intressen. Eftersom socionomutbildningen är statligt finansierad kan det 

vara av intresse för lärosäten att framhäva de aspekter som anses vara kriterium för att erhålla 

resurser. Detta är dock osannolik eftersom flera flera aktörer, såsom studenter och lärare, 

berörs och vägleds av dessa dokument. Om kursplaner och utbildningen är motstridiga och 

oenhetliga, hade detta lett till missnöje och fått uppmärksamhet. Av dessa resonemang och 

reflektioner bedömmer jag att dokumenten och deras innehåll är trovärdiga och utgår ifrån det 

syfte som de är avsedda för, vilket är att ange riktningen för utbildningen.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011, ss.354-355) skriver att en kvalitativ studies tillförlitlighet kan diskuteras 

utifrån följande delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdigheten syftar på att undersökningen utgår ifrån de 

forskningsregler som finns för att säkerställa att forskaren uppfattat den sociala verklighet 

som hen studerat på rätt sätt. Överförbarheten avser en studies generaliserbarhet, det vill säga 

i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra kontext och tider. Pålitligheten 

handlar om att redogöra för forskningsprocessens alla delar för att möjliggöra för en 

utomstående att granska och bedöma studiens slutsatser och procedurer, samt eventuellt 

upprepa studien. Det sista delkriteriet innebär att säkerställa att forskaren agerat i god ton, då 

absolut objektivitet är svårt att uppnå i samhällellig forskning. Det ska vara möjligt att 

granska att en forskare inte medvetet påverkat en studies resultat utifrån sina personliga 

värderingar (Bryman 2011, ss.354-355).  

 

Studiens tillförlitlighet har säkerställts genom att hänsyn tagits till de forskningsprinciper som 

finns. Dessutom är överförbarheten tillfredsställande i studien eftersom de valda lärosäten är 

de första som etablerade socialt arbete som huvudämne vid socionomutbildningen. Därmed är 

det troligt att andra lärosäten har utvecklat sina socionomprogram utifrån samma riktlinjer och 

förordningar som gäller för de valda universiteten för att komma upp i samma nivå och 

kvalité. Utifrån detta resonemang kan resultatet från dessa tre lärosäten generaliseras till 

övriga lärosäten i Sverige. Men det bör tilläggas att socialt arbete ännu inte har en tydlig 

definition och inriktning, vilket lämnar stort utrymme för varje universitet att utforma 

utbildningen utifrån egna preferenser. För att säkerställa pålitligheten i studien har 

beskrivningen av metodiken och tillvägagångssättet varit tydligt och transparent för att 
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möjliggöra en granskning, bedömning och eventuell upprepning av studien för en 

utomstående forskare. Detta för att även bevisa att jag inte medvetet påverkar inriktningen av 

studiens resultat utifrån mina personliga värderingar.  

Etiska överväganden 

I rapporten ”God forskningssed” ställer Vetenskapsrådet (2017, s.8) upp olika kriterier som 

forskare ska förhålla sig till. Enligt Vetenkapsrådet (2002, s.5) bör forskningskravet och 

individskyddskravet vägas mot varandra vid genomförande av en vetenskaplig undersökning. 

Forskningskravet syftar på utvecklingen och förbättringen av tillgängliga kunskaper och 

metoder, därav ska individer skyddas mot otillbörlig insyn. Forskningsetiska överväganden 

utgår ifrån individskyddskravet som är konkretiserat i fyra följande huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att antingen muntligt eller skriftligt informera de av forskningen 

berörda om den aktuella undersöknings syfte och genomförande samt att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas. Denna princip gäller även om deltagarnas medverkan är aktiv eller 

passiv. Samtyckeskravet handlar om att inhämta samtycke för medverkan hos deltagarna i en 

undersökning. Tredje kravet ställer krav på forskaren att ge deltagarna konfidentialitet samt 

att personuppgifter förvaras utom räckhåll för obehöriga. För det första ska en förbindelse om 

tystnadplikt undertecknas vid användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda personer 

och, för det andra, ska uppgifterna dokumenteras på ett sätt som hindrar utomstående att 

avidentifiera undersökningsdeltagarna.  Slutligen innebär nyttjandekravet att det insamlade 

materialet gällande enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002, ss.5-14).  

 

Ovanstående krav och riktlinjer gäller främst undersökningar där enskilda personer eller 

grupper av människor medverkar. Mitt empiriska material berör inte enskilda personer eller 

känsliga uppgifter. Eftersom utbildnings- och kursplaner är offentliga handlingar och öppna 

för allmänheten behöver inte informations- och samtyckeskravet uppfyllas. Dessutom 

innehåller inte utbildnings- och kursplanerna namn eller uppgifter om enskilda personer eller 

individer, vilket inte heller kräver avidentifiering.  I övrigt kommer materialet att användas 

endast i forskningssyfte. 
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Metoddiskussion 

Sortering av kunskapsmålen under olika teman kan ha försvarat upptäcken av andra relevanta 

teman. Dessutom har jag som mänsklig kodare sammanfört de olika kursmålen och sorterat in 

dessa i egna kategorier/teman utifrån min förförståelse och subjektiva bedömningar. 

Användningen av ursprunliga termer på kurser/kursmoment som kategorier hade kunnat vara 

en lösning på problemet, men även kursmomenten var inte enhetliga gällande exempelvis 

uppläggning, val av begrepp och fokus. Det innebär att jag trots allt skulle tvingas att göra 

egna kategorier och teman. En annan anledning till användningen av egna teman är på grund 

av att de olika lärosätena använder olika termer och begrepp för kurser/kursmoment. Egna 

teman/kategorier underlättade på det sättet presentationen och bearbetningen av materialet.  
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Resultat 

I följande kapitel sammanställs de mål, förmågor och färdigheter som framkommer i 

utbildnings- och kursplaner från 1980, 2000 och 2018. Dessutom beskrivs 

utbildningsinnehållet översiktligt för att konkret visa vilka kunskaper som är nödvändiga för 

utövandet av socionomprofessionen. 

 

Vid genomgången av mål och syften i kursplaner upptäcktes flera centrala teman som 

medföljde tidsutvecklingen i olika utsträckning. Orientering i rättssystemet, utredningsteori- 

och metodik, politiska styr- och kontrollformer samt vetenskaplig metod är återkommande 

teman i kursplanerna. I övrigt verkar problematisering av socialarbetarrollen varit en 

genomgående diskussion i utbildningarna. Ovanstående tematiseringar har gjorts som ett 

försök att sammansätta de mångahanda mål och syften.  

 

Orientering i rättssystemet 

Orientering i rättssystemet inrymmer rättssystemets uppbyggnad i ett samhälle, olika 

rättskällor och rättsliga principer samt den juridiska beslutsprocessens terminologi och metod. 

Skillnaden mellan de olika perioderna åskådliggörs dels genom omfattningen av 

målbeskrivningar, och dels genom beaktande av fler aspekter relaterade till temat. År 1980 

(och 1983) nämns endast att studenter ska förvärva kunskaper om orsaksförklaringar till olika 

sociala problem samt hur dessa ska åtgärdas med de verkande åtgärdssystemen. För att kunna 

åtgärda sociala problem har studenter endast rättsregler/lagstiftning till sitt förfogande. 

Därmed ska studenter ”utveckla förmågan att tillämpa ifrågavarande rättsregler/lagstiftning i 

vanligt förekommande problemsituationer och vid handläggning av 

socialförvaltningsärenden” (Kursen AB-kurs i Stockholm, 1980). 

 

Inom den andra perioden framhävs, utöver lagtillämpning, medvetenhet över vilka 

samhällsvärderingar och principer som påverkar rättsregler. Förutom kunskap om juridiska 

system, lagar och åtgärddsystem ska studenter även ha insikt om vilken roll och funktion 

rätten har i samhället. Dessutom uppmärksammas värderingar som juridiken förmedlar. År 

2018 tas hänsyn till ännu fler perspektiv. Idag är tonvikt på den enskilde socialarbetarens 

skicklighet att kunna argumentera självständigt och dra välmotiverade juridiska 

åtgärdsbedömningar utifrån självständigt analys, vetenskap, etiska överväganden och 

mänskliga rättigheter. Lagtillämpningen är betydligt mer komplex och utgår ifrån flera 
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infallsvinklar. Dessutom ska socionomer med ett kritiskt förhållningssätt granska både sina 

och andras rättsställningstaganden. Liksom år 2000 problematiseras juridikens utformning 

och bakgrund, men utifrån vetenskapliga och etiska aspekter.  

 

Utredningsteori- och metodik 

Av målbeskrivningar från 1980 framgår att handläggning i enskilda ärenden utifrån aktuella 

lagar och åtgärdssystem är central inom utredningsarbete. I likhet med föregående tema ska 

utredningsarbetet utgå ifrån aktuella lagar och åtgärdssystem. Att formulera problem och 

genomföra olika typer av samtal räknas till utredningsabete. Det framträder inte inga stora 

skillnader år 2000 jämfört med föregående period. År 2018 är målbeskrivningar onekligen 

mer beskrivande än föregående perioder. Utöver hanteringen av olika verktyg för exempelvis 

dokumentation, journalföring och kvalitetssäkring ska socionomer problematisera 

utredningsprocessen och dokumentationens funktion i olika organisatoriska sammanhang. Det 

nämns också att bedömningar ska vara grundade i professionella och etiska överväganden, 

beprövad erfarenhet, forskning och mänskliga rättigheter. Socionomer bör också reflektera 

över sin makt- och myndighetsutövning samt ”kritiskt reflektera över sociala problem och 

interventioner med stöd i samhällsvetenskapliga teorier samt andra andra 

förklaringsmodeller” (Kursen Perspektiv på sociala problem och interventioner i Lund, 2018). 

 

Politiska styr- och kontrollfomer 

År 1980 betonas kunskapen om samhällsekonomiska begrepp och teorier, ekonomisk 

utveckling i Sverige samt hur socialpolitiska reformer påverkar samhällsekonomin. I övrigt 

sätts socialt arbete i relation till exempelvis politiska förhållanden, rättsregler, 

organisationsstrukturer och andra styrmekanismer i Sverige. Under andra perioden däremot är 

fokus dels på den svenska samhällsstrukturen och politiska system/ideologier samt 

ekonomiska och sociala möjligheter och begränsningar för socialt arbete. Detta för att 

möjliggöra förståelsen av sociala problem och socialpolitik. Slutligen förväntas studenter 

också att förärva teoretiska kunskaper om välfärdsstaten och socialpolitiska system.  

 

Utöver kunskaper om samhällelliga strukturer/system, institutioner och institutionella villkor 

för välfärdspolitiken, inkluderas historien av den svenska socialpolitikens framväxt och dess 

principer och implikationer år 2018. Vid sidan av studier om olika välfärdsmodeller ska 

socionomstudenter också kunna diskutera och jämföra socialpolitikens funktioner och 
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konsekvenser utifrån nationella och internationella perspektiv. Ett annat tema, som utmärks i 

kursplaner år 2018, är betydelsen av att kritiskt och självständigt analysera och reflektera över 

”betydelsen av de etiska, strukturella och organisatoriska villkor som omger 

tjänstemannarollen samt relationen mellan socialpolitikens organisering och det sociala 

arbetet” (Kursen Verksamhetsfältet socialt arbete – perspektiv och färdigheter i Stockholm 

2018). 

 

Vetenskapsteori- och metodik 

1980 anges det i korthet att socionomstudenter ska kunna skriva och presentera ett 

vetenskapligt arbete. Det redogörs inte heller för vad det innebär att skriva och presentera ett 

vetenskapligt arbete. Under de övriga två perioder är vetenskapligt skrivande och 

vetenskapliga principer ett återkommande och upprepande mål under hela utbildningens gång. 

Att hantera kvantitativa undersökningsmetoder är dock ett varaktigt mål. Under både 2000 

och 2018 förväntas studenter att formulera vetenskapliga frågeställningar, självständigt samla 

in material samt hantera och bearbeta empiriskt material. Utöver hantering av 

forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande utmärks ett självständigt, reflekterande och 

problematiserande förhållningssätt gentemot både den egna rollen och forskningsanvändning i 

socialt arbete. Detta förhållningssätt nämns under 2000, men det är främst påtaglig och 

upprepande under 2018. Sista perioden utökas också målen till att omfatta kritisk granskning 

av det sociala arbetets vetenskapliga grund, den egna förförståelsen och forskningsetiska 

principer samt människors ansvar för forskningsanvändning i samhället. 

 

Framställning av socionomrollen i kursplaner  

År 1980 uppges att socionomstudenter ska kunna samarbeta, arbeta metodiskt och 

självständigt hantera olika behandlings- och förebyggande arbetsmetoder i socialt arbete. Ett 

annat återkommande inslag är fömågan att kunna identifiera sina behov och resurser av 

ytterligare kunskap samt utvärdera resultatet av eget och andras arbete. Även bearbetning av 

egna reflektioner och upplevelser uttrycks upprepande bland kursmålen. Detta för att få ökad 

medvetenhet om hur man själv påverkar och påverkas i socialt arbete för att kritiskt kunna 

använda sig själv och sin kunskap som redskap i metodiskt socialt arbete.  

 

År 2000 däremot benämns socialarbetaren som rättstillämpare där myndighetsutövning 

likställs med yrkesutövning och utgår ifrån perspektiv som rättssäkerhet och service till den 
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enskilde. Den enskilde socialarbetaren behöver också besitta kunskaper och färdigheter i 

bemötande samt etik i socialt arbete, och liksom föregående period ha kommunikativa 

färdigheter. Andra aspekter som nämns är psykosocialt arbete, utrednings- behandlings-, 

förebyggande- och motivationsarbete samt förändringsarbete och strukturinriktat socialt 

arbete såsom samhällsarbete, samhällsplanering, fältarbete och uppsökande arbete. Dessutom 

anges det att socialt arbete ska utföras utifrån vetenskapliga metoder genom att systematisera, 

strukturera och värdera erfarenheter.  

 

År 2018 beskrivs socionomen återigen som ”beslutsfattare och utförare av socialt arbete” med 

hjälp av den juridiska metoden (Kursen Juridik för det sociala arbetet i Göteborg, 2018). 

Denna roll ska dock problematiseras vid myndighetsutövning och utförande av socialt arbete. 

Såsom föregående perioder ska studenter utveckla en yrkesmässig medvetenhet genom 

reflektion av teman som kommunikation, självkännedom, empati och handlingsutrymme samt 

ha ett kritskt granskande förhållningssätt som präglas av självständigt kunskapssökande och 

fortlöpande kompetensutveckling. I övrigt ska socionomen vara medveten om hur den egna 

personen påverkar och påverkas av det sociala arbetet. 

 

En framträdande likhet under alla perioder är utvecklingen av socionomens 

informationskompetens, det vill säga förmågan att identifiera det egna behovet av ytterligare 

kunskap och förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift. Dessutom är reflektion över egna 

emotionella och intellektuella erfarenheter en förmåga som ska utvecklas under de tre 

perioderna. En annan likhet under de olika perioderna är att socionomstudenter ska integrera 

teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Till skillnad från de två senaste perioder, nämns 

inte etik och professionellt bemötande under den första perioden. Även arbetsgenomförande 

utifrån vetenskapliga principer på ett systematiskt sätt är ett senare inslag i de två sista 

perioderna. Till skillnad från år 2000 och 2018, som explicit uttrycker socionomers roll som 

rättstillämpare, benämns inte socionomens yrkesroll som rättstillämpare eller 

myndighetsutövning, trots att dessa färdigheter nämns i målbeskrivningarna år 1980. De nya 

teman som framkommer år 2018 är exempelvis det egna handlingsutrymmet, 

brukarperspektiv, empati och evidensbaserat socialt arbete. 

 

Skillnader mellan de olika lärosäten 1980 

Vid lärosätet i Stockholm betonas/nämns inte vikten av att använda sig själv som redskap 

eller betydelsen av att bearbeta sina upplevelser för en ökad medvetenhet om sin egen roll i 
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socialt arbete. Samhällsekonomiska aspekter tas inte heller upp. Till skillnad från övriga 

lärosäten nämner lärosätet däremot att studenter ska ges verktyg för att underlätta ”invånarnas 

deltagande i planeringen” (Kursen AB-kurs i Stockholm, 1980). Lärosätet i Lund lägger 

tonvikt på kunskaper inom psykologin. Psykologiska begrepp, betraktelsesätt, undersöknings- 

och forskningsmetoder är kunskaper som en socionom ska förärva. I Göteborg kretsar 

socialpolitik kring boendeformer och dess påverkan på/av samhällsförändringar. 

Bostadspolitiken betonas tillsammans med hyres- och bostadsrätt. Det som skiljer detta 

lärosäte från övriga är också dess betoning på psykologiska, sociologiska, socialrättsliga och 

socialpolitiska perspektiv på/inom socialt arbete. Lärosätet ger studenterna också möjlighet att 

reflektera över socialarbetarens yrkesroll och belyser professionaliseringen av det sociala 

arbetet. 

 

Skillnader mellan de olika lärosäten 2000 

Under denna period skiljer sig utbildningen i Lund från övriga lärosäten med sin betoning på 

medvetenhet om den egna hållningen och egna reaktioner samt hur socialarbetaren påverkas 

och påverkar socialt arbete. I Göteborg däremot saknas målbeskrivningar om både vetenskap 

och socialarbetarens hållning och förhållningssätt. Detta kan dock bero på att jag saknar vissa 

kursplaner, och därmed saknar målbeskrivningarna. Vid Stockholms lärosäte saknas också 

målbeskrivningar relaterade till förhållningssätt och den egna rollen. Socionomrollen nämns 

dock som rättstillämpare. Till skillnad från övriga lärosäten ingår däremot studier om 

samhälls- och familjeförhållanden som ”påverkar mäns och kvinnors betingelser” samt 

formulering av antaganden om hur familjesystemet är beskaffat och hur förändring kan 

uppnås (Utbildningsplan i Stockholm, 2000). Även stimulering till perspektivering utifrån 

klass, kön, ålder, sexualitet, etniskt och internationellt perspektiv är något unikt vid lärosätet i 

Stockholm. 

 

Skillnader mellan de olika lärosäten 2018 

Vid lärosätet i Göteborg utmärks tydligt en skiljaktighet som inte återfinns vid övriga 

lärosäten: den starka betoningen på hälsa och ohälsa. Studenter ska bland annat kunna 

beskriva och hantera olika preventionsstrategier och hälsofrämjande strategier samt 

självständigt analysera och kritiskt granska olika sociala konstruktioner och konsekvenser av 

hälsa/ohälsa. Därutöver understrycks också problematisering av diagnosering och 

kategorisering i socialt arbete vid Göteborgs lärosäte. Att utgå ifrån FN:s barnkonvention vid 

bedömningar som rör barn är en förmåga som uttrycks endast vid Lunds universitet. Att 
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beskriva och reflektera över framtida utmanningarn och utvecklingstendenser hittas endast 

bland målbeskrivningar vid Stockholms universitet. 
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Analys  

Analysen fokuserar på två centrala aspekter i Socionomprogrammets utveckling vid de tre 

utvalda lärosätena. Den ena aspekten anknyter till kunskapsbegreppet och innefattar vilka 

teoretiska och praktiska färdigheter som förmedlats mot bakgrund av hur utbildnings- och 

kursplaner utformats. Den andra aspekten, som tar sin utgångspunkt i professionsbegreppet, 

belyser hur synen på de professioner som anknyter till det sociala arbetet och som de 

framträder i utbildnings- och kursplanerna, utvecklats över tiden. Sammantaget bildar dessa 

aspekter studiens teoretiska referensram.  

 

Del 1 - Kunskapsbegrepp 

Orientering i rättssystemet 

Av ovanstående framställning framgår att teoretisk kunskap i form av lagstiftningar 

kombineras alltmer med praktisk kunskap. Socionomer bör självständigt argumentera och dra 

slutsatser utifrån exempelvis vetenskap, etik och mänskliga rättigheter. Eftersom den enskilde 

socialarbetaren baserar sina slutsatser på flera utgångspunkter med ett kritiskt förhållningssätt, 

är den kunskapen oskiljaktigt från utövaren och därmed en form av praktisk skicklighet. Att 

tillämpa en lagstiftning i den meningen som beskrivs ovan inrymmer både teoretisk och 

praktisk kunskap. Den teoeretiska kunskapen består i att grunda slutsatserna i vetenskapliga 

utgångspunkter. Men för att kunna beakta etiska överväganden måste det också ske genom 

praxis, vilket skapas i mänskliga mellanhavanden. De slutsatser och beslut som fattas av 

socialarbetaren har inverkan på en annan människas liv, vilket innebär att besluten fattas med 

hänsyn till någon annan person. Därmed kräver detta att beslutsfattaren har praktisk kunskap 

för inlevelse och förståelse för det enskilda fallet. 

 

Utredningsteori- och metodik 

Den första perioden kännetecknas främst av teoretisk kunskap i form av rättsregler. Att utgå 

ifrån lagar betyder att arbetet utförs på en faktabaserad grund, och inte på gissningar eller 

påståenden. Den teoretiska kunskapens innehåll skiljer sig dock åt mellan den första och 

tredje perioden. År 2018 är betoningen, vid sidan av lagar, också på vetenskaplig kunskap. 

Den första perioden angavs strukturella orsaker till sociala problem, medan det idag används 

samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller för att förstå sociala samhällsproblem. Dessutom 

kan betoningen på etiska överväganden, kritisk reflektion över exempelvis makt- och 

myndighetsutövning tyda på tillgänglighet för diskussion och ifrågasättande av de verktyg, 
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lagar och vetenskaplig kunskap som används vid utredningsarbete. Tillämpningen av 

lagstiftningen kan också förstås som praktisk kunskap. För att kunna tillämpa en lag måste 

socialarbetaren kunna exempelvis genomföra olika informations-, utrednings- och stödsamtal 

samt hantera olika verktyg för till exempel dokumentation och bedömning, vilket sker i 

samarbete med andra människor. Dessutom kräver arbetet en mer komplex kombination av 

olika faktorer såsom vetenskap, klientens upplevelser och organisatoriska ramar. Arbetssättet 

överensstämmer med den defintion som Thomassen presenterar angående praxis. 

 

Politiska styr- och kontrollformer 

I överenstämmelse med kunskapsbegreppet är ovannämnda kunskaper, som anges under 

avsnittet politiska styr- och kontrollformer i resultatkapitlet, teoretiska. Däremot är 

distinktionen mellan fakta och teori samt fakta och värde mindre självklar. Den första 

perioden är det främst fakta, nödvändig kunskap, såsom samhällsekonomiska begrepp, 

rättsregler samt ekonomisk utveckling som framhävs. Den andra perioden däremot är den 

teoretiska kunskapen mer teoribaserad än faktabaserad, då studenter förväntas förvärva 

teoretiska kunskaper om välfärdsstaten och socialpolitiken samt studera olika politiska, 

ekonomiska och sociala möjligheter och begränsningar för att förstå socialt arbete. Denna 

period utnyttjar alltså faktabaserad kunskap för att nå teoribaserad kunskap och öka förståelse 

för socialt arbete.  

 

Sista perioden däremot är en blandning av olika inriktningar av teoretisk kunskap. Den 

faktabaserade teoretiska kunskapen består i att förmedla kunskaper om samhällelliga 

strukturer och system medan den teoribaserade kunskapen handlar om att till exempel jämföra 

olika välfärdsmodeller och socialpolitik utifrån olika nationella och internationella perspektiv. 

Relationen mellan fakta och värde framträder genom att socionomstudenterna exempelvis ska 

kritiskt reflektera över tjänstemannarollen och de etiska, strukturella och organisatoriska 

villkor som omger den. Här handlar det om subjektiva värderingar och de enskilda 

studenternas åsikter. Ovanstående aspekt kan dock också uppfattas som teoribaserad kunskap 

eftersom det ges mer utrymme för diskussion och ifrågasättande av dels tjänstemannarollen, 

men också socialpolitikens organisering. 

 

Vetenskapsteori- och metodik 

Den första perioden studeras ut vetenskapligt skrivande och vetenskapliga principer. Det 

innebär att det endast är teoretiska kunskaper, i bemärkelse att dessa presenteras som fakta, 
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som förekommer i utbildningen gällande vetenskapligt skrivande. Under de resterande två 

perioderna är kunskapsformerna mer blandade, särskilt under år 2018. De teoretiska 

kunskaperna avspeglas i form av vetenskapliga metoder och teorier. Dessutom finns det större 

utrymme för diskussion och kritisk granskning av exempelvis forskningsanvändning och 

etiska principer. Även om vetenskaplig kunskapsproduktion leder till vetande, enligt 

kunskapsbegreppet, konfronteras kunskapen med ett kritiskt förhållningssätt. Det innebär att 

den nödvändiga kunskapen används för att bidra till insikt och förståelse. I övrigt framstår 

förförståelsen som ett hinder för att uppnå säker kunskap, fri från den enskildes värderingar. 

Kursplaner anger dock att socionomstudenten ska kritisk granska sin och andras förförståelse, 

och inte förgöra förförståelsen. I enlighet med kunskapsbegreppet innebär detta att studenter 

ska vara medvetna om att strävan efter fakta delvis också vägleds av våra intressen.  

 

Framställning av socionomrollen 

Utifrån kunskapsbegreppet hör målbeskrivningar från 1980 till praktiska kunskaper, eftersom 

praktisk kunskap förutsätter att utövaren är förtrogen med aktiviteten som utförs. 

Kunskaperna är inriktade på att den enskilde socialarbetarens skicklighet och färdighet 

gällande exempelvis samarbete, bearbetning av egna erfarenheter och så vidare. Dessutom 

nämns det att socionomen ska använda sig själv som redskap i socialt arbete, vilket betyder att 

handlingskunskapen och handlingsutövaren är oskiljaktiga. 

 

År 2000 är kunskapsformerna blandade. Socionomrollen benämns som rättstillämpare vilket 

kräver att denne förfogar över teoretiska kunskaper i form av rättsregler. Dessutom anges det 

att arbetet ska utföras utifrån vetenskapliga metoder. Det innebär att de teoretiska 

kunskaperna omvandlas/integreras med praktiska kunskaper. De praktiska kunskaperna består 

i att ha kommunikativa färdigheter samt färdigheter i bemötande och etik. Bemötande och etik 

har teoretiska kunskaper, men dessa måste också införlivas i den personen som utövar dem. 

 

År 2018 uppges att socionomstudentens förhållningssätt ska präglas av självständigt 

kunskapssökande och kompetensutveckling. Detta förhållningssätt överensstämmer med den 

form av praxis som kallas för handlingsberedskap som innebär att utövaren aldrig är fullärd 

och bör ständigt utöka och förbättra sina kunskaper. Dessutom är betoningen på att studenter 

utvecklar en yrkesmässig medvetenhet vilket i högsta grad är en form av praxis, då den 

färdigheten tillämpas endast av färdighetsbesittaren. Även denna period skildras rollen som 

socialarbetare som utförare av socialt arbete eller beslutsfattare. Det betyder att socionomen 
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måste besitta teoretiska kunskaper om till exempel rättsregler och organisatoriska regler. 

Eftersom socionom ska utföra socialt arbete, betyder det att arbetet utförs i samklang med 

andra människor, antingen med eller för andra människor. På så sätt knyts den teoeretiska och 

praktiska kunskapen samman. 

 

Praktiska kunskaper, förtrogenhetskunskap, innebär nämligen att utövaren är förtrogen med 

aktiviteten som utförs. Denna form av kunskap riktar sig därmed till socialarbetarens 

skicklighet och färdighet. Det upptäcktes flera målbeskrivningar, utspridda på olika kurser 

och moment, som uttryckte den enskilde socialarbetarens förmåga gällande exempelvis 

samarbete, kommunikation, bemötande empati, självkännedom samt förmåga att använda sig 

själv som redskap i socialt arbete. Dessutom ska socionomstudenterna utveckla ett kritiskt ett 

kritskt granskande förhållningssätt som präglas av självständigt kunskapssökande och 

fortlöpande kompetensutveckling. I övrigt framgår det i ovanstående analys att teoretiska och 

praktiska kunskaper alltmer integreras i socionomprogrammet. 

 

Del 2 – Professionsbegrepp 
 

Orientering i rättssystemet 

I enlighet med Macdonalds (1995, s.157) definition av en profession är juridisk kunskap en 

form av kunskap som ingår i professioner. Av vad som har framkommit i resultatet 

återkommer denna form av kunskap kontinuerligt i alla lärosäten under de olika tidpunkterna. 

Betydelsen av juridisk kunskap varierar dock under olika tidpunkterna. Anledningen till att 

juridisk kunskap återkommer i alla av de valda årtalen kan förklaras med att socionomer hör 

till semiprofessioner i enlighet med professionsbegreppet. Semiprofessioner ingår i 

byråkratiska organisationer och är styrda av olika förvaltningsregler. Den sista perioden 

nämns dock att juridikens utformning bör problematiseras utifrån vetenskapliga och etiska 

principer. Detta innebär att socionomer strävar efter att integrera den juridiska och 

vetenskapliga kunskapen med varandra, och på sätt förstärka professionalisering av socialt 

arbete. Den sista perioden läggs tonvikt också på den enskilde socialarbetarens skicklighet att 

dra välmotiverade juridiska åtgärdsbedömningar utifrån olika aspekter. Detta kan därmed tyda 

på förstärkandet av professionen eftersom Brante (2009, ss.25-28) menar att professioner 

besitter abstraherade kunskapssystem. Kopplingen mellan juridiken och aspekter såsom etik, 

vetenskap och självständig analys kan därför ses som ett försök att abstrahera den juridiska 

kunskapen när den centreras kring socialarbetarens färdigheter.  
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Utredningsteori- och metodik 

Liksom föregående tema har aktuella lagar och åtgärdssystem en central roll i handläggningen 

den första perioden. I enlighet med professionsbegreppet kan det förklaras med att 

socionomprofessionen tillhör semiprofessioner som är resultat av det expanderade 

välfärdssystemet. Inom sista perioden däremot ska socionomer exempelvis kunna 

problematisera utredningsprocessen samt basera åtgärdsbedömningar på etiska överväganden, 

beprövad erfarenhet, forskning och mänskliga rättigheter. Detta kan tolkas som ett försök att 

abstrahera kunskapen vid åtgärdsbedömningar när dessa, utöver lagstiftning, också ska 

innehålla aspekter såsom beprövad erfarenhet och etiska överväganden. Genom att abstrahera 

denna kunskap kan socialarbetare också öka förtroendet för sin yrkesutövning och inte riskera 

att uppgiften tas över av exempelvis lekmän eller jurister. Om kunskapen är för mekanisk, i 

form av lagtillämpning, är risken stor att den utövas av andra yrkesgrupper. En annan aspekt 

kan vara att graden av socionomers autonomi har ökat genom att beaktande av fler aspekter i 

åtgärdsbedömningar. Idag kan socionomer utgå ifrån flera källor, och sin kunskap, för att 

bedöma och dra slutsatser.  

 

Politiska styr- och kontrollformer 

Av vad som har framkommit av resultatet återfinns målbeskrivningar som på olika sätt 

relaterar till politiska styr- och kontrollformer. Den första perioden är fokus främst på att 

studera olika organisationsstrukturer samt styrmekanismer i socialt arbete. Detta kan återigen 

kopplas till resonemanget om semiprofessioner som beskrivs inom professionsbegreppet. 

Även inom övriga perioder återkommer organisationsstrukturer, men även tjänstemannarollen 

och socialpolitik. Att organisationsstrukturer återkommer tyder på att socialarbetare har varit 

på något sätt organiserade samt varit styrda av olika styrningsmekanismer, vilket är några av 

attributen för semiprofessioner. I resultatet sätts denna organisering även i förhållande till 

tjänstemannarollen och socialpolitik. I enlighet med Brantes (2009, s.28) kan socialpolitiken 

uppfattas som betydelsefull arbete av allmänheten/klienten eftersom den direkt påverkas deras 

liv. Dessutom är arbetet utifrån socialpolitiken samhällelligt sanktionerad. Arbetet bör också 

uppfattas som svårt. Detta kan ha uppfyllts de senare perioderna eftersom socionomer ska 

kunna analysera välfärdsstaten och socialpolitiken utifrån teoretiska kunskaper, samt 

självständigt och kritiskt analysera och reflektera över betydelsen av exempelvis de etiska, 

strukturella, organisatoriska villkor som omger tjänstemannarollen samt relationen 

socialpolitikens organisering och det sociala arbetets praktik.  
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Vetenskapsteori- och metodik 

Inom första perioden ställs inte höga krav på socionomstudenter att bemästra vetenskapliga 

kunskaper. Av resultatet framgår att studenter behöver skriva och presentera ett vetenskapligt 

arbete utan att definiera vad det innebär. Enligt Macdonald (1995, s.157) är vetenskaplig 

kunskap en av kärnegenskaper i en profession. De senare perioderna ökar kraven på att kunna 

hantera vetenskapliga metoder och principer vid skrivandet av ett vetenskapligt arbete. År 

2018 förekommer även att socionomer ska inta ett självständigt, reflekterande och 

problematiserande förhållningssätt gentemot dels den egna rollen, och dels 

forskningsanvändningen i socialt arbete. Av resultatet framkom även att socionomstudenter 

ska kritiskt granska till exempel det sociala arbetets vetenskapliga grund. I enlighet med 

Brantes (2015, s.19-20) definition av professionsbegreppet är vetenskap och praktik väl 

integrerade med varandra i en profession samt att praktiken följer vetenskapliga principer. De 

senare inslagen i socionomutbildningen gällande exempelvis granskning av den vetenskapliga 

grunden i socialt arbete samt det reflekterande förhållningssättet gentemot forskning kan ge 

uttryck åt förstärkandet av sambandet mellan praktik och vetenskaplig kunskap. Bara 

uttrycket ”det sociala arbetets vetenskapliga grund” tyder på att socialt arbete baseras på 

vetenskaplig kunskap utifrån kursplanerna. Alltså är praktiken och vetenskaplig kunskap 

integrerade.  

 

Framställning av socionomrollen 

Gemensamt för alla tidperioder och lärosäten är att socionomstudenter ska inta ett 

förhållningssätt som innebär att de ständigt vidareutvecklar sina kunskaper. Detta är viktigt 

för etablerandet av en profession eftersom kunskap är en central dimension i 

professionsbegreppet. Genom att socionomer ständigt definierar sina behov av ytterligare 

kunskap, innebär att deras praktik bör utgå ifrån relevant och aktuell forskning. På så sätt 

förstärks relationen mellan praktik och vetenskaplig kunskap. Utöver det benämns 

socialarbetare som rättstillämpare och beslutsfattare under andra och sista perioden. Dessa 

termer tyder att det fortfarande finns en länk mellan socialarbetare och tillämpning av 

lagstiftning inom den offentliga sektorn. Därmed ingår socionomer fortfarande i den typ av 

professioner som Brante kallar för semiprofessioner. Att vara beslutsfattare eller 

rättstillämpare syftar på att socionomers främsta verksamhet är byråkratiska organisationer 

som styrs av olika förvaltningsregler.  
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Sammanfattning 

Av vad som har framkommit i kursplaner tenderas kunskapsinriktningen att alltmer integrera 

teoretisk och praktisk kunskap, i den bemärkelsen som kunskapsbegreppet anger. Teoretisk 

kunskap i form av exempelvis lagar kombineras alltmer med den praktiska kunskapen när 

socialarbetare exempelvis inte längre utgår endast ifrån lagstiftningen vid beslutsfattande, 

utan också intar ett kritiskt förhållningssätt som hen baserar sina beslut och slutsatser på. Den 

första valda perioden anges att socialarbetare ska utgå utifrån lagstiftning vid beslutsfattandet 

till skillnad från sista perioden då det förekommer andra teman, som till exempel vetenskap, 

etik, brukarperspektiv, som socialarbetaren bör ta hänsyn. Även studier om vetenskapliga 

principer och vetenskapklig skrivande har utvecklats till att omfatta delvis praktiska 

kunskaper eftersom socionomstudenterna bör utveckla en hållning som innebär kritiserande 

och granskande av kunskap som presenteras som vetenskaplig fakta och kunskap. Inom de 

flesta ämnen som studeras under utbildningen är kravet på att integrera dessa kunskaper i 

praktiken, vare sig det handlar om tillämpning eller ett kritiskt förhållningssätt. Förhållandet 

mellan teoretisk och praktisk kunskap har därmed förstärks inom socionomutbildningen. 

 

Macdonald menar att definitionen av en profession uppger kunskap som kärnegenskap, vilket 

delas upp i fyra delar: vetenskaplig kunskap, juridisk kunskap, förtrogenhetskunskap och 

vardaliga erfarenheter. Ovannämna kunskapsaspekter har inrymt i socionomutbildningen i 

olika grad under de olika perioderna. Den första perioden exempelvis är det tonvikt på 

juridiska kunskaper, medan den sista perioden har ambitionen att sammanbinda de juridiska 

kunskaper med vetenskapliga kunskaper samt även förtrogenhetskunskap då 

socionomstudenten dessutom behöver utgå ifrån en självständig analys som innehåller 

aspekter såsom etik. Den juridiska kunskapen har alltså medföljt socionomutbildningen sedan 

den institutionaliserades. Kunskapen har dock fördjupats genom anammandet av fler aspekter 

genom utvecklingen. 

 

Krav på det vetenskapliga kunnandet har expanderats sedan 1980. Den första perioden räckte 

det om studenter kunde skriva och presentera ett vetenskapligt arbete. Vad ett vetenskapligt 

arbete innebär definierades inte. Målformuleringar från år 2000 och 2018 är dock mer 

beskrivande och utförliga. Det anges att studenter behöver kunna hantera och tillämpa olika 

vetenskapliga metoder vid exempelvis insamling och bearbetning av empiriskt material. Den 

sista perioden däremot intensifieras betydelsen av ett självständigt, reflekterande och 
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problematiserande förhållningssätt gentemot både den egna rollen och forskningsanvändning i 

socialt arbete. Det innebär att vetenskapens roll och utrymme har förändrats och ökat 
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Slutdiskussion 

Studiens ämne är angeläget idag. Inom utbildninen möter socionomstudenter en rad olika 

inrikningar och ämnesinnehåll som kräver att dessa sätts i ett sammanhang. Dessutom 

upplever socionomstudenter ett glapp mellan utbildningen och yrkeslivet. Socionomstudenter 

undrar exempelvis varför de ska kunna hantera vetenskapliga metoder när de kommer att 

arbeta med individer i olika livsförhållanden. Genom att studera utbildningens historik och 

utveckling kan eventuellt bidra till upptäckandet av de olika ambitioner och syften socialt 

arbete har haft, samt hur dessa har försökts förverkligas i utbildningen. Detta eftersom socialt 

arbete inte har varit en självständig profession, utan är resultatet av olika akademiska, 

politiska och sociala intressen. Detta kan vara en orsak till varför studenter upplever ett glapp 

mellan utbildningen och praktiken. 

 

Socialt arbete tillkom som en respons på den så kallade ”sociala frågan”, alltså olika sociala 

problem och förhållanden som behövde bekämpas. I och med statlig finansiering av 

socionomutbildningen, började staten också att spela en viktig roll i utformningen av och 

syftet med utbildningen. Av kunskapsläget dras slutsatsen att socialt arbete fortfarande är 

starkt exponerat för sektorsintressen samt att socialarbetares position är starkt förankrad i den 

offentliga sektorn. Främsta målet i utbildningen är därmed att utbilda socialarbetare som kan 

hantera selektiva och behovsprövade åtgärder inom byråkratiska kommuner. Den byråkratiske 

tjänstemannen/kvinnan som bland annat Sunesson, Meeuwisse och Swärd beskriver förvärvar 

dock inte längre kunskaper om endast lagstiftning och politiska system. Detta eftersom det 

samtidigt pågår en akademiseringsprocess för att förstärka socionomprofessionen. I dag 

behöver socionomstudenter grunda sina bedömningar och slutsatser i vetenskaplig kunskap 

även om bedömningarna utgår ifrån exempelvis olika lagar och förordningar. På så sätt har 

socionomer också utökat sitt handlingsutrymme. Det innebär att socionomer exempelvis kan 

motsätta sig en lag/riktlinje om de kan argumentera mot det ur ett etisk, vetenskaplig och 

teoretisk synvinkel. På det sättet ändras socialarbetarens roll som endast tjänsteman/kvinna 

och rättstillämpare till att innefatta även en kritisk dimension av det arbetet som utförs. 

Därmed väcker detta funderingar om socialt arbete fortfarande utförs av byråkratiska 

tjänstemän/kvinnor eller självständiga professioner. Efter institutionaliserandet av 

socionomutbildningen har vetenskaplig kunskap fått alltmer utrymme i utbildningen samtidigt 

som teoretiska och praktiska kunskaper alltmer integreras. I enlighet med en 

professionsteoretisk synvinkel innebär detta skapande av en profession.  
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Frågan är om utvecklandet av en profession är viktigt när socialarbetare ändå ingår i 

byråkratiska organisationer som regleras av olika organisatoriska och strukturella ramar. 

Enligt definitionen i studiens inledning handlar socialt arbete om att bland annat främja social 

förändring och utveckling, samt skydda svaga grupper och individer från olika förtryckande 

strukturer. Men för att förhindra förtryckande strukturer och skydda svaga grupper från 

förtryck och främja social förändring, krävs det att socionomen utför sitt arbete med ett 

kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Utifrån denna synvinkel kan den pågående 

professionaliseringsprocessen ses som ett uttryck för att socialarbetare inte längre är utförare 

av socialt arbete, utan också skapare av socialt arbete. Innebär detta att utveckling av socialt 

arbete är socionomers ansvar trots att ramarna av socialpolitik styrs av politiker i Sverige? 

Detta är intressant att lyfta eftersom socionomstudenter sällan ställs inför detta ansvar inom 

utbildningen även om landets politiska förhållanden och strukturer studeras. Studenter intar 

ofta ett förhållningssätt som innebär att de ska hantera och lösa olika sociala problem inom en 

rad olika områden såsom missbruk, arbetslöshet och misshandel. Problemet är att lösningar är 

individfokuserade eftersom arbetet sker främst inom byråkratiska organisationer. Detta 

betyder att socionomer förverkligar politikers visoner om socialt arbete trots att de har 

ansvaret att utveckla socialt arbete. Utvecklande av ett kritiskt och ifrågasättande 

förhållningssätt är därför fortfarande en passiv hållning i utbildningen eftersom ramarna för 

socialt arbete utformas över huvudet på socionomer i Sverige. Att därmed väcka tankar om 

socionomers ansvar i socialpolitiken kan leda till att utbildningen satsar också på att utveckla 

en kompetens i att aktivt organisera förändring och utveckla socialpoltiken. Dessutom kan det 

förhoppningsvis bidra till att socionomstudenter förbereder sig inför sin viktiga roll i 

socialpolitiken, utvecklingen av socialt arbete och socionomprofessionen.  
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Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning inom ämnet är att analysera socionomutbildningens utveckling 

i förhållande till socialpolitiken. Detta för att undersöka i vilken utsräckning 

socionomprofessionen är (o)beroende av sin omgivning. Att analysera utbildnings- och 

kursplaner i ljuset av socialpolitikens historik i Sverige kan också bidra till att upptäcka 

tidsmässiga aspekter i utbildningen, det vill säga vilka sociala problem som betonas 

respektive icke betonas.  

 

Ett annat förslag är att omstrukturera denna studie. Kommande författare kan exempelvis 

välja den senaste perioden och undersöka kunskapsprofilen utifrån kunskaps- och 

professionsbegreppet. Detta för att analysera utbildningen ingående och ge större utrymme åt 

de nya trender som finns inom utbildningen. Alternativt kan endast en aspekt/moment i 

utbildningen undersökas och analyseras. På det sättet blir analysen mer utförlig och inte för 

utbredd.  
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Bilaga 1 - Förfrågan om utbildnings – och kursplaner 
 

Hej, mitt namn är Hilin Mousa och jag är en socionomstudent vid Linnéuniversitetet. För 

nuvarande skriver jag mitt examensarbete som i korta ordalag handlar om att utifrån 

arkiverade utbildnings - och kursplaner analysera och jämföra hur yrkes - och ämnesprofilen i 

socialt arbete har återspeglat dominerande samhällstrender/diskurser sedan 1970-talet fram 

tills idag. Jag har försökt att hitta äldre utbildnings – och kursplaner på er hemsida men de 

verkar inte finnas tillgängliga. Därför undrar jag hur och var jag kan få tag på materialet, 

alltså arkiverande utbildnings – och kursplaner sedan 1970-talet fram tills idag? 

 

Med vänliga hälsningar,  

Hilin Mousa 

Tel: 0762106419 

E-post: hm222hp@student.lnu.se  
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