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Detta paper består av det inledande (ss.2-17) respektive det avslutande kapitlet 
(ss.18-26) i en antologi som under hösten 2011 kommer att ges ut på Ariadne 
förlag (Lund). Antologin kommer att heta Med sikte på profession. Akademiska 
yrkesutbildningar vid ett nytt universitet. Redaktörer för boken är Gunnar Olofs-
son och Otto Petersson. I två appendix i slutet av detta paper redovisas dels bo-
kens innehållsförteckning (s.27), dels det ”Förord” (ss.28-32) som ger den inne-
hållsliga och institutionella bakgrunden till antologin och där bokens uppbygg-
nad också presenteras. / Gunnar Olofsson 

Kapitel 1.  Högskoleutbildning, yrke och profession 

De akademiska yrkesutbildningarna – mellan utbildningsvetenskap och professions-
forskning 

Denna bok redovisar resultat från ”femklöverprojektet”, vars syfte och bakgrund beskrivs i 
förordet. Vi har undersökt ett antal program- och yrkesutbildningar vid Växjö universitet och 
följt deras studenter från 2003 till 2009. Vår forskning befinner sig begreppsligt och praktiskt 
på det fält där utbildningsvetenskap och professionsforskning möts. Kategorin ”akademiska 
yrkesutbildningar” betecknar en särskild typ av utbildningar och utbildningsprogram som ges 
av universitet och högskolor och det begreppet har hemortsrätt i utbildningsvetenskapen. Pro-
fessionsforskningens nyckelbegrepp är ”profession”. Begreppet fångar yrken och yrkesgrup-
per med särskilda kännetecken, som inom professionsforskningen oftast sammanfattats i en 
uppsättning av kriterier som används för att definiera begreppet.1 Dessa kriterier fastslår 
gränsvillkor för att en yrkesgrupp skall kunna kallas profession.  

I dagens högskolevärld används ofta uttrycket professionsutbildningar för att avgränsa en 
särskild sorts akademiska yrkesutbildningar. Rent empiriskt innefattar professionsutbildningar 
de program som leder fram till yrken som exempelvis lärare, socionom och sjuksköterska, 
yrken som i professionsforskningen kallats semiprofessioner. Idag bestäms de ofta och då mer 
funktionellt som välfärdsstatens professioner. 

Akademiska yrkesutbildningar och professionsutbildningar 

Vi har använt beteckningen akademiska yrkesutbildningar som ett sammanhållet begrepp för 
de yrkesinriktade utbildningsprogrammen vid svenska universitet och högskolor. Innebörden 
ligger i den dubbelhet som finns i beteckningen. Det är fråga om utbildningar som med olika 
grad av träffsäkerhet tänks leda till anställning inom definierade yrken eller yrkesområden. De 
största programmen finns inom lärarutbildningarna, vårdutbildningarna, ingenjörsutbildning-
arna, ekonomutbildningarna samt utbildningar för det sociala området (socionomer, socialt 
utvecklingsarbete m.fl.) Här ingår också utbildningar till de klassiska professionerna – av ci-
vilingenjörer, tandläkare, läkare, jurister, veterinärer, arkitekter, psykologer liksom till civil-
ekonomer, dvs. sådana utbildningar som utbildningssociologer har klassificerat som prestige-
utbildningar.2 Det andra elementet i avgränsningen är att det är utbildningar som bedrivs vid 
ett universitet eller en högskola. Gränsen för att en utbildning skall betraktas som akademisk 
går vid tre års heltidsstudier vid högskolan. 

1 En omfattande, systematisk och kritisk genomgång av sådana kriterielistor görs i Sciulli 2008 och Brante 2011. 
2 Jfr Gesser 1971. 
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Håller vi oss till dessa tre formella kriterier, dvs.  

– utbildningsprogram med inriktning mot ett yrke eller ett yrkesområde,
– som bedrivs vid en akademisk institution inom universitets- och högskolesektorns,
– och att utbildningen omfattar tre år (kravet för en kandidatexamen)

så har utvecklingen under senare decennier lett till en dramatisk ökning av antalet program 
och studenter.  Högskoleingenjörerna - nu en av de stora utbildningsgrupperna inom dagens 
svenska högskola – har successivt förlängt sin utbildning, från det tekniska gymnasiets fjärde 
år, via högskolans två år till att nu omfatta tre år. Sjuksköterske- och förskollärarutbildningen 
har inordnats i högskolesystemet och utbildningstiden har samtidigt förlängts. 

Från yrkesutbildning till professionsutbildning 

De som undervisar vid etablerade yrkesutbildningar för t.ex. lärare, sjuksköterskor och socio-
nomer definierar dem regelmässigt som ”professionsutbildningar”. Den beskrivningen kan 
anses adekvat om den antydda innebörden av utbildningarna och de yrken dessa riktar sig 
emot är just tydligt yrkesförberedande och yrkesinriktade utbildningar med områdespraktiska 
färdigheter och kompetenser inbyggda i utbildningen. Användningen av professionsetiketten 
kan också tolkas som en yrkesaspiration, en strategi från både lärare, studenter och yrkesföre-
trädare att försöka närma sig (de klassiska) professionernas sociala status, autonomi och belö-
ningssystem. Detta kommer till uttryck när lärarna på dessa utbildningar söker utveckla forsk-
ning inom sina områden och bygga upp forskarutbildningar inom det egna området och skapa 
nya discipliner. 

Professioner som ett särskilt slags yrken 

Begreppet ”profession” har, i likhet med många andra centrala samhällsvetenskapliga be-
grepp, getts olika innehåll över tid. Det betecknar yrken, vars arbetsuppgifter och samhälls-
funktion är av ett visst slag. De kriterier som används för att definiera vissa yrkesgrupper som 
”professioner” har varit  
– att de har en vetenskaplig skolning
– att deras arbetsuppgifter består i att tillämpa vetenskap eller andra former av systematiskt
vetande för att lösa sina arbetsuppgifter 
– att de av samhället har erkänts som rättmätiga utövare av sina kunskaper, färdigheter och
arbetsuppgifter 
– att yrkesgruppen binds samman av gemensamma normer hur de skall agera visavi varandra,
klienterna och samhället (etik)  
– att yrkesgruppen är organiserad som en yrkessammanslutning, som reglerar såväl relatio-
nerna mellan yrkesutövarna, inträdet i yrket som relationen till klienterna 

Talcott Parsons tilldelade professionerna en central roll i såväl samhällsteorin som i samhälls-
utvecklingen.3 De grupper Parsons förstod som professioner var främst de yrken som prak-
tiskt tillämpade vetenskapligt kunnande och metodik för att definiera och lösa sina arbetsupp-
gifter. För Parsons var läkarna med sin bas i medicinsk vetenskap själva grundtypen för en 
profession och det var utifrån läkaryrket som han utvecklade en generell teori om professio-

er.  n

3 Parsons 1939, 1968. 
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Parsons begrepp om professioner är fortfarande träffande för vad vi idag kan kalla de klassis-
ka professionerna. Hit kan räknas yrkesgrupper som jurister, civilingenjörer, universitetslära-
re, och tidigare också präster m.fl. De är grupper som i lång tid utbildats vid universiteten 
eller vid motsvarande fackhögskolor (tekniska högskolor, veterinär- och agronomutbildningar 
etc.). De har en central ställning i samhället, de har hög social prestige och socialt tillhör de 
den övre medelklassen.  
 
Gemensamt för dem är att de skolas in i vetenskapligt tänkande genom en längre universitets-
utbildning, att de uppnått en betydande självständighet i hur de utformat sina arbetsuppgifter, 
att de förenats i starka yrkesorganisationer, att de delar gemensamma föreställningar om vad 
deras yrke skall innehålla och vad deras yrkespraktik skall innebära för klienter och samhälle. 
 
Professionskategorins utvidgning 
 
Det är Parsons förståelse av professionskategorin som på ett avgörande sätt har format bilden 
av vad en profession är. Parsons modellkategori, läkarna, utgör den implicita tolkningsramen i 
senare försök att utvidga begreppets giltighetsområde. Det har då skett på följande sätt.  
 
De kännetecken som Parsons tog fram för de yrken som kunde skiljas ut som tillhörande pro-
fessionskategorin ställdes samman i en kriterielista. En sådan lista rymmer vanligtvis följande 
avgränsningar, vilka är mer precisa än dem som vi återgav på föregående sida.  
 

1. Yrkesutövningen vilar på vetenskaplig grund, dvs. yrkesutövarnas praktik grundas i 
vetenskaplig kunskap - eller i mer allmän mening, systematisk kunskap 

2. Yrket förutsätter därför utbildning på universitetsnivå; empiriskt avgränsad till ett visst 
antal år 

3. Denna utbildning är den enda legitima ingången till yrket – examenskraven är själva 
grunden för yrkeslegitimation  

4. Utbildningen är grunden för att kunna skapa ett gruppmonopol på vissa uppgifter 
5. Yrkesgruppen är organiserad som en yrkesorganisation, ibland som en fackförening 

men då med yrkesförbudets strävanden som en del av den fackliga organisationen 
6. Yrkesgruppen delar gemensamma föreställningar om såväl yrkets uppgifter (att verka 

för ett allmänt gott) och om hur yrket skall utövas något som ofta klassificeras som 
professionellt förhållningssätt och ibland tar sig formen av en etisk kod 

 
Begreppet profession har successivt fyllts med ett nytt innehåll i takt med den högre utbild-
ningens expansion. Allt fler yrkesutbildningar har under 1900-talets senare del infogats i uni-
versitetssystemet. De har också efterhand blivit mera akademiska och fåt större inslag av ve-
tenskaplig skolning. Samtidigt har universitet och högskolor kommit att utbilda en allt större 
andel av befolkningen. En stor andel av dessa nya studenter går på nya utbildningsprogram 
som är av typen ”akademiska yrkesutbildningar”. 
 
Vi kommer nu att teckna en utveckling där vi kan urskilja tre generationer av professionella 
yrken. Vi kommer därefter att särskilt gå in på den andra och tredje generationens akademiska 
yrkesutbildningar och de yrken de leder till. Det ger oss den direkta bakgrunden för de pro-
gram och yrken vi studerat i projektet. 
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Tre generationer av professioner 
De klassiska professionerna 
 
Den första och ursprungliga gruppen utgörs av de klassiska professionerna. Dessa har sina 
organisatoriska ursprung i 1800-talet eller tidigare. Det gäller för t.ex. läkare, ingenjörer, ve-
tenskapsmän och jurister. Hit räknas också de naturvetenskapligt baserade nya specialister 
som växt fram sedan slutet av 1800-talet och under 1900-talet – agronomer, veterinärer, tand-
läkare m.fl. 
 
Merparten av all professionsforskning och de flesta normerande definitioner av begreppet 
utgår från denna första generation av professioner, de klassiska professionerna. Det är dessa 
klassiska professioner som stått i fokus för samhällsteoretiker som Talcott Parsons och Emile 
Durkheim vilka tilldelade dem en central roll i det moderna samhället.  
 
Klassiska professioner som prestigeutbildningar 
 
Dessa yrkesgrupper definieras som professioner utifrån karakteristika som deras typ av ut-
bildning, vetenskapliga skolning, specifika expertis, starka sociala position, kontroll över ett 
kunskapsområde och ett verksamhetsfält (en domän), kort sagt deras plats i den samhälleliga 
arbetsdelningen. I svensk utbildningssociologi, särskilt tydligt hos Bengt Gesser4 har de ut-
bildningar som lett fram till de klassiska professionerna definierats som prestigeutbildningar, 
dvs. som längre akademiska utbildningar som ledde fram till socialt och ekonomiskt starka 
och gynnade sociala positioner. Gesser analyserade den högre utbildningen och studentrekry-
teringen under 1960- och 1970-talen. För honom var det skillnaden mellan prestigeutbild-
ningarna och de övriga utbildningarna vid universiteten som var intressant.5 Detsamma gäller 
för den franska utbildningssociologin vid denna tid, inte minst i de arbeten som Pierre Bour-
dieu och Jean-Claude Passeron publicerade under 1960-talet.6    
 
Bourdieu fortsatte sin utforskning av universiteten och den högre utbildningen, med särskilt 
fokus på elitutbildningar. Några huvudverk är hans arbeten om Homo Academicus och om de 
grupper som formats av det franska högskolesystemets elitskolor, den grupp som Bourdieu 
benämner som ”statsadeln”.7 Svensk utbildningssociologi har även i tiden efter Gesser ägnat 
sig mycket åt den sociala (sned)rekryteringen till just dessa prestigeyrken.8  Bourdieus projekt 
om det stratifierade utbildningsfältet har utvecklats inom svensk utbildningssociologisk och 
utbildningsvetenskaplig forskning av Donald Broady och Mikael Börjesson, och mer generellt 
forskningsgruppen SEC vid Uppsala universitet. Här är blicken riktad mot skiktningen inom 
utbildningsfältet och bland universiteten.9 

Den andra generationen - från semi-professioner till välfärdsprofessioner 
 
För det andra har vi de s.k. semiprofessionerna (eller som det ofta sägs idag, välfärdens pro-
fessioner). Under 1900-talet växte det fram ett antal yrkesgrupper som i vissa avseenden lik-
nade de klassiska professionerna. De hade en längre och ofta eftergymnasial utbildning som 

                                                 
4 Gesser 1971, Gesser 1985. 
5 Gesser 1971, Fasth & Gesser 1976, Gesser 1985. 
6 Bourdieu & Passeron 1964/1979,  1970/2000/2008 
7 Bourdieu 1984/1996, Bourdieu 1989/1996. 
8 Jonsson & Eriksson 1993. 
9 Broady et al. 1999, Börjesson 2003. 
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delgavs dem vid särskilda högskolor. Det var grupper som lärare i folkskolan, som utbildades 
vid seminarier, socialarbetare som utbildades vid socialinstitut och sjuksköterskor som utbil-
dades vid sjukhusen och särskilda sjuksköterskeutbildningar. Dessa grupper hade en partiell 
anknytning till universiteten – deras lärare på de särskilda skolor vid vilka utbildningen sked-
de hade i sin tur ofta universitetsutbildning. De begreppsliggjordes under 1960-talet som 
semi-professioner.10  
 
Förledet ”semi-” indikerar att dessa yrkesgrupper uppvisade vissa men inte samtliga av de 
klassiska professionernas kännetecken. Deras utbildning var kortare, inriktningen på den var 
mindre vetenskapligt inriktad, de fick ta del av forskningens och vetenskapens frukter, men 
invigdes inte själva i in den process som kunde leda till utveckling av ny vetenskaplig kun-
skap. De utbildades som praktiska tillämpare för avspjälkade arbetsuppgifter i relation till en 
klassisk profession (sjuksköterskor och andra paramedicinska yrken i relation till läkarkåren, 
socionomer i relation till jurister), för administrativa uppgifter med ett högre kunskapsinne-
håll (socialarbetare, bibliotekarier), för reproducerande förmedling av kunskap och fostran av 
barn och ungdom (lärare).  
 
De var praktiska utförare som fått grundläggande undervisning på högskolenivå och därmed 
tillgång till en fond av kunskaper. De var tillämpare av sin tids tillgängliga kunskap med in-
riktning på sitt särskilda yrkesfält. Det var inte minst dessa grupper som i Europas nittonhund-
ratal kom att bära fram den expanderande välfärdsstaten och dess ökande roll för befolkning-
ens levnadsvillkor – sjukvård, omsorg, utbildning och social bastrygghet.  
 
I litteraturen finns flera argument till varför dessa yrkesgrupper kom att analytiskt klassifice-
ras som just semiprofessioner, dvs. delvis som profession men dock inte helt och fullt. Skälen 
är fem. För det första är det fråga om beroende eller underordnade yrken – sjuksköterska i 
förhållande till läkare är ett sådant exempel. För det andra är de administrativt underordnade 
andra beslutsfattare såsom socialarbetare är i förhållande till ämbetsmän och politiker. För det 
tredje är deras kunskapsbas primärt av en kunskapsreproducerande karaktär – vilket var ty-
piskt för folkskollärare och småskollärare. För det fjärde, och detta är avgörande, så hade de 
ingen egen stark vetenskaplig bas för sin yrkesutövning. För det femte, och det är ett argu-
ment som lyfts fram särskilt av feministiska forskare, så har de setts som underordnade av det 
skälet att kvinnorna utgjort en stor del av dessa yrkesgrupper.11 
 
Men i ett antal andra avseenden har dessa yrkesgrupper under lång tid haft drag i sin yrkesut-
övning som liknar de klassiska professionernas. Kraven på etiskt välgrundade förhållningssätt 
till klienter/elever/patienter, existensen av starka yrkesföreningar, att de genomgått allt längre 
och allt mer akademiskt anknutna utbildningar har gjort att dessa yrken efterhand fått allt fler 
av de karakteristika som ingår i kriterielistan för vad som utgör en profession (jfr kapitel 2). 
Detta blir särskilt centralt i diskussionen när nya vetenskapliga discipliner utvecklas som en 
kognitiv överbyggnad på dessa gruppers utbildningar. Det blir tydligt i och med anknytningen 
av dessa yrkens utbildningar till discipliner som socialt arbete (social work), vårdvetenskap 
(nursing science), personalvetenskap (Human Resource Management, HRM), biblioteksve-
tenskap, utbildningsvetenskap eller pedagogiskt arbete för lärare. Dessa utvecklingslinjer och 
främst då förvetenskapligandet av yrkenas kognitiva bas löser upp gränsen mellan klassiska 
professioner och 1900-talets semiprofessioner. I Sverige understryks detta av att utbildningar-
na successivt flyttat in i universitetssystemet och fått en forskningsöverbyggnad.. 

                                                 
10 Etzioni 1969, Wilensky 1964. 
11 Jfr Witz 1992. 
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Begreppsbilden kompliceras på ett intressant sätt av det faktum att förlängningen av utbild-
ningen till att innefatta mera av vetenskaplig träning såväl som utvecklingen av nya discipli-
ner som kognitiv yrkesöverbyggnad mycket väl kan vara frukten av en medveten strävan från 
ett yrkesförbunds eller en yrkesfacklig organisation att nå en eftertraktad professionell status. 
I de fall som jag nämnde ovan har den disciplinära utvecklingen formats i ett kraftfält där uni-
versitetens och fackhögskolornas strävan efter att knyta utbildningarna till egna discipliner 
kopplas amman med yrkesförbundens önskan om professionell status, och de politiska instan-
sernas stöd och påtryckningar. I fallet med lärargruppen var det inte minst politiska instanser 
som drev fram omvandlingen av lärarutbildningens kognitiva överbyggnad från det gamla 
ämnet pedagogik till det nya och bredare ämnet utbildningsvetenskap.12 
 
I och med utbyggnaden av välfärdssystemen och högskoleutbildningen under andra hälften av 
1900-talet har denna nya generation av professioner expanderat kraftigt. Det gäller inte minst 
de tre stora grupperna - sjuksköterskor, lärare, socialarbetare - men också paramedicinska 
utbildningar av sjukgymnaster, arbetsterapeuter m.fl.. Dessa yrkens utbildningar är idag sys-
tematiskt inordnade i högskolesystemet, och såväl yrkesverksamheten som utbildningen är 
knuten till nya, egna vetenskapliga fält/discipliner. Med vetenskaplig kunskap som grund för 
deras utbildning och yrkesutövning har dessa semiprofessioner närmat sig definitionen av en 
klassisk profession.  

Den tredje generationen av professionella yrken och nya akademiska yrkes ut-
bildningar - preprofessioner 

 
För det tredje har vi en kategori av utbildningar som leder fram till yrken som vi benämner 
som preprofessioner. Med den etiketten vill fånga in de stora och heterogena yrkesgrupper 
som idag söker professionell status och nu har fått egna utbildningsprogram inom högskole– 
och universitetssystemet.  

Inom vården har tidigare specialiserade och underordnade yrken nu fått nytt innehåll och 
längre utbildning. Det kvinnliga tekniska yrket laboratorieassistent har under en ganska kort 
tid gått från en kort yrkesutbildning till att idag kräva tre års högskoleutbildning. Samtidigt 
har det yrket efter uppgraderingen till ”biomedicinsk analytiker” nyligen blivit ett legitima-
tionsyrke.13  

Preprofessioner finns inom alla de domäner och fält som tillsammans bestämmer det ”profes-
sionella landskapets” utsträckning. De finns inom områden som estetik - design av såväl vir-
tuella som fysiska objekt (IT respekive möbler); inom behandling och vård (behandlingspeda-
goger, arbetsterapeuter m.fl.); inom utbildning (förskollärare, fritidsledare m fl.); inom infor-
mation och kommunikation (informatörer, journalister m.fl.), inom den sociala kontrollens 
fält (poliser); inom ekonomins sfär (bankrådgivare, fastighetsmäklare); inom det tekniska om-
rådet med raden av nya högskoleingenjörsutbildningar och IT- och systemvetarspecialister; 
inom fritid, sport och turism m.fl. fält; och till sist också inom nya samhälleliga problemom-
råden miljö och migration (med yrken som miljökonsulenter, integrationshandläggare). 

 

                                                 
12 Se SOU 1999:63.  
13 Persson 2010, Persson 2011. 
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Tre aktörer bakom pre-professionernas framväxt: yrkesgruppen, högskolan, staten 

Det är tre grupper av aktörer som var för sig eller tillsammans har skapat den situation där 
preprofessionerna har kunnat växa fram. Det är för det första ett intresse hos redan existerande 
yrken och yrkesorganisationer som vill höja yrkets kompetensnivå och dess status. Vi har i 
accelererande takt sett en process där många yrkesgrupper strävar efter att uppnå professionell 
status, inte minst genom egna utbildningsprogram.  

Samtidigt förekommer en likaledes accelererande process där lärosäten söker yrkesidentifiera 
och yrkesnischa sina utbildningsprogram. En genomgång av programutbildningar inom sam-
hälls- och hälsoområdet visar att det 2008 fanns 248 utbildningsprogram som är av denna 
karaktär.14 För dessa utbildningars lärargrupper är strävan att finna och definiera nya yrkes-
områden som kan fyllas med professionella anspråk. Det finns också ett tydligt intresse hos 
lärosätena att yrkesnischa sina utbildningsprogram för att på det viset både attrahera studenter 
och hålla dem kvar i utbildningen under hela programmets tid.  

En tredje aktör är staten som har ett övergripande intresse av att stimulera en höjd utbildnings- 
och kompetensnivå för många yrken. För alla de yrken inom t.ex. vårdområdet där de enskilda 
utövarna får en yrkeslegitimation är statliga organ direkt indragna i godkännandet av utbild-
ningarna.  

Det är som regel inte bara en av dessa tre aktörer som är involverade i tillkomsten av nya aka-
demiska yrkesutbildningar eller i akademiseringen av redan etablerade yrken – det är som 
regel minst två aktörer som samspelar. Initiativet kan tas av universitet och högskolor (P-
programmet på 1980-talet (se Larsson m.fl. nedan), de många idrottsprogrammen under 2000-
talet (se Wågman nedan), av aktörer utanför högskolan (för polisutbildningen, se Petersson 
nedan); lärarfackets roll för förskollärarutbildningen och dess högskolemässighet (S. Persson 
2010,)   

Vi har kort redogjort för tre olika typer av professionella yrken, tre generationer av professio-
ner. Dessa olika yrkesgrupper har historiskt utbildats vid olika typer av lärosäten. Idag utbil-
das alla inom det formellt sammanhållna men reellt starkt skiktade högskolesystemet.  
 
Vi vill här skildra framväxten av den aktuella svenska högskolestrukturen och därmed ge den 
institutionella ramen för vår studie av akademiska yrkesutbildningar. I översiktlig form teck-
nas sambanden mellan de tre professionstyperna och de olika slags högskolor där de utbildas 
(jfr tablåerna nedan).  
 

Universitet gentemot högskolor, seminarier och institut som utbildningsin-
stitution 

De klassiska professionerna utbildades vid universiteten medan de nya yrkesgrupper som se-
nare klassificerads som semiprofessioner formades vid utbildningsinstitutioner som låg vid 
sidan av universiteten. Detta har haft djupgående effekter för de två första generationerna av 
professioner. Det är i själva verket detta som berättigar oss att göra en tydlig skillnad mellan 
den första och andra generationen. 
 
Universiteten och de klassiska professionerna 

                                                 
14 Olofsson, 2008. 
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Historiskt sett hade de svenska universiteten, Lund och Uppsala, fyra fakulteter. Tre av dem 
var inriktade på att utbilda studenter till bestämda yrken. Den medicinska fakultetens studen-
ter blev läkare, den juridiska fakultetens jurister och den teologiska fakultetens präster. Från 
dessa tre akademiska yrkesutbildningar kom tre av de klassiska professionerna. Den resteran-
de fakulteten, den filosofiska, kallades den lägre fakulteten medan de tre andra kallades för de 
högre. Successivt och i Sverige tämligen långsamt växte det fram ett skikt av forskare och 
vetenskapsmän inom den filosofiska fakulteten som blev kärnan i en annan av de klassiska 
nyckelprofessionerna, forskarens och universitetslärarens profession.15 
 
Vid sidan av universiteten växte under 1900-talet fram högre ingenjörsutbildningar, i Stock-
holm och Göteborg, ingenjörer som så småningom blev till gruppen civilingenjörer.16  
 
På det viset fick Sverige, som andra länder i Europa, flera yrkesgrupper som formades såväl 
av sin vetenskapliga skolning och av sina specifika positioner i den organisatoriska och kogni-
tiva arbetsdelningen i samhället. De fick en dominerande roll i samhället. I den sociala stati-
stiken räknades de som delar av socialgrupp 1. De bildade yrkesföreningar och lärda sällskap 
där medlemskapet byggde på examen och yrke. De klassiska professionerna i Sverige var från 
början anställda i både offentlig och privat regi, och verkade också som arbetsgivare och som 
självständigt yrkesverksamma. Prästerna fanns i statskyrkan, läkarna i de offentliga sjukhusen 
och i sina privatpraktiker medan ingenjörerna fanns i såväl storföretag som verk och myndig-
heter. 
 
Utbildning vid sidan av universiteten – och rötterna till semiprofessionerna 
 
En andra utvecklingslinje tar sin början med 1842 års beslut om en obligatorisk folkskola. Det 
ledde till att ett antal skolor startades för att utbilda småskollärare och folkskollärare av båda 
könen. Dessa lärare och då särskilt folkskollärarna fick en viktig roll i samhället. De förena-
des av sin gemensamma utbildning i statens seminarier och av sitt offentligt definierade upp-
drag. Lärargruppens uppgift var att förmedla kunskaper och att fostra eleverna in i national-
statens ram och längre fram i tiden också som medborgare. I de första officiella socialgrupps-
indelningarna hänfördes de klassiska professionernas medlemmar självklart till socialgrupp 1 
(överklassen) medan folkskolans lärare lika naturligt fördes till socialgrupp 2 (medelklas-
sen).17 
 
Efterhand tillkom nya yrken och utbildningar vars medlemmar fick specialiserade arbetsupp-
gifter som fordrade en vetenskapligt informerad yrkesutbildning. Det gäller för yrken som 
utformades inom sjukhusen och hälsovården, främst sjuksköterskorna. Dessa fick så små-
ningom en gemensam och sammanhållen utbildning vid ett antal sjuksköterskeskolor. Yrket 
var i princip underordnat läkarkåren (inom sjukhusen och i de privata praktikerna) eller fick ta 
hand om avgränsade arbetsuppgifter (av typen distriktssjuksköterska). Denna sociala och kun-
skapsmässiga underordning förstärktes av den rådande genusordningen – läkarna var då män, 
sjuksköterskorna kvinnor. 
 

                                                 
15 Jfr Perkin 1969. 
16 Berner 1981. 
17 SCB Folkräkningen 1910, Carlsson 1966. 
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En av den europeiska statens nyckeluppgifter var traditionellt att hantera fattigdomen och dess 
följder.18 Fattigvårdslagstiftningen var en viktig del av rikets lag. Historiskt var detta ansvar 
delat mellan kyrkan och staten. Under mitten av 1800-talet skildes de borgerliga kommunerna 
från kyrkans socknar och städerna och kommunerna fick alltmer ta hand om de fattigas för-
sörjning. Ungefär samtidigt börjar sjuk- och begravningskassor att etableras och spridas. In-
dustrialiseringen ledde efterhand till lagstiftning om arbetarskydd.19 Efterhand utvecklades ett 
område för expertis och yrkesverksamhet kring socialpolitik och fattigdom, bortom prästernas 
själavård och välgörenhetens insamlingar. Under 1900-talet växer långsamt en utbildning 
fram för att skola och fostra de människor som får till sin yrkesuppgift att befolka de socialpo-
litiska och fattigvårdande organens arbetsplatser.  Här finns förhistorien till yrken inom fattig-
vård, nykterhetsvård, barnavård, socialvård, sjukkassor m.m. yrken som vi idag betecknar 
som socialarbetare och ofta med examenstiteln socionom. 
 
Under 1900-talets första hälft växer dessa yrkesgrupper fram och får en efterhand allt viktiga-
re plats i samhället - lärarna först, sedan sjuksköterskorna och till sist socionomerna. I profes-
sionslitteraturen har dessa tre yrkesgrupper setts som de centrala yrken och grupper som till-
sammans utgör semiprofessionerna.20   
 
Det som var gemensamt för dem var  

- att deras utbildning låg utanför universiteten; de utbildades i särskilda yrkesskolor 
(seminarier, sjuksköterskeskolor och socialinstitut).  

- att de intog mellanpositioner i arbetsdelningen, underordnade t.ex. läkare eller politis-
ka företrädare.  

- att de utbildades för verkställighet och därför hade en begränsad autonomi; i lärarens 
fall inom klassrummet, men vars arbete var styrd av läroplan, läroböcker, skolinspek-
törer och politiska företrädare  

- att de inte hade en självständig kognitiv bas, dvs. ingen egen vetenskaplig bas.  
- att de lönemässigt och socialt räknades fortsatt till socialgrupp 2, eller i allmänt tal till 

medelklassen. 
 
 Utbildningssystem och professioner i dagens utbildningslandskap 
 
Det svenska professions- och utbildningssystemet har funnit sin aktuella form de sista tio 
åren. För att förstås dess karaktär och komplexitet vill vi bara kort peka de förändringar som 
inträffat under se sista femtio åren.  
 
Från slutet av 1950-talet och än mer accelererat under 1960-talet omstrukturerades det svens-
ka universitetssystemet och växte samtidigt betydligt i kvantitativa termer. Antalet studenter 
ökade, nya utbildningsinriktningar och ämnen tillkom, och nya kategorier av universitetslära-
re växte fram. Det gällde särskilt den för Sverige unika universitetslektorskategorin, som med 
sin stora andel undervisning i sin tjänst särskiljer den svenska utvecklingen från den i de nor-
diska grannländerna och i Västvärlden som helhet. Efterhand tillkommer också kategorin uni-
versitetsadjunkter. 
 
Från mitten av 1960-talet utvecklas och tillkommer ett antal universitetsfilialer. Växjö blev 
t.ex. från 1967 en filial till Lunds universitet.  Avsikten var att, som det då hette, avlänka en 

                                                 
18 Jfr de Swaan 1988, Alber 1982. 
19 Flora & Heidenheimer 1981, Alber 1982. 
20 Etzioni 1969. 
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del av expansionen från de gamla universiteten och att samtidigt bredda rekryteringen till den 
högre utbildningen.21 Nya universitetet byggdes, först ett i Norrland (Umeå 1963) och sedan 
ett nytt universitet med tematiskt baserad forskning (Linköping 197522).  
 
Från 1970-talet tillkommer en utbyggnad av de äldre seminarierna till att bli kärnan i ett antal 
högskolor med ett successivt allt bredare utbud av utbildningar. Det hittills sista steget i om-
struktureringen av universitets- och högskolesystemet var tillkomsten av fyra nya universitet 
(Örebro, Karlstad, Växjö och Sundsvall/Östersund) och ett tillskott av ännu fler högskolor, 
inklusive en i Malmö och en i södra Stockholm (Södertörn)  
 
För vår studie är den successiva infogningen av semiprofessionernas utbildningsanstalter in i 
högskole- och universitetssystemet av stor betydelse. Socialinstitut och socialhögskolor blev 
institutioner vid universitet och högskolor (1977) och socionomutbildningen fick successivt 
en mer specifik forskningsanknytning, inte minst genom tillkomsten av disciplinen socialt 
arbete. Detta skedde under 1980-talets första hälft. En parallell men i tiden senare utveckling 
förlöpte för sjuksköterskorna, där framväxten av disciplinen vårdvetenskap inträffade ett de-
cennium senare. Utbildningstiden för sjuksköterskorna förlängdes också. 
 
Lärarutbildningarna har i lång tid varit den mest omfattande yrkesutbildningen med profes-
sionsanspråk. Genom en rad omstöpningar och reformer infogades och omstrukturerades lä-
rarutbildningen så att nu all utbildning av lärare, från förskollärare till gymnasielärare, bedrivs 
inom universitet och högskolor. Banden bakåt till seminarie- och lärarhögskoletraditionen är 
fortsatt levande och närvarande. Under politiskt tryck har också den kognitiva basen och den 
disciplinära överbyggnaden till lärarutbildningen partiellt ändrat gestalt, och i vart fall etikett. 
Nu är det inte längre enbart pedagogik som ämnesmässigt definierar utbildningens kärninne-
håll, utan den mer övergripande beteckningen utbildningsvetenskap, där allmän pedagogik 
och ämnesdidaktik fortsatt intar en central plats men nu kompletteras med inslag från andra 
discipliner. 
 
I tablå 1 sammanfattar vi hur professionsfältets struktur flätas samma med det högre utbild-
ningssystemets uppbyggnad.23 De olika generationerna av professioner fördelar sig på de oli-
ka generationerna av universitet och högskolor på i princip det sätt som markeras i tablån.   
 

                                                 
21 Fasth 1980, Eriksson 2009. 
22 Det s.k. TEMA-Universitet i Linköping samlokaliserade med den filial till Stockholms universitet som fanns 
där sedan 1967. 
23 Denna tablå och de följande två är hämtade från Olofsson 2010. 
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Tabell 1 - Tre professionsgenerationers fördelning på olika universitet och högskolor 
 

Professions- 
generation 

Traditionellt  
universitet 
(Lund)
  

Nytt universitet  
(Växjö) 

Regional högskola (Halm-
stad, Kristianstad)  

 
Klassiska Profes-
sioner 
 

 
Nästan alla 

 
Forskarutbildning24

 
Inga 

 
Semiprofessioner 
 

 
Flera 

 
Många 

 
Några 

 
Pre-professioner 
 

 
Få 

 
Åtskilliga 

 
Många 

 
I tablå 2 och 3 sammanfattar vi uppgifter om de olika generationerna av professionsutbild-
ningar. De är fördelade på traditionella universitet, nya universitet och regionala högskolor, 
som har olika andel forskarutbildade lärare och forskande lärare, typiskt fördelade enligt tablå 
2. De olika högskolorna och de olika utbildningarna rekryterar studenter med olika social 
bakgrund och dessa studenter hamnar efter sin examen i olika sociala positioner, typiskt enligt 
det mönster som åskådliggörs i tablå 3. 
 
Tabell 2 - Karakteristika för tre huvudtyper av universitet/högskolor i Sverige  
 
 

 
Forskning och 
lärarkompetens 

Traditionella  
universitet
  

Nya universitet 
(Växjö) 

Regionala högskolor 

 
Proportion forsk-
ning/undervisning 

 
Hög 

 
Medel eller låg

 
Mycket låg 

 
Lärare med fil.dr. 
examen 

 
Hög 

 
Medel 

 
Låg 

 
Lärare som forskar

 
Många 

 
 En del 

 
Få 

 

                                                 
24  Bland de nya universiteten finns också Örebro, som har såväl medicinska som juridiska utbildningar.  
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Tabell 3 - Sociala karakteristika för tre typer av universitet och högskolor  
 

Studenternas 
sociala bakgrund 
och socials desti-
nation 

Traditionella  
universitet
  

Nytt universi-
tet  (Växjö) 

Regionala högskolor 

 
Andel med arbe-
tar- och lägre me-
delklass bakgrund 

 
 
Låg 

 
 
Medel till hög  

 
 
Klart hög 

 
Destination: 
Högre medelklass 
och professionella 
yrken 

 
Många 

 
Några 

 
Få 

 
Destination: 
Lägre medelklass-
yrken 

 
Några 

 
De flesta  

 
Nästan alla 

 
 
 
Det nya utbildningslandskapet 
 
Idag speglar och frammanar den högre utbildningens samlade struktur och innehåll i sig ett 
mer omfattande, internt tydligare strukturerat och samtidigt mer sammanhängande professio-
nellt landskap. Nya viktiga fackhögskolor har tillkommit. Det gäller nya utbildningar som 
journalisthögskolor, en omdaning av påbyggnadskurser till bibliotekarieyrket till en egentlig 
bibliotekshögskola med flera parallella bibliotekarieutbildningar i landet. Socionomutbild-
ningar har expanderat på ett våldsamt sätt under senare år. Detsamma gäller olika mer yrkes-
inriktade samhällsvetenskapliga och ekonomiskt inriktade programutbildningar liksom till-
komsten av hela IT-, systemvetar- och datautbildningar. Särskilt stark har expansion av ut-
bildningen av en mellannivå av ingenjörer blivit. Högskoleingenjörerna utgör idag en mycket 
stor grupp inom den högre utbildningen. 
 
Vi har lagt stor vikt vid vad vi definierat som ”preprofessioner”. Det är en grupp av utbild-
ningar och därtill kopplade yrken (eller i många fall, yrkesförhoppningar) som växer fram 
som svar på samhällets omdaning; nya branscher, nya arbetsfunktioner, nya subspecialise-
ringar av tidigare yrken och yrkesfunktioner.  
 
I vårt projekt utgör det s.k. P-programmet (personalvetare) en redan etablerad utbildning med 
tydliga professionella inslag och som är frukten av en utbildningssatsning som drevs fram av 
lärargrupper vid ett antal beteende- och samhällsvetenskapliga institutioner under 1970- och 
1980-talen som ett svar existerande krav och önskemål.  Ett liknande men mera aktuellt ex-
empel på den processen utgörs av två program som ingår i projektet – kulturledarprogrammet 
och programmet för coachning och sports management. 25 
                                                 
25 Se Lund 2010b och kapitlen av Wågman respektive Larsson nedan. Se även Larsson 2010b 
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Förskjutning i platsen för modern professionsforskning – och vad det betyder för inne-
hållet 
 
De samhällsvetare som arbetade fram de grundläggande analyserna av professioner och semi-
professioner fanns alla, av naturliga skäl, vid äldre och väl etablerade universitet, universitet 
som en av sina huvuduppgifter hade utbildningen av de klassiska professionerna. Det gällde 
Talcott Parsons som fanns vid Harvard. Även de forskare som under 1960-talet vidgade pro-
fessionskategorins giltighetsfält återfanns vid klassiska prestigeuniversitet - Harold Wilensky 
vid Chicago och Berkeley, Amitai Etzioni vid olika universitet på den amerikanska Östkusten. 
 
Vi kan begripa dessa forskares ansträngningar att definiera de professionella grupperna, deras 
funktion och roll i samhällsorganisationen som en analys som betraktade dessa grupper ut-
ifrån, ej inifrån. Deras forskning hade inte syftet att vara dessa grupper behjälpliga att vinna 
professionell status. Det var en analys som skedde s.a.s. med blicken riktad mot fenomenet 
utifrån, från samhällsforskarens och samhällsteoretikerns perspektiv. Det gäller för de veten-
skapsmän som grundade professionsforskningen - Carr-Saunders, Parsons, Perkin - liksom för 
de som utvecklade den analytiska kategorin semiprofession (Etzioni m.fl.) och de som såg 
hela vidden av de grupper som vars yrkesambitioner syftade mot en professionalisering som 
t.ex. Wilensky26 
 
Under senare år har forskningen kring professioner i allt högre utsträckning än tidigare knutit 
an till de utbildningar och lärosäten där de yrken formas som strävar efter professionell status. 
Det finns i dagens Sverige fler professionsforskare vid de nya universiteten och högskolorna 
än vid de äldre universiteten – och den bilden känns igen från andra länder. En stor del av 
denna forskning är också inomdisciplinär och har i flera fall också varit disciplinkonstitueran-
de. Det senare kan i hög grad sägas gäller för den rad avhandlingar kring sjuksköterskeyrket 
och dess olika aspekter som varit så påtaglig inom vårdvetenskapen. På samma sätt finns en 
rad avhandlingar och forskningsrapporter lärargruppen och lärarutbildarna inom pedagogik 
och utbildningsvetenskap m.fl. medan ett antal avhandlingar inom socialt arbetet handlat om 
just socialt arbete som disciplin 
 
Den idag främsta syntesen av modern professionsforskning på ett nordiskt språk är en norsk 
antologi kring olika aspekter av professioner (Molander och Terum 2008) är signifikativ i 
detta avseende. Den har sitt ursprung i den framgångsrika forskningsmiljö kring professions-
forskning som idag finns vid Höjskolen i Oslo, vid Senter for profesjonsstudier (SPS).27 Här 
är det fråga om forskare som är utbildade vid etablerade universitet, och i äldre etablerade 
universitetsdiscipliner som filosofi, statskunskap och sociologi; hit rekryteras fortsatt nya 
forskare om professioner som i huvudsak har sin bakgrund i klassiska universitetsämnen. Men 
verksamheten är förlagd till ett lärosäte vars hela utbildningsutbud består av yrkesutbildningar 
för yrken som konventionellt har klassificerats som semiprofessioner och i en del fall t.o.m. 
preprofessioner, om vi nu skall använda våra begrepp. 
 
Den definition och de kriterielistor som Molander och Terum (2008) ställt samman fungerar 
särskilt väl för de två senare professionsgenerationerna. Molanders och Terums kriterier fång-
ar fint gemensamma kännetecken hos dagens skandinaviska välfärdsprofessioner. Det gör 
deras lista användbar för analysen av de olika akademiska yrkesutbildningar som vi sett när-

                                                 
26 Wilensky 1964. 
27 Molander & Terum 2008. 
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mare på inom femklöverprojektet. I kapitel 2 diskuteras Molanders och Terums definition och 
kriterielista mer ingående. 
 
Vad innebär det att vara professionell? 
 
Begreppet profession betecknar en yrkesgrupp som har vissa specifika karakteristika, där det 
främsta är att gruppens arbetsinnehåll är format av den vetenskapliga skolning som medlem-
marna gått igenom under en längre universitetsutbildning. Det är också den professionella 
gruppens bas i en erkänd vetenskap som är grunden för dess legitima sociala position.  
 
Det besläktade och snarlika uttrycket professionell har en betydligt vildvuxnare flora av bety-
delser. Idrottsmän liksom musiker kan vara professionella vilket är motpolen till amatörer. Då 
avser man med professionell att gruppen har det till yrke, att de försörjer sig på det och ägnar 
sig år det på heltid. Här är innebörden parallell till skillnaden mellan yrkesfiskare och husbe-
hovs- och fritidsfiskare. Det har t.ex. varit innebörden i utsagan att det sociala arbetet profes-
sionaliserades i början av 1900-talet – det blev ett avlönat yrke och man började få en utbild-
ning som riktades mot denna arbetsfunktion 
 
Professionell kan vidare beteckna att någon är särskilt bra på att utföra sitt yrkes olika prakti-
ker. En kirurg, en snickare eller en yrkesmördare kan alla vara mer eller mindre professionella 
i meningen att behärska sitt yrkes krav. Denna aspekt gäller för de allra flesta yrkesgrupper. 
Finns då en särskild sorts professionalitet hos professioner?  
 
En tredje innebörd som ibland flyter in i diskussionen av de yrken som ryms inom kategorin 
professioner är uttryck av typen professionellt bemötande, professionell distans m.fl. Med det 
avses att man skiljer mellan den rent personliga och privata relationen till exempelvis en kli-
ent eller en partiet och att man i stället betonar yrkesrollens relation (objektivitet, saklig be-
dömning, distans.) Inte medlidande utan empati, dvs. att identifikation och medkänsla uttrycks 
i kodifierad och strukturerad men inte i privat och personlig form. Så har fenomenet ”ut-
brändhet” kunnat diskuteras som att några inte kunnat upprätthålla skillnaden mellan en (som 
det då kallas) professionell relation och medmänsklig identifikation. Dirigenter och symfoni-
musiker vet hur musik skall framkalla känslor, rörelse och tårar. Men de gråter inte själva när 
de på ett ytterligt kontrollerat och disciplinerat sätt spelar så att emotioner medvetet framkal-
las i lyssnarnas sinnen och kroppar. Genom att de håller isär sina egna reaktioner och de hand-
lingar de utför demonstrerar de på ett instruktivt sätt denna aspekt av professionellt agerande.  
 
För yrkesgrupper som tillhör de olika professionsgenerationerna kan glidningen mellan att 
vara en profession och agera professionellt bli problematisk. Det är många fler yrkesgrupper 
som agerar och bedöms handla professionellt än som med någon rimlig innebörd av begreppet 
kan hävdas vara en profession, Det gör varje försök att definierar professioner utifrån deras 
förmåga att agera professionellt mycket problematiskt för att inte säga meningslöst. Det gäller 
i sin förlängning när man söker använda kriterier på typ av handlande, etiska handlingsregler 
och omdöme i definitionen av profession. 28  
 

Man får vidare skilja mellan att professioner är yrkesgrupper som i många fall utför normativa 
arbetsuppgifter och hanterar avvikelser från givna normsystem till att använda normativa, 
etiska och omdömeskriterier för att definiera själva begreppet ”profession”. Det bör snarare 
                                                 
28 Brante 2011 argumenterar kraftfullt för det problematiska med att använda sådana kriterielistor för att definie-
ra ”profession”. 

 15



bestämmas utifrån tillämpningen av en viss typ av kunskap (vetenskap) som tillämpas för att 
lösa särskilda slags problem. 
 
 
Sammanfattning: Från ett teoretiskt till ett mer empiriskt professionsbegrepp 
 
Dagens konfiguration av det professionella landskapet omfattar långt flera yrken och långt 
flera utbildningar än vad som var fallet för femtio år sedan.  
 
En grupp av nyare yrken och utbildningar har etablerat sig i gruppen av klassiska professio-
ner. De tydligaste exemplen är de legitimerade psykologerna, med sin långa och specialisera-
de utbildning och de mera specialiserade grupperna inom civilekonomkåren (revisorer m.m.) 
 
Det sker ett markant närmande mellan de klassiska professionerna och semiprofessionerna 
vad gäller den kognitiva dimensionen, i den meningen att flera utbildningar och yrken nu suc-
cessivt kommit att knytas till nya och specifika disciplinära projekt. Socialt arbete och vårdve-
tenskap har redan etablerats. Coaching, personalvetenskap, fritids- och turismvetenskap står 
på tur. Och i kulissen väntar polisvetenskapen. 
 
Kognitivt knyts alltså de forna semiprofessionerna allt tätare till definitionen av klassiska pro-
fessioner. Vad gäller inflytande och social position är de i många stycken fortsatt underordna-
de de klassiska professionerna. Även om de blir allt mindre av semi- så förblir de i en social 
mellanposition eller i en intermediär organisatorisk och maktmässig position 
 
I takt med att marknadslogiken etablerats som överordnad samhällslogik har det ekonomiska 
paradigmet fått en starkare ställning, såväl maktmässigt som kognitivt. På det viset har eko-
nomkåren fått ställning som en profession av klassisk typ.29  
 
Kåren av universitetslärare och forskare utgör den mest allmänna professionen då den dels 
utgör en profession i sig, dels är den grupp som utbildar de öviga professionerna.30 Denna kår 
har i sin tur tillvuxit men samtidigt har den blivit starkt differentierad internt. 
  
En rad nya yrken och utbildningar söker nischa fram såväl arbetsuppgifter som social posi-
tion. Många av de nya akademiska yrkesutbildningarna som vi definierat som professioner i 
vardande, som preprofessioner, har byggts upp kring avspjälkade yrkesuppgifter från de klas-
siska professionerna eller t.o.m. från de forna semiprofessionerna. Andra är försök att gripa 
nya framväxande samhälleligheter och samhällsbehov och att via nya utbildningar formera 
dessa arbetsuppgifter till yrken – från systemvetare, IT-konsulter, miljövetare, jämställdhets-
handläggare och mångfaldskonsulenter. Till dessa nya yrken och potentiella professioner 
finns vetenskapliga discipliner i vardande som kan fungera som dessa yrkens kognitiva över-
byggnader – miljövetenskap, genusvetenskap och IMER-forskning.31 
 
Med dessa sammanflätade skeenden inom utbildningssystem, den samhälleliga differentie-
ringen och yrkesgruppers strategier får vi ett nytt, mycket mer komplext mönster av över-, 
under och sidoordning av yrkesgrupper och vetenskapligt framburna kunskapsanspråk på ar-
betsuppgifter och dess jurisdiktion.  
                                                 
29 Jfr Hugemark 1994 för en tidig diagnos. 
30 Perkin 1969. 
31 IMER utläses Internationell migration och etniska relationer. 
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Det professionella landskapet är komplext och format inte bara av en harmonisk samverkan 
mellan olika specialister och yrkesgrupper: det är samtidigt en arena för strider, avgränsningar 
och jurisdiktionskamp mellan yrkesgrupper, utbildningar och kunskapsanspråk. 
 
Ett uttryck för professionsforskningens innehållsliga förändring är att dess aktuella tyngd-
punkt förskjuts från de gamla universiteten som forskade om professionerna s.a.s. utifrån till 
de nya universiteten och högskolorna som forskar på och kring sig själva, sina egna utbild-
ningar och studenter 
 
Från att ha haft yrkenas vetenskapliga bas som avgörande för professionsbegreppet har defini-
tionen genom en kriterieglidning förskjutits till att främst basera sig på två formella kriterier – 
dels en utbildning på högskolenivå under tre år, dels en betoning av förhållningssättet till kli-
enter/patienter/mottagare av de professionella tjänsterna (professionell etik). Detta kommer 
till uttryck i den aktuella professionsforskningens fokusförskjutning – från den vetenskapligt 
kognitiva basen till de organisatoriska respektive de performativa aspekterna. 
 
Glidningen från profession till professionell fångar väl den form av yrkespraktik och yrkes-
identitet som utvecklas av studenterna på de program vi undersökt.  I de följande kapitlen är 
det betoningen av de olika yrkenas och utbildningarnas tonvikt på ett professionellt förhåll-
ningssätt som är det bärande inslaget i yrkesidentiteten och inte en anknytning till den veten-
skapliga skolningen eller metodiken, något som teorin om de klassiska professionerna fram-
häver som det avgörande kriteriet på att en yrkesgrupp skall definieras som en profession. För 
de fem yrken och utbildningar som vi skall behandla i våra empiriska kapitel nedan blir den 
nämnda förskjutningen till att diskutera yrket och yrkesutövningen i termer av att vara och 
handla professionellt centralt. 
 
I nästa kapitel kommer vi därför att systematisera de kriterier som Anders Molander och Lars 
Inge Terum använder sig av i sin ambitiösa och systematiska genomgång av professionsbe-
greppet.32  Deras kriterielista är väl empiriskt väl avpassad för att studera den typ av yrkesut-
bildningar och de slags professioner som vi behandlar i denna bok 

                                                 
32 Molander & Terum 2008. 
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Kapitel 11. Mellan yrkeskrav, vetenskaplighet och professionalism  
 
Analysen av de fem olika akademiska yrkesutbildningarna i ”femklöver-studien” har lyft fram 
ett antal gemensamma frågor. Dessa behandlas utförligt i de fem empiriska kapitlen (kapitel 5 
och 6 resp. kapitel 8 till 10.) Vår slutdiskussion visar på några viktiga resultat som gäller för 
samtliga de utbildningar vi följt. 
 
För det första visar vi i vilken utsträckning studenternas bedömning av sina egna egenskaper 
överensstämmer med dem som deras resp. yrke kräver och hur dessa egenskapsbedömningar 
har förändrats från studietiden till dess studenten fått sitt första arbete. 
 
För det andra kommer vi att se i vad mån studenterna på de olika programmen bedömer hur 
adekvat utbildningen är för deras (kommande) yrkesutövning.  
 
För det tredje ska vi diskutera den begränsade entusiasm som dessa programstudenter visar 
inför de mera strikt vetenskapliga och akademiska krav som deras utbildningar ställt dem in 
för. 
 
För det fjärde kommer en diskussion av hur studenterna förstår profession och professiona-
lism, både som studenter och alumner, och hur de ser på sina studier och sin yrkesroll i ljuset 
av den professionsteori som vi framställer i kap. 1 och kap. 2. 
 
Till sist förs en diskussion kring de utbildningar vi följt och de yrken och positioner de leder 
fram till som ”medelklassens positionsyrken”. Det skiljer dem från de framtider som normalt 
ackompanjerar de prestigeutbildningar som utmynnar i anställningar inom klassiska akade-
miska yrken. 
 
Studenternas uppfattningar av egna egenskaper och de som yrket kräver 
 
Vilka skillnader och likheter finns det mellan de egenskaper som studenter på de olika pro-
grammen menar att de själva har och de egenskaper som deras kommande yrke kräver av 
dem?  Hur anser sig studenterna passa in i de egenskapskrav de menar att yrkena ställer? 
Denna ”egenskapsöverensstämmelse” är en viktig selektionsmekanism för att förstå studen-
ters val av en viss yrkesutbildning vid studiestarten. Vidare vill vi få ett grepp om de föränd-
ringar som sker under studiernas gång. Närmar sig studenternas självförståelse av sina egna 
egenskaper dem som de ser hos yrket? Hur förändras de två egenskapsuppfattningarna över 
tid? 
 
Tabellerna I-V i bokens Appendix redovisar de data vi har om de egenskaper som studenterna 
på de olika programmen menar att de själva har och hur de förändrat sin uppfattning av dessa 
under studierna liksom av de egenskaper som deras yrkesroll kräver. I de programspecifika 
kapitlen har vi diskuterat överenstämmelser och skillnader för varje utbildning/yrke för sig.  
 
Diagram 14 och 15 sammanfattar studenternas uppfattningar om sina egna egenskaper och 
vad de menar att deras arbete kräver. Uppfattningarna både om de egna egenskaperna och vad 
yrket kräver är ganska konstanta över tid.  
 
För de yrkesutbildningar vi studerat gäller att studenterna uppfattar att deras egna egenskaper 
stämmer överens med vad som krävs i yrket. Under utbildningens gång förskjuter de sin vär-
dering av sina egna egenskaper så att de stämmer bättre överens med vad de nu menar vara 
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vad som krävs av yrket. I den meningen finns en fungerande överenstämmelses mellan stu-
denternas egenskaper, den utbildning de genomgått och de arbetsuppgifter de tilldelats. 
 
Men det finns ett antal intressanta förändringar som har inträffat under studenternas utbild-
ning och som förtjänar att lyftas fram. Det är två tydliga förskjutningar mellan kurvorna för år 
2003 och 2008 som framträder i diagram 14 och 15. För det första anser studenterna att det 
människointresse och den empati de bar med sig in i studierna har minskat över tid. För det 
andra att det är egenskaper som organisationsförmåga och andra samarbetsrelevanta egen-
skaper som ökat i betydelse, både hos dem själva och i yrket.33  
 
Diagram 14 - Utmärkande egna egenskaper över tid (samtliga utbildningar i studien) 
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33 Denna konklusion vilar på diagrammen nedan och på de data som redovisas i de empiriska kapitlen. 
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Diagram 15 - Viktiga egenskaper för yrket över tid (samtliga utbildningar i studien) 
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De akademiska yrkesutbildningarna – både vetenskaplig skolning och förmedling av 
yrkesfärdigheter  
 
Ett av projektets syften har varit att undersöka hur väl de olika utbildningarna lever upp till 
sitt dubbla mål, att både förbereda studenterna för deras kommande yrkesroll och att bibringa 
dem en grundläggande vetenskaplig skolning. Akademiska yrkesutbildningar präglas av en 
spänning mellan det kommande yrkets (och därmed arbetsmarknadens) krav på studenternas 
kunskaper och färdigheter och universitetets krav på att utbildningen skall vara vetenskapligt 
grundad, att den skall vara ”högskolemässig”.  
 
Deras arbetslivsförväntningar och eventuella yrkesidentitet formas under den dubbla påverkan 
av studieinnehåll och förväntad yrkesframtid. Från universitetets sida försöker man att länka 
samman arbetsmarknadens krav och förväntningar med det utbildningsinnehåll som lärarna 
söker förmedla i sin undervisning, genom sitt val av litteratur och arbetsmetod och genom att 
praktik är inbyggd i de olika programmen.  
 
Hur har femklöverns studenter hanterat den dubbelhet som ligger i att i ett akademiskt sam-
manhang förbereda sig för specifika arbetsuppgifter i ett avgränsat yrkessammanhang?   
 
Studenterna skall å ena sidan lära sig en viss nivå av vetenskaplighet, genom att tränas i ve-
tenskaplig metod, kunna föra ett teoretiskt resonemang och genomföra ett större självständigt 
arbete. Det är främst huvudämnet i deras examen som bär fram denna aspekt i studierna.  
 
Den andra sidan av en akademisk yrkesutbildning är de yrkes- och arbetsplatsförberedande 
inslagen i utbildningen. Det gäller t.ex. de allmänna färdigheter som i dessa utbildningars 
kursplaner beskrivs som förmåga att göra muntliga och skriftliga presentationer, kunna arbeta 
med aktuella datorprogram, göra utredningar, skriva rapporter och beslutsunderlag, men också 
att kunna fungera på en arbetsplats och hantera relationer till kollegor och arbetsledning. Här 
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handlar det om generella färdigheter som de som söker ett tjänstemannajobb antas behärska, 
antingen de är akademiker eller ej. Det är färdigheter som förväntas av alla som idag tar en 
universitetsexamen. Bologna-modellens krav på anställningsbarhet och generella kvalifikatio-
ner färgar idag alla akademiska utbildningars kursplaner och kursmål.  
 
Inte oväntat är det dessa praktiska färdigheter som studenterna i sina första möten med ar-
betsmarknaden uppskattar mest. Men mera slående och värt att analysera är att det är den 
praktiska yrkesorienteringen som redan under studietiden dominerar studenternas uppfattning 
om vilka färdigheter de värderar högst och som de menar att deras kommande yrkesverksam-
het kräver av dem. 
 
Under sina studier och i de första åren efteråt värderar de inte de akademiska färdigheterna 
särskilt högt. Det är ett gemensamt drag för samtliga utbildningar i studien34.  
 
I de empiriska kapitlen har vi i fem diagram kopplat samman data om vilka färdigheter som 
studenterna tränats i under sin utbildning och vilka de menar kommer till användning i arbe-
tet. Det önskvärda resultatet ur utbildningens synpunkt är de svar där det som studenterna 
uppger sig ha tränats i under sina utbildningar också är det som kommer till användning i de-
ras arbete. Så är faktiskt fallet för samtliga utbildningar.35 De färdigheter det gäller skiljer sig 
naturligtvis delvis åt mellan de olika utbildningarna.36   
  
Allmänna yrkesfärdigheter i förhållande till de akademiskt/vetenskapliga 
 
Studenterna på de olika programmen har, om vi skall tolka dem bokstavligt, i första hand tagit 
till sig de mera allmänna arbetsmarknadsförberedande färdigheter som utbildningen förmed-
lat. Det är färdigheter som i sig inte är av akademisk karaktär, utan färdigheter som kan be-
dömas som realistiska och lätt förståeliga för även enkla, administrativt präglade arbeten inom 
företag eller förvaltningar. Genomgående är att studenterna sätter de yrkesnära inslagen högt. 
Praktik och praktikförlagd utbildning värderas som konkreta förberedelser för den framtida 
yrkesutövningens handfasta moment.  
 
De studenter vi följt har en förhållandevis låg värdering av det vetenskapligt/kognitiva inne-
hållet i den utbildning de gått igenom. Det är slående att för många studenter är dessa inslag i 
utbildningen främmande och ses som onödiga. Det är ju denna aspekt av utbildningen som 
formellt och reellt gör den högskolemässig. En låg uppskattning av de akademiska och veten-
skapliga inslagen är tydligast bland polisstudenterna. Men den finns också närvarande i den 
utbildning där den är minst förväntad, hos socionomstudenterna. 
 
Hur skall vi begripa denna asymmetri i värderingen av utbildningarnas två huvuddimensio-
ner? Det finns flera möjliga – och rimliga – svar. 
                                                 
34 Det är ett fynd som för t.ex. socionomernas del bekräftas av utvärderingen av socionomutbildningen i Lund 
(Holmström 2010). Då är socionomutbildningen ändå den som tydligast anknyter till ett forskningsfält och där 
många av lärarna är disputerade och aktiva forskare.  
35  I vart och ett av de fem empiriska kapitlen finns ett diagram som redovisar sambandet mellan studenternas 
nöjdhet med den färdighetsträning de fått i sin utbildning och hur den kommit användning i arbetet. 
36 Alumnundersökningen, enkäterna och intervjuerna, genomfördes 1,5 till 2 år efter det att de svarande avslutat 
sin utbildning vilket innebär att de fortfarande är inne i en socialiseringsprocess där yrkesidentiteten formas. För 
att kunna följa den process det innebär att vara student, till oerfaren yrkesperson till att bli erfaren yrkesperson 
vore det värdefullt med en längre uppföljningsperiod. Inte minst hur personerna uppfattar och beskriver sin yr-
kesroll, sin expertis och inte minst vilken kunskap som används i arbetet. Denna reservation är giltig för alla de 
grupper vi undersökt. 
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Det kan för det första vara så att studenterna i sin önskan att passa in i den arbetsorganisation 
de kommit in i betonar de omedelbart nyttiga och användbara färdigheterna, färdigheter som 
är av allmänt arbetslivsförberedande och arbetsplatsorienterad karaktär, men som inte i sig är 
frukten av en akademisk utbildning.  

 
Det kan för det andra också vara så att betydelsen av den vetenskapliga skolningen framträder 
först efterhand och att studenterna inte blir varse detta under sina första år i yrket. Detta visar 
sig vara fallet för personalvetarna. Vi har gjort en kompletterande studie av alla utexaminera-
de personalvetare från Växjö genom 25 år37. Där visar det sig att dessa färdigheter kommer 
till användning när personalvetaren får en sådan position där de skall göra undersökningar och 
utvärderingar på egen hand först efter ett antal år. Ett liknande resonemang kan föras kring 
socionomerna (se kapitel 6 ovan). 
 
Det kan för det tredje också vara så, vilket delvis indikeras av våra intervjudata, att den kogni-
tiva behärskningen av fältet, förmedlat av en vetenskapligt orienterad undervisning, ger stu-
denterna den trygghet och säkerhet som gör det möjligt för dem att utföra de mera traditionel-
la och rutinmässiga arbetsinsatser som krävs av dem i deras första arbeten. Tolkningen är då 
att de är mera formade av utbildningsprogrammets vetenskapliga profil än de är fullt medvet-
na om när de i sina intervjusvar i stället betonar de mera yrkespraktiska färdigheterna. 
 
Det kan, för det fjärde, i en tolkning av dessa yrkesutbildningar som problematiserar deras 
högskolemässighet, vara så att dessa olika högskoleutbildningar primärt är en biljett in till en 
viss typ av arbetspositioner men där ingen konkret användbarhet av utbildningen kan styrkas 
eller påvisas. Högskolemässigheten kan för studenterna och deras yrkesgrupp som helhet 
framstå som något yttre, som ett slags nödvändigt ont för att få tillgång till ett eftertraktat yrke 
En slående formulering av denna hållning gav en lärarstudent uttryck åt i en studie av Marga-
reta Nilsson-Lindström – den blivande läraren ”önskade sig en lärarexamen i julklapp”38 An-
demeningen var att själva utbildningen var en påtvingad och onödig transportsträcka för till-
träde till en yrkesroll hon redan menade sig kunna klara. I vårt fall kan detta också vara en 
rimlig tolkning av det svarsmönster vi finner bland polisstudenterna, där de akademiska insla-
gen generellt inte ses som relevanta. 
 
Exempel på lyckad koppling mellan kunskap och färdigheter 
 
Men det finns i materialet också exempel på hur vetenskaplig kunskap kunnat kopplas sam-
man med centrala färdighetsmoment. Polisstudenterna kunde t.ex. se den omedelbara nyttan 
med tekniska former av bevisvärderingar (forensics) och träningen i att göra en förundersök-
ning. Skolningen i att förstå grupp- och organisationsdynamik framhävs av både PA- och 
CSM-studenterna som relevant för deras yrkesnära färdigheter. De flesta socionomalumner är 
nöjda med den kunskap de fått avseende förståelse för individers och gruppers beteende. 
Denna färdighetsträning innefattar såväl teoretisk kunskap och förståelse för sociala problems 
uppkomst som för hur det sociala arbetet är organiserat avseende olika sociala interventioner. 
Denna kunskap är en central del av det som studenterna under sin utbildning tränas i.  
 
 
 

                                                 
37 Larsson 2011. 
38 Nilsson-Lindström 2010. 
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Yrkesutbildning som professionsutbildning: Vilken sorts professionalism? 
 
Hur skall vi karakterisera dessa utbildningar och de yrkespositioner de leder fram till i termer 
av professionalisering/professionalism?  Flera av de utbildningsprogram vi studerat beskrivs 
ofta som professionsutbildningar. Vi har medvetet knutit an till den nordiska diskussionen av 
de s.k. välfärdsprofessionerna för att kunna fånga centrala drag i de utbildningar och student-
grupper vi har studerat och det är därifrån hämtat det professionsbegrepp vi använt. Molander 
och Terum har definierat sitt professionsbegrepp utifrån den typ av utbildningar och yrken 
som vi har undersökt, dvs. kortare akademiska yrkesutbildningar, riktade mot välfärdsstatens 
tjänstesektorer, särskilt dess intervenerande och människobehandlande sidor.39 I kapitel 1 och 
2 ovan har vi diskuterat olika sätt att förstå ”profession” och ”professionalism”. Hur förhåller 
sig studenterna under sina utbildningar och under sina första år på arbetsmarknaden till studi-
ernas respektive yrkets professionsaspekter? Den frågan är projektets och denna boks andra 
huvudfråga.  
 
Vi har ställt frågor till studenterna om deras utbildningsval. I våra frågor har vi ringat in det 
specifika för deras yrkesutövning som profession, nämligen att de i sitt yrke omsätter veten-
skaplig kunskap i praktisk handling. Vi har också velat fånga hur studenterna, när de väl fått 
ett arbete. förhåller sig till andra aspekter av de professionella yrkena, såsom grad av själv-
ständighet i hur de löser sina arbetsuppgifter (autonomi), hur de förhåller sig i sina relationer 
till sina samhandlings- och interventionsobjekt (allmänhet, klienter, elever och kunder, men 
också medarbetare och chefer). Inte minst har vi velat fånga vad de menar vara ett ”professio-
nellt” bemötande och handlande.  Det andra syftet med projektet var att undersöka i vilken 
mån utbildningen bibringat studenterna en professionsidentitet eller ett professionellt förhåll-
ningssätt i sin (kommande) yrkesroll. I bokens fem empiriska kapitel diskuteras respektive 
utbildnings och yrkes professionsaspekter ingående, utifrån Molanders och Terums operatio-
nalisering av begreppet. 
 
Den förståelse av profession och professionalism som är mest tillämplig för de yrkesutbild-
ningar vi har studerat är det rent formella villkoret, dvs. att det krävs tre års utbildning för 
vissa yrkesfält på högskolenivå; för polisernas del återstår i det fallet ett år.  
 
Den ringa betydelse som akademisk/vetenskaplig kunskap tilldelas av studenterna när de be-
dömer vad deras utbildningar gett dem av färdigheter indikerar att den professionalitet som 
utbildningen gett dem i första hand består i att de har tillägnat sig ett distanserat och ”profes-
sionellt” förhållningssätt, som motpol till en känslostyrd identifikation eller sympati/fiendskap 
gentemot de interventionsobjekt de möter i sin yrkesroll – allmänheten, biblioteksbesökaren, 
kunden, klienten, ”buset”, eleven – eller visavi kollegor, underställda medarbetare och chefer. 
Det är en förmåga att hantera problematiska relationer, dvs. en relationsprofessionalism, med 
dess dubbla krav på empati och förståelse för andra personers bekymmer och problem och 
önskningar och samtidig förmågan till distans och icke-identifiering. Denna nedtonade och i 
sak mer vardagliga mening av ”professionell och professionalism” lyfts ofta fram som profes-
sionsdefinierande, vilket vi visat i vår diskussion av professionsbegreppet i kapitel 1. 
.  
Förmågan att kunna distansera sig i mötet med personer som lever under svåra livsbetingelser 
kan vara ett sätt att upprätthålla sin professionalitet och att undvika att bli utbränd. Den mins-
kande empatin kan förstås på det sättet – dvs. som en förskjutning från subjektiv medkänsla 
och identifikation till en större förmåga att faktiskt hantera och hjälpa personerna ifråga. Det 
                                                 
39 För en närmare diskussion av Molander och Terums definition av professionsbegreppet, se kapitel 2. 
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mera distanserade förhållningssättet liknar den förändring som Howard Becker m.fl. hittade 
hos läkarstudenterna i sin studie av Boys in white 40 För femklöverns studenter och alumner är 
det denna typ av professionalism som utbildningarna tycks ha bidragit med, utöver den för-
måga att anpassa sig till arbetslag och arbetssituation som krävs för att fungera i de allra flesta 
slags positioner i dagens arbetsliv.  
 
Vår analys av de fem utbildningarna och deras studenter visar att den typ av professionalism 
dessa yrkesutbildningar leder fram till ligger en bra bit från den koppling mellan vetenskaplig 
kunskap och praktisk yrkesutövning som den klassiska professionsteorin förutsätter.  
 
 
Akademiska yrkesutbildningar - positionsyrke som programmerat öde eller en trampo-
lin till framtiden? 
 
Vi har i våra olika studier inom HERE-gruppen och inom UVK-projektet ”Bakgrund…” 
uppmärksammat att det finns en alternerande struktur i den högre utbildningens olika pro-
gram. 41 Ett nytt universitet som det i Växjö har å ena sidan studier och program som erbjuder 
öppenhet, karriärmöjligheter och valfrihet men samtidigt en otydlig och osäker yrkesinrikt-
ning och oklara jobbmöjligheter (yrkesområdesutbildningar, ämnesstudier). Å den andra sidan 
finns också utbildningar som leder fram till säkra och trygga positionsyrken (yrkesutbildning-
ar). I dessa båda typer av utbildningsprogram och deras yrkesframtider finner vi en asymmet-
risk relation mellan trygghet och valfrihet, där mer av det ena ger mindre av det andra.  
 
Många till antalet platser stora utbildningar som lärar-, vård- och omsorgsutbildningar kan ses 
som utbildningar för medelklassens positionsyrken. Bland de fem utbildningar vi studerat får 
tillhör poliserna, bibliotekarierna och socionomerna denna kategori. De två andra utbildning-
arna är oklara till sin destination - en karriär är möjlig men arbetsmarknaden oklar och osäker.  
 
De studenter vi följt ut på arbetsmarknaden menar att deras utbildning i hög grad förberett 
dem för de arbetsuppgifter de nu kommit att få, vare sig de hamnat i det yrke och den position 
de utbildat sig för, eller om de hamnat på delvis eller helt andra positioner. De färdigheter de 
fått sig till livs under sin utbildning har de facto inte varit specifika eller klart avgränsade utan 
haft större generalitet. Det är tydligt t.ex. hos dem som gått på Coaching och Sports Manage-
ment. De har fått olika tjänstemannajobb där de insikter hur man fungerar som arbetsledare 
och coach, som de fått under utbildningen, varit användbara även utanför idrottens värld. För 
den grupp som gick in i utbildningen med mindre precisa yrkesmål utan för att man villa ”läsa 
och bli något” inom ett brett avgränsat intressefält har även denna mindre bindande förväntan 
fungerat, en slutsats som i hög grad är giltig för PA-studenternas vidkommande. 
 
 
Att både äta kakan och ha den kvar 
 
De klassiska professionsutbildningarna har tre gemensamma kännetecken vad avser de exa-
minerades position på arbetsmarknaden. Vi utgår här från de yrken som förbereds i universite-
tens prestigeutbildningar, de långa yrkesdefinierade utbildningsgrammen, – t.ex. läkare, vete-
rinärer, tandläkare, jurister och civilingenjörer. 
 

                                                 
40 Becker et al. Boys in White  
41 Detta har särskilt utvecklats av Magnus Eriksson. Se Eriksson 2009. 
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- Dessa utbildningar leder till kända och väldefinierade yrkespositioner som både reellt 
och formellt är reserverade för dem som gått en viss utbildning. Det är en mycket hög 
sannolikhet att man efter sin utbildning få arbete inom dessa väldefinierade yrkesfält 

 
- Dessa positioner har en förutsägbar hög inkomst med förväntad god utveckling över 

livsloppet 
 

- Dessa yrkesutövare har betydande möjligheter till karriär inom sin bransch eller sektor  
 
De som går på dessa utbildningar kan således realistiskt räkna med att förena ekonomisk och 
anställningsmässig trygghet, säker och hög social position (status) med möjlighet till en god 
karriär.   
 
Hur ser då möjligheten för detta ”både-och” ut för de studenter som går på de akademiska 
yrkesutbildningar vi har följt? En del ser möjliga och realistiska karriärtrappor inom de för-
valtningar, organisationer och företag de kommer att arbeta. Med ålder, erfarenhet och kanske 
ett tillskott av ny utbildning öppnas möjligheter för dem att få en bättre position, högre in-
komst och mera svängrum i själva arbetet. För många kanske yrket och dess innehåll eller 
positionen i sig, med allt vad den medför, är tillfredsställande som livsprojekt.  
 
Om positionsyrket inte är nog 
 
Det finns några principiellt olika möjligheter att göra karriär utifrån ett positionsyrke.  
 
För det första finns möjligheter att avancera till arbetsledare och sedan vidare i en chefskarri-
är (dvs. karriär i en hierarkiskt arbetsdelad organisation) i den egna eller i en annan organisa-
tion.  
 
För det andra finns möjligheten att bli specialist och utveckla speciell kompetens på ett givet 
fält, med en viss inriktning, vissa metoder, vissa klientgrupper etc. Specialistkunnande kan 
förvärvas som en del av erfarenheter man gör i själva arbetet eller genom vidareutbildning 
och kurser; ofta i kombination.  
 
För det tredje kan man med eller utan ny utbildning röra sig till nya och mera lönande bran-
scher och sektorer. En variant av detta är att byta livsform, dvs, att övergå från lönearbete till 
eget företagande. 
 
I våra undersökningar fanns en öppen enkätfråga om ”drömyrke”. Den kan ge en fingervis-
ning om hur de som gått en viss utbildning kan föreställa sig en framtida karriär. Vi tar socio-
nomernas svar som exempel. Flera anger att de i framtiden vill arbeta som psykoterapeuter, 
vilket förutsätter omfattande påbyggnadsutbildning. Lockelsen ligger i ”att arbeta som famil-
jeterapeut inom privat verksamhet”. Det innebär att välja en annan typ av arbete, med högre 
status och möjlighet till en högre inkomst genom arbete i egen firma. Det finns också andra 
möjligheter att kombinera socialt arbete med eget företagande – man kan öppna privata vård-
hem, bli konsul, utredare eller familjerådgivare med egen firma. Drömmen om det egna före-
taget skall inte reduceras till en fråga om inkomsten – där finns en frihet från kontroll och en 
möjlighet att friare disponera sin tid som är eftersträvansvärd. 
 
För en del finns en önskan att bli chef inom socialtjänstens områden, vanligast inom äldreom-
sorgen. Det slående i materialet om Växjö-socionomerna är att många av dem önskar bli chef 
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av något slag. Men andra accepterar positionsyrkets villkor. De vill arbeta som kuratorer inom 
skola eller sjukvård, medan åter andra är nöjda med det arbete de har, ”det jag har nu”. Andra 
uppger att de vill utvecklas inom olika områden i de verksamheter de arbetar i.  
 
Polisstudenternas mål är att bli poliser, ett positionsyrke om något. Men de polisstudenter som 
kommit till utbildningen med tidigare akademiska studier i bagaget (och möjligen också de 
som utvecklar sådana ambitioner under utbildningens lopp) strävar efter sin examen mot and-
ra positioner än golvets polisarbete – mot utredningssidan i polisväsendet och mot olika slags 
karriärer som specialist och chef.   
 
Till sist 
 
Chef, specialist, egen firma och självförverkligande är möjliga utvägar ur positionsyrkets in-
rutade framtid och strama villkor. Vi tog socionomerna som exempel men dessa utvägar finns 
också för dem som gått någon annan av ”femklöverns” yrkesutbildningar. Skillnaden mellan 
de akademiska yrkesutbildningar vi har studerat och de klassiska professionsutbildningarna är 
att kombinationen av status, autonomi och hög inkomst här är mera undantag är regel. Dessa 
mål är därför inte inskrivna i de förväntningar som finns hos majoriteten av de studenter som 
går dessa utbildningar – vilket däremot är fallet hos dem som utbildar sig till de klassiska pro-
fessionerna - utan är föremål för förhoppningar, förutsätter vidareutbildning eller växling till 
en annan bana, innehållsligt eller hierarkiskt, i det senare fallet inriktningen på en chefskarri-
är. 
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Förord    
 

Bakgrund  
 
Denna bok redovisar studier av studenter som gått på fem akademiska yrkesutbildningar i 
Växjö, ett projekt som vi valt att kalla ”femklövern”.  Det är en del av ett större forsknings-
projekt, Bakgrund, studieval och arbetsmarknad för studenter i akademisk (yrkes)utbildning i 
Växjö 1970 – 2005, som åren 2007-2010 stöddes av Vetenskapsrådet och dess utbildningsve-
tenskapliga kommitté (UVK). Gunnar Olofsson har varit ansvarig för projektet som helhet.  
 
De studenter som vi har undersökt började på sina respektive program hösten 2003. Vi har 
följt dem genom deras studier och ut på arbetsmarknaden. I denna mening är ”femklövern” 
tänkt som en del av det nämnda UVK-projektet.42 Det hade sin bas i forskargruppen HERE43, 
som från sin början varit inriktad på att studera akademiska yrkesutbildningar. 
 
Forum för professionsforskning (FPF) har funnits i Växjö sedan 2003 och studier av ”profes-
sionsutbildningar” har hela tiden varit centralt för FPF. När FPF fr.o.m. år 2008 fick ett om-
fattande, fyraårigt stöd från Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet) så blev studier av 
de akademiska yrkesutbildningarna en av huvudpunkterna.  
 
I takt med FPF:s konsolidering kom ”femklövern” som en studie av de akademiska yrkesut-
bildningarnas karaktär och innebörd att alltmer ses i ljuset av professionsforskningen. Den 
fråga som vi då ställde var i vilken mån de fem olika utbildningsprogrammen skulle kunna ses 
som ”professionsutbildningar”. Härigenom har femklöverprojektet och den bok vi nu redovi-
sar haft det ena benet i utbildningssociologin och det andra i professionsforskningen. De ut-
bildningssociologiska och professionsteoretiska utgångspunkterna för projektet fördjupas de i 
inledande teoretiska kapitlen (kap. 1 och 2) och de är närvarande i de fem empiriska kapitlen 
samt i bokens sammanfattande och uppsummerande kapitel.  
 
Femklöverprojektet - arbetsmarknadsrelevans och yrkesidentitet hos studenter 
på akademiska yrkesutbildningar 
 
Syftet med projektet var att närmare analysera fem akademiska yrkesutbildningar.Vi valde att 
gå fram längs två delvis skilda vägar. För det första knöt vi an till den forskning och inte 
minst de olika utvärderingar som gjorts av olika utbildningsprogram vid svenska universitet 
och högskolor. En rad sådana utvärderingar har gjorts av högskoleverket (HSV) men sådana 
görs också av olika universitet och högskolor, ofta via deras utvärderingsenheter. Ett omfat-
tande kartläggnings-, utvärderings- och forskningsprojekt om akademiska yrkesutbildningar 

                                                 
42 Bakgrunden till UVK-projektet var att vi genomfört ett stort antal studier i form av utvärderingar, utredningar 
och inte minst byggt upp en omfattande studentpanel. Panelen består av samtliga studenter som började sina 
studier i Växjö höstterminen 2002. De intervjuades för första gången vt 2003 och sedan igen år 2006. Detta arbe-
te gjordes inom ramen för forskargruppen HERE.  
43 Detta har skett inom ramen för forskargruppen HERE (Higher Education  - Research and Evaluation). De 
rapporter och de datasammanställningar som producerats inom HERE finns att tillgå på gruppens hemsida,  
http://www.lnu.se/sv/HERE.  En volym med uppsatser som skrivits inom HEREs ram, om studenter och utbild-
ningar i Växjö, publiceras inom kort. Se Fasth & Olofsson, red., (2011). En grundläggande studie av studenter 
och utbildningar vid Växjö universitet, som baseras på HEREs studentpanel, är Magnus Eriksson licentiatav-
handling (Eriksson 2009)  
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och professionsutbildningar pågår inom det norska StudData-projektet. Det bedrivs vid Senter 
for Profesjonsstudier (SPS) vid Höjskolen i Oslo.44 Från denna omfattande kartläggnings- och 
utvärderingsindustri tog vi den ena av studiens huvudfrågor, graden av överensstämmelse 
mellan utbildningsprogrammens innehåll och arbetets/arbetsmarknadens faktiska krav. Mot 
bakgrund av en analys av utbildningsprogrammens innehåll undersökte vi vad som förmedlats 
till studenterna och vad de tagit till sig. Hur hade studenterna uppfattat att deras utbildning 
hade förberett dem för de krav som ställdes på dem i deras arbete?  Hur överensstämde ut-
bildningsinnehåll och arbetskrav?   
 
Hur var, mer specifikt, förhållandet mellan de färdigheter som förmedlats i undervisningen 
och de som de sedan fick tillämpa i sitt arbete? Var de färdigheter som studenterna tillägnat 
sig adekvata för deras arbeten? I den mån de svarade ”ja” på den frågan - hur skall vi förklara 
den upplevda överensstämmelsen? En hypotes är att i de mera etablerade och standardiserade 
utbildningsprogrammen har utbildningen formats av det tilltänkta yrkets arbetsrutiner (exem-
pelvis för socionomer och poliser, och efterhand också för personalvetare) medan arbetets 
uppläggning för de ännu inte kristalliserade yrkesutbildningarna i högre utsträckning formas 
av den träning och skolning som studenterna genomgått under sin utbildning (Coaching-
programmet t.ex.).  
 
Hur skall studenternas bedömning av de färdigheter de förvärvat under utbildningen tolkas? 
Hur mycket formas deras bedömning av att de inriktat sig mot ett givet område eller yrke - 
dvs. av de motiv de gick in i studierna med - och hur mycket beror på att de accepterar den 
färdighetsträning som universitetet ger? 
 
Den andra grupp av frågor som vi ville ta reda på är vilken typ och grad av ”professionalism” 
som dessa yrkesutbildningar förmedlat till sina studenter. Hur mycket av studiernas veten-
skapliga, kognitiva bas hade ”satt sig” hos studenterna? Uppfattade de utbildningen till sitt 
blivande yrke som en säker grund för sitt framtida yrkesliv? Utvecklade de någon form av 
yrkes- eller professionsidentitet under sin studietid? Vad hände med den identiteten under 
studiernas praktikdel och under det första arbetet? Uppfattade studenterna att studierna gav 
dem en grund för att de i sitt arbete skulle uppnå någon grad av självständighet och autonomi i 
sina (första) arbeten? 
 
En central aspekt av en professionsutbildning är att den skall förbereda studenterna för ar-
betsmarknadens krav på en adekvat kompetens för deras yrkesutövande. Bedömer studenterna 
- och deras arbetsgivare – att deras utbildning förberett dem för deras yrkesutövning, dvs. att 
den förmedlat den kunskap och de färdigheter som krävs för att klara yrkets krav? 
 
Vi har i detta projekt valt att gå närmare i analysen av de akademiska yrkesutbildningarna som 
just yrkesförberedande. Har de olika utbildningsprogrammen förmedlat de yrkesrelevanta 
färdigheterna?  Som akademiska utbildningar skall dessa utbildningsprogram också förmedla 
de grundläggande färdigheter som en vetenskapligt baserad högskoleutbildning förpliktigas 
göra. Dessa två typer av krav – yrkesutövningens och akademins – skall i denna typ av utbild-
ningsprogram inlösas samtidigt.   
 
I femklöverprojektet – liksom i det övergripande UVK-projektet - har spänningen mellan un-
dervisningens krav (universitetens akademiska krav t.ex.) och arbetsmarknadens krav (tolkat 
som de för ett givet yrke eller en anställning nödvändiga och önskvärda förmågorna hos stu-
                                                 
44 StudData-projektet är väl dokumenterat och lätt tillgängligt via www.hio.no. 
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denten) varit en ledtråd genom hela studien45. Vi har följt hur den spänningen kommer till 
uttryck i studiernas uppläggning, i studenternas motiv och förhållningssätt till de olika delarna 
i ett utbildningsprogram och hur studenterna uppfattar sina studiers relevans för deras arbete 
när de väl fått ett. Vi har också sökt få ett grepp om hur studenterna uppfattat hur deras (för-
sta) arbetsgivare värderat studiernas yrkesrelevans.46 
 
En andra viktig del av femklöverprojektet är hur utbildningen på de fem olika programmen 
förmedlat professionella aspekter och hur dessa utvecklas under utbildningen och i arbetsli-
vet. Vi har valt att uttrycka det i termer av grader av professionalism och i skapandet av en 
yrkesidentitet/professionell identitet. Vi har också strävat efter att fånga en annan professions-
aspekt, hur den vetenskapliga, kognitiva basen har genomsyrat de olika utbildningarna och 
hur studenterna har tillägnat sig den samt hur de värderar dess vikt.  
 

Femklöver-projektets konkreta frågeställningar 
 

Projektets utgångspunkt har varit att närmare analysera fem fall av akademiska yrkesutbild-
ningar utifrån två övergripande syften. 
 
Det första syftet var att undersöka graden av överensstämmelse mellan utbildningens innehåll 
och arbetsmarknadens krav.  De frågor vi ställde här var: 
 

1. Vilka slags färdigheter tränades under utbildningen? 
2. I vilken grad överensstämde dessa färdigheter med arbetsmarknadens krav? 
3. Vilka färdigheter hade de fått för lite respektive för mycket av under sin utbildning re-

lativt vad som krävdes i arbetet? 
4. Vilka egenskaper uppfattade studenterna som viktiga för yrket samt utmärkande för 

dem själva när de just påbörjat sin utbildning respektive efter något år på arbetsmark-
naden? 

 
Det andra syftet var att undersöka vilken typ och grad av professionalism som utbildningarna 
sökte förmedla till sina studenter. Följande frågeställningar togs fram ur syftet: 
 

1. Vilken typ av kunskaper beskriver studenterna att de använder i sitt yrkesutövande? 
2. Hur beskriver de graden av självständighet (autonomi) i yrkesutövandet?  
3. Hur bedömer de relevansen av och innebörden i den akademiska och vetenskapliga 

skolning som utbildningen sökte förmedla till dem? 
 
För bägge syftena och dessa frågeställningar kommer också jämförelser göras mellan de olika 
utbildningarna och de tillsvarande yrkespraktikerna. Det sker främst i det avslutandet kapitlet 
(kapitel 11). Mer specifikt har en av projektets kärnfrågor handlat om hur förflyttningen, såväl 
i tid som i rum, från utbildning till yrkespraktik, påverkar respondenternas uppfattning i ett 

                                                 
45 I andra delar av UVK-projektet har denna spänning mellan studier och arbetsliv begreppsliggjorts som ett 
”utbildningskontrakt”. Det begreppet rymmer inom sig två andra begrepp, undervisningskontraktet respektive 
arbetsmarknadskontraktet (Olofsson 2010b och Olofsson 2011). Två av de delstudier som redovisas i denna bok 
har i annat sammanhang diskuterats med hjälp av de två kontraktsbegreppen. Se avsnitten om Coaching och 
Sports Management (Wågman) och PA-programmet av Fasth et al. i Olofsson & Persson 2010. 
46 Det finns en del data om arbetsgivarnas syn på utbildningen i kapitlet om personalvetarprogrammet. 
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antal frågor, t.ex. synen på den egna yrkesrollen, inställningen till tredje part samt graden av 
autonomi i yrkesutövningen. 

Bokens uppbyggnad 
 
Efter att vi angett bakgrund och syfte i detta förord följer två inledande kapitel. I kapitel 1 ger 
Gunnar Olofsson en bakgrund till projektets frågeställningar och den förvandling av universi-
tet och högskolor som skapat utrymme för de utbildningsprogram som bokens fem empiriska 
kapitel beskriver och analyserar. Vi har här att göra med fem yrkesutbildningar som alla för-
hållandevis sent kommit in i universitets- och högskolesystemet. Socionomutbildningen och 
personal- och arbetslivsprogrammet är idag väl etablerade utbildningar som finns på en rad 
olika orter i Sverige. De övriga utbildningar som närmare granskas är exempel på tre olika 
slags nykomlingar. Ett av programmen är en lokalt nyskapad utbildning (Coaching och sports 
management), en är en högskoleförlagd uppdragsutbildning (polisutbildningen i Växjö) me-
dan den tredje är en lokalt utformad variant av en väl etablerad yrkesutbildning (bibliotekarie-
utbildningen). 
 
Otto Petersson sammanfattar, diskuterar och preciserar i kapitel 2 Molanders och Terums de-
finition och operationalisering av professionsbegreppet47, vilket vi funnit vara adekvat för vår 
studie av femklöverns akademiska yrkesutbildningar. Det är denna operationalisering som de 
fem delstudierna förhåller sig till  
 
I boken har vi gjort en gruppering av de fem utbildningarna som följer en annan princip än att 
de grupperas efter sin ”universitetsålder”. Å ena sidan har vi utbildningar som svarar mot be-
stämda yrkesnischer på arbetsmarknaden och där dessa utbildningar är innehållsligt definiera-
de och bestämda till sitt upplägg av antingen beställaren (polisen) eller som en utbildning som 
på nationell nivå har en i princip fastlagd studieplan (socionomutbildningen). Å den andra 
sidan har vi utbildningar som i grunden har utformats av lärargrupper, institutioner och hög-
skolor/universitet på eget initiativ.  
 
Det särskiljande och speciella för dessa två grupper utbildningar lyfts fram i de kapitel som 
inleder de11 resp. del 2 i boken. Otto Petersson diskuterar de föreskriftspräglade yrkenas ut-
bildningar i kapitel 4 och Gunnar Olofsson tecknar i kapitel 7 bakgrunden till de inifrån uni-
versitet stammande yrkesinriktade utbildningarna.  
 
Kapitel 3, skrivet av Tony Wågman och Otto Petersson, diskuterar de datamaterial som pro-
jektet bygger på och de olika delstudiernas metodologiska uppläggning. Varje delstudie byg-
ger på en kombination av en studentenkät av paneltyp och ett antal intervjuer av studenter 
som genomgått utbildningen. Den samlade studien av de fem utbildningarna är en kombina-
tion av de fem fallstudierna. Varje fallstudie är ganska beskedlig i omfång. Den samlade stu-
dien stärks av att alla delstudierna samtidigt bygger på paneldata. Studien är kort sagt en ex-
plorativ, komparativ fallstudie. 
 
I del 2 (kapitel 4-6) behandlas de två ”föreskriftspräglade yrkena”, deras utbildningsprogram 
och studenter. Otto Petersson behandlar polisutbildningen och polisyrket och Eva Johnsson 
tar sig an socionomerna, deras yrkesroll och utbildning i Växjö. Del 3 – kapitel 7 t.o.m. 10 – 
tar upp tre universitetsinitierade yrkes- och yrkesområdesutbildningar på motsvarande sätt. 
Tony Wågman behandlar det nyskapade Coaching-programmet i kapitel 8, Daniel Larsson tar 
                                                 
47 Molander & Terum 2008. 
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sig an P-programmet i kapitel 9 medan bibliotekarierna och bibliotekarieutbildningen i Växjö 
behandlas i kapitel 10 
 
Kapitel 11 sammanfattar och diskuterar några av studiens viktigaste resultat, dvs. studenternas 
värdering av utbildningarnas relevans för det kommande yrket resp. den värdering studenterna 
gör av sina egenskaper och de som deras resp. yrke kräver. Vidare diskuteras hur studenterna 
uppfattar de mera vetenskapliga inslagen i sina utbildningar och vad de förstår som professio-
nalism. I ett appendix – sammanställt och redigerat av Tony Wågman – presenteras mera de-
taljerat några centrala data om de olika utbildningarna, i form av utförliga tabeller och grafer. 
Till sist följer en för boken gemensam litteratur- och referenslista 
 

Arbetsfördelning och tack  
 
I slutfasen har Gunnar Olofsson och Otto Petersson varsamt redigerat de texter som ingår i 
boken. Innehållsförteckningen anger vem som varit huvudförfattare till och ansvarig för re-
spektive kapitel. Alla kapitel har vid flera tillfällen diskuterats i projektgruppen. Eva Fasth 
ledde projektarbetet i hela den fas där vi samlade in våra data. Hon har i olika omgångar nog-
grant gått igenom samtliga kapitel. Under 2010 har Ola Agevall, forskningsledare för FPF, 
deltagit vid ett par genomgångar och kommit med värdefulla påpekanden om de olika kapit-
len. Professor Jens Christian Smeby, gästprofessor vid FPF under 2009 och 2010, har kommit 
med viktiga synpunkter på de kapitel som behandlar de olika studieprogrammen. Anna 
Lund48, Eva Lundberg och Magnus Eriksson har under årens lopp kommit med många viktiga 
kommentarer till projektet.   
 
Arbetet med ”femklövern” har finansierats dels av det ovan nämnda UVK-projektet, dels av 
Forum för professionsforskning (FPF). 
 
Växjö i augusti 2011 
Gunnar Olofsson och Otto Petersson 

 
48 Anna Lunds studie av kulturledarprogrammet, Att utbildas för kultur (Lund 2010b) svarar i många stycken till 
de studier som samlats i denna volym.  
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