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Abstract 
 
During recent years, Swedish municipalities have had major recruitment problems regarding 
social workers, especially in child welfare and maintenance support. Previous research shows 
that high workload and inadequate resources are the main reasons why the social workers 
leave their jobs as an effect of New Public Management, which has characterized the public 
sector over the past three decades.  
 
The purpose of this study is to examine how Swedish social worker students percive and 
experience social work as a profession. Previous resarch put forward a clear hierarchical 
status scheme within the social workers professions community in Sweden, which can be seen 
affecting social worker students by socialization in to the professions structures. The result 
from this interview study shows that the social worker students belive that there is high 
workload, too much administrative work and too little room for discretion, which limits the 
ability to make a difference for the clients. The findings also shows that education and 
practical experience have a major impact on the way social worker students experience the 
social work. In addtion; media, society and family contribute to the perceptions of the 
profession. Furthermore, the students describe that their social environment is crucial in 
regards to becoming a social worker. For the understanding of perceptions of the social work, 
the study has  theoretical frameworks of Bourdieu and Goffman in purpose to theorize student 
socialization into professional structures. 
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1 INLEDNING 
Idag har Sveriges kommuner svårigheter att rekrytera socialsekreterare. För att ge rätt stöd till 
klienter samt upprätthålla kvalité inom socialtjänsten fordras det att socionomer idag kan 
tänka sig att arbeta som socialsekreterare (SKL 2016). Framtidens potentiella 
socialsekreterare finns på socionomutbildningen och för att öka förståelsen för 
rekryteringsproblemen kommer denna uppsats belysa hur socionomstudenter upplever och 
uppfattar socialsekreteraryrket, rekryteringsproblemen samt vad som påverkar deras 
uppfattningar.  
 

1.1 Bakgrund  
Sedan juli 2014 är socionomexamen eller liknande ett krav för att arbeta som socialsekreterare 
inom området för barn och unga (Socialstyrelsen 2016). Även inom andra områden där 
socialsekreterare idag arbetar, exempelvis försörjningsstöd och missbruk, är socionomexamen 
eftersträvat för att kunna hantera arbetsuppgifterna som yrket kräver (Akademikerförbundet 
SSR 2015). Trots att socionomutbildningen idag är mycket populär (Jansson Lundkvist 2015) 
har Sveriges kommuner svårt att rekrytera socionomer till arbetet som socialsekreterare (SKL 
2016). Enligt rapporten Prövning och profession – en kunskapsöversikt om arbetsbelastning i 
socialtjänsten ges en sammanfattad bild av att Sveriges socialsekreterare trivs med sitt arbete 
och att de gärna rekommenderar socialsekreteraryrket för andra. Däremot anser alarmerande 
många att arbetsbelastningen är hög (Vision 2014).  
 
Socialsekreterares arbetsmiljö har länge varit omdiskuterad och har skildrats både i media och 
i forskning som ohållbar på grund av den höga arbetsbelastningen (Vision 2014). Redan under 
åren 2005-2006 inspekterade arbetsmiljöverket socialsekreterares arbetsmiljö och 
konstaterade att det fanns brister beträffande den psykosociala arbetsmiljön på grund utav 
arbetsmängd, stress och utsatthet för våld och hot (Arbetsmiljöverket 2007). Idag beskrivs 
utvecklingen av arbetsmiljöns negativa påverkan för socialsekreterare försämrats ytterligare 
(Arbetsmiljöverket 2017). Enligt arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik har antalet 
arbetssjukdomar bland socialsekreterare ökat med 123 % under 2014-2015 (Arbetsmiljöverket 
2016). Den höga arbetsbelastningen har lett till att en av fyra socialsekreterare idag lider av 
psykiska påfrestningar, 18 % av oro och ångest och 14 % av arbetsrelaterade besvär. 
Socialsekreteraryrket beskrivs som ett av Sveriges mest utsatta kvinnodominerande yrken och 
över 90 % av de arbetsskador som anmäldes under perioden gällde kvinnor 
(Arbetsmiljöverket 2016).  
 
Bland välfärdsprofessionerna har också socialsekreterare varit den yrkesgrupp som i högst 
utsträckning rapporterat orimlig arbetsbelastning, höga krav och bristande resurser (Astvik & 
Melin 2013, s. 62). En av anledningarna till arbetsbelastningens ökning grundar sig i de 
senaste årens flyktingmottagande som har lett till att fler människor i samhället behöver hjälp 
och stöd (SKL 2016). Dock härleds obalansen mellan krav och resurser till de 
styrningsförändringar som under de senaste 30 åren karaktäriserat den offentliga sektorn 
(Astvik & Melin 2013, s. 61f; Liljegren & Parding 2010, s. 271). New Public Management 
(NPM) är ett begrepp som sammanfattar de nya trenderna och de förändringar de medfört. 
NPM kan beskrivas som ett instrument för att sänka kostnader samt sätter privata 
organisationer som förebild där kund, organisation och konkurrens är nyckelbegrepp (Börnfelt 
2009, s. 129).  
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Styrningsförändringarna har således inneburit ökade arbetskrav och har försvårat 
möjligheterna att utföra arbetet på ett tillfredställande sätt (Börnfelt 2009, s. 131f). De har 
också delvis bidragit till att socialtjänstens myndighetsutövning gått från att ha större 
klientfokus till större krav på administration och tydligare inslag av kontroll i arbetet 
(Liljegren & Parding 2010, s. 281). Tillämpningen av NPM har medfört att socialtjänstens 
myndighetsutövning praktiserar en så kallad evidensbasering, vilket innebär färdiga manualer 
och föreskrifter som socialsekreterare förväntas använda i hanteringen av klienter. Detta har 
bidragit till att socialsekreterare och deras klienter faller in som kuggar i ett stort maskineri till 
förmån för kommunernas effektivitetsmål och rationaliseringar (Liljegren & Parding 2010, s. 
280). Utvecklingen beskrivs ha påverkat socionomers professionella anspråk på grund av 
obalansen mellan socialsekreterares handlingsutrymme och organisationens kontroll 
(Liljegren & Parding 2010, s. 282).  
 
I takt med den ökade arbetsbelastningen beskrivs också personalomsättningen ökat och 
eskalerat till en nivå där många kommuner idag har svårt att rekrytera socionomer till arbetet 
som socialsekreterare (SKL 2016). I Novus (2016) undersökning för Akademiker förbundet 
SSRs räkning, beskrev yrkessamma socialsekreterare att deras arbete upplevdes stressigt med 
höga krav och lågt handlingsutrymme. Sju av tio socialsekreterare lyfte fram att 
arbetsbelastningen under de senaste åren hade ökat till en nivå där de knappt hinner med sina 
arbetsuppgifter. Lika många menade också att de övervägt att lämna socialtjänsten om det inte 
skedde en förändring av arbetsvillkoren. Rimlig lön för utfört arbete och 
karriärutvecklingsmöjligheter är andra centrala parametrar som socialsekreterarna i 
undersökningen anser sig sakna (Novus & Akademikerförbundet SSR 2016). Oroligheterna 
för rekryteringsproblemen uttrycks i en nationell handlingsplan, framställd av 
Akademikerförbundet SSR och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där den 
påfrestande arbetsbelastningen och den höga personalomsättningen beskrivs riskera klienters 
möjligheter till stöd och insatser av högsta kvalité (Akademikerförbundet SSR 2015).  
 
Utifrån ett kommunalt perspektiv ser rekryteringsproblemen olika ut inom Sveriges 290 
kommuner. En övergripande bild är att socialsekreterare som arbetar inom handläggning och 
bedömning av barn och unga samt ekonomiskt bistånd har den högst påfrestade 
arbetssituationen och också högst personalomsättning (SKL 2016). SKL skickade 2015 ut en 
enkät till 254 kommuner angående rekryteringsläget. Resultatet visade att nio av tio 
kommuner upplevde att de hade haft problem att attrahera, rekrytera och behålla socionomer 
inom de senaste 12 månaderna. Vid en beskrivning av nuläget upplevde kommunerna att det 
även var svårt att rekrytera nyutexaminerade socionomer (SKL 2016).  
 
Arbetsmarknaden för socionomer ses idag som mycket god inom både offentlig- och privat 
sektor (Arbetsförmedlingen 2017). Enligt Sacos (2016) arbetsmarknadsprognos har 
socionomer liten konkurrens att få arbete inom de fem nästkommande åren. Statistiska 
centralbyråns arbetskraftsbarometer beskriver även den liknande mönster, samt att 
arbetsgivare under 2016 i större utsträckning upplever det svårare att rekrytera 
nyutexaminerade socionomer (SCB 2016). För att lösa rekryteringsproblemen lägger många 
kommuner stora resurser på att attrahera socionomer genom att på olika sätt locka med lön 
och förmåner (SKL 2016). Flertalet av Sveriges kommuner beskriver det svårt att leva upp till 
de behörighetskrav som tillskrivits socialsekreteraryrket och för att bemanna vakanta tjänster 
är det inte ovanligt att kommuner har fått förbise statens föreskrifter och rekommendationer 
om socionomexamen (SKL 2016). Men för att uppnå den kompetens och specialisering som 
yrket kräver fordras det att socionomer idag kan tänka sig arbeta som socialsekreterare 
(Akademikerförbundet SSR 2015).  
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Varje år examineras ca 2400 nya socionomer (Johansson 2015) och det ses idag vara vanligt 
att som ny socionom börjar sin karriär som socialsekreterare, men ses också lika vanligt att 
nya socionomer lämnar yrket (Dellgran & Höjer 2005b, s. 264). Tidigare forskning av 
Dellgran och Höjer (2005b, s. 255) visar på tydliga hierarkiska statusordningar inom 
socionomprofessionen, där socialsekreteraryrket upplevs ha bland den lägsta statusen enligt 
yrkessamma socionomer. Forskarna beskriver att statusordningarna är så pass välorienterade 
inom socionomprofessionen att socionomstudenter redan på sin första termin kan presentera 
dess huvuddrag (Dellgran & Höjer 2005b, s. 263). Med bakgrund av kommunernas problem 
att attrahera, rekrytera och behålla socialsekreterare ser jag det därför som relevant att 
undersöka hur socionomstudenter, som är framtidens potentiella socialsekreterare, uppfattar 
och upplever socialsekreteraryrket.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och öka förståelsen för socionomstudenters uppfattningar 
och upplevelser av socialsekreteraryrket  

1.2.1 Frågeställningar 
• Hur upplever och uppfattar socionomstudenterna socialsekreteraryrket?  
• Hur uppfattar studenterna rekryteringsproblemen inom socialtjänsten?  
• Vad upplever studenterna påverkar och konstruerar deras uppfattningar om 

socialsekreteraryrket? 
 

1.3 Avgränsning 
Studiens syftar till att undersöka uppfattningar och upplevelser inom problemområdet och 
kommer därför inte beakta hur socionomstudenter uppfattar specifika områden inom 
socialtjänstens myndighetsutövning så som försörjningsstöd etc. Det görs därför ingen 
distinktion mellan dessa om det inte framgår som nödvändigt. Avgränsningen grundar sig i att 
studien utgår från ett arbetsvetenskapligt perspektiv, vilket resulterar i ett intresse att 
undersöka övergripande strukturer om socialsekreteraryrket, rekryteringsproblemen och vad 
som påverkar studenternas uppfattningar. 
 

1.4 Begreppspreciseringar  
Socialsekreterare är det generella befattningsnamn för handläggning inom 
myndighetsutövning i Sveriges kommuner (Socialtjänsten 2016). Enligt nationalencyklopedin 
(2017) är socialsekreterare en kommunaltjänsteman, vanligen socionom, som handlägger 
enskilda på olika sätt. Socialstyrelsen beskriver att socialsekreterare är yrkestiteln för de 
professionella inom socialtjänsten som utgör uppgifter som omfattas av de nya förordningar 
på utbildningskrav som beskrivs i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2016). Det kan dock 
finnas andra beteckningar med liknande arbetsuppgifter så som handläggare eller engelskans 
social worker som innefattar liknande arbetsuppgifter. I denna uppsats används endast 
yrkestiteln socialsekreterare som samlingsnamn för arbete inom socialtjänstens 
myndighetsutövning för att underlätta för läsaren.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är av relevans för förståelsen av studiens 
syfte och resultat. Inledningsvis presenteras forskning om huvudsakliga anledningar till varför 
verksamma socialsekreterare väljer att lämna. Därefter lyfts forskning om 
socionomprofessionens statusordningar samt forskning som beskriver socionomers förändring 
av motiv till arbete. Avslutningsvis presenteras forskning som berör hur studenter skolas in i 
professionella strukturer och förhållningssätt.  
 

2.1 Organisatoriska faktorer påverkar uppsägningar 
Krav och bristande resurser ses av flera forskare som en väsentlig anledning till att 
socialsekreterare lämnar sitt yrke (Tham 2007; Astvik & Melin 2013). Forskning av Astvik 
och Melin (2013, s. 62) visar att kombinationen av otillräckliga resurser och hög 
arbetsbelastning har medfört svårigheter för socialsekreterare att utföra sitt arbete på ett 
tillfredställande sätt. Arbetsförhållandena beskrivs inte som en ny företeelse utan härleds till 
de genomgripande styrningsförändringarna i den offentliga sektorn (Astvik & Melin 2013, s. 
61) som beskrevs i denna uppsats inledning. 
 
Vidare menar Astvik och Melin (2013, s. 61, 65) att den ökade kontrollen i arbetet medfört att 
det inte är ovanligt att socialsekreterare tvingas kompromissa med sin egen hälsa för att kunna 
hantera arbetets krav. Vid Astvik och Melins (2013, s. 65) intervjuer med verksamma 
socialsekreterare beskrivs en kontinuerlig arbetsbelastning som inte hinner genomföras inom 
den formella arbetstiden. Då socialsekreterare har ett stort individuellt ansvar när det gäller att 
slutföra arbetsuppgifter i tid, så visar forskningen på kompensatoriska strategier: 
övertidsarbete, sjuknärvaro samt att raster uteblir för att kunna hantera arbetets krav (Astvik 
& Melin 2013, s. 64). Den kritik som socialsekreterarna själva uttrycker mot sin 
arbetssituation upplevs stanna på enhetschefsnivå och inte tas på allvar, vilket sågs medföra 
ett disengagemang bland socialsekreterare i förhållande till sitt arbete. Astvik och Melin 
(2013, s. 71) beskriver att disengagemanget bidrar till en sänkt ambitionsnivå vilket i sin tur 
sågs kunna leda till allvarliga konsekvenser för socialsekreterares professionella utveckling 
samt innebära stora förluster av kvalitén i arbetet.  
 
I ytterligare en studie beskrivs organisatoriska faktorers påverkan över hur socialsekreterare 
upplever sitt arbete (Tham, 2007, s. 1225). Enkätstudien visade att känslan att bli 
omhändertagen av sin organisation samt känna uppskattning spelade en avgörande roll för 
socialsekreterares arbetstillfredsställelse och var därmed avgörande för om de ville lämna 
yrket. 48 % av de 309 socialsekreterare som deltog i studien beskrev att de var säkra på, eller 
nästan säkra på, att de innan årets slut skulle söka nytt jobb. Tham (2007, s. 1242) drar 
slutsatsen att en stöttande och sund personalpolitik kan hjälpa Sveriges kommuners 
rekryteringsproblem.  
 
Liljegren och Parding (2010, s. 285) menar att handlingsutrymme är en central aspekt i det 
professionella arbetet, vilket NPM ses begränsat inom den offentliga sektorn. Begränsningar 
av handlingsutrymmet genom införande av en evidensbaserad praktik har påverkat 
socionomer till att lämna socialtjänsten för att stärka den professionella identiteten (Liljegren 
& Parding 2010, s. 282). Astvik och Melin (2013, s. 69) menar att när socialsekreterare säger 
upp sig påverkas kvalitén i socialtjänstens arbete eftersom erfarna socialsekreterare ersätts 
med oerfarna. Konsekvensen blir att det ställs krav på att nyexaminerade socionomer tar 
större ansvar i sitt arbete utan stöd av erfarna kollegor som kunnat bidra med stabilitet (Astvik 
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& Melin 2013, s. 69). Utvecklingen av personalomsättningen visar, genom studien av 
Dellgran och Höjer (2005b) hur socionomer rör sig på arbetsmarknaden. Dellgran och Höjer 
(2005b, s. 264) menar att socialsekreteraryrket har utvecklats till ett genomgångsyrke, där 
socionomer ofta börjar sin karriär men också snabbt lämnar. 
 

2.2 Den individualistiska socionomen 
Dellgran (2011, s. 36) menar att socionomers motiv på arbetsmarknaden med tiden har 
förändrats från ideella motiv till mer individualistiska. Detta i takt med professionalisering 
som inneburit att socionomer tagit större utrymme på arbetsmarknaden. Från att tidigare 
beskriva motiven till socialt arbete som ett socialt kall karaktäriserat av moral, välgörenhet 
och politisk eller religiös övertygelse utövar socionomer idag ett betalt yrke med vetenskaplig 
anknytning och innehavande av en högskoleexamen (Dellgran 2011, s. 30). Aktiviteter så som 
teoribildningar, etiska regler och institutionalisering av forskningen har stärkt socionomers 
professionella identitet. Detta har förändrat tidigare strukturer och påverkat hur socionomer 
idag rör sig på arbetsmarknaden och har således inneburit att socionomer söker sig till nya 
verksamheter och arbetsuppgifter (Dellgran 2011, s. 30; Dellgran & Höjer 2005b, s. 263).   
 
Dellgran och Höjer (2005b, s. 255) lyfter som resultat av sin enkätstudie fram en hierarkisk 
statusordning inom socionomprofessionen. Ju högre upplevt handlingsutrymme ett yrke har, 
desto högre status och arbetstillfredsställelse har yrket enligt verksamma socionomer. Samma 
mönster visade sig när de omvända gällde, låg status innebar i de flesta fall lågt 
handlingsutrymme och sämre arbetstillfredsställelse. Sammanfattningsvis sågs arbete med 
psykoterapi och utbildning ha högst status och arbete på socialkontor samt med fattiga, 
missbrukare, kriminella, handikappade och äldre ha lägst status. Däremot ansågs arbete med 
barn ha hög intern status, men det på grund utav lönenivåer (Dellgran & Höjer 2005b, s. 
256f).  
 
Resultatet av studien visar att socionomer också upplever ett snävare handlingsutrymme i den 
offentliga sektorn, vilket bidrar till att socionomer i större utsträckning idag än tidigare rör sig 
mot den privata sektorn (Dellgran & Höjer 2005b, s. 264). Statusordningen visar även att 
arbete med samhällets mest utsatta grupper innebär lägst status där även den yngre 
generationen socionomer arbetar. Samma utveckling sågs även gå åt de andra hållet, då äldre 
arbetade med statusyrken, vilket därmed indikerar att statusordningen följer socionomers 
strukturella rörelser på arbetsmarknaden (Dellgran & Höjer 2005b, s. 260).  
 
Liknande mönster visade sig när Dellgran och Höjer (2005b, s. 263) frågade 
socionomstudenter vad de ville arbeta med i framtiden. Mest eftersträvade yrken var kurator, 
terapeut, familjebehandling och barnpsykiatri. Minst eftersträvansvärt ansågs vara arbete med 
missbruk, äldrevård och myndighetsutövning. Tham och Lynchs (2014) studie visar både 
socionomstudenters motiv för framtiden och resonemang om sitt utbildningsval. Kurator inom 
skola, sjukhus eller missbruk ansågs vara mest attraktiva arbeten, helst inom privata 
organisationer. Minst attraktiva arbeten beskrevs vara inom myndighetsutövning, speciellt 
inom området barn och unga. Däremot synliggör uppföljningen att flera av studenterna 
arbetade som socialsekreterare, vilket indikerar på att många studenter ändå börjar sina 
karriärer inom myndighetsutövning (Tham & Lynch 2014, s. 710). Överlag visar alla 
studierna på att socialsekreteraryrket ligger i det lägre skiktet vad gäller status och popularitet. 
Dellgran och Höjer (2005b, s. 263) menar att socionomprofessionens statusordning är så pass 
inrättad att studenterna redan på sin första termin kan återge dess huvuddrag. 
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I en amerikansk studie av D'aprix et.al. (2004)	 undersöktes social worker students, 
(motsvarigheten till Sveriges socionomstudenter) förväntningar på sitt utbildningsval. 
Uppmärksamhet riktades inte mot vad studenterna efter utbildningen skulle hjälpa människor 
med i sitt arbete utan vad de själva skulle få ut av att utbilda sig. Studiens resultat visar på en 
diskrepans när det kommer till studenternas förväntningar och utbildningens innehåll. 
Studenternas planer efter examen var att arbeta med psykoterapeutiska yrken i den privata 
regin medan utbildningens värderingar i stora drag handlade om att studenterna i framtiden 
skulle hjälpa samhällets fattiga och utsatta i offentlig regi (D’aprix et.al 2004, s. 278). Denna 
studie knyter an till Liljegren, Dellgran och Höjers (2008, s. 207) avhandling som menar att 
det idag går att urskilja en attitydförändring hos socionomer och socionomstudenter. Trots en 
stark tro till det offentliga finns mer individualistiska planer inför yrkesvalet. 
 

2.3 Studenters inskolning i professionella strukturer 
För att utföra ett professionellt arbete beskriver Liljegren och Parding (2010, s. 279) samt 
Dellgran och Höjer (2005b, s. 248) att de krävs kunskaper som främst förvärvas genom 
utbildning och praktiska erfarenheter. Liljegren och Parding (2010, s. 279) menar att 
professionella självmant ingår i sammanhang där de ska tillgodogöra sig av professionell 
kunskap för att kunna utföra ett professionellt arbete. En viktig del av den kunskap som 
undervisas i utbildning och praktik är en så kallad tyst kunskap, vilket kan förklaras med att 
den professionella lär sig hur denne ska agera i olika situationer enligt professionens normer 
och förhållningssätt (Liljegren & Parding 2010, s. 279). Dellgran och Höjer (2005b, s. 248) 
beskriver även de ett perspektiv på professionalisering. När den enskilde individen genomgår 
en socialiseringsprocess utvecklas en professionell identitet med hjälp av litteratur, språk och 
begrepp. Den professionella identiteten förvärvas genom utbildning och praktik då individen 
socialiseras in i professionens kultur och världsbild.  
 
För att bygga vidare på socionomstudenters uppfattningar om deras motiv och resonemang 
om deras framtid samt statusordningar, demonstreras här forskning om hur socialisering och 
professionalisering uppenbarar sig. Clouders (2003) studie om terapeutstudenters 
professionalisering i England är ett exempel på det. Studien tar avstamp ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv med argument för att all meningsfull veklighet är socialt 
konstruerad och att samhället formar individer som i sin tur ger samhället sin naturliga och 
kontinuerliga logik. Även om vi alla skapar våra egna verkligheter lägger ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv betoning på den kollektiva meningen som införlivar de 
regler som människor lever i. Regler kan bli modifierade och nya tolkningar blir ständigt 
förhandlade (Clouder 2003, s. 216).  
 
Forskningsstudiens resultat visar på två tillvägagångssätt som studenter använder sig av för att 
skolas in som professionella: lära sig att spela spelet och presentationen av sig själv (Clouder 
2003, s. 217). Lära sig att spela spelet innefattar att lära sig de regler som finns inom 
professionen, både skriftliga och muntliga. Tillvägagångssättet innefattar också att lära sig 
den tysta kunskap som är svår för utomstående att observera. Clouder (2003, s. 218) såg att 
det inte bara var i skolan som studenterna skolades in i professionen utan även av praktiska 
erfarenheter när utbildningen var belagd ute på arbetsplatser. Tillvägagångsättet 
presentationen av sig själv innebär att studenterna spelade en professionell roll för att få 
bekräftelse på att de beter sig som professionella bör göra. Det framstod som viktigt att som 
student förstå maktrelationerna till de andra professionella och att inte ifrågasätta, för att på så 
sätt inte väcka motstånd mot professionella regler och normer (Clouder 2003, s. 219). 
Slutsatsen av studien beskrivs som att individer till en stor del blir konstruerade in i 
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professionen genom sociala samspel som professionella och att det sker en sann subjektiv 
förändring av tro och attityd hos studenterna (Clouder 2003, s. 220). Dessutom menar Clouder 
(2003, s. 220) att professionell socialisering är en komplex process och att det involverar 
individuella ställningstaganden där studenten samtycker med professionens normer och regler 
för att uppfattas som en god professionell. 
 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
För att bygga vidare på den tidigare forskningen om strukturella mönster inom 
socionomprofessionen vars normer och regler socialiserar in studenter i professionens normer, 
kommer jag i följande avsnitt diskutera relevanta teoretiska resonemang. Från den första 
teoretikern Goffman, hämtas det dramaturgiska perspektivet samt teorin om stigma. Dessa två 
teorier avser lyfta ett teoretiskt resonemang om hur normer och sociala regler från 
omgivningen påverkar individers uppfattningar samt hur människors agerar i sociala 
sammanhang. Den andra teorin hämtas från Bourdieu och teoretiserar hur makt i samhället 
uppstår och reproduceras. Denna teori avser lyfta perspektivet på professioner med normer 
och regler där de professionella förväntas kunna spela spelet.  
 

3.1 Dramaturgiskt perspektiv och normföljande i sociala samspel 
I Goffmans (2014) bok Jaget och maskerna beskrivs ett sociologiskt perspektiv på det sociala 
livet som utifrån olika företeelser bildar en teoretisk ram som kan appliceras på varje social 
inrättning. Denna teoretiska ram beskrivs utifrån en dramaturgisk terminologi där individen är 
skådespelare på en scen med en publik som mottagare till scenframträdandet (Goffman 2014, 
s. 9).  
 
Tillsammans med metaforer till teatern blir det sociala livet till ett framträdande bestående av 
en rad olika företeelser. Innan aktören vet hur denne ska agera menar Goffman att vi inskaffar 
oss information om lämpligt beteende (Goffman 2014, s. 11). För att ett framträdande ska äga 
rum krävs det att individen tror på sin roll. Individen kan både vara övertygad om rollens 
trovärdighet eller också vara distanserad från rollen, dessa två olikheter benämner Goffman 
som uppriktigt eller cynisk (Goffman 2014, s. 25f). Jaget är den dramatiska effekt som 
uppstår från en specifik plats och för att publiken ska tro på rollen krävs det att framträdandet 
inte väcker misstro (Goffman 2014, s. 218). Därför måste individen använda sig av 
intrycksstyrning, vilket betyder att andra ska få ta del av den uppfattningen som förmedlas. I 
verkliga livet menar Goffman (2014, s. 25) att vi använder olika fasader för att definiera 
framträdandet för de som observerar. I teatern kan fasader likställas med rekvisita, scener och 
manér. Inramningen har också en personlig fasad vilket gör att individen uppfattas på olika 
sätt med hjälp av kläder, kön, ålder, gester och liknande. Den personliga fasaden delas upp i 
uppträdande och manér där uppträdande refererar till det som direkt upplyser oss om 
individens sociala status och där manér refererar till den roll som individen spelar i 
interaktionen (Goffman 2014, s. 28f). När individen interagerar med andra mobiliseras 
aktiviteten så att det framhäver den bekräftande fakta som gör interaktionen meningsfull och 
att hen uttrycker det hen vill förmedla. Detta benämner Goffman som dramatiskt 
förverkligande (Goffman 2014, s. 36).  
 
Goffman (2014) beskriver att det dramatiska förverkligandet i yrkesrollen många gånger kan 
betyda problem då det kan bli svårt att förmedla de egenskaper och talanger som aktörerna 
gör anspråk på. Det kan exempelvis handla om att kunder till serviceyrken tycker att de 
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betalar för mycket och inte förstår varför. Det leder till att aktörerna får lägga ner mycket tid 
på att vara övertygande för att förklara hur processer går till för att skapa värde för kunderna. 
Både den yrkessamma och kunden/patienten/klienten har här en rollförväntan att leva upp till 
(Goffman 2014, s. 36f).  
 
För att individer ska kunna uppnå idealnormerna under framträdandet krävs det att de 
handlingar som kan bryta normen döljs. För en individ kan det handla om att spela en roll som 
gör att denne framställs på det önskvärda sättet i det sociala sammanhanget, exempelvis att en 
lärare döljer sina politiska åsikter för att uppnå skolans demokratiska förpliktelser (Goffman 
2014, s. 42). Fasaden och idealiseringen kan betraktas som ett interaktionstvång vilket 
påverkar individen att framställa sina aktiviteter på ett accepterat sätt. Det blir därför viktigt 
att rollen ges ett sammanhållet intryck så att inte fel budskap framställs för publiken 
(Goffman 2014, s. 39).   
 
Fortsättningsvis beskriver Goffman att framträdandet äger rum i vad han kallar den främre 
regionen. Här spelar aktören sin roll. Förberedelser till framträdandet sker i den bakre 
regionen, där aktören kan gå ur sin roll. I den bakre regionen kan exempelvis läraren här 
uttrycka sin politiska åsikt till familj och vänner då den i den bakre regionen inte agerar i sin 
roll som lärare (Goffman 2014, s. 97). Goffman menar att roller inte existerar självmant utan 
endast i förhållande till andra, både individer eller publik.  
 
Ett annat begrepp som Goffman talar om är team (Goffman 2014, s. 73). Teamet fungerar 
som en samlad instans för att styra intrycken till publiken som observerar och menar att ett 
bra framträdande endast ges om teamet håller fast vid sina roller (Goffman 2014, s. 77). Ett 
bra team är i teammaskopi med varandra då de inväntar ställningstaganden inom teamet innan 
de uttrycker sin egen ståndpunkt (Goffman 2014, s. 82f). När teammedlemmarna samlas utan 
publik, det vill säga i den bakre regionen diskuteras och analyseras ofta eventuella problem i 
deras tillvägagångssätt (Goffman 2014, s. 156). Tillträdet till regionerna regleras för att inte 
publiken ska kunna kika in mellan kulisserna och få reda på saker som kan förstöra 
framträdandets trovärdighet (Goffman 2014, s. 207).  
 
Goffman (1990) menar också att normer för hur individer ska bete sig i samhället ofta sker 
rutinmässigt och utan större reflektion. I sin bok Stigma teoretiserar Goffman (1990) hur 
individer i interaktionen med andra individer har förväntningar på hur andra ska bete sig. I 
mötet med andra tillämpas de satta normerna och med hjälp av dessa gör vi antaganden om en 
individs identitet utifrån dennes uppförande (Goffman 1990, s. 153). Normer föder både 
avvikelser och överensstämmelser och om individer inte lever upp och agerar till 
förväntningar upplevs denne erhålla icke-önskvärda egenskaper. Detta leder till att individen 
nedvärderas och tillskrivs ett stigma (Goffman 1990, s. 15).  
 
Goffman (1990, s. 14) beskriver tre olika typer av stigman: det fysiska, det psykiska och det 
sociala. Det fysiska stigmat kännetecknas av fysisk nedsättning så som kroppsliga 
abnormiteter. Det psykiska stigmat beskriver Goffman tillskrivas individer när det finns 
brister i karaktären som är direkt normavvikande så som missbruk, alkoholism, arbetslöshet 
etc. Den tredje, det sociala stigmat är exempelvis etnicitet, religion och nationstillhörighet, 
vilket också kan överföras och stigmatisera en hel familj. Goffman (1990) menar att 
samhällets ”normala individer” inte bortser från de icke-önskvärda beteenden och menar att 
stigmatiserade personer inte accepteras på samma sätt som ”normala” (Goffman 1990, s. 15).   
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Stigma innefattar också en andra innebörd som handlar om hur individen tacklar 
tillskrivningen av ett stigma. När individen stöts bort ur samhället uppstår diskrepans mellan 
hur individen själv uppfattar sig själv och hur andra gör det. För individen kan tillskrivandet 
av stigma innebära en rad olika konsekvenser. Vanliga strategier är individen alienerar sig 
själv från samhället eller väljer att acceptera att man inte uppfyller normen, både för sig själv 
och för andra (Goffman 1990, s. 153). Goffman använder begreppet skylning som innebär att 
individen skyler de egenskaper som gör att hen tillskrivs sitt stigma (Goffman 1990 s, 126). 
Individen kan också söka tröst hos andra och få handledning, stöttning och råd för att hantera 
situationen. Dessa andra kallar Goffman (1990, s. 31) ”de egna” och ”de visa” och som 
innefattar ”normala” individer som tagit ställning och är sympatiskt inställda till den 
stigmatiserade personens liv.  
 
Goffman (1990, s. 40) beskriver att media har stor påverkansfaktor på hur stereotyper uppstår 
i samhället. En stigmatiserad individs stigma kan med medias makt upprätthållas på grund 
utav tillskrivning av att normavvikande beteende, exempelvis när denne beter sig på ett 
olämpligt sätt, bryter mot lagen eller vinner ett pris. Men Goffman (1990, s. 17) beskriver 
också att individer från vissa grupper som tillskrivs ett stigma också kan nonchalera detta och 
leva vidare med tanken att de är normala. Romer och ortodoxa judar är historiska exempel på 
grupper tillskrivna ett stigma men som skyddar sina egna värderingar och identitet med hjälp 
av sina trossystem.  
 

3.2 Den reproducerande makten 
Pierre Bourdieus teori om hur maktstrukturer i samhället reproducerar sociala praktiker 
bygger på symboliska och kulturella trosföreställningar som utvecklas i sociala fält (Carlhed 
2011, s. 284). Bourdieu utgår från ett strukturellt konstruktionistiskt perspektiv och menar att 
det i den sociala världen i sig självt finns objektiva strukturer oberoende av individers 
medvetande som leder dem till tänkande och handling (Bourdieu 1989, s. 14). 
 
De sociala strukturerna benämner han för fält och strukturen över hur ett fält är uppbyggt görs 
med hjälp utav institutioner och individer i ett engagerat styrkeförhållande (Bourdieu 1992, s. 
132). Fält kan även definieras med hjälp utav kampen om fördelningen av det kapital som 
fördelas inom fältet. Kampen handlar om på vilket sätt kapitalet ska förändras eller bevaras 
inom fältet. De som lyckas monopolisera det specifika kapitalet har också makten och 
auktoriteten inom ett fält och de som har mindre andelar av kapital inom ett fält beskriver 
Bourdieu oftast vara de som tänker nytt och ifrågasätter strukturer, dessa är oftast de 
nyinkomna och de unga i fältet (Bourdieu 1992, s. 132f).  
 
Bourdieu (1986, s. 46f) menar att de kapital som premieras inom fältet är fältspecifikt och 
kallar detta för symboliskt kapital. Han bryter ner kapitalet i tre delar, ekonomiskt, socialt och 
kulturellt. Kortfattat handlar det ekonomiska kapitalet om materiellt kapital och egendom, det 
sociala kapitalet handlar om de sociala nätverk som individen besitter och det kulturella 
kapitalet handlar om relationen till satta värderingar i samhället så som utbildningskapital och 
liknande. Ett kapital blir symboliskt när det legitimeras inom fältet och det tillskrivs värde 
(Bourdieu 1986, s. 48-50). För att ett fält ska fungera krävs det av människor att spela spelet 
och att de är begåvade med habitus. Med habitus menas att människor har de kunskaper om 
de lagar och regler som gäller inom ett fält och att människor också ser dessa som en 
självklarhet. Bourdieu är noga med att poängtera att habitus inte är en medvetet utan något 
som individen förvärvat under en längre tid från en viss miljö (Carlhed 2011, s. 284).  
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Vidare benämner Bourdieu (1992, s. 132) fältets inre strukturer och regler för doxa, vilket 
bygger på en gemensam trosföreställning. För att bevara doxan tvingas de dominerade till att 
försvara doxan vid eventuella kriser för att återigen se till att den tysta anslutningen till doxan 
återupprättas. De människor som verkar inom ett fält har gemensamma intressen om fältets 
existens, vilket i sin tur skapar spelet. Genom att människor tror på spelet reproduceras fältet 
(Bourdieu 1992, s. 133). Spelets nyinkomna förväntar sig hållas inom vissa gränser och vikten 
vid att ha rätt investering för att komma in i fältet skyddar fältet mot revolutioner. 
Habitusteorin syftar till vetskapen om ett automatiskt tänkande som förvärvats underförstått 
eller uttryckligen under lärotiden (Bourdieu 1992, s. 134,138). De sociala strukturer som 
Bourdieu (1993, s. 298) benämner spelets regler införlivas till individens tänkande och 
handlande och sätter sig i kroppen och på så sätt reproduceras den sociala världen. En individs 
tänkande och handlande menar Bourdieu vara strukturerade produkter (opus operatum), som 
producerats av en strukturerad struktur (modus operandi) genom den logik som finns inom 
fältet (Bourdieu 1993, s. 301). Bourdieu anser också att utbildning är samhällets viktigaste 
socialiseringsorgan, vilket sorterar in människor in i sociala positioner. Utbildningen ger 
också studenten motiv till sin position och är en inskolningsmekanism till fältets logik och 
doxa. På så sätt är utbildning också ett centralt reproducerande instrument för samhällets 
sociala positioner och klasser (Carlhed 2011, s. 285).    

3.2.1 Bourdieus bidrag till professionsforskningen 
Även om Bourdieus inte utvecklat teorier om professioner utan om sociala praktiker 
applicerar Carlhed (2011) Bourdieus teoretiska begreppsapparat till professionsforskningen. 
Hon menar att ansatsen kan möjliggöra fördjupning om professionella fälts reproduktioner 
och förändringar (Carlhed 2011, s. 284). Vidare teoretiserar Carlhed (2011, s. 286) hur 
professioner kan likställas med fält-begreppet då professioner består av institutioner så som 
utbildning och fackföreningar i ett styrkeförhållande med ideologier och kunskapsbaser samt 
de professionellas vision. Den gemensamma vision och syn på professionen kan förklaras som 
ett kollektivt habitus. I denna tolkning av habitus-begreppet kan också kunskapen vara både 
medveten och omedveten och skiljer sig därför från Bourdieus förklaring om habitus som 
förkroppsligad och inkorporerad i individens tänkande. Habitus handlar i detta perspektiv mer 
om normer och sociala konstruktioner som människor anpassar sig till (Carlhed 2011, s. 284-
286).  
 
Professioner i samhället har idag utomstående institutioner att förhålla sig till så som 
högskoleverket, socialstyrelsen med mera som har inflytande över fältets utformning. Även 
fackliga organisationer eller individer med stora andelar av symboliskt kapital kan påverka 
professionens utformning och sätta upp nya gränser för ett ”vi”. Ju mer välorienterad doxans 
tysta anslutning och överenskommelser är desto mer ökar sannolikheten för att fältets 
strukturer reproduceras (Carlhed 2011, s. 286f).  
 
Carlhed (2011, s. 287) beskriver också att det finns risker med att se professioner som 
homogena om det finns tydliga skillnader inom professionen. Vissa yrken kan arbeta inom 
flera olika professioners fält och kan därför leda till svårhanterliga hinder som behövs 
hanteras för att anpassa sig till ett annat fälts doxa. Exempelvis härstammar en kurator från 
socionomprofessionens fält men kan komma att arbeta som skolkurator och därför många 
gånger behöva anpassa sig till den doxa som finns inom lärarnas fält. Strider i form av kapital 
och avgränsning gällande att överföra symboliskt kapital från ett fält till ett annat är därför 
inte självklart. Bourdieus ansats är därför ett instrument för att kunna förstå logiken och de 
skyddande barriärer som finns inom och utanför professionernas fält (Carlhed 2011, s. 287f).  
 



 

 
 

11 

Den grupp som har en hög andel kulturellt och symboliskt kapital inom fältet bildar en stark 
grupp där doxan inte ifrågasätts. Bourdieus terminologiska begrepp doxa kan i 
professionsforskningen analysera hur starkt en doxa är samt dess relation till att attrahera och 
rekrytera nya individer till professionen (Carlhed 2011, s. 289, 291). Framväxten av subfält 
från ett tidigare fält kan förstås som en avvikare från den gemensamma doxan på grund utav 
att individernas/gruppens habitus då de tror på att de handlar rätt i den givna situationen 
(Carlhed 2011, s. 289). Avslutningsvis teoretiserar Carlhed (2011, s. 297) hur utbildning är 
den instans som socialiserar in individer i en professionell praktik. Inskolningen till en 
profession händer inte den dagen examensbeviset trillar ner i postlådan under utbildningens 
gång. Med mer förståelse för fältets sociala reproduktion kan man förklara vilka mekanismer 
som görs att fältet reproduceras eller som medverkar till förändring. Carlheds (2011, s. 298) 
perspektiv ger verktyg till hur normer och regler inom en profession kan likställas med doxa 
och att symboliskt kapital som påverkar doxans utveckling.  
 
 

4 METOD  
I detta avsnitt kommer vald metod för undersökningen att redovisas. Sammanfattningsvis 
kommer val för datainsamling, urval, tillvägagångssätt, tillförlitlighet och äkthet att 
diskuteras. Även bearbetning och analys av den insamlade datan kommer beskrivas och 
avslutningsvis diskuteras värderingar och etiska reflektioner. 
 

4.1 Val av metod 
Vid valet av datainsamlingsmetod ansåg jag att en kvalitativ ansats var mest användbar för att 
besvara forskningens syfte och frågeställningar. Den kvalitativa metoden möjliggör tolkning, 
teoretisering och beskrivningar av aktörers världsbild, vilket Bryman (2012, s. 36) menar är 
den kvalitativa metodens fördelar i samhällsvetenskapliga studier. Forskningen tar avstamp i 
en hermeneutisk ansats vad gäller i tolkande av socionomstudenternas uppfattningar och 
upplevelser. En hermeneutisk ansats syftar till att tolka socionomstudenternas beskrivningar 
av deras världsbild och handlingar eftersom studien ämnar söka förståelse och mening via 
socionomstudenternas perspektiv. Tillvägagångsättet för den hermeneutiska ansatsen menar 
Bryman (2012, s. 533) innebär att forskaren måste betona tolkningar av undersökt data samt 
att ha förståelse och vara mottaglig för kontexten där handlingen sker. Aspers (2011, s. 41f) 
beskriver hermeneutiken som en cirkel, där förståelsen för fenomen sker genom en process i 
förhållande till helheten. Detta kan på så sätt likställas med att den undersökande studien 
avser tolka socionomstudenterna utifrån den kontext de verkar i. Vidare utgår undersökningen 
från en abduktiv ansats, vilket inbegriper att studien har utgångspunkt i en teoretisk insikt av 
den kontext där undersökningens deltagare verkar. Detta för att sedan kunna knyta an teorier 
för att analysera de sociala konstruktionerna i empirin (Bryman 2012, s. 401).  
 

4.2 Intervju som datainsamlingsmetod 
Tillskillnad från kvantitativa studier som ofta har en väl strukturerad metod är kvalitativa 
studier av mer generell karaktär med betoning på att kunna se världen på de sätt som de 
individer man studerar gör (Bryman 2012, s. 399). För att besvara studiens syfte och 
frågeställningar ansåg jag att kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod var en fördel. 
Styrkor med intervjuer är att forskaren kan tillhandahålla ett flexibelt förhållningssätt och på 
så sätt erhålla djupare förståelse för företeelser och tolkningar av det som intervjupersonerna 
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beskriver (Bryman 2012, 472). Utifrån studiens syfte använde jag den semistrukturerade 
intervjuformen vars fördelar är att intervjupersonerna tolkningar av frågorna kan fördjupas 
genom att intervjuguiden inte följs till punkt och pricka (Bryman 2012, s. 402f). 
Förhoppningarna med metodvalet var att intervjupersonerna skulle få möjlighet att förklara 
sina uppfattningar och upplevelser på ett fördjupande sätt.  
 

4.3 Urval 
Vad gäller undersökningens urval var det strategiskt på det sätt att jag avgränsat studien till att 
undersöka socionomstudenters uppfattningar och upplevelser och därför är det endast 
socionomstudenter som intervjuas. Urvalet består av totalt sex socionomstudenter i åldrarna 
21-26. Idag har socionomutbildningen en könsfördelning där kvinnorna står för den största 
andelen. Enligt en rapport från akademikerförbundet SSR var det 904 kvinnor och 183 män 
som sökte till socionomutbildningen i Göteborg hösten 2015. Likadant mönster beskrivs ur ett 
nationellt perspektiv (Jansson Lundqvist 2016). I studien som presenteras här är alla 
intervjupersoner kvinnor, vilket kan ses som ett relevant urval i relation till hur den 
strukturella könsfördelningen idag ter sig. Vidare studerar alla intervjupersoner på Göteborgs 
universitet, antingen sista eller nästsista terminen. Detta möjliggjorde ett urval med liknande 
kunskapsbas, vilket jag ser som en positiv egenskap för undersökningen. De har alla även haft 
en termin med verksamhetsförlagd utbildning, vilket jag ansåg kunna bidra till ytterligare 
perspektiv vad gäller socionomers framtida yrkesliv. De socionomstudenterna som befann sig 
i början eller i mitten av sin utbildning valdes därför inte ut för intervju. Däremot hade en av 
intervjupersonerna avslutat sin utbildning våren 2017 men ingick ändå i studien eftersom hon 
var så pass nyutexaminerad att det fortfarande kunde ge värdefulla perspektiv till 
forskningens syfte och frågeställningar.  
 
Tillvägagångssättet för att få kontakt med eventuella intervjupersoner gick via kontakter från 
personer i min omgivning (arbete och skola). Det resulterade i ett bekvämlighetsurval 
eftersom tillgängligheten av intervjupersoner i relation till studiens tidsram och resurser 
påverkade förutsättningarna för att komma i kontakt med intervjupersoner (Bryman 2012, s. 
424). Fortsättningsvis användes den så kallade snöbollseffekten i sökandet efter 
socionomstudenter, vilket betyder att jag var beroende av de klasskamrater som 
intervjupersonerna hade för att få kontakt med ytterligare intervjupersoner. Det som inte var 
ett urvalskriterium men som jag efter kontakt med intervjupersonerna blev medveten om var 
att flera av de utvalda intervjupersonerna arbetade som socialsekreterare eller haft sin 
verksamhetsförlagda termin (VFU) på socialkontor. Detta såg jag inte som hinder för att 
medverka i undersökningen utan blev istället en styrka för att besvara studiens syfte. I tabellen 
på nästkommande sida beskrivs intervjupersonerna var och en gällande arbetslivserfarenheter 
samt var i utbildningen de befinner sig. Intervjupersonerna har i undersökningen getts 
fingerade namn. 
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Tabell 1.1 – Bakgrundsinformation om undersökningens intervjupersoner 
Intervjuperson: Studerar 

termin: 
Arbetserfarenhet inom socialt arbete: 

Moa 7 av 7 Arbetar extra som socialsekreterare inom barn och 
unga  

Julia 6 av 7 Arbetar extra som socialsekreterare på socialjouren 
Daniella 6 av 7 Arbetar extra på LSS-boende (ej myndighetsutövning) 
Sara Tog 

examen 
januari -
2017 

Arbetar som fältsekreterare (ej myndighetsutövning) 

Jill 7 av 7 Arbetar extra som socialsekreterare inom barn och 
unga 

Filippa 6 av 7 Arbetar extra som socialsekreterare inom barn och 
unga 

Källa: Egen sammanställning 
 
Jag ser en relevans i att även veta i vilken verksamhet intervjupersonerna hade sin VFU-
period. För att minska risken att undanröja intervjupersonernas identitet har jag valt att inte 
koppla VFU-plats till intervjuperson. Det var bara en av intervjupersonerna som hade sin 
VFU-period på en psykosmottagning, övriga fem hade alla VFU på socialkontor på enheterna 
barn och unga, socialjour samt försörjningsstöd.  
 

4.4 Tillvägagångssätt 

4.4.1 Förberedelser och planering 
Planeringen var att intervjuerna skulle genomföras inom en tidsram på två veckor. När 
intervjupersonerna blev tillfrågade om att delta i undersökningen presenterades kort studiens 
syfte och frågeställningar. Vid ett senare tillfälle skickades ett missivbrev (se bilaga 1) till 
intervjupersonerna via mail för att informera om undersökningens syfte på ett mer 
beskrivande sätt. Missivbrevet informerade även om den sekretess och anonymitet som råder 
om intervjuerna och det insamlande materialet. Både jag och studenterna ansåg det vara 
smidigt att träffas på platser nära deras studier eller hemort. För att kunna prata ostört 
planerades intervjuerna genomföras i bokningsbara grupprum främst i Göteborg men även i 
Borås där några av intervjupersonerna var bosatta.  

4.4.2 Intervjuguide 
Innan intervjuerna arbetades en intervjuguide (se bilaga 2) fram med totalt 19 huvudfrågor. I 
intervjuguiden var även underfrågor till huvudfrågorna utskrivna som stöd i 
intervjuförfarandet. Sammanfattningsvis utformades intervjuguiden som ett stöd till de ämnen 
och frågor som var tänkt att beröras under intervjuerna, vilket Bryman (2012, s. 471) ser som 
styrka då forskaren kan vara flexibel under intervjun.  
 
Intervjuguiden byggde på fyra teman: att studera och arbeta som socionom, uppfattningar och 
förhållningssätt till socialsekreteraryrket, status inom socionomprofessionen samt 
rekryteringsläget inom socialtjänsten. Frågorna i intervjuguiden formulerades utefter de satta 
temana, vilket Bryman (2012, s. 473) ger som viktigt råd för att forskaren ska kunna besvara 
sina frågeställningar. Frågorna 1-10 och 15-17 hade avsikt att besvara frågeställningen om hur 
socionomstudenterna uppfattar och upplever socialsekreteraryrket. Frågorna 11-14  hade som 
avsikt att besvara forskningsfrågan om vad som påverkar och konstruerar uppfattningarna och 
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upplevelserna av socialsekreteraryrket. De sista frågorna, det vill säga 18-19 undersökte hur 
studenterna uppfattade rekryteringsläget för socialsekreterare och socialtjänsten. 
Övergripande utformades frågorna med strävan om tydlighet och att vara icke-ledande, vilket 
Bryman (2012, s. 473) menar är väsentliga krav för att kunna besvara studiens 
frågeställningar.  

4.4.3 Genomförande av intervjuer  
Under intervjuerna användes intervjuguiden som stöd. Intervjuerna skiljde sig inte mycket 
från ett vanligt samtal som tillät fördjupning inom olika ämnen under intervjuns gång, vilket 
Aspers menar är styrkor hos den kvalitativa intervjun (Aspers, 2011 s. 67).  Vidare har den 
semistrukturerade intervjun möjliggjort att jag som intervjuare har varit flexibel när det 
kommer till frågornas ordningsföljd samt vilka följdfrågor som ställts.  
 
Det finns däremot en relevans för forskaren att reflektera över sin roll och hur interaktion med 
andra påverkas av denna roll (Aspers 2011, s. 66). Under intervjuerna har jag därför varit 
medveten om att hålla en professionell inriktning där mina egna känslor och förförståelse har 
tonats ner för att inte påverka intervjupersonernas svar. Intervjusituationen är också ganska 
komplicerad till sin natur och svårigheter ligger i att den ska få intervjupersonen att öppna sig 
och vilja berätta (Alvesson 2011, s. 43f). Det som jag upplevde underlätta för 
intervjupersonerna, när det gällde att berätta om sina uppfattningar och upplevelser, var att 
intervjupersonerna kunde relatera till min roll som c-uppsatsskribent och att det i sin tur 
främjade en ömsesidig förståelse som uppmuntrade samtalet samt en god maktbalans.   
 
Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas godkännande. Inga anteckningar gjordes 
under intervjuerna. Detta var inget som jag bestämt innan, men jag upplevde det opassande att 
anteckna då det kunde missvisa intervjupersonen om vad jag upplevde som relevant 
information. Efter intervjuerna skrevs minnesanteckningar, vilket Bryman (2012, s. 93) menar 
hjälper forskaren när det gäller att förbättra undersökningen samt att komma ihåg viktiga 
element. Minnesanteckningarna innehöll tankar om vad som gick bra och mindre bra under 
intervjun samt eventuella avbrott och missförstånd. Varje intervju varade mellan 45 – 60 
minuter.  
 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Till skillnad från den kvantitativa forskningen som ofta använder begreppen validitet och 
reliabilitet beskriver Guba och Lincoln (1994) att den kvalitativa undersökningen inte strävar 
efter att hitta en absolut social verklighet. Jag kommer därför att använda mig av Guba och 
Lincolns (1994) begrepp tillförlitlighet och äkthet för att bedöma kvalitén i 
forskningsprocessen (Bryman 2012, s. 390).  
 
Tillförlitligheten är uppbyggd av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2012 s, 390) beskriver att undersökningens 
trovärdighet grundas i att studiens resultat stämmer överens med intervjupersonernas utsagor, 
det vill säga att forskaren har tolkat intervjupersonernas beskrivningar korrekt. I denna studie 
har resultatet styrkts genom att jag som forskare under intervjuernas gång samt i slutet av 
intervjuerna repeterat vad intervjupersonerna har berättat för mig för att säkerställa att jag 
förstått dem rätt. Överförbarheten menar Bryman (2012 s, 392) beröra huruvida resultatet är 
beskrivet med ett djup, snarare än en bredd för att möjliggöra en tolkning av hur överförbara 
resultaten är till andra studier med en annan intervjukontext och tidpunkt. I denna 
undersökning har intervjupersonernas resonemang av socialsekreteraryrket tolkats utifrån tid 
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och rum, vilket ger forskningen ett djup som tillåter andra att bedöma hur pass överförbar 
resultatet är. Pålitlighet innebär att forskningsprocessens alla delar förmedlas med en så pass 
fullständig redogörelse som möjligt (Bryman 2012, s. 392), vilket presenteras i denna uppsats 
från urval, intervjutranskribering och bearbetning av material. Det sista kriteriet möjlighet att 
styrka och konfirmera säkerställer ett så objektivt förhållningssätt som möjligt, även om det i 
den kvalitativa forskningen inte ses som helt möjligt (Bryman 2012 s, 392). I denna 
undersökning har jag ständigt reflekterat över mina egna värderingar inkluderingar i 
resultatet. Exempelvis finns det en risk att bilden som framställs av rapporter, 
pressmeddelanden och framförallt media påverkat mina uppfattningar om hur det är att arbeta 
som socialsekreterare. För att tolka intervjupersonernas beskrivningar har jag försökt i största 
möjliga utsträckning att uppfatta socialsekreteraryrket utifrån tidigare forskning och teori.  
 
När det kommer till undersökningens äkthet beskriver Bryman (2012, s. 393) fem kriterier: 
rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktiskt 
autenticitet. Forskaren ska här ställa sig frågorna: Ges det en rättvis bild av 
intervjupersonernas bild? Hjälper undersökningen intervjupersonerna att bättre förstå sin 
sociala situation? Hjälper undersökningen intervjupersonerna att förstå hur andra upplever 
deras situation? Har undersökningen hjälp till att intervjupersonerna kan förändra sin 
situation? Har undersökningen hjälpt till med att intervjupersonerna enklare kan vidta åtgärder 
för att förbättra sin situation?   
 
Avseende undersökningens äkthet har jag alltigenom uppsatsen strävat efter att ge en rättvis 
bild av intervjupersonernas sammanställda uppfattningar och upplevelser av 
socialsekreteraryrket. Vad gäller om intervjupersonerna har fått en bättre förståelse för sin 
sociala situation är svårt att spekulera i, men när det kommer till rekryteringsproblemen i 
socialtjänsten som ett samhällsproblem torde en djupare förståelse implementerats. 
Intervjupersonerna kan efter att de tagit del av resultatet förhoppningsvis påverka sin situation 
genom ett fördjupat synsätt på hur deras uppfattningar konstrueras. Undersökningen strävar 
också efter att uppfylla transparens och koherens genom klargörande av metodiska val, 
strävan efter klargörande argument samt ett reflexivt förhållningssätt (Bryman 2012, s. 393).  
 

4.6 Bearbetning och analys av material 
De inspelade intervjuerna transkriberades parallelt med fältarbetet. Grundprincipen för 
transkribering görs är för att säkra att ingen data går förlorad (Aspers 2011, s. 155f).  I ett 
senare skede skrevs transkriberingarna ut i pappersform för att användas i analysen av 
materialet. Analysen började efter att all data samlats in och hade sitt avstamp i de teman som 
specificerades i intervjuguiden. Temana gavs olika färger som med hjälp av färgpennor 
markerades i texten. Den data som beskrev aspekter som inte hörde hemma i dessa teman 
kodades till nya teman. Det visade sig ganska fort in i analysförfarandet att flera nya teman 
utkristalliserades. Dessa kodades både som underkategorier till de redan befintliga temana 
samt blev nya självständiga teman. Den text i materialet som markerats och kategoriserats till 
ett eller flera teman sammanställdes så att alla intervjuer slogs ihop. Det som enskilda eller ett 
fåtal intervjupersoner uttryckte noterades noga. Valet av analysmetod hjälpte mig att 
lokalisera mönster och samband i det insamlade materialet, vilket Bryman (2012, s. 580) 
beskriver är den tematiska analysens styrkor då nya teman och sub-teman utvecklas. Bryman 
menar att den tematiska analysen är en av de vanligaste när det kommer till kvalitativ analys. 
Bryman (2012, s. 580) beskriver också att det är viktigt som forskare att inte göra teman bara 
för att flera av intervjupersonerna säger samma sak, utan ett tema uppenbarar sig genom 
noggrann reflektion över vad som framkommit av materialet i relation till forskningsfrågan.   
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4.7 Värderingar 
Värderingar är ett viktigt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning då det beskriver 
förförståelse, kunskaper, känslor och personliga åsikter som forskaren tar med sig in i 
forskningsprocessen (Bryman 2012, s. 39). Under min utbildning på programmet 
Organisation och Personalutvecklare i Samhället vid högskolan i Borås har jag fått både 
praktiska och teoretiska kunskaper i hur arbetsmarknaden historiskt och idag förändras och 
hur det i sin tur påverkar individer och deras arbetsliv. Detta bidrar givetvis till min 
förförståelse när det kommer uppsatsens utformning. Intresset till forskningsfrågan 
uppdagades av praktiska erfarenheter under min praktikperiod hösten 2016, på en HR-
avdelning i en västsvensk kommun. Under denna period fick jag en förförståelse av 
arbetsgivarens perspektiv gällande rekryteringsläget och kunde därmed utveckla min 
problemformulering. Vidare vill jag betona att ambitionerna har varit att lyfta nya upptäckter 
inom problemområdet och inte ge nya recept på hur arbetsgivare enklare ska kunna rekrytera.  
 
Bryman (2012, s. 41) menar att det också är av betydelse för läsaren att få förståelse för de 
förväntningar och förhoppningar som forskaren har. Mina egna föreställningar är att 
uppfattningarna om socialsekreteraryrket går i linje med hur tidigare forskning och 
undersökningar belyser yrket, det vill säga med höga krav och otillräckliga resurser. De 
föreställningar som jag gick in med vid undersökningens start var också att de sociala sampel 
som sker inom utbildningen påverkar studenternas uppfattningar.  
 

4.8 Etiska reflektioner 
Aspers (2011, s. 83) beskriver att etiska krav är det viktigaste kravet för att en studie ska vara 
vetenskaplig. Det ansvar som forskaren har gentemot de individer som deltar i 
datainsamlingen men också till samhället och samhällets medborgare kan te sig vara en 
avvägning om rätt och fel (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Här nedan kommer jag reflektera över 
ansvaret gentemot de intervjupersoner som deltagit i studien med hjälp av vetenskapsrådets 
(2002) råd och rekommendationer och de fyra forskningsetiska huvudkraven; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa de individer som deltar i undersökningen 
om undersökningens syfte. Forskaren ska även upplysa deltagarna om att deras medverkan i 
undersökningen är frivillig och att det när som helst har rätt att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 7f). I denna undersökning informerades socionomstudenterna som 
deltog om syftet i det missivbrev som skickades ut när intervjudatum och tid bestämdes. Även 
rättigheterna om frivillighet och möjligheterna att avbryta intervjun beskrevs i missivbrev 
samt i inledningen av intervjuförfarandet. Fortsättningsvis så beskriver samtyckeskravet att 
undersökningens medverkande själva bestämmer över valet att medverka (Vetenskapsrådet 
2002, s. 9f). I denna undersökning har socionomstudenterna själva valt om de vill medverka 
eller inte efter dem blivit efterfrågade. Vad gäller konfidentialitetskravet handlar det om att 
deltagarna i en undersökning ska erhålla största möjliga konfidentialitet. Detta för att 
obehöriga inte ska kunna ta del av deltagarnas identitet eller kunna identifiera deltagarna i den 
skriftliga och muntliga avrapporteringen (Vetenskapsrådet 2002, s. 12f). I denna uppsats har 
intervjupersonernas identitet varit dold för alla utom mig som forskare under hela 
forskningsprocessen. Från inspelningarna av intervjun till framställningen av resultat. Även 
den lagrade inspelningen raderades efter transkriberingen för att se till att inga obehöriga ska 
kunna ta del av den. Avslutningsvis innefattar nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in i 
forskningen inte får användas får användas eller utlånas för andra icke-vetenskapliga syften 
eller kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002, s. 14f). För att uppfylla detta krav 
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informerades intervjupersonerna i början av inledningen om att intervjun endast kommer 
användas till att besvara studiens syfte och att det inte kommer användas för annat bruk. 
Intervjupersonerna tillfrågades även att ta del av den insamlade empirin.  
 
 

5 RESULTAT 
Utifrån bearbetning och analys utkristalliserade sig åtta olika teman som utgör studiens 
resultat i förhållande till syfte och frågeställningar. Varje tema knyter an till det empiriska 
materialet via intervjupersonernas svar som exempel och evidens för hur materialet 
analyserats. Resultatet presenteras under följande åtta tematiska rubriker:  
Att göra skillnad, utbildningen färgar uppfattningarna om socialsekreteraryrket, praktiska 
erfarenheter vägleder för framtiden, en bra början på karriären, rollen som socialsekreterare, 
offentlig sektor begränsar handlingsutrymmet, omgivningen påverkar studenternas 
uppfattningar samt rekryteringsproblemen, en ond cirkel. 
 

5.1 Att göra skillnad 
I början av sin utbildning upplevde intervjupersonerna att de inte hade några specifika 
förväntningar på utbildningens innehåll. Syftet med att börja studera till socionom handlande i 
stora drag om att få möjlighet att arbeta med att hjälpa människor på olika sätt. Julia beskriver 
att hon gick in i utbildningen med ett frälsa världen – perspektiv. På vilket sätt detta sedan 
skulle ske förväntade hon att utbildningen skulle vägleda och inspirera henne till. 
Intervjupersonerna beskriver att utbildningen har grundat viktiga teoretiska insikter som 
bidragit till värdefulla förhållningssätt för arbete inom det sociala fältet.  
 
Kunskapen om vad socionomer kan arbeta med var något som intervjupersonerna i början av 
utbildningen beskriver att de inte visste mycket om. Det alla ger en samstämmig bild om är att 
socionomstudenter överlag strävar efter att jobba nära människor, helst i processer där man 
får uppleva att man gör skillnad. Intervjupersonerna tror att socionomstudenters generella bild 
av vilka yrken inom professionen som är mest attraktiva grundar sig i att det helst ska vara av 
behandlande karaktär och inneha stort handlingsutrymme. Alla intervjupersonerna tror att det 
kan uppfattas som att det saknas eller finns i mindre utsträckning i socialsekreteraryrket bland 
socionomstudenter.   
 

Jag tror att det som driver många är just det här med att jobba med människor. Det 
är intressant i relation till socialsekreteraryrket för det kanske inte alltid lever upp 
till de förväntningarna. – Daniella 

 
Vidare beskriver intervjupersonerna att socionomstudenter generellt uppfattar 
socialsekreteraryrket som pressat, stressigt och att det i sin tur leder till utbrändhet. Att arbeta 
som socialsekreterare beskrivs inte som ett populärt yrke bland socionomstudenter. De 
populäraste yrkena är de med psykoterapeutisk inriktning. Intervjupersonerna beskriver att de 
flesta som studerar till socionom i början av utbildningen vill bli kuratorer och att nästan 
ingen säger att de vill bli socialsekreterare. Detta gäller även intervjupersonernas inställning i 
början av sin utbildning.  
 
De intervjupersoner som har arbetat eller arbetar som socialsekreterare beskriver att yrket är 
roligt, att det trivs bra och att det är ett varierande och givande arbete, vilket ökar 
incitamenten till att arbeta som socialsekreterare. Även om intervjupersonerna ger yrket 
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många bra egenskaper betonar de också att arbetet kan vara tungt, stressigt och att det finns 
lite resurser för att kunna göra ett bra arbete. Daniella som inte arbetat som socialsekreterare 
beskriver att yrket inte lockar henne alls. Hon uppfattar att tidspress och brister i arbetsmiljön 
är huvudsakliga anledningar till varför hon inte kan tänka sig att arbeta som socialsekreterare. 
Det är även för mycket administrativa inslag i arbetet som hon uppfattar begränsar vad 
socialsekreterare egentligen kan åstadkomma. Mycket administration är även något som 
övriga intervjupersoner beskriver begränsa socialsekreterarnas tid för klientarbete. 
Fortsättningsvis beskriver Daniella också att socialtjänstens byråkratiska organisation 
begränsar möjligheterna att hjälpa genom att ständigt förhålla sig till lagar och förordningar 
som leder till att människor objektifieras. Eftersträvansvärt är därför handlingsutrymme i sitt 
arbete, vilket intervjupersonerna uttrycker möjliggöra ett åsidosättande av förordningar, 
tidspress och administration. Detta för att istället kunna hjälpa på det sätt som de själva anser 
vara rätt och mest lämpligt för klienten. 
 

Mer att det ska handla om människor och att behovet av att hjälpa som ska få styra 
mer än behovet av att göra klart arbetsuppgifter i tid. – Daniella 

 

5.2 Utbildningen färgar uppfattningarna  
Vidare beskriver Moa, Julia, Daniella och Sara att föreläsarna på socionomprogrammet 
beskriver socialsekreteraryrket som stressigt med hög arbetsbelastning och att arbetsuppgifter 
inte hinns med. Julia beskriver att hon är trött på att höra mycket negativt om 
socialsekreteraryrket och tror att många av sina klasskamrater påverkas av den bild som 
föreläsarna ger. 
 

Och man är ju färgad från utbildningen, för vi får höra det på utbildningen att det är 
jättetungt där ute och man är överbelastad och man hinner typ inte slutföra sina 
saker innan det kommer in nytt. Så en väldigt stressad miljö med människor som vill 
göra väl men som inte riktigt hinner det. – Julia 

 
Sara uppfattar att betydligt mer tid av utbildningstimmarna har använts till att lära ut 
behandlande arbete än myndighetsutövning, vilket innefattar socialsekreterarnas 
arbetsuppgifter. Sara problematiserar att utbildningen på så sätt påverkat hennes egna och 
andras uppfattningar om sitt framtida yrkesval.  
 

De yrken som är mest populära är de som man kan använda sitt handlingsutrymme 
och all den kompetens och vara i spindeln i nätet som man så mycket har läst om att 
man ska vara. – Sara 

 
Även om utbildningens fokus handlar om behandlande arbete beskriver intervjupersonerna att 
föreläsarna säger att myndighetsutövning är en bra start på karriären. Att socialsekreteraryrket 
både beskrivs som stressigt och har hög arbetsbelastning samtidigt som föreläsare beskriver 
att många kommer arbeta som socialsekreterare menar Julia försvåra förhållningssättet till 
yrket.  
 

Eh, a dom målar ju upp inte en så positiv bild utav myndighetsutövningen tycker jag 
personligen. Samtidigt som dom säger att majoriteten av oss kommer jobba med det, 
så känner man att nej, det ska vi inte jobba med för du har precis gjort ganska dålig 
reklam runt det. – Julia 
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5.3 Praktiska erfarenheter från arbetslivet vägleder för framtiden 
Intervjupersonerna beskriver att socialsekreteraryrket i slutet av utbildningen blivit mer 
accepterat och värderas nu högre bland studenterna på socionomutbildningen, främst på grund 
utav den verksamhetsförlagda terminen (VFU). Överlag beskriver alla att VFU-perioden 
förändrade deras tidigare bild av vad socialsekreteraryrket innebar, vilket var i linje med hur 
föreläsare beskrev det. Fördomar och stereotyper förändrades och vikten av 
socialsekreterarnas arbete för samhället blev nu uppenbar. Alla beskriver att yrket efter VFU-
perioden blev mer intressant och aktuellt för framtiden. Intervjupersonerna uppfattar också att 
klasskamraterna fick en mer positiv bild. Det blev också efter VFU-perioden mer vanligt att 
arbeta som socialsekreterare vid sidan om studierna. Filippa beskriver att hon innan VFU-
perioden ifrågasatte socialsekreterares oförmåga att ta bra beslut då hon hört mycket om att 
socialsekreterare inte gör det de ska. Efter VFU-perioden fick hon en helt annan förståelse för 
vilka lagar och regler som socialsekreterare måste förhålla sig till. Filippa beskriver också att 
många av klasskamraterna ansåg att VFU-perioden inom socialtjänsten hjälpte dem att 
komma till insikt med vad de inte vill arbeta med. 
 

Men jag upplever att de som gjorde praktik känner att det är bra med erfarenheten 
för nu vet de vad de inte vill jobba med. Många vill ju inte jobba på enheter inom 
socialtjänsten exempelvis barn och unga, då det är psykiskt påfrestande. - Filippa 

 
Intervjupersonerna beskriver att deras sista termin är en valbar fördjupningstermin där 
studenterna får välja mellan att fördjupa sig i psykoterapi, social mobilitet, 
myndighetsutövning eller organisation och ledning. Julia beskriver att fördjupningen inom 
myndighetsutövning och organisering och ledarskap var bland de populäraste i hennes klass, 
vilket också är en motstridighet till hur hon menar myndighetsutövning och 
socialsekreteraryrket uppfattades innan VFU-perioden. 
 

5.4 En bra början på karriären  
Vad gäller intervjupersonernas inställning till att arbeta som socialsekreterare är det endast 
Filippa som tror att hon kommer vara kvar om fem år. Däremot tror Filippa att hon inte 
kommer arbeta kvar alltför länge. Moa och Jill ser att de om fem år har lämnat 
socialsekreteraryrket bakom sig och arbetar då med organisation och ledning inom socialt 
arbete, men efter studierna är deras plan att arbeta kvar som socialsekreterare. Julia har redan 
nu valt att inte fortsätta som socialsekreterare och söker sig idag aktivt till arbete som 
innefattar personalfrågor. Daniella ser sig om fem år arbeta inom det psykoterapeutiska 
området, efter att hon har arbetat några år som skolkurator. Sara tror att hon fortfarande 
arbetar inom social mobilisering fast på strukturell nivå istället för individnivå som hon gör 
idag.  
 
Intervjupersonerna beskriver att socionomer idag nödvändigtvis inte stannar inom ett yrke 
utan byter jobb efter vad de har lust att arbeta med. En gemensam bild som intervjupersonerna 
beskriver är att det idag är vanligt för socionomstudenter att börja sin karriär som 
socialsekreterare, även om det inte alltid är ett populärt yrke. Alla intervjupersoner förutom 
Daniella beskriver att det ser socialsekreteraryrket som en värdefull och nödvändig grund för 
sin framtida karriär eftersom det upplevs ge kunskaper och förutsättningar för att arbeta med 
annat inom socionomprofessionen. Filippa beskriver att även VFU-perioden påverkat hennes 
uppfattning om socialsekreteraryrket som en bra början på karriären.  
 



 

 
 

20 

När man gjort praktik och besökt olika organisationer så hör man deras berättelser 
om att dom har börjat på socialkontor och sen har dom gått vidare till utförarsidan 
så det är klart att det påverkar. – Filippa 

 

5.5 En obekväm roll 
Generellt beskriver intervjupersonerna att det lagt mycket tid på att reflektera över sina 
värderingar i relation till vad man som socionom kan göra när man möter människor i behov 
av hjälp. Socialsekreteraryrkets krav på att förhålla sig till olika lagar och föreskrifter 
uppfattas och upplevs frustrerande och att det går emot intervjupersonernas egna värderingar 
om vad som anses vara rätt.   
 

Jag tror det är jobbigt att fatta beslut som är inom ramen för en lag men som man 
själv inte vill…mycket är ekonomi. Att neka någon på grund utav platsbrist eller vi 
har inte dom pengarna, det hade jag känt varit jobbigt. – Daniella 

 
Intervjupersonerna som arbetar eller har praktiserat som socialsekreterare beskriver att det fått 
större förståelse för ekonomiska ramar samt förståelse för att obekväma och jobbiga beslut 
ibland måste tas för att människor ska få konsekvenser för oansvarigt handlande. Men 
samtidigt beskrivs det som en frustration av att inte kunna hjälpa alla på det sätt man vill. 
Julia menar att de tuffa besluten som tas över människors liv är påfrestande och att hon inte 
känner att den rollen passar henne som person. 
 

Jag tror jag läste till socionom för det fina hjälpandets skull och lite så där och så är 
ju socialsekreteraryrket faktiskt ett ganska tufft jobb, det är ju inte bara att säga att 
vi löser detta och vi kommer göra ditt liv fantastiskt. Det är mer… jag vet att ditt liv 
är åt helvete och det kommer det fortsätta vara. Så lite krasst. – Julia 

 
Filippa tror att många studenter inte känner sig trygga med myndighetsutövning på grund utav 
att det är en obekväm roll. Moa beskriver att det inte är ovanligt att komma hem och gråta på 
kvällarna för att arbetet är så pass psykiskt påfrestande på grund utav det beslut man tar och 
det man upplever. Intervjupersonerna är samstämmiga om att rollen som socialsekreterare kan 
påverka socionomstudenter att inte söka sig till socialsekreteraryrket.  
 

5.6 Offentlig sektor begränsar handlingsutrymmet 
Vidare anser alla intervjupersoner att arbete inom offentlig sektor inte lockar lika mycket som 
arbete inom privat sektor. Högre lön och förmåner är en av anledningarna men viktigast ses 
vara de bättre villkoren, valfriheten och handlingsutrymmet att påverka i sitt arbete. Daniella 
och Jill beskriver att socionomutbildningen förespråkar att socialt arbete inte bör privatiseras 
men de tror ändå att socionomstudenter lockas till den privata sektorn på grund av den ökade 
friheten. Moa beskriver att det finns en syn hos socionomstudenter att förespråka den 
offentliga sektorn mer än den privata då socionomstudenter överlag är mer röda i sin politik. 
Julia illustrerar liknande tankar om det politiska klimatet bland studenter men själv har hon 
alltid varit helt bestämd om att hon ska arbeta privat. Dock ser hon en problematik i att 
privatisera socialt arbete.  
 

Ja och det sociala arbetet skiljer sig ganska stort mellan privat och offentligt och här 
kan jag känna mig lite tvetydig. En del av mig är mot privatisering av välfärden, och 
då borde inte jag jobba privat, då borde jag jobba offentligt. – Julia 
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Ökat handlingsutrymme och mindre lagar och föreskrifter att förhålla sig till tror 
intervjupersonerna delvis kan bidra till att många väljer att söka sig till den privata sektorn. 
Detta ser intervjupersonerna således påverkar rekryteringsläget negativt i socialtjänsten. 
Intervjupersonerna beskriver också att de tror att yrken inom socionomprofessionen med 
högre status i större utsträckning befinner sig inom den privata sektorn.  
 

5.7 Omgivningen påverkar studenternas uppfattningar 
Alla intervjupersoner ser att det finns mer eller mindre populära yrken som 
socionomstudenter kan arbeta med som sätter normer för hur man pratar studenter emellan. 
Som beskrevs tidigare beskriver intervjupersonerna att socionomstudenters inställning till 
socialsekreteraryrket generellt förändrades efter VFU-perioden. Däremot beskriver Daniella 
att hon aldrig har hört någon av hennes klasskamrater säga att de vill arbeta som 
socialsekreterare. Julia tror att ett förespråkande för socialsekreteraryrket bryter de normer 
som finns mellan socionomstudenter. 
 

Det krävs lite kurage för att stå upp för myndighetsutövning, framförallt för en ung 
socionomstudent, innan praktiken om man säger så. Så jag tror det behövs lite 
kurage, man måste sätta stoltheten åt sidan och stå för sin sak. Man går emot 
normen lite, det tror jag ändå, det är en känsla som jag har. – Julia 

 
Intervjupersonerna tror att normerna påverkar det egna förhållningssättet till 
socialsekreteraryrket. Dock tror de också att den yttre omgivningens inställning så som familj, 
samhälle och media har den fundamentala påverkan till att det idag är så få socionomer som 
söker sig till socialsekreteraryrket. Intervjupersonerna upplever att människor i deras 
omgivning ser ner på socialsekreteraryrket och socialtjänsten som arbetsplats. Moa och Jill 
beskriver att deras familjer försökte avråda dem från att arbeta som socialsekreterare på grund 
av tunga arbetsuppgifter och risker för hot. Alla intervjupersonerna beskriver hur de brukar 
mötas av kommentarer när människor i deras omgivning frågar vad de arbetar med. Ofta 
kommentarer om att de kommer bränna ut sig eller ett ifrågasättande om hur de orkar med 
arbetet. Även om Daniella inte arbetar som socialsekreterare uppfattar hon att omgivningens 
inställning till yrket är nedvärderande.  
 

En allmän bild känns lite som socialkärring. Det ordet. Att man är en kärring som 
sitter där. - Daniella 

 
Jill problematiserar att den stereotypiska bilden av socialsekreterare är personer som dagligen 
tar barn från sina familjer och placerar om dem. Hon menar att socialsekreterares känsliga 
arbetsuppgifter som ofta handlar om att ta tag i problem som grundar sig i anmälningar 
påverkar att yrkesrollen tolkas fel av samhället. De negativa bilderna gör att hon ifrågasätter 
sitt yrkesval även om hon tycker att det är ett roligt jobb. 
 

Jag kan bli lite förbannad på mig själv nästan för att någonstans när jag är på 
jobbet så tycker jag att det är jätteroligt att gå dit och jag uppskattar mina kollegor 
och sånt. Men sen så vill jag inte jobba där för allt negativt som finns runt 
yrkesrollen, men nu får du fan skärpa dig, det är inte det du ska bry dig om, det är ju 
när du är där. – Jill 
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Vidare tror intervjupersonerna att media har en stor påverkan på hur samhället ser på 
socialtjänsten och socialsekreterare. Det blir problematiskt när det endast rapporteras om 
misslyckanden och inte när de lyckas. Vidare menar intervjupersonerna att det är skrämmande 
vilken påverkan media har när det kommer till socialsekreteraryrket. 
 

När media svartmålar socialtjänsten väldigt hårt, de tror jag påverkar väldigt 
många. Det har även jag blivit påverkad av, nej, i den verksamheten går jag inte in. 
 - Filippa 

 
Julia beskriver att hon upplever att samhällsklimatet idag har stor inverkan över vilka yrken 
som anses attraktiva eller inte. Hon menar att hjälpande arbete idag inte ses lika eftertraktat 
som förr och att det individualistiskt klimat vi idag lever i har tryckt bort det tidigare 
kollektiva och solidariska. Julia beskriver att arbetet med att hjälpa andra idag ses som något 
fult mer än fint och att det finns en kamp inom socionomstudenter att vilja ha en karriär och 
att lyckas och leva upp till samhällets normer. Sara, Jill och Julia beskriver 
socialsekreteraryrkets låga status delvis uppstår på grund utav att man arbetar med de mest 
utsatta människorna i samhället. Julia uppfattar att samhällsklimatet hänger samman med 
rekryteringsproblemen.  
 

Jag har ju makten över mitt eget liv och jag känner dom individualistiska ådrorna i 
mig att jag tänker ju inte jobba för någon som inte uppskattar mig, jobba svinhårt 
och liksom bara känna att det här är inte värt det. Jag vill känna att jag gör skillnad 
och blir uppskattad för det. Jag tror inte det är svårare än så egentligen. – Julia 

 
Vidare beskriver också intervjupersonerna att socionomer status gentemot andra professioner 
som de möter i sitt arbete så som, polis, läkare och lärare är betydligt lägre. 
Intervjupersonerna beskriver upplevelser av att socionomer överlag uppfattas av samhället 
som ett yrke med låg status. Filippa beskriver att det för henne blivit uppenbart att manliga 
socialsekreterare får större plats i samverkansmöten med andra professioner än vad de 
kvinnliga får. Hon beskriver också att hennes yrkesval har blivit ifrågasatt på grund utav att 
det är ett kvinnodominerande yrke. 
 

… och då säger han när jag säger att jag ska börja plugga på socionomprogrammet 
”hur tänker du när du går in i ett kvinnodominerande yrke, det är ju ingen 
löneutveckling”. Bara där blev man i obalans och började tvivla på om man skulle 
välja det eller inte. Att människor kan påverka en så är läskigt, men jag struntade i 
det och körde på. – Filippa 

 
Intervjupersonerna tror alla att en socionomlegitimation kan stärka professionen och även 
socialsekreteraryrkets status gentemot omgivningen och såväl andra professioner. 
 

5.8 Rekryteringsproblemen, en ond cirkel 
Intervjupersonerna beskriver att rekryteringsproblemen inom socialtjänsten idag är mycket 
påtagliga. Både Julia och Moa har fått jobberbjudanden på stående fot och under den tiden 
som Sara praktiserade som socialsekreterare uppfattade hon det som att kommunen hade 
mycket svårt att rekrytera socionomer som socialsekreterare.  
 

Men det var som när vi hade VFU, då hurrade alla på vår enhet när cheferna kom ut 
och sa att vi har anställt en socionom. Whaaa, det var helt galet. – Sara 
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Intervjupersonerna ger även beskrivningar om att det är hög personalomsättning och att 
personalen slits ut. Julia, Daniella och Jill tror att en anledning till den höga 
personalomsättningen är att det finns fler utsatta människor i samhället idag än tidigare med 
huvudsaklig anledning av det höga flyktingmottagande som varit de senaste åren. Detta har 
således satt stor press på socialtjänsten och lett till att personalen lämnat eller bränt ut sig. 
Även om Daniella inte vill arbeta som socialsekreterare beskriver hon att om 
personalproblemen inte funnits så hade hon nog kunnat överväga att söka arbete som 
socialsekreterare efter studierna. Övriga intervjupersoner tror att den höga 
personalomsättningen också påverkar studenter att välja bort arbete inom socialtjänsten. 
 
Intervjupersonerna beskriver att rekryteringsläget har hamnat i en ond cirkel. Även om de 
beskriver en gemensam bild av att kommuner idag är medvetna om att yrkets attraktivitet 
måste höjas menar de att det krävs mer än vad som sker idag för att vända skutan åt rätt håll.  
För att höja attraktiviteten till yrket menar intervjupersonerna att det är viktigt med bra chefer 
och ett närvarande ledarskap som visar uppskattning för ett bra jobb. Ökad flexibilitet med 
arbetstider och mindre administrativa uppgifter krävs för att göra yrket med attraktivt. De ser 
även att yrket bör värdesättas mer än vad det idag gör och att socialsekreteraryrket inte 
förtjänar sitt dåliga rykte. Moa, Julia och Jill ser stora problem med att negativa rykten sprids 
då det påverkar socialsekreterares inställning till sitt eget yrke.  
 

Men asså de cirkulerar ju, allt det vi hör, vi får för dålig lön, vi har för dåliga 
villkor, lalala, de här cirkulerar ju hela tiden och det gör ju att stämningen i 
arbetsgruppen blir ju inte alltid jättebra. – Moa 

 
Moa tror att lösningen på rekryteringsproblemen i socialtjänsten måste börja med att 
socialsekreterarna själva prata väl om sitt yrke för att inte sprida felaktiga rykten vidare till 
omgivningen och studenter. Hon poängterar att det är viktigt att som socialsekreterare vara 
positiv och försöka ha roligt i arbetet och att inte låta negativa rykten dra ner en. Hon ser att 
ryktena är en grogrund till att rekryteringsproblemen idag ser ut som de gör och ryktena inte 
nödvändigtvis är sanna. Jill betonar att de är viktigt att samhället i stort blir bättre på att 
förklara vad socialtjänsten egentligen gör då hon tror att många idag inte vet. Julia beskriver 
att socionomstudenter måste ta större ansvar när det kommer till ryktesspridningen om 
socialsekreteraryrket. 
 

Så krävs det mycket av oss som pluggar, att inte vara småaktiga och snacka skit och 
istället lyfta studentkollegor och socialsekreterare helt enkelt. – Julia 

 
Intervjupersonerna ser att det måste ske en förändring och att omgivningen måste skolas om 
och få bättre förståelse för vad socialtjänsten egentligen gör. Sara tycker att socialsekreterare 
måste värderas högre för sina beundransvärda samhällsinsatser. Även Daniella tror att 
problemen måste lyftas till ytan i skolan bland studenterna men tror att socionomstudenter 
idag inte bryr sig tillräckligt på grund utav att arbetsmarknaden idag är så pass god och att det 
således bidrar till att studenter inte känner att de behöver engagera sig i socialtjänstens 
rekryteringsläge.    
 

Så länge det inte är ett problem för en själv, tror jag det flesta tänker att det inte är 
något problem. Det är ju synd, för det är ett väldigt viktigt yrke egentligen. – 
Daniella 
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6 DISKUSSION  
I följande avsnitt diskuteras kopplingar mellan studiens syfte, frågeställningar, resultat, 
tidigare forskning och teoretiska referensram. Avslutningsvis diskuteras även 
undersökningsmetod, uppsatsens slutsats samt fortsatt forskning.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syftade till att öka förståelsen för socionomstudenters uppfattningar och upplevelser 
av socialsekreteraryrket. Frågeställningarna grundades i hur socialsekreteraryrket uppfattas av 
studenterna och hur de upplever rekryteringsproblemen i socialtjänsten. Fokus låg också på 
vad som påverkar och konstruerar deras uppfattningar. Resultatdiskussionen delas upp i fyra 
rubriker i syfte att diskutera empirins centrala teman utifrån frågeställningarna.  

6.1.1 Rollen som socialsekreterare 
Avseende uppfattningarna och upplevelserna av socialsekreteraryrket beskriver 
intervjupersonerna olika företeelser som innefattas under denna frågeställning. Tunga 
arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning, tidspress och stress är nyckelord som beskriver hur 
intervjupersonerna uppfattar och upplever yrket. Detta är uppfattningar som 
intervjupersonerna upplever att även klasskamrater har. Utifrån intervjupersonernas 
beskrivningar framställs socialsekreteraryrket i likhet med vad tidigare forskningen av Astvik 
och Melin (2013) och Tham (2007) menar prägla socialsekreterares arbete och som leder till 
att socialsekreterare lämnar. Intervjupersonerna beskriver också att socialsekreteraryrket 
innehåller mycket administrativa inslag, vilket begränsar socialsekreterares tid med klienter. 
De upplever också att offentliga organisationer begränsar handlingsutrymmet för 
socialsekreterare på grund utav lagar och föreskrifter. Att inneha handlingsutrymme beskrivs 
av intervjupersonerna som mycket viktigt för socionomstudenter överlag. På grund utav 
avsaknaden av handlingsutrymme i socialsekreteraryrket är yrkets attraktivitet och popularitet 
lägre än för andra yrken inom socionomprofessionen. Intervjupersonerna resonemang kan 
förstås med hjälp av Liljegren och Pardings (2010) forskning, där forskarna menar att 
evidensbaseringen, som produkt av New Public Management, begränsat socialsekreterares 
möjligheter att använda sitt handlingsutrymme och sina professionella kunskaper och 
erfarenheter. Vad som skiljer intervjupersonernas utsagor från den tidigare forskningen som 
presenteras i uppsatsen är att de är noga med att poängtera att socialsekreteraryrket är roligt 
och att de trivs samt att yrket är givande, vilket bidrar till att flera av intervjupersonerna 
kommer fortsätta arbeta som socialsekreterare efter examen.  
 
Vidare beskriver intervjupersonerna att även klasskamrater upplever att handlingsutrymmet är 
av stor vikt till att socialsekreteraryrket ses som mindre attraktivt. En övergripande bild 
framställs av socialsekreteraryrket som begränsande när det kommer till att göra skillnad för 
människor, vilket intervjupersonerna beskriver som ett viktigt kriterium till det framtida 
arbetslivet. Det är både enligt deras egen åsikt men också hur de tror socionomstudenter 
överlag resonerar. Att inte alltid kunna göra skillnad kan upplevas frustrerande när det går 
emot de egna värderingarna om vad som är rätt och fel. Detta tror intervjupersonerna 
avskräcka socionomstudenter att söka sig till yrket. Även om arbete och praktik har ökat 
förståelse för ekonomiska ramar beskriver de att rollen som socialsekreterare är obekväm på 
grund utav att inte kunna hjälpa på det sätt man vill. 
 
Utifrån intervjupersonernas utsagor kan resultatet tolkas med hjälp av Goffmans (2014) 
dramaturgiska teori. Rollen som socialsekreterare kan här teoretiseras med ett framträdande 
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som måste upprätthållas. Socialsekreteraren måste tro på sin roll för att inte väcka misstro mot 
klienter, vilket intervjupersonerna beskriver att de gör när det menar att socialsekreteraryrket 
också är roligt och givande. Utifrån Goffmans (2014, s. 25) teori kan tron på rollen dock 
tolkas från ett cyniskt perspektiv, då intervjupersonerna beskriver att de egentligen inte vill ta 
beslut på det sätt som lagar och föreskrifter ibland tvingar. Samtidigt måste socialsekreterarna 
upprätthålla sin roll utåt, mot publiken. Framträdandet sker i vad Goffman (2014, s) benämner 
den främre regionen. I Goffmans (2014, s. 97) begrepp den bakre regionen befinner sig 
individen när hen går ur sin roll. Frustrationen över beslut som går emot de egna 
värderingarna, psykiska påfrestningar och reflektioner av att inte kunna hjälpa på de sätt man 
vill uttrycks här.  
 
Vidare beskrivs socialsekreteraryrket som mindre populärt och mindre attraktivt, speciellt i 
början av utbildningen. Istället menar intervjupersonerna att mer behandlande arbete har 
högre status tillskillnad från myndighetsutövningen. Återigen ges likställda uppfattningar som 
den tidigare forskningen av Dellgran och Höjer (2005b) beskriver hur studenter idag resonerar 
om eftertraktade yrken. Även socialsekreteraryrkets attraktivitet är enligt intervjupersonerna 
likställt med hur studenterna i Tham och Lynch (2014) studie resonerar där studenterna såg 
arbete som kurator som mest attraktivt och arbete med myndighetsutövning som minst 
attraktivt. Fortsättningsvis menar intervjupersonerna att deras uppfattningar om 
socialsekreteraryrket förändrades under utbildningens gång, speciellt efter VFU-perioden. Det 
blev efter VFU-perioden mer vanligt att jobba extra som socialsekreterare samt att få större 
förståelse för vad arbetet innebar. Inför den valbara terminen beskrivs nu myndighetsutövning 
som ett av de mest populära valen bland studenterna. Denna förändring indikerar på en 
tudelning när det kommer till hur studenter förhåller sig till socialsekreteraryrket.  

6.1.2 Ett genomgångsyrke 
Avseende intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser av rekryteringsläget visar 
studiens resultat på att socialsekreteraryrket ses som ett yrke som är en bra början på karriären 
för att få grundkompetenser för att sedan gå vidare till annat. Denna syn på 
socialsekreteraryrket menar intervjupersonerna att även klasskamrater har. 
Intervjupersonernas beskrivningar kan likställas med Dellgran och Höjers (2005b) benämning 
om socialsekreteraryrket som ett genomgångsyrke. Frågan som jag ställer mig är om det 
ökade intresset av yrket i slutet av utbildningen mer handlar om att det är en bra början på 
karriären än att de handlar om att socionomstudenter kan tänka sig att arbeta kvar en längre 
tid?  
 
Uppfattningarna om den privata sektorn som mer förmånlig och att flera av 
intervjupersonerna hellre vill arbeta där, indikerar på att socionomstudenter tenderar att röra 
sig från den offentliga sektorn. Intervjupersonernas beskrivningar om den offentliga sektorns 
begränsande handlingsutrymme kan med Liljegren och Pardings (2010) forskning jämföras då 
forskarna menar att utvecklingen bidrar till att socionomer ställs inför nya vägval när de ska 
välja arbete. Även Dellgran och Höjers (2005b) forskning kan likställas utifrån 
intervjupersonernas beskrivningar då den visar på att socionomer idag rör sig mot den privata 
sektorn för att erhålla handlingsutrymme. Intervjupersonernas motiv till sitt arbete i början av 
utbildningen var att få hjälpa människor på olika sätt. Denna syn på socialt arbete kan 
beskrivas likna det ideologiska motiv till arbete som Dellgran och Höjer (2005b) benämner 
som ett socialt kall. Även om intervjupersonerna beskriver att socialsekreteraryrket är ett 
mycket viktigt yrke för samhället idag beskriver de också en vilja att arbeta inom privata 
organisationer för ökat handlingsutrymme och förmåner. Dessa beskrivningar närmar sig mer 
det Dellgran (2011) benämner individualistiska motiv till socialt arbete, där individens egna 
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behov premieras först. Detta förändrade synsätt hos socionomer som Dellgran (2011) 
beskriver indikerar på att intervjupersonernas beskrivningar kan likställas med det som 
Liljegren, Dellgran och Höjer (2008) menar vara en förändrad attityd hos socionomer och 
socionomstudenter.  
 
Intervjupersonernas uppfattningar av rekryteringsproblemen är att de ses grunda sig i att 
personalen slits ut. Intervjupersonerna upplever att socialtjänsten de senaste åren haft stor 
press på sig för att kunna hjälpa samhällets utsatta och att den höga arbetsbelastningen har 
resulterat i en hög personalomsättning, vilket i sin tur bidragit till att socionomstudenter inte 
vill arbeta som socialsekreterare. För att förbättra rekryteringsläget i socialtjänsten upplever 
intervjupersonerna att yrkets attraktivitet måste höjas, detta genom flexibla arbetstider och 
mindre administrativa arbetsuppgifter. De poängterar också viktiga organisatoriska faktorer så 
som en bra chef, ett närvarande ledarskap och uppskattning för ett bra jobb. Dessa 
resonemang kan likställas med forskningen av Tham (2007) där resultatet visade att just 
organisatoriska faktorer så som känna uppskattning och omhändertagande av sin organisation 
var väsentligt för om socialsekreterare vill lämna eller inte.  

6.1.3 Omgivningens stigmatiserade bild 
Vidare ser intervjupersonerna att yrket måste värdesättas högre och att yrket inte alltid 
förtjänar sina dåliga rykten. De menar att både socionomstudenter och socialsekreterare måste 
lyfta yrket för att inte sprida vidare felaktig ryktesspridning. I det empiriska materialet 
framgår en tydlig bild av att intervjupersonerna upplever att omgivningens bild av 
socialsekreteraryrket ibland är felaktig, vilket intervjupersonerna menar påverka yrkets 
attraktivitet och rekryteringsläget negativt. Fortsättningsvis menar också intervjupersonerna 
att omgivningens bild även påverkar deras egen uppfattning av socialsekreteraryrket och tror 
att det har en stor betydelse för att socionomstudenter idag inte väljer att arbeta inom 
socialtjänsten. Det som beskrivs som mest problematiskt är att media endast rapporterar 
negativa aspekter av yrket och sällan något positivt. Detta tror intervjupersonerna utgöra 
grunden till samhällets negativa bild som smittar av sig på familj och nära som i sin tur 
försöker avråda intervjupersonerna att arbeta som socialsekreterare.  
 
Utifrån intervjupersonernas upplevelser kan Goffmans (1990) teori Stigma knytas an för att 
förklara resultatet. Att arbeta som socialsekreterare kan då ses tilldelas ett psykiskt stigma av 
omgivningen, vilket Goffman (1990) menar tilldelas till de individer som upplevs ha brister i 
karaktären och avviker från satta normer. Vidare kan intervjupersonernas berättelser om att 
media förstärker negativa bilder av socialsekreteraryrket ses förstärka stigmat. Media 
påverkar i sin tur samhällets syn på socialsekreteraryrket, vilket intervjupersonerna menar 
påverka att många inte väljer att arbeta som socialsekreterare då familjer och nära avråder 
dem. Enligt Goffmans (1990) teori kan stigmatiserade individer välja att anpassa sig till 
samhällets normer för att slippa undan stigmatiseringen, eller välja att acceptera sitt stigma 
och sin normavvikelse. Några av intervjupersonerna i studien beskriver att de ser bort 
omgivningens negativ syn, men att det ändå påverkar dem och får dem att tvivla på sitt 
yrkesval.   
 
Avseende frågeställningen om vad som konstruerar uppfattningar och upplevelser av 
socialsekreteraryrket pekar empirin tydligt på att omgivningen påverkar intervjupersonerna. 
Detta kan i sin tur betyda att många socionomstudenter inte vill arbeta som socialsekreterare 
på grund av omgivningens åsikter, vilket intervjupersonerna spekulerar i att det mycket väl 
kan göra. Vidare menar intervjupersonerna att utbildningen färgar deras bild av 
socialsekreteraryrket. Detta på grund utav att föreläsare förstärker bilden av yrket som 
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stressigt och med hög arbetsbelastning samt att de upplever att lite tid i utbildningen läggs på 
att lära sig myndighetsutövning. Enligt intervjupersonerna beskriver föreläsarna att många av 
socionomstudenterna kommer att arbeta på socialkontor då det är en bra början på karriären, 
vilket intervjupersonerna tror att många påverkas av. Även lärdomar om VFU-perioden 
beskriv ha gett insikter till intervjupersonernas framtida arbete, dels genom att ta del av 
yrkessamma socionomers kunskaper och erfarenheter. Både utbildningen och VFU-perioden 
beskriver intervjupersonerna påverka hur de uppfattar socialsekreteraryrket och deras framtida 
arbetsliv. Intervjupersonernas beskrivningar kan här jämföras med perspektivet på 
socialisering som syn på professionalisering. I likhet med Dellgran och Höjer (2005b) samt 
Liljegren och Parding (2010) beskrivningar socialiseras professionella in genom utbildning 
och praktiska erfarenheter samt tillgodoser sig själva med kunskap för att anskaffa sig en 
professionell identitet. Frågan jag ställer mig är också om strävan om ökad professionell 
identitet delvis kan vara anledningen till att intervjupersonerna väljer att lämnar 
socialsekreteraryrket? 

6.1.4 Socionomprofessionens normer i reproduktion? 
För att bygga vidare på vad som påverkar intervjupersonernas uppfattningar om utbildningen 
och praktiska erfarenheters påverkan kan Carlheds (2011) teoretisering av Bourdieus teori 
appliceras. Socionomprofessionen jämställs med begreppet fält, där socionomerna idag 
verkar. Inuti fältet finns normer och regler, vilket i detta fall kan likställas med de 
uppfattningar som professionella socionomer idag har om socialsekreteraryrket, vilket 
socionomstudenter påverkas att förhålla sig till. Dessa normer utgör fältets doxa. Enligt 
intervjupersonernas beskrivningar kan statusordningarna utgöra normer och regler, där de 
professionella med yrken innehavande större andelar handlingsutrymme innehar mer 
symboliskt kapital. För att doxans normer och regler ska upprätthållas krävs det att 
socionomerna är berikade med habitus. Tillskillnad från Bourdieus beskrivning av habitus 
som något som sitter i kroppen, är habitus i denna tolkning en inskolning i hur en 
professionell socionom förväntas bete sig, antingen medvetet eller omedvetet, vilket Carlhed 
(2011) beskriver dels förvärvas inom utbildning. Den kunskap som intervjupersonerna 
beskriver utbildning och praktiska erfarenheter tillgodogör dem med, kan med Carlheds 
(2011) teori likställas som en socialisering in i doxans regler och ett utvecklande av habitus. 
Med hjälp av Carlheds (2011) applicering av Bourdieus teori till professionsforskningen kan 
rekryteringsproblemen inom socialtjänsten teoretiseras då nya socionomer upprätthåller 
doxans regler då de har skolats in i ett kollektivt habitus. Detta bidrar till reproduktion av 
fältets ordning. Det kan alltså med hjälp av Carlhed/Bourdieu utkristalliseras en 
reproducerande maktordning inom professionen som genom utbildning och praktiska 
erfarenheter påverkar hur socionomstudenter skolas in som professionella och således 
påverkar uppfattningar om yrkesval.  
 
Intervjupersonerna beskriver normer studenter emellan som påverkar vilka yrken som är mer 
eller mindre populära. Empirin visar att det krävs kurage att står upp för socialsekreteraryrket, 
vilket kan indikera på att socionomstudenters uppfattningar också påverkas och upprätthålls 
genom interaktion socionomstudenter emellan. Det kan således indikera på en så kallad tyst 
kunskap studenter emellan, vilket Liljegren och Parding (2010) menar är en del av den 
professionelles kunskapsinsamling. Även här kan Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv 
appliceras för att förstå hur framträdandet formas i den bakre regionen. Även utbildningen 
och praktiska erfarenheter som påverkar uppfattningarna om socialsekreteraryrket ses också 
forma sättet att se och tolka framträdandet.  
 



 

 
 

28 

Vidare ses forskningen av Clouder (2003) som visar att socialisering genom utbildning och 
praktik utgjorde en sann subjektiv förändring av studenternas tro och attityd under 
utbildningen jämföras med hur intervjupersonerna beskriver vad som påverkar deras 
inställning om socialsekreteraryrket, både vad gäller yrkets arbetsmiljö, arbetsbelastning samt 
yrkets relation till deras framtida arbetsliv. Att som student följa socionomprofessionens 
normer och regler för att utbildning, praktik och andra studenter uppfattar det vara det bästa 
alternativet kan tolkas att försöka framstå som en god professionell, vilket Clouder (2003) 
menar var strategier som studenterna i hennes undersökning använde sig av. 
 

6.2 Metoddiskussion  
Valet av den kvalitativa intervjun har alltigenom undersökningen varit en betydande styrka 
för studiens resultat. Detta på grund utav den semistrukturerade intervjuformen har främjat 
avvikelser från intervjuguide och bidragit till fördjupning och på så medverkat till studiens 
resultat. Överlag har intervjuguiden varit en bra grundstruktur för intervjuerna men redan vid 
den första intervjun upplevde jag mig tvungen att avvika från intervjuguiden då 
intervjupersonen arbetade som socialsekreterare, vilket jag då inte visste om. Bryman (2012, 
s. 473) menar att syftet med intervjuförfarandet handlar om vad forskaren behöver veta för att 
svara på forskningsfrågan, vilket kan bekräfta att avvikelserna från intervjuguiden på så sätt 
stärkte undersökningens tillförlitlighet.  
 
Intervjuerna blev dock mer ostrukturerade än vad som var planerat. Detta på grund utav att 
jag ville ställa uppföljningsfrågor för att utöka min kunskapsbas vilket, Aspers (2011, s. 142) 
beskriver möjliggöra för forskaren att få mer insikt i ett område en vad hen redan har. Ju fler 
intervjuer som gjordes desto mer insatt blev jag i problemområdet och upplevde att jag 
enklare förstod hur intervjupersonerna resonerade kring socialsekreteraryrket. För att 
förhindra en osund maktbalans under intervjuerna hade jag som avsikt att vara så neutral som 
möjligt, vilket Aspers (2011, s. 143) menar att det som forskare är viktigt att reflektera över 
för att skapa en atmosfär som understödjer samtalet. En självreflektion är dock att jag innan 
intervjuerna skulle tagit reda på om intervjupersonerna har arbetat eller haft sin VFU-period 
som socialsekreterare för att kunna förbereda mig ytterligare. Avgörande för att kunna tolka 
intervjupersonernas svar är att jag försökt återkoppla beskrivningarna för att försäkra mig om 
att jag förstått intervjupersonerna på rätt sätt. Detta ser jag som en betydande styrka till 
studiens resultat. En sådan återkoppling ser jag stärka undersökningens tillförlitlighet, vilket 
Bryman (2012, s. 390) menar görs genom ett försäkrande av att intervjupersonerna blivit 
tolkande på rätt sätt. 
 
En annan reflektion är att intervjupersonernas insikt i socialsekreteraryrket har haft inverkan 
på studiens resultat, vilket kan bidra till att socialsekreteraryrket framstår inneha fler ”goda” 
egenskaper, då intervjupersonerna kan ha eget intresse i att förändra socialsekreteraryrkets 
rykte. Utifrån den reflektionen hade studiens resultat kunnat te sig annorlunda om urvalet 
endast innefattat socionomstudenter som inte arbetat eller haft sin VFU-period som 
socialsekreterare. Även om urvalet i studien var representativt utifrån ett könsperspektiv 
innefattades det endast av kvinnor i nästan samma ålder och med västerländskt ursprung. 
Detta bör noteras som ett urval som kan påverka resultatets utformning. Det skulle således 
vara intressant att göra ett större urval, innefattande både kvinnor och män från olika 
bakgrunder och åldrar.  
 
Vidare ses den abduktiva ansatsen främjat studiens resultat på grund utav den förförståelse 
som den tidigare forskningen och teorier inom området bidrog med, vilket Byman (2012, s. 
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401) menar är den abduktiva ansatsens fördelar. Detta fick mig att ganska fort in i 
datainsamlingen komma tillrätta med vilka frågor som var mest aktuella för att besvara 
forskningsfrågan samt hur jag kunde se mönster till den tidigare forskningen och teorier som 
ökade förståelsen för forskningens resultat. En ren induktiv ansats hade i denna undersökning 
antagligen inte kunnat frambringa en lika fördjupad teoretisk insikt.  
 

6.3 Slutsats 
Det som uppenbarat sig tydligt i denna uppsats är att omgivningen ses ha stor inverkan på hur 
socionomstudenter uppfattar socialsekreteraryrket. Utbildningen och praktiska erfarenheter 
beskrivs som centrala påverkansfaktorer som upplevs bidra till socialtjänstens 
rekryteringsproblem. Detta genom att socionomstudenter socialiseras in i 
socionomprofessionens normer genom utbildning och praktik, vilket upplevs bidra till att 
socialsekreteraryrket ses som ett genomgångsyrke. Med hjälp av Bourdieus (1989) teoretiska 
begreppsapparat om hur maktordningar reproduceras åskådliggörs socionomprofessionens 
inskolning av nya socionomer.  Det empiriska materialet och den tidigare forskningen visar på 
en angiven maktordning när det gäller vilka yrken som har högst status och popularitet inom 
professionen. På så sätt kan rekryteringsproblemen inom socialtjänsten tolkas som 
reproducerande.  
 
Det som också uppenbarat sig tydligt i studiens är att även media, samhälle och familj ses 
vara väsentliga påverkans faktorer som bidrar till att socionomstudenter tvivlar på arbetet som 
socialsekreterare. Konsekvenser av detta blir att socionomer inte väljer att söka sig till arbete 
som socialsekreterare.  
 
Sammanfattningsvis uppfattas och upplevs socialsekreteraryrket ha hög arbetsbelastning, 
stressigt och pressat enligt de studenter som deltog i studien. Även om yrket också ses som 
roligt och givande uppfattas det mer som en bra början på karriären än ett yrke som 
studenterna kan tänka sig att arbeta med en längre tid. Att ständigt behöva följa lagar och 
föreskrifter samt att yrket innehåller mycket administration, upplevs också begränsa 
möjligheterna och handlingsutrymmet för socialsekreterare att göra skillnad för klienterna, 
vilket beskrivs som ambition bland socionomstudenter. Avsaknaden av handlingsutrymme 
uttrycks enligt socionomstudenterna i vad Goffman (2014) benämner den bakre regionen. 
Konsekvenser av detta är att socialsekreterares frustration över att inte kunna göra skillnad 
omvandlas till negativ ryktesspridning, vilket ses bidra till rekryteringsproblemen. Därmed 
indikerar denna uppsats på att det fordras större möjligheter för socialsekreterare att erhålla 
handlingsutrymme genom mindre administration och förordningar för att öka yrkets 
attraktivitet.   
 
Utöver socialsekreteraryrkets negativa egenskaper visar resultatet på att socionomstudenter 
har en vilja att förändra socialsekreteraryrkets negativa rykten då yrket beskrivs mycket 
viktigt för samhället. Utifrån socionomstudenternas beskrivningar kan en tvetydighet och 
ambivalens åskådliggöras gällande hur socionomstudenter idag förhåller sig till 
socialsekreteraryrket samt arbete inom den offentliga sektorn.  
 

6.4 Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning inom problemområdet hade det varit intressant att undersöka hur 
rekryteringsproblemen hanteras utifrån arbetsgivarens perspektiv. Med denna uppsats insikt i 
socionomstudenters uppfattningar kan arbetsgivarens perspektiv således ge ökad förståelse till 
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rekryteringsproblemen. Fortsättningsvis ser jag att det hade varit intressant att undersöka 
huruvida organisatoriska och sociala faktorer hanteras av arbetsgivare för att leva upp till de 
krav arbetsmiljöverket ställer enligt den relativt nya arbetsmiljöföreskriften (AFS: 2015:4) 
som innefattar föreskrifter om hur arbetsgivaren ska bedriva organisatoriskt och socialt 
arbetsmiljöarbete. Vidare hade det också varit intressant att fördjupa socialsekreterares 
perspektiv på hur organisatoriska faktorer påverkar deras val att lämna sitt yrke. Detta för att 
kunna få djupare förståelse för vad organisationer idag måste arbeta ytterligare med för att 
kunna attrahera, rekrytera och behålla sin personal.  
 
Avslutningsvis hade det varit givande att utifrån studiens resultat undersöka vidare vad 
studenter idag förväntar sig av sitt yrkesliv. Detta för att få ökad förståelse till de utmaningar 
som den offentliga sektorn står inför när det gäller kompetensförsörjning av ”bristyrken” i 
välfärden (SKL 2017).   
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         BILAGA 1 

 

Hej, 

Mitt namn är Amanda Careborg och läser min sista termin på programmet Organisation- och 
personalutvecklare i samhället vid Borås högskola.  

Under våren arbetar jag med min kandidatuppsats och har med bakgrund av kommuners 
svårigheter att rekrytera, attrahera och behålla socialsekreterare valt att fördjupa mina 
kunskaper i hur socionomstudenter resonerar kring socialsekreteraryrket. Detta kommer jag 
göra med hjälp av intervjuer som jag beräknar kommer att ta ca 45 min och kommer att 
genomföras under v. 15-17.  

Jag vill informera dig om att jag arbetar med sekretess vilket innebär att alla 
intervjupersonerna är anonyma. Medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta intervjun när 
du så vill. Det insamlade materialet kommer inte visas för obehöriga och kommer endast 
användas i syfte för undersökningen.  

 

Jag är otroligt glad och tacksam över att jag fått möjlighet att intervjua dig och ser fram emot 
att träffas. Om du har några frågor så kontakta gärna mig via mail eller telefon.   

Med vänliga hälsningar 
Amanda Careborg 
 

 
Mail: 
Telefon:   
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         BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 
 
Tema: Introduktion 
 
Presentation: Tack för att jag har fått möjlighet att träffa dig för intervju. Jag är väldigt glad 
för att du kan tänka dig att bli intervjuad. Först tänkte jag börja med att presentera mig samt 
hur jag tänkt lägga upp intervjun och berätta om syftet med min studie.  
 

A. Jag heter Amanda Careborg och studerar organisation och personalutvecklare i 
samhället på högskolan i Borås.  
 

B. Jag skriver nu min c-uppsats och har valt att fördjupa mig i rekryteringsproblemen 
inom socialtjänsten. Övergripande har Sveriges kommuner svårt att attrahera, 
rekrytera och behålla socialsekreterare och syftet med studien är att få en ökad 
förståelse för hur socionomstudenter resonerar kring socialsekreteraryrket då 
socionomstudenter är framtidens potentiella socialsekreterare.  
 

C. Jag kommer att intervju x socionomstudenter och jag räknar med att intervjuerna tar ca 
45 minuter.  
 

D. Jag vill informera dig om att jag arbetar med sekretess vilket innebär att alla 
intervjupersonerna är anonyma. Medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta 
intervjun när du så vill. Det insamlade materialet kommer inte visas för obehöriga och 
kommer endast användas i syfte för undersökningen.  

 
 

E. Jag kommer även att spela in intervjun för att se till att delar av intervjun inte går 
förlorat samt att svaren uppfattas korrekt. Är det okej för dig? 
 

F. Skulle du vara intresserad av att ta del av arbetet när det är klart så delar jag gärna med 
mig arbetet till dig. Och om du har några frågor så ställ de gärna.  

 
Tema: Att studera och arbeta som socionom 
 

1. Skulle du inledningsvis kunna beskriva hur det kommer sig att du valde att studera till 
socionom? 
 

2. Vilka var dina förväntningar på din utbildning? 
• Har de förändrats under din studietid? 

 
3. Det finns många olika yrken som en utbildad socionom kan arbeta med, vad tänker du 

att du vill arbeta med? 
• Hur kommer det sig? 
 

4. Vilken termin på socionomutbildningen studerar du nu? 
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5. Har du tidigare arbetat innan dina studier? Med vad? 
• Arbetar du vid sidan av dina studier? I sådana fall med vad? 

 
6. Vad tror du att du kommer att arbeta med när du är klar med dina studier? 

• Hur tänker du om det? 
 

7. Har du någon uppfattning om du vill arbeta inom offentlig eller privat sektor? 
• Vilka för- och nackdelar ser du med offentlig sektor? 
• Vilka för- och nackdelar ser du med privat sektor? 

 
8. Vart ser du dig själv 5 år efter avklarade studier? 

 
 

Tema: Uppfattningar och förhållningssätt till socialsekreteraryrket 

9. Vad är din uppfattning om socialsekreteraryrket?  
• Följdfrågor 

 
10. Vilka andra uppfattningar har du om socialsekreteraryrket? 

• Vilka erfarenheter tror du behövs för att arbeta som socialsekreterare? 
• Vilken uppfattning har du om socialsekreteraryrkets arbetssituation? 

 
11. Vad upplever du påverkat dina uppfattningar om socialsekreteraryrket? 

 
 

12. Om vi inte talade om det tidigare: 
Ser du arbete som socialsekreterare som arbetsplats när du är färdig med din 
utbildning?  
• Vad tror du är de huvudsakliga anledningarna som påverkar att du kan tänka 

dig/inte kan tänka dig arbeta som socialsekreterare? 
• Hur kommer det sig att det är så? 

 
 

13. Hur väl samstämmer din egen bild om ditt framtida arbete mot den bild du har om 
socialsekreteraryrket? 

 
 

14. Vilken insikt har du under din utbildning fått om arbete inom socialtjänsten?  
• Har din studietid förändrat din syn på socialsekreteraryrket?  
• Har din studietid gett dig insikt i vad du specifikt vill arbeta med? 
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Tema: Status inom socionomprofessionen 
 
 

15. Skulle du beskriva att det finns yrken som socionomer kan arbeta med som är mer 
populära än andra? 

• Vilka är det?  
 

16. Upplever du att vissa yrken har högre status än andra? 
• Kan du beskriva din uppfattning om statusordningen inom 

socionomprofessionen? 
• Hur upplever du socialsekreteraryrkets status? 

 
17. Hur upplever du att dina klasskamrater tänker om socialsekreteraryrket? 

 
 
 
Tema: Rekryteringsläget inom socialtjänsten 

 
18. Hur tänker du om att andra professioners inträde i socialtjänsten, exempelvis 

beteendevetare, påverkar de socionomers inställning eller attityder till 
socialsekreteraryrket?  
 
 

19. Vad tror du måste förändras för att fler socionomer idag ska söka sig till 
socialsekreteraryrket? 

• Alternativt. Vad hade behövt förändras för att du ska söka till 
socialsekreteraryrket? 
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