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Abstract 
 
Research shows that many occupations are struggling to get referred to as professions. To 

be classified as a profession requires that professional practice is perceived as 

professional. This is social constructions that are exposed to doubt and renegotiation 

suggesting that a professional identity is created through continuous processes. Research 

has shifted from focus on the profession as a static concept to the more dynamic 

concepts; professionalization and professionalism.  

 

We can see that there are research concerning various occupations professionalization 

process such as nurses, social workers, midwives, librarians and others. We lack a similar 

study of administrator’s occupational group. Administrator training constitutes one of the 

programs at the University of Borås. This institution is profiled with the motto "Science 

for the Professions." This motto sends signals that the University offer professionalism on 

their training programs. The occupational group of Administrators, in our experience, is 

not associated with official acknowledgement as a profession in a stronger sense. 

  

The purpose of this qualitative study is to elucidate the position administrator occupation 

has on the labor market from a professional perspective. This content analysis is aiming 

to detect the degree of professionalism that is evident from job advertisements targeting 

administrative services in the public sector. The study can be found at the micro level by 

an organizational theoretical approach in order to highlight how progress towards the 

developement of profession may seem. Our results demonstrate the variation in several 

dimensions whether professionalism can be found, in job advertisements. Based on the 

results and the different characteristics of the professionalization process we conclude 

that the administrators for the most part are in the stage of preprofession. It is our belief 

that studies at the micro level should be conducted in a first stage to later contribute to the 

great puzzle concerning professionalism. 
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II 

Sammanfattning 

Forskning visar att många yrken kämpar för att få benämnas som professioner. För att 

kunna klassas som profession krävs det att yrkesutövningen uppfattas som professionell. 

Detta handlar om sociala konstruktioner som kontinuerligt utsätts för tvivel och 

omförhandling vilket tyder på att en professionell identitet skapas genom fortgående 

processer. Tidigare har fokus legat på just profession som ett statiskt begrepp men 

välfärdssamhällets utveckling har skapat ett behov av att revidera fenomenet till de mer 

dynamiska begreppen; professionalisering och professionalism. 

 

Vi kan se att det finns forskning kring olika yrkens professionaliseringsprocess såsom 

sjuksköterskor, socionomer, barnmorskor, bibliotekarier med flera men vi saknar en 

liknande studie över administratörsyrket. Administratörsprogrammet utgör en av 

utbildningarna på Högskolan i Borås. Detta lärosäte profilerar sig med mottot ”Vetenskap 

för profession”. Utifrån sitt motto sänder högskolan signaler av professionalitet rörande 

de utbildningar de erbjuder. Det är, enligt vår erfarenhet, ett yrke som inte förknippas 

med ett officiellt erkännande som profession i någon starkare mening. 

 

Avsikten med denna kvalitativa studie är att belysa vilken position administratörsyrket 

har på arbetsmarknaden utifrån ett professionellt perspektiv. Innehållsanalysens syfte är 

att påvisa vilken grad av professionalism som går att utläsa ur platsannonser riktade mot 

administrativa tjänster inom offentlig sektor. Studien återfinns på mikronivå utifrån ett 

organisationsteoretiskt förhållningssätt för att kunna belysa hur utveckling mot profession 

kan te sig. Studiens resultat påvisar variation inom flera dimensioner huruvida 

professionalism går att återfinna i platsannonserna. Det är utifrån resultatet och olika 

kännetecken för professionaliseringsprocessens stadier som vi drar slutsatsen att 

administratörer till största delen befinner sig i stadiet av preprofession. Det är vår 

uppfattning att studier på mikronivå bör bedrivas i ett första skede för att senare kunna 

bidra till det stora pusslet rörande professionalism.  
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1. Introduktion 
 

Vad som kännetecknar en profession, professionalisering och professionalism, är ett 

ämne som har diskuterats flitigt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Ett flertal 

olika definitioner av begreppen har formulerats under 1900-talet. I takt med förändringen 

från ett industrisamhälle mot ett informations- och kunskapssamhälle med ökade 

bildningsmöjligheter har också förutsättningarna för yrken att utvecklas till professioner 

ökat (Freidson 1999, Brante 2009). Fler och fler yrken står och knackar på porten för att 

benämnas som professioner, däribland socionomer (Wingfors 2004), bibliotekarier 

(Abbott 1998) men även lärare och sjuksköterskor (Jonnergård, Funck & Wolmesjö 

2008, Lilja 2011). Dessa yrken utgör exempel på vars utbildningar numera ges på högre 

lärosäten och där fortsatt forskning har utvecklat skolningens vetenskapliga förankring 

(Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008). Samhällsutvecklingen har tydliggjort ett behov 

av att framställa alternativa strategier och synsätt på dessa begrepp gentemot de tidigare 

och traditionella perspektiven. Detta anses av flera forskare vara en viktig och aktuell 

diskussion (Freidson 2001, Brante 2005, Krejsler 2005, Nolin 2008 och Brante 2009). 

 

Att professionsstämpeln betyder högre status och högre lön är flera forskare överens om 

(Abbott 1998, Brante 2009). Profession, professionalisering och professionalism kräver 

acceptans på flera plattformar genom samhället; legitimation, utbildning, forskning, 

etiska koder och på arbetsplatsen genom autonomi och diskretion. Alla dessa kriterier 

utgör processer som är i ständig förändring och kan inte tas för givna (Krejsler 2005).  

Det handlar om sociala konstruktioner som kontinuerligt utsätts för tvivel och 

omförhandling vilket tyder på att en professionell identitet skapas genom fortgående 

processer (Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008). Modernare forskning väljer att indela 

professionella yrken i olika stadier vilket tyder på att det rör sig om en 

professionaliseringsprocess (Brante 2005, Krejsler 2005, Nolin 2008, Brante 2009). 

 

Professionalism kan fungera som ett verktyg för att säkerställa och höja kvaliteten på 

yrkesutövande av specialiserade arbetsuppgifter (Freidson 2001, Nolin 2008). Staten kan 

sägas ha påskyndat professionaliseringsprocessen genom att stimulera en förhöjd 

utbildningsnivå för statliga yrken för att säkerställa denna kvalitet. Även lärosäten bidrar 

till ökad professionalisering genom att yrkesidentifiera sina utbildningsprogram liksom 

yrkesorganisationer för sitt respektive yrke (Olofsson & Petersson 2011). Det går att 

uttyda en önskan hos flera yrken att uppnå de fördelar som kan komma genom 

professionsutveckling såsom officiellt erkännande, renodlad yrkesidentitet, högre grad av 

autonomi och status (Freidson 1999, 2001, Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008).  

 

Att det finns många modeller och metoder för att studera professioner och 

professionalism på en samhällelig nivå står klart (Abbott 1988, 1998, Freidson 1999, 

2001, Brante 2009). Tidigare forskning har i huvudsak varit inriktad på att definiera 

begreppet profession utifrån sociologiska aspekter och professionsgruppernas egen 

uppfattning (Freidson 1999, 2001, Fransson 2006, Brante 2009). Det är färre studier som 

har gjorts rörande professioner utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Detta trots 

att organisationsteoretiska fenomen såsom byråkratisering har påverkat professioners 
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utveckling. Gränsen mellan sociologi och organisationsteoretiska områden är alltför 

distinkt och bör luckras upp då professioner trots allt är verksamma inom organisationer. 

Det är således naturligt att de har en relation till varandra vilket gör det intressant att 

vidare studera frågor som rör professioner ur organisationsteoretiska perspektiv. 

Professionalism formas utifrån processer som är i ständig förändring och samspelar med 

omgivningen. Det finns många faktorer som påverkar graden av professionalism, 

däribland organisationen yrket verkar inom (Liljegren 2008, Jonnergård, Funck & 

Wolmesjö 2008). Nolin (2008) hävdar att det finns ett behov av att granska 

professionalismen utifrån kvalitativa studier för att ge en ökad förståelse kring ämnet. 

Genom att studera professionalism ur ett mikroperspektiv frångår man det generaliserbara 

men ökar chansen till ett mångfacetterat synsätt.  

 

1.1 Problemdefinition och syfte 
 

Genom att ha tagit del av ett flertal forskningsartiklar rörande begreppen profession, 

professionalisering och professionalism finner vi att området genomgår en reviderande 

process vilket öppnar upp för nya synsätt. Vi anser oss kunna se att en förutsättning för 

att ett yrke ska kunna utvecklas till en profession är att utövandet uppfattas som 

professionellt. Det professionella agerandet kräver ett samspel gentemot såväl samhället i 

stort som den specifika arbetsplatsen. Det senare perspektivet har studerats i mindre 

omfattning (Liljegren 2008) vilket i sig är intresseväckande. Genom enskilda kvalitativa 

studier anses dessutom förståelsen för området kunna öka även om studierna i sig inte 

kan skapa allmängiltiga definitioner av såväl professioner som professionalism (Nolin 

2008). Då vi väljer att genomföra vår studie ur denna infallsvinkel hoppas vi kunna bidra 

till att belysa aspekter som i tidigare forskning inte har givits så stort utrymme samt till 

bidra uppfattningen om professioner och professionalism. 

 

Det finns forskning kring vissa yrkens professionaliseringsprocess såsom sjuksköterskor, 

socionomer, barnmorskor, bibliotekarier (Abott 1998, Wingfors 2004) med flera men vi 

saknar en liknande studie över administratörsyrket. Dessa yrkens utveckling, upplever vi, 

har vissa gemensamma nämnare med administratörsyrket vilket styrker vår känsla av att 

även denna yrkesgrupp kan nå liknande position i professionaliseringsprocessen. 

Administratörsprogrammet utgör en av utbildningarna på Högskolan i Borås (HB u.å.). 

Det faktum att lärosätet profilerar sig med mottot ”Vetenskap för profession” och arbetar 

för ett nära samarbete mellan den akademiska och omgivande världen (Brorström 2008) 

styrker vår uppfattning. Vidare anses högre utbildning påverka den professionella 

utvecklingen (Berenika & Webster 1999, Freidson 2001, Nolin 2008, Brante 2009). 

Utifrån sitt motto sänder högskolan signaler av professionalitet rörande de utbildningar 

de erbjuder. 

 

En administratör kan, enligt vår uppfattning, ena stunden åläggas att ansvara för en 

organisations ekonomiska sysslor, underhålla dess IT-system men också att blanda 100 

liter saft till ett event. Det är, enligt vår erfarenhet, ett yrke som inte förknippas med ett 

officiellt erkännande som profession i någon starkare mening. Att det finns ett allmänt 

intresse för administratörens yrkesroll visas bland annat från den fackliga organisationen 
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Vision där behovet påpekas av att yrket uppmärksammas i syfte att tydliggöra dess roll 

(Tidningen Vision 2013). Vidare anser vi att administratörsyrket kan sägas ha påbörjat 

sin professionaliseringsprocess genom vidareutvecklingen av administratörsutbildningen 

vid Högskolan i Borås, i form av bland annat förlängning av utbildningstiden. För att öka 

förståelsen för hur processen mot professioner går till är det viktigt att studera 

professionalism på mikronivå (Freidson 2001, Liljegren 2008). De tre huvudbegrepp som 

rör ämnet utgörs av professionalism, professionalisering samt profession. Dessa 

samverkar genom att professionalism måste utvecklas för att yrket ska kunna bedriva en 

professionaliseringsprocess. Detta för att senare kunna få ett officiellt erkännande och 

benämnas som profession (Abbott 1988, Krejsler 2005, Hotho 2008). Vi avser således att 

undersöka vad det innebär att vara en medlem av yrkesgruppen administratörer och vad 

de egentligen förväntas syssla med för att därigenom uttyda vilken grad av 

professionalism som kan associeras med yrket. Detta leder oss fram till följande syfte och 

frågeställningar; 

 

I vilken grad uppfattas administratörer som professionella yrkesutövare på 

arbetsmarknaden? 

 

I vilken grad uttrycker arbetsgivare förväntningar på professionalism inom administrativa 

tjänster? Vilket stadium av en professionaliseringsprocess, i utvecklingen mot profession, 

befinner sig administratörsyrket? 

 

Utifrån forskning rörande profession, professionalisering och professionalism samt 

Freidsons (2001) syn på begreppet professionalism görs här en undersökning av 

dokumentation kring administratörsyrket. Genom att granska platsannonser som riktar sig 

mot administrativa tjänster inom offentlig sektor samt dokument rörande 

administratörsutbildningen vid Högskolan i Borås, ämnar vi studera om Freidsons (2001) 

kriterier för begreppet professionalism återspeglas i denna dokumentation. Utifrån detta 

har vi för avsikt att kunna uttala oss om var på professionaliseringsskalan administratörer 

återfinns.   
 

1.2 Disposition 
Inom denna uppsats kommer ovan inledning efterföljas av en genomgång av tidigare 

teorier och forskningsresultat om profession, professionalisering samt professionalism för 

att resultera i det vetenskapliga problemet. Vidare följer ett fördjupat teoriavsnitt där 

begreppet professionalism och dess kännetecken beskrivs närmare. Detta utmynnar i det 

analysverktyg som senare används vid bearbetning och presentation av empirin. 

Fortsättningsvis presenteras administratörsyrket som det framställs på Högskolan i Borås 

hemsida och den metod och vårt förhållningssätt till de metodval som gjorts för studien. 

Vidare framförs empirin under ett resultatkapitel där citat och referat från 

platsannonserna speglar de mönster som ska bidra till att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en presentation av slutsatser samt en 

efterföljande sammanfattning.  
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2. Teori 
 

2.1 Tidigare forskning 
 

Samhället förändras och därmed också våra yrkesroller och förutsättningarna för 

profession, professionalisering och professionalism. Forskningen kretsar kring dessa tre 

huvudbegrepp vilka utgörs av flera kriterier och kännetecken varav några tas upp nedan. 

Utvecklingen har gått från fokus på professioner vidare till diskussioner om 

professionalisering fram till dagens resonemang om professionalism. Tidigare 

förknippades begreppen med högstatusyrken såsom läkare och advokater men under de 

senaste decennierna har det vuxit fram en ny typ av professioner och en ny syn på 

professionalism som inte är lika traditionellt baserad (Perkin 1969, Abbott 1988, 1998, 

Freidson 1999, 2001, Brante 2005, Fransson 2006, Hotho 2008, Nolin 2008, Brante 2009, 

Olofsson & Petersson 2011). Ämnet har i första hand studerats av sociologer i en 

samhällelig kontext. Den organisation som professionella yrkesutövare verkar i har 

historiskt sett inte tillskrivits samma betydelse. (Freidson 2001, Liljegren 2008) 

 

2.1.1 Vad är profession, professionalisering och professionalism 
 

Vanliga kännetecken för att identifiera en profession är traditionellt sett 

universitetsutbildning, en utvecklad relation mellan professionen och vetenskap, 

examensbevis, yrkesorganisationer med etiska värderingar samt tillhörande yrkesstatus 

(Berenika & Webster 1999, Brante 2009, Olofsson & Pettersson 2011). Utöver dessa 

anses de vanligtvis inneha en hög grad av autonomi och står utanför extern kontroll 

(Berenika & Webster 1999, Brante 2009). Ofta härrör definitionerna ur sociologiska 

aspekter vilket påverkar vad studierna fokuserar på och vilka faktorer som lyfts fram 

(Freidson 2001, Brante 2009). Olofsson och Petersson (2011) tar i sin studie upp 

betydelsen av akademiska yrkesutbildningar kontra professionsutvecklingen. I takt med 

att välfärdssamhället bidragit till en ökad efterfrågan på högre utbildning blir också 

lärosätena fler. Deras studie sammankopplar framväxten av nya professioner med 

samhällets utbildningsklimat. Att vissa yrkens utbildningar har flyttats till högre lärosäten 

där kontinuerlig forskning har berett utbildningarna med vetenskaplig förankring bedöms 

också vara av vikt för dessa yrkens strävan mot profession (Jonnergård, Funck & 

Wolmesjö 2008).  

 

För att bibehålla en redan professionsklassad legitimitet krävs det att yrket fasthåller vissa 

arbetsuppgifter för att inte riskera att ”bli av med” sitt erkännande (Krejsler 2005, Lilja 

2011). Professioner genomgår processer på olika stadier, på såväl samhällelig nivå men 

också på respektive arbetsplats för att kunna behålla denna position, vilket benämns som 

professionalisering. Utvecklingen tar lång tid och kräver ansträngning där syftet är att 

stimulera yrkets ställning gentemot andra yrken inom närbesläktade områden (Abbott 

1988, Freidson 2001, Wingfors 2004, Krejsler 2005, Fransson 2006, Hotho 2008). 

Professionalisering handlar även om att kunna åberopa ensamrätt på respektive arbetsfält, 

vilket också innebär ett dominant och exkluderande förhållningssätt gentemot det som 

inte anses som professionellt. Vidare är professionalisering föremål för en kamp där 

gränser fastslås och flyttas för att yrket ska kunna vinna förtroende och erkännande 
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(Abbott 1988, Nolin 2008). Utvecklingen mot att benämnas som profession är i ständig 

förändring och ger olika fördelar för respektive yrke.  Många vill hävda sin rätt till att få 

betraktas som professioner, exempelvis socionomer, sjuksköterskor med flera (Wingfors 

2004, Olofsson & Pettersson 2011).  

 

Professionalism definieras av Freidson (2001) som yrkesmässig kontroll av arbetet, en 

självreglering. Utifrån fyra kännetecken framhåller Freidson (2001, ss19-104) graden av 

professionalism enligt nedan; 

- en officiellt erkänd bas av kunskaper och färdigheter som bygger på abstrakta 

teorier samt kräver diskretion i utövandet 

- en arbetsfördelning som styrs av yrkesmedlemmarna 

- en arbetsmarknad som kontrolleras av yrkesmedlemmarna vilken baseras på 

utbildningsintyg  

- en kontroll över utbildningen i samarbete med högre lärosäte vilken också ska 

vara skild från ordinarie arbetsmarknad 

 

Professionaliseringsprocessen utgörs vidare av ett växelspel mellan ovan nämnda 

kännetecken och samhällsfaktorer såsom ideologier och etiska värderingar (Freidson 

2001). Dessa villkor kan återfinnas i olika omfattning på olika aktuella arenor; inom 

samhället, på arbetsplatsen. Vidare anses professionalism av Nolin (2008) inte vara 

enbart förbehållet professioner utan det kan även utövas inom yrken som inte betraktas 

som professioner. En förutsättning som lyfts fram av flera forskare är ett officiellt 

erkännande, att omgivningen legitimerar utövandet som professionellt. Dess samverkan 

med sin omgivning påtalas tydligt (Abbott 1988, Freidson 2001, Krejsler 2005, 

Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008, Hotho 2008). 

 

För att sammanfatta tidigare resonemang särskiljs de tre huvudbegreppen profession, 

professionalisering och professionalism genom olika aspekter som alla står i relation till 

varandra. Det förstnämnda kan sägas främst åsyfta olika definitioner rörande egenskaper 

hos yrken som kan betraktas som professioner, såsom legitimation, autonomi med mera. 

Professionaliseringen däremot kan istället sägas beröra kampen professionerna utövar för 

att behålla sitt monopol över kunskapsområden samt hur de arbetar för att vidga 

densamma. Som exempel kan nämnas hur läkare tar sig an ett nytt problemområde som 

fetma och på så vis försöker överta det från en annan yrkesgrupp nämligen dietister. Det 

sistnämnda begreppet professionalism utgör ett mer dynamiskt synsätt som i större 

utsträckning än de tidigare är kontextberoende. Där synliggörs yrkesutövandets relation 

till sitt sammanhang och kan sägas påvisa hur långt yrket har kommit i processen. 

 

Att professionalismen kan anses återfinnas i olika stadier styrks också av att moderna 

forskare tenderar att åtskilja klassiska professioner, semiprofessioner och preprofessioner. 

De förstnämnda utgörs av traditionella yrken som advokater, läkare och präster medan 

semiprofessioner snarare utgörs av yrkesgrupper som inte uppfyller alla kriterier för 

profession. Preprofessioner betraktas som en ”tredje generation” (Brante 2009, s.31) 

professioner och bildas av ett flertal olika yrken där utbildningar har anknytning till såväl 

högre lärosäten som forskning. Denna grupp bedöms ha ökat i omfattning i samband med 
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att utbildningsklimatet i samhället har förbättrats och att fler lärosäten har valt att 

profilera sig som professionslärosäten, däribland Borås, Malmö och Växjö (Brante 2009). 

 

2.2 Fortsatt forskning 
 

Forskningsartiklar vi har tagit del av visar att nya perspektiv och synsätt har trätt in i 

professionsforskningen men också behov av vidare forskning. Från flera håll påpekas 

komplexiteten i begreppen profession, professionalisering och professionalism, dess 

relation till organisationer och faktorer i omvärlden men också vilka yrken som ska 

betraktas som professioner (Freidson 1999, 2001, Brante 2005, Krejsler 2005, Brante 

2009, Nolin 2008, Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008, Hotho 2008). 

 

Problematiken kring att finna fungerande definitioner av såväl profession som 

professionalisering är att de uppfattas som statiska. Det kan vara svårt att hitta 

definitioner som kan anses gälla oavsett tid och plats. Ett yrke kan uppfylla vissa av 

kriterierna i en viss situation och kontext och andra kriterier i ett annat sammanhang 

(Brante 2009). Forskningen kring professionalism har ett mer dynamiskt förhållningssätt. 

Detta bidrar till att fenomenet blir mer applicerbart i olika kontexter. Genom att studera 

skillnader och variation i olika yrkens förutsättningar ges också möjligheten att förstå 

graden av professionalism. Studier av professionalism på mikronivå kan bidra till att öka 

förståelsen för hur processen mot profession går till (Freidson 2001, Liljegren 2008, 

Hotho 2008). Vidare kan det iakttas att tidigare forskningsstudier riktar sig mot en 

samhällelig arena och att det organisationsteoretiska perspektivet inte har fått samma 

utrymme. Det är därför viktigt att fler studier riktar sig mot den organisatoriska kontext 

som professionella yrkesutövare återfinns i (Liljegren 2008). 

 

Tidigare forskning rörande professioner har skett under stor påverkan av sociologiska 

aspekter och det tycks ha varit föga intressant för forskare att utforma en mer generell 

definition. Istället har forskningen varit fokuserad på att se professioner som 

monopoliserande grupper och att stärka den akademiska kunskapen utan att föra 

utvecklingen av professioner framåt (Nolin 2008). Det krävs att man bryter med tidigare 

definitioner för att kunna utveckla nya samt skapa möjligheter för befintliga och blivande 

professioner att utvecklas, men också för att säkerställa en hög kvalitet på utfört arbete 

(Nolin 2008). Forskningen har under senare tid varit mindre fokuserad på definitioner av 

profession och istället varit mer inriktade på att studera begrepp som professionalism 

vilket är något som har efterfrågats (Freidson 1999, 2001, Nolin 2008). 

 

2.3 Ett vetenskapligt problem 
 

Nolin (2008) påpekar vikten av fortsatt forskning gällande definitioner, standarder och 

teorier för profession, professionalisering samt professionalism i syfte att höja kvaliteten 

på yrkesutövandet. Flera yrken uppfyller vissa av kriterierna för profession men det 

medför inte per automatik att man som yrkesverksam inom detta område de facto 

uppfattas som en profession eller ens professionell (Krejsler 2005). Professionalism 
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handlar om utövande och relaterar till flera faktorer, däribland arbetsplatsen. Studier som 

uppmärksammar denna relation och samspel efterfrågas av Liljegren (2008) vilket också 

kan påvisa huruvida det så nödvändiga erkännandet från omgivningen existerar. En mer 

dynamisk syn på begreppet utifrån kvalitativa studier bör göras gällande för att ge en 

större förståelse kring ämnet, även om detta inte kan ge en generaliserad bild av vad som 

utgör professioner och professionalism (Nolin 2008).  

 

Flera studier och artiklar betonar vikten av kontinuerlig forskning inom området. Vi ser 

på professioner och deras identiteter med nya ögon och det bedöms vara viktigt att 

reflektera över ämnet (Berenika & Webster 1999, Freidson 1999, 2001, Krejsler 2005, 

Brante 2009, Nolin 2008). Denna reflektion återspeglas också på begreppet 

professionalism tillsammans med professionaliseringsprocesser som många yrken 

genomgår. Freidson (1999, 2001)  menar att diskussionen kring profession också kräver 

en diskussion kring professionalism. I forskning vi har tagit del av påpekas vikten av att 

studera området ur olika analysnivåer; mikro, meso, makro, samt i relation till sin 

omvärld och sitt sammanhang (Freidson 1999, 2001, Jonnergård, Funck & Wolmesjö 

2008). Den typ av studier som vi sett prov på, exempelvis socionomer, barnmorskor och 

lärare (Wingfors 2004, Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008), har ett 

organisationsteoretiskt perspektiv men den här typen av studier behöver kompletteras och 

utvidgas. Det är genom att studera profession på mikronivå förståelsen för hur denna 

utveckling kan te sig (Liljegren 2008, Hotho 2008). Detta gör vi genom att anlägga ett 

kvalitativt förhållningssätt och se professionalismen ur ett arbetsgivarperspektiv. 

 

2.4 Teoretisk referensram 
 

Utvecklingen mot profession och professionalism synliggörs delvis genom att flera 

moderna forskare anser att det finnas olika grader av dessa tillstånd (Freidson 2001, 

Krejsler 2005, Brante 2009). Brante (2009) skiljer på klassiska professioner, 

semiprofessioner och preprofessioner. De förstnämnda utgör de yrken som traditionellt 

ansetts vara professioner som läkare, advokater och präster. Semiprofessioner är en grupp 

som växer kraftigt under efterkrigstiden i och med välfärdsstatens framväxt. De 

kännetecknas av långa, institutionaliserade utbildningar med möjlighet till fortsatt 

forskning. I modern tid kännetecknas semiprofessioner av att vara byråkratiskt formade 

och verkar inom organisationer av större mått, vanligtvis inom offentlig sektor. 

Skillnader gentemot klassiska professioner är vidare att semiprofessioner oftast är 

fackligt organiserade och utgör ett mellanskikt i samhället istället för ett övre skikt som 

de klassiska professionerna. Semiprofessioner erhåller sällan varken hög status eller lön. 

Vidare är dess utbildning vanligtvis inte specialiserad i lika hög grad utan snarare av mer 

tvärvetenskaplig karaktär och yrkesgrupperna erhåller också en lägre grad av autonomi. 

 

Preprofessioner benämns som en “tredje generation” (Brante 2009, s.31) professioner 

och bildas av en stor mängd yrken och utbildningar med anknytning till såväl forskning 

som högre lärosäten. I synnerhet via högskolor och universitet som profilerar sig som 

professionslärosäten, exempelvis Borås, Malmö och Växjö, inom områden såsom IT, 

design, information, miljö med flera (Brante 2009). Vidare påpekas även vikten av det 
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officiella erkännandet för professionalism för att uppnå legitimitet. För att ett yrke ska 

kunna betraktas som en profession förutsätts ett förtroende från samhället för den 

professionellas kunskap och utövande (Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008).  

Freidson (1999, 2001) menar att det är genom att studera och analysera skillnader och 

variation i dessa tillstånd som vi kan avgöra och förstå graden av professionalism i olika 

yrken. 

 

2.4.1 Professionalism ur Freidsons perspektiv 
 

Freidson (1999, 2001) har i sina försök att skapa en bild av vad som utgör 

professionalism format en modell över ismens idealtyp och dess egenskaper. Syftet med 

hans modell är inte att den ska kunna översättas rakt av till verkligheten utan snarare att 

den ska användas som ett analytiskt verktyg i empiriska studier av såväl professioner som 

professionalism. Den skapar ett ramverk mot vilket empiriska studier kan jämföras. 

Freidsons avsikt är att uppmärksamma processerna kring såväl etablerandet som 

upprätthållandet av professionalism och tillhörande jurisdiktion. 

 

Professionalism definieras av Freidson (1999, 2001) som yrkesmässig kontroll av arbetet, 

en självreglering som bygger på att arbetsuppgifterna är av specialiserad karaktär och inte 

kan utföras av vem som helst. Utifrån fyra grundläggande kännetecken framhåller 

Freidson (1999, 2001 ss19-104) graden av professionalism enligt nedan; 

- en officiellt erkänd bas av kunskaper och färdigheter som bygger på abstrakta 

teorier samt kräver diskretion i utövandet 

- en arbetsfördelning som styrs av yrkesmedlemmarna 

- en arbetsmarknad som kontrolleras av yrkesmedlemmarna vilken baseras på 

utbildningsintyg/certifiering 

- en kontroll över utbildningen i samarbete med högre lärosäte vilken också ska 

vara skild från ordinarie arbetsmarknad 

 

Professionaliseringsprocessen utgörs vidare av ett växelspel mellan de ovan nämnda 

faktorer, som av Freidson (1999, 2001) betraktas som konstanta, samt rörliga faktorer i 

samhället såsom ideologier och etiska värderingar. 

 

Professionell kunskap 

Ett tydligt tecken på professionalism är att arbetsuppgifterna inte kan klassas som enkla 

och repetitiva. Freidson (1999, 2001) menar att den professionella kunskapen definieras 

genom att utföraren tvingas iaktta största försiktighet och tillämpa sin kunskap till 

respektive uppgift eftersom uppgifternas natur varierar. Dessa kunskaper och färdigheter 

är ingenting som går att tillgodogöra sig på annat sätt än genom adekvat utbildning och 

de förutsätter vidare en abstrakt teoretisk kunskapsbas. Freidson (1999, 2001) skiljer på 

olika grader av specialiserad kunskap i form av mekanisk, manuell diskretion och mental 

diskretion. Dessa i sin tur går att återfinna i fyra olika typer av kunskap; vardaglig, 

praktisk, formell och underförstådd, där de varierar i styrka och omfattning. Den 

vardagliga kunskapen innebär en hög grad av mekanisk, alltså standardiserad, kunskap 

medan den formella kräver ett högre mått av mental diskretion vilket åsyftar 

omdömesförmåga och finkänslighet.  
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Yrkesmässig kontroll över arbetsfördelning 
Yrkesmässig kontroll över arbetsfördelningen anses av Freidson (1999, 2001) vara 

centralt för professionalismen. Utöver yrkets specialisering lyfts även externa och interna 

relationer fram. Alla yrkesroller är funktionellt relaterade till varandra i en social 

organisation oavsett den inneboende graden av specialisering i arbetsuppgifter. 

Professionalism symboliserar en logisk distinkt metod om hur man fördelar arbetet. 

Metoden går ut på att förhandla fram jurisdiktionella gränser mellan varandra, för att 

fastslå och vidmakthålla den egna arbetsfördelningen. Freidson (1999, 2001) anser det 

vara viktigt att se hur arbeten organiseras och koordineras och i synnerhet när det gäller 

närbesläktade yrken eller kunskapsområden. Denna uppdelning påverkas av sociala 

aspekter och maktfördelningen i organisationen. Med den förhandling som åsyftas av 

Freidson (1999, 2001) är det arbetsutövarna själva som fördelar arbetet och inte 

ledningen eller konsumenter/brukare vilket möjliggör en funktionell och hierarkisk 

relation mellan de yrkesutövare som samspelar kring samma produkt/service. 

 

Yrkesmässig kontroll över arbetsmarknaden  
En yrkesmässig fördelning av arbetsuppgifter förutsätter också en yrkesmässig kontroll 

av arbetsmarknaden vilken kortfattat innebär att arbetsgivaren inte är fri att anställa vem 

hen vill utan att det ställs krav från yrkesmässigt håll på vissa förutsättningar hos 

utövaren. Denne måste bli erkänd som en kompetent utövare innan en anställning kan bli 

aktuell vilket delvis ges genom att inneha rätt kreditering/intyg som en bekräftelse på sin 

kunskap. Kärnan i den yrkesmässiga kontrollen ligger således i att yrkesgruppen själva 

definierar kvaliteter som de anser krävs för att utföra specifika uppgifter inom aktuellt 

område och förväntar sig att arbetsgivare tar hänsyn till dessa. Även i det här 

sammanhanget påvisar Freidson (1999, 2001) vikten av relationer för professionalismen, 

det måste finnas ett behov hos andra människor av utövarens specialiserade kunskap. 

Karriären utvecklas horisontellt och kunskapen som efterfrågas bygger på hög grad av 

diskretion och omdömesförmåga. 

 

Professionell skolning 
En given omständighet för såväl yrkesmässig kontroll över arbetet som arbetsmarknaden 

är inrättandet av utbildningsintyg/meriter som ett villkor för att få tillträde till 

yrkesutövandet. I Freidsons (1999, 2001) idealmodell över professionalism innebär detta 

villkor en specialiserad utbildning på ett högre lärosäte. Den professionella skolningen 

sker, till skillnad från exempelvis typiska hantverksyrken, inte på respektive arbetsplats 

utan i lärosalar. Även eventuell praktik genomförs åtskilt från ordinarie arbetsplatser. 

Detta är en viktig aspekt i professionalismen men inte enbart för att det ger individuella 

utbildningsintyg och meriter, utan för att lärosätet härigenom ansvarar för den 

specialiserade kunskapen och färdigheterna. Akademien presenterar den intellektuella 

basen samt kunskapsfältet som krävs gentemot andra yrkesområden. Den kan ses som 

fabriken som producerar ny kunskap men som också testar huruvida den fungerar och är 

adekvat. Lärosätet är den auktoritativa källan som legitimerar yrkesmedlemmarnas 

praktiska utövande samt frambringar status och identitet till yrkesgruppen. Den 

professionella skolningen skapar för arbetsutövaren en ordning gällande dennes plats i 

både arbetsfördelningen som till vilken arbetsmarknad hen tillhör. Att yrkesutövaren har 
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möjlighet att fortbilda sig och därmed karriär horisontellt i organisationen bidrar till att 

yrket uppfattas som professionellt. Genom möjligheten till en sådan karriärslinje ges 

yrkesutövaren en allt större auktoritet inom sin profession. 

 

Vidare ges också förutsättningar för ett skapande och utvidgande av efterfrågade 

kunskaper och färdigheter. Eftersom professionell skolning ger utrymme för lärande och 

forskning på ämnet skapas möjligheten att anpassa, justera, rättfärdiga och expandera 

jurisdiktionen/kunskapsfältet. Det ger konkurrenskraft gentemot andra yrken och ökar 

den sofistikerade aspekten av yrkets ställning samt ger tekniska och administrativa 

framsteg. Genom att dessa högre lärosäten ges möjlighet att ägna sig på heltid åt aktuellt 

ämne och det faktum att skolningen socialiserar in blivande yrkesutövare i en grupp 

tenderar den professionella utbildningen att skapa en vidareutveckling av kunskapsfältet. 

Vidare bidrar utbildningen och lärosätet till att skapa en gemenskap och solidaritet mellan 

yrkesmedlemmarna och ett livslångt engagemang för yrket (Freidson 1999, 2001).  

 

2.4.2 Freidsons teori som analysverktyg 
 

För att tydliggöra hur vi tolkat Freidsons (2001) resonemang kring professionalism följer 

en något förenklad översikt över hur vi fortsättningsvis ämnar använda Freidsons 

kriterier. Sammanfattningsvis utgörs kategorierna av tre områden; professionell kunskap, 

kontroll över arbetsfördelningen samt professionell skolning. Nedan följer en modell 

över de kriterier för respektive kategori som utgör vårt analysverktyg samt kommentarer 

till dessa. Eftersom studien hanteras utifrån den organisationsteoretiska arenan kommer 

inte kategorin kontroll över arbetsmarknad vidare att belysas då den åsyftar en 

samhällelig aspekt. 

 

Inom den professionella kunskapen återfinns den abstrakta teoretiska kunskapsbasen som 

är grunden för att kunna utföra de arbetsuppgifterna som Freidson menar är 

specialiserade. Denna specialistkunskap är den kunskap som riktas direkt mot lekmän 

vars problem yrkesmannen ämnar lösa och som inte kan utföras av vem som helst. 

Exempel på sådana arbetsuppgifter är sådant som går att genomföra oavsett vilken 

organisation yrkesmannen verkar inom, såsom läkarens förmåga att bota sjuka. Utöver 

detta uppfattas professionella arbetsuppgifter som varierande, alltså inte enkla och 

repetitiva, samt komplexa till sin natur. De förutsätter ett visst mått av omdömesförmåga 

och att se och ta hänsyn till nyanser, variationer och behov samt situationer i sitt 

genomförande gentemot lekmän. Detta kallar Freidson (2001) för hög formell kunskap.  

 

Viktigt för professionella yrkesutövare är beslutskedjan och att hen fattar sina beslut 

genom ett självständigt förhållningssätt vilket innebär ett handlingsutrymme som inte 

ifrågasätts. Detta kallar Freidson för kontroll över arbetsfördelning. Arbetsuppgifterna 

koordineras och styrs av hen själv och lekmän förutsätter yrkeskompetens eftersom 

yrkesutövaren genomgått det som krävs för att på bästa sätt genomföra sina 

arbetsuppgifter. Yrkesutövaren upplever samhörighet med andra inom samma yrke 

snarare än med den byråkrati som hen verkar inom.  
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Utöver ovanstående är dessutom den professionella skolningen relevant för 

professionalismen. Freidson menar att kravet på formell utbildning på högre lärosäte är 

en förutsättning för det professionella yrkesutövandet. Vidare betonas ett tydligt stöd med 

den yrkesorganisation yrket verkar inom och yrkesutövaren förefaller solidarisk med 

gruppen.  Den kunskap som förvärvas under utbildningen är förankrad med forskning och 

lärande för att kontinuerligt leda yrkesutövarnas förhållningssätt framåt. Ofta är yrket 

sammankopplat med möjligheten att göra karriär, inte nödvändigtvis uppåt i hierarkin, 

utan sidledes. Chansen att nischa sin kunskap mot ett specifikt område eller fält skapar 

flera specialistområden som ligger under jurisdiktionen, exempelvis advokater/jurister 

som kan specialisera sig på arbetsrätt eller familjerätt.  

 

Nedan tabell presenterar vår utformning av Freidsons (2001) kategorier med tillhörande 

undergrupper i form av koder. Det är dessa som använts som mall i vår granskning av 

platsannonserna. 

 

Tabell över analysverktyget: 

 
  

Kategori Kod

Varierande arbetsuppgifter (ej enkla och repetetiva) som inte kan utföras av någon annan

Specialiserad kunskap som riktas direkt gentemot lekman

Hög grad av formell (finskänslighet, omdömesförmåga) kunskap

Förutsätter en abstrakt teoretisk kunskapsbas

Beslut fattas självständigt utan inverkan av den byråkratiska ordningen, handlingsutrymme

Arbetstagaren fördelar, koordinerar sina arbetsuppgifter oberoende av andra

Funktionellt organiserade yrkesutövare  utifrån yrkesgrupp

Specialiserad utbildning på högskola/universitet (som ansvarar för denna specialistkunskap)

Lärande och forskning förutsätter möjligheten att anpassa, justera, rättfärdiga och expandera jurisdiktionen

Möjlighet till horisontell karriärsväg genom fortbildning

Yrkesgruppen genomsyras av en tydlig gemenskap och solidaritet

Professionell 

kunskap

Kontroll över 

arbetsfördelning

Professionell 

skolning
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3. Administratörens utbildning 
 

En möjlighet att utbilda sig till administratör finns på Högskolan i Borås genom 

Administratörsprogrammet på 180 högskolepoäng (hp). Lärosätet anser att presumtiva 

yrken efter utbildningen är handläggare, utredare, koordinator, projektledare, informatör 

och analytiker. Vidare menar Högskolan i Borås att det framöver kommer att behövas fler 

kvalificerade administratörer inom offentlig sektor och lyfter fram rollen som ”spindeln i 

nätet” i organisationen. Även den privata arbetsmarknaden anses delvis vara möjlig men 

det är fortfarande verksamheter med kopplingar till offentlig sektor som åsyftas. 

Utbildningen profileras som bred men med viss spetskunskap inom kvalificerad 

förvaltningsadministration med hänsyn till såväl utvecklandet av rutiner, datasystem men 

även aktuell lagstiftning med mera. Den baskunskap som förmedlas ger generella 

färdigheter inom företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och 

statsvetenskap medan spetskunskap förvärvas inom ledarskap och förändringsarbete med 

inriktning mot offentlig förvaltning. Kurserna som ges på programmet är vetenskapligt 

förankrade och grundar sig på vetenskapliga metoder (HB u.å.). 

 

Utbildningen är uppdelad i två basår och ett fördjupningsår där det ges möjlighet till 

praktik. Redan från första året förekommer praktiska inslag i utbildningen när det gäller 

att använda administrativa system. I övrigt sägs kurserna vara formade efter att uppfylla 

de krav som ställs på yrkesutövaren som en ”skicklig generalist” (HB u.å.) på det 

administrativa fältet. Högskolan i Borås lyfter även fram samspelet mellan lärosätet och 

arbetslivet/samhället genom att utbildningen innehåller bland annat praktikfall samt att 

professionsföreträdare utgör gästföreläsare. I övrigt ges föreläsningarna av 

forskarutbildade lärare. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med 

inriktning offentlig förvaltning (HB u.å.). 

 

Utvecklingen av professioner och den förändrade synen på professionalism tillsammans 

med den bild Högskolan i Borås har förmedlat om vårt blivande yrke har fått oss att ställa 

oss frågan i vilket stadium av professionaliseringsprocess vi återfinner 

administratörsyrket? Genom att utbildningen vid Högskolan i Borås har utvecklats till att 

omfatta 180hp och fått en ökad vetenskaplig förankring (HB u.å., Brorström 2008, Brante 

2009) samt genom den uppmärksamhet yrket har fått från fackligt håll (Tidningen Vision 

2013) tycker vi oss se en önskan om en mer renodlad identitet samt höjd kvalitet på 

yrkesutövandet men också en påbörjad professionaliseringsprocess. Vi upplever att yrket 

administratör generellt uppfattas som diffust och att yrkestiteln inte är speciellt väl 

förankrad. Vid sökningar på Platsbanken finner vi en blandning av presumtiva tjänster 

som benämns med många olika titlar. Att det tycks råda en osäkerhet kring yrket och dess 

titel visas också genom hur det beskrivs, eller helt saknas, i vissa offentliga 

yrkesbeskrivningar (Tidningen Vision 2013, Arbetsförmedlingen u.å., Sveriges 

akademiker centralorganisation 2012, HB u.å).  
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4. Metod 
 

 

4.1 Design 
 

I denna rapport har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011) för att 

uppfylla studiens syfte samt frågeställningar som presenterades inledningsvis. Vår empiri 

har bestått av platsannonser för administratörer inom offentlig sektor. I detta 

metodkapitel redogörs för den undersökningsdesign, den data vi samlat in och analyserat 

samt tillvägagångssätt som varit aktuellt för vår studie. Utifrån Freidsons (2001) 

definition av professionalism har vi identifierat nyckelord som är relevanta för att påvisa 

vilka kriterier en yrkesutövning ska uppfylla för att betraktas som professionell. Metoden 

bygger på att identifiera, koda och kategorisera empirimaterialet i olika mönster och 

teman (Patton 1990). Denna kvalitativa metod har inte nyttjats lika flitigt som intervju- 

och observationsstudier, eftersom undersökningar av dokument inte gjorts gällande i lika 

stor omfattning tidigare vilket gör metoden intressant. Dokumentens användningsområde 

har vidgats i modern tid och innehåller betydelsefull information om organisationen. 

Därför är de signifikanta källor utifrån det organisatoriska perspektivet (Justesen & Mik-

Meyer 2010). Med utgångspunkt i professionsforskningen och Freidsons (2001) 

definition av professionalism, granskar vi platsannonser för att se huruvida arbetsgivare 

uttrycker förväntningar på professionalism inom administratörsyrket.  

 

Vi har via arbetsförmedlingen sökt fram platsannonser som riktar sig mot administrativa 

tjänster som svarar på de yrken (sökord) som Högskolan i Borås anger att 

administratörsutbildningen leder till.  Detta med inriktning mot tjänster inom offentlig 

sektor i Sverige. Då studien genomförs ur ett organisationsteoretiskt perspektiv har vi valt 

att endast inkludera de kriterier som riktar sig mot detta perspektiv. Detta betyder att 

kategorin rörande kontroll över arbetsmarknaden exkluderats. Denna upplevs styras 

utifrån ett samhällsperspektiv genom sitt fokus på arbetsmarknaden och dess aktörer och 

ligger således inte inom ramen för den organisationsteoretiska arenan. Dessutom har 

undersökning av utbildningsmaterial från Högskolan i Borås varit viktigt för att vi ska 

kunna skapa oss en bild över vilka färdigheter och kunskaper som 

administratörsprogrammet förmedlar.  

 

4.2 Informationsinsamling 
 

De platsannonser vi sökt fram är de som svarat på sökorden; administratör, analytiker, 

projektledare, utredare, handläggare, koordinatorer, informatörer som verkar inom 

offentlig förvaltning, som finns tillgängliga på Arbetsförmedlingens sökmotor för 

platsannonser (Platsbanken) under aktuell tid för insamlingen. Kvalitativ innehållsanalys 

är en metod som lämpar sig för studier som rör granskning av dokument (Bryman 2011). 

Vår tidsram för den faktiska insamlingen av data innefattade två dagar vilket räckte för 

att få en omfattande mängd av platsannonser.  
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Det har varit viktigt för oss att sökträffarna genererat ett större antal sökträffar för att inte 

gå miste om relevanta annonser. Varje yrkesgrupp har sökts fram via två olika sökvägar. 

Sökväg ett skedde genom fritextsökning på respektive yrkestitel för att sedan avgränsas, 

genom facetterna (sökmotorns egna kategorier), mot offentlig verksamhet. Sökväg två 

utfördes genom att i första skedet sortera annonserna utifrån yrkesgrupper och därigenom 

välja aktuell yrkesgrupp för sökningen. Därefter utfördes ytterligare en sortering 

gentemot offentlig verksamhet för att realisera den slutgiltiga sökträffen.  

Exempel på sökvägar: 

1) Via fliken ”Lediga jobb” genomfördes en fritextsökning på handläggare i 

ämnesraden på sökmotorn. Detta resulterar i x antal träffar. Avgränsar via 

sökmotorns kategorier (facetter) till offentlig verksamhet vilket resulterar i ett 

lägre antal träffar än tidigare.  

2) Via fliken ”Lediga jobb”, väljs underfliken ”Yrke”. Därefter väljs yrkesområde; 

administration, juridik, ekonomi, vidare via yrkesgruppen; administratörer i 

offentlig förvaltning. Därefter väljs yrke; handläggare/utredare offentlig 

förvaltning för att resultera i vår sökträff.    

 

4.3 Dataanalysen 
 

De kännetecken som associeras med hur man ser på professioner och professionalism 

utgör vår teoretiska referensram. Utifrån Freidsons (2001) professionaliseringsteorier 

hämtas definitionen av vilka egenskaper professionalism bör uppfylla. Det är via detta 

analysverktyg som vi analyserat empirin. Utifrån vald definition har vi identifierat ett 

antal nyckelord som vi uppfattar som relevanta för att påvisa vilka kriterier som enligt 

Freidson bör uppfyllas för att ett yrkesutövande kan komma att benämnas professionellt.  

 

Innehållsanalysen utgör en process i att identifiera/hitta, koda och kategorisera empirin 

genom mönster och teman (Patton 1990). Vi har således skapat ett kodschema (Bryman 

2011, ss 510-535) innehållande nyckelbegrepp och mönster som har varit vår 

utgångspunkt för det vi letat efter i platsannonserna. Viktigt att notera är att vi endast 

använt oss av de kriterier som är relevanta för de organisatoriska aspekterna vilket har 

betytt att kategorin rörande kontroll över arbetsmarknaden exkluderats. Dessa mönster 

agerar som symboler för de kriterier som enligt definitionen krävs för att ett yrke ska 

kunna identifieras som utövare av professionalism. Viktigt att poängtera är att vi varit 

mer intresserade av vad som faktiskt står i texten och inte fokuserat på den djupare, 

bakomliggande betydelsen av ordens värderingar. Vi har ställt oss frågan ifall de begrepp 

som vi identifierat som viktiga kännetecken återfinns i platsannonserna (Graneheim & 

Lundman 2004).  

 

Innehållsanalysen kräver att vi sätter oss in i materialet vi samlat in för att i ett första 

skede skapa oss en generell bild av vad det är som eftersöks i största allmänhet. Nästa 

steg var att identifiera och plocka ut de nyckelmeningar och fraser som ter sig relevanta 

utifrån Freidsons (2001) definition av professionalism. Dock har detta genomförts på ett 

sådant sätt att sammanhanget har bibehållits. Dessa har sedermera utgjort de 

nyckelmeningar som tillsammans med de ursprungliga meningarna skapat en bild av 
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sammanhanget. Dessa nyckelmeningar har symboliserat olika professionella aspekter 

som varit grunden för hur urvalet i vår data genomförts (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Därefter har vi kategoriserat dessa nyckelmeningar för att lyfta fram det centrala 

budskapet vars relevans ska återspegla syftet med uppsatsen. Koden är alltså den del som 

kortfattat beskriver nyckelmeningen medan kategorin är klustret för flera koder med 

likställd innebörd. Sista steget i bearbetningen av empirin innefattar formulerade teman 

som förklarar de olika nyckelmeningarna i textmassan. Denna så kallade “röda tråd” är 

det som genomsyrar alla kategorier. Slutligen är grundtanken med att göra denna 

innehållsanalys att kunna jämföra det resultat empirin formar utifrån den tidigare 

forskning kring professionalism. Vidare också dra paralleller med den teori som finns 

kring ämnet (Graneheim & Lundman 2004) vilket i sin tur gett oss grunden för analysen. 

 

Presentationen av studiens empiri förmedlas genom att vi valt ut två till tre citat ur 

kodade meningar, för respektive kategori, för att tydliggöra vårt resonemang (se 

Askehave 2010). Detta för att underlätta för läsaren att följa oss i vår tankeprocess genom 

hela analysen. 

 

Exempel på tillvägagångssätt; 

1) Först och främst valdes Freidsons (2001) fyra olika kännetecken för 

professionalism ut som våra övergripande kategorier; Professionell kunskap, 

kontroll över arbetsfördelning, professionell skolning samt kontroll över 

arbetsmarknad. Den sistnämnda är dock som tidigare nämnts, bortvald i 

analysverktyget. 

2) Därefter bröts de resterande tre kategorierna ner till underkategorier (koder) som 

fick symbolisera kriterierna för professionalism. Vidare letades det efter 

kännetecken (nyckelmeningar) som kunde likställas med de olika koderna inom 

textmassan.  

3) Fortsättningsvis sammanställdes nyckelmeningarna under respektive kategori för 

att överskådligt kunna granska resultatet, för att sedan kunna bearbeta 

informationen.  

4) Efter att ha kodat och granskat platsannonser oberoende av varandra påbörjades 

en sortering kring vilka nyckelmeningar som exempelvis var talande för 

professionell skolning och mot professionell skolning samt de som står och väger 

mittemellan. Detta för att till sist kunna säga något om innehållet i annonserna 

rörande förväntningar på professionalism eller inte.   

 

4.4 Reflektion över tillvägagångssätt 
 

Som framgått av beskrivningen av datainsamlingen har det varit viktigt för oss att i ett 

första skede fånga in många annonser för att inte riskera att annonser som varit aktuella 

för vår studie hamnat utanför sökvägarna. Därför har vi valt att ”fiska brett” snarare än att 

välja för snävt (Esaiasson 2007 s.248). Detta har krävt att vi därför provat flera sökvägar 

för respektive yrkesgrupp vilket minskat risken för att någon annons fallit utanför. En 

viktig reflektion vi dock gjort under detta arbete är de brister som sökmotorn i sig 
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innehar. Vi har insett att sökmotorn, och dess uppbyggnad, inte är fullkomlig och att den i 

sig kan ha påverkat vilken typ av sökträffar vi fått. För att öka sannolikheten att vi fått 

med så många relevanta annonser som möjligt har valet således gjorts att använda fler än 

en sökväg; både fritext- och facettsökning.  

 

Det faktum att insamlingsperioden skett under en relativt kort och begränsad period har 

minskat risken att data skulle ha förändrats över tid. Detta har bidragit till att 

informationen varit aktuell. Däremot kan den korta insamlingstiden eventuellt ses som en 

bidragande risk till att ha påverkat representativiteten i negativ riktning. Tidpunkten för 

insamlingen utgör dock endast en ögonblicksbild över fenomenet. Vidare kan en 

reflektion göras att antalet sökträffar under de två dagarna för insamlingen varit så 

omfattande att en längre tidsram för insamling sannolikt resulterat i för stor mängd data 

att kunna bearbeta allt lika grundligt. Antalet sökträffar tillsammans med karaktären på 

de annonser vi samlat in stärker vår uppfattning om att ögonblicksbilden ändå kan anses 

vara talande för situationen. 

 

En svårighet skulle istället kunna utgöras av urvalet av data och huruvida detta ska 

uppfattas som relevant för vår studie. Vi som författare av uppsatsen riskerar att “se det vi 

velat se” vid både urvalet av empirin men också i kodningen av densamma. Det 

föreligger en risk att subjektiviteten styr materialet dit vi vill, vilket vi varit medvetna om. 

En tydlig åtgärd vi vidtagit för att kunna anföra en mer objektiv kodning av materialet är 

att vi oberoende av varandra har kodat empiri för att vid senare skede granska varandras 

arbete. Detta med avsikt att inte påverkas av varandras subjektiva mening utan i största 

möjliga mån kunna kombinera två synsätt. Dessutom har vi som regel nyttjat ett iterativt 

tillvägagångssätt (Bryman 2011, s.511) genom att först prova för att därefter rätta till och 

justera i steg två. Denna metod har tillämpats på såväl insamlingen, med valet av två 

sökvägar, som kodningen, med justeringen av kodschemat.  

 

Metodvalet förutsätter en tydlig redogörelse kring tillvägagångssättet för att minska 

risken för att antaganden och förhållningssätt misstolkas. I studier av kvalitativ art 

framhålls inte objektivitet som ett centralt förhållningssätt utan förutsätter snarare en 

tolkning (Bryman 2011, Justesen & Mik-Meyer 2010). Att anpassningar och justeringar 

av studiens utformning görs till den lokala nivån är accepterat. Det möjliggör studier i 

olika sammanhang och kontexter vilket främjar studier på mikronivå (Justesen & Mik-

Meyer 2010).   
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5. Empiriskt resultat och analys 
 

I detta kapitel redogör vi för mönster som gått att urskilja från den empiri som granskats. 

Vi för en diskussion utifrån analysverktyget och disponerar därför följande stycken 

utifrån de kategorier som är relevanta inom ramen för vår studie. Viktigt att poängtera är 

att när vi fortsättningsvis diskuterar administratörer som yrkesgrupp innefattar detta även 

utredare, analytiker, informatörer, handläggare, projektledare, koordinatorer.  

 

5.1 Professionell kunskap 
 

Det finns i empirin flera tecken på professionalism utifrån kategorin professionell 

kunskap. Många av annonserna uppfyller kravet på icke-standardiserade arbetsuppgifter 

vilket styrks genom efterfrågan på bland annat analytisk förmåga hos den sökande. 

Eftersom arbetsuppgifterna ter sig varierande blir kravet på hög formell kunskap aktuell 

då många uppdrag kan vara komplexa till sin natur. Detta blir extra påtagligt inom 

gruppen utredare; 

”... ska du driva och utveckla rutiner och arbetssätt i syfte att effektivisera 

verksamheten med bibehållen hög rättssäkerhet.”(Verkställighetsutredare, 

Polismyndigheten) 

Kriteriet rörande den specialiserade kunskapen som riktas direkt mot lekman är svårare 

att återfinna inom ramen för annonserna. Dock tycker vi kunna urskönja detta kriteriet i 

några få annonser där beslut och rådgivning i sakfrågor riktas mot individer utanför 

organisationen;  

”Vid sidan av myndighetsutövningen arbetar du förbyggande ut mot 

verksamheterna med rådgivning, deltar i branschmöten samt anordnar 

utbildningsinsatser.”  (Alkoholhandläggare) 

Att detta kriterium är svårare att finna, tror vi, kan bero på att yrkesrollen som sådan i 

stor utsträckning handlar om att ge service och tillhandahålla information till andra inom 

samma organisation. Viktigt att poängtera är att det inte går att utesluta att tjänsterna 

uppfyller kriteriet även om det inte går att utläsa från annonstexterna. Den abstrakta 

teoretiska kunskapsbas som är en av förutsättningarna för att klara av det specialiserade 

arbetsuppgifterna, grundas mycket i förmågan att analysera, utvärdera och följa upp 

processer och uppdrag. Dessa kunskaper upplever vi efterfrågas i stor utsträckning.  

”I arbetet ingår att självständigt och i arbetsgrupper genomföra 

uppföljningar, utvärderingar och analyser och att i det arbetet kunna bidra 

med ett samhällsekonomiskt perspektiv.” (Analytiker med inriktning mot 

nationalekonomi och statistik, Regeringskansliet) 

Citatet ovan symboliserar en tydlighet i kraven på professionell kunskap vilket går att 

finna i vissa annonser. Dock upplever vi att det råder en oklarhet i andra annonser 

gällande både vad som efterfrågas och vilken karaktär det är på arbetsuppgifterna. Vidare 
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ser vi en risk i att man nyttjar schablonartade formuleringar; ”spindeln i nätet” (vik. 

koordinator, ABF Gotland) samt snygga titlar som överskuggar det som tjänsten 

egentligen innefattar. I detta fall sänder titeln; koordinator vissa signaler om förväntade 

arbetsuppgifter och kompetenskrav som inte överensstämmer med de faktiska. Det borde 

inte ligga inom koordinatorns arbetsfält att ansvara ”för trivseln i studielokaler, café och 

kök” (vik. koordinator, ABF Gotland).    

 

5.2 Kontroll över arbetsfördelning 
 

Kategorin rörande kontroll över arbetsfördelning utgörs bland annat av kriteriet som 

avser att yrkesutövaren själv styr sitt arbete. Sådana tecken tycker vi oss ha funnit i 

flertalet annonser. Dock är det värt att uppmärksamma att vi iakttagit en oklarhet i hur 

man valt att formulera självständigheten i annonserna. I vissa fall är det svårt att avgöra 

ifall yrkesutövaren verkligen styr sitt arbete eller om det snarare handlar om att 

yrkesutövaren är ensam om att utföra den sortens arbete. I det senare fallet behöver det 

inte betyda en självständighet rörande fördelningen av arbetsuppgifter då arbetsordningen 

redan kan vara fastställd. Nedan citat är emellertid ett tydligt exempel där yrkesutövaren 

själv formar sitt uppdrag; 

”Du arbetar självständigt med att leda flera mindre 

projekt/utvecklingsuppdrag samtidigt och ingå i olika biutvecklingsprojekt” 

(Kvalitetsstrateg till socialförvaltningen)  

Generellt uppfattar vi ett relativt stort handlingsutrymme i de annonser som rör 

projektledare. I många fall innehar dessa tjänster en ledande position vilket möjliggör 

självständighet och eget beslutsfattande. Annonser som rör handläggare ställer också krav 

på att yrkesutövaren fattar beslut i komplexa frågor. Även om besluten är styrda av lagar 

och regler så är det handläggaren själv utifrån sin kunskapsbas som fattar besluten. 

Huruvida dessa beslut accepteras av omgivningen eller ej, avgör handlingsutrymmet för 

yrkesutövaren.  För att kriteriet ska infrias är det viktigt att den byråkratiska ordningen 

inte påverkar beslutfattandet;  

”Du utreder kundens rehabiliteringsbehov, samordnar åtgärder samt utreder 

och beslutar om rätt till ersättning med hänsyn till varje kunds behov och 

situation” Personliga handläggare, Försäkringskassan)  

Ett bekymmer vi tycker oss kunna se i empirin är hur kraven framställs på självständigt 

arbete i annonstexterna. Konflikten mellan att yrkesutövaren ska kunna arbeta 

självständigt men också ingå i olika gruppkonstellationer är vanligt förekommande. 

Kravet på samarbetsförmåga och samverkande med kollegor påverkar således vilken typ 

av självständighet man efterfrågar. En viktig reflektion kring detta är att dilemmat 

eventuellt också förekommer i platsannonser riktade mot andra yrkesgrupper, då det kan 

utgöra ett slentrianmässigt uttryckssätt i annonstexter.  

 

Vad det gäller kriteriet för funktionellt organiserade yrkesutövare har vi inte kunnat 

utläsa något som kan påvisa detta. Möjliga förklaringar som vi ser till detta är att yrket 
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som sådant styrs av den specifika kontext utövaren verkar inom vilket också skapar en 

rådvillhet kring en generell yrkesidentitet. I många fall ser vi att organisationens 

arbetsfält påverkar karaktären på identiteten. På så vis är det svårare för utövaren att 

känna samhörighet med en generaliserad bild av yrket eftersom många branscher kräver 

nischad kunskap. Viktigt att ta i beaktande är också att den här typen av information 

kanske inte är den som framhålls i platsannonser, utan kan presenteras i andra 

sammanhang. 

5.3 Professionell skolning  
 

I stor utsträckning framkommer krav på akademisk examen men lika ofta påtalas också 

betydelsen av erfarenhet inom aktuellt område.  Hur uttalade kraven på utbildning är 

skiftar i annonserna och ofta anges också flera möjliga utbildningsinriktningar;  

”Utbildning från högskola eller universitet, motsvarande minst tre års 

studier, med samhällsvetenskaplig-, miljöteknisk- eller 

kommunikationsinriktning.” (Projektledare för strategisk utveckling av 

webbplats för miljöteknik, Tillväxtverket) 

Även om det finns ett uttalat krav på akademisk examen upplever vi att det åtföljs av en 

gardering i form av ”(…) eller ha motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt” 

(kvalitetssamordnare, Skatte- och avgiftsavdelningen, 5755248). Frågan vi ställer här är 

huruvida denna gardering visar på bristande tillit till lärosätenas förmåga att förmedla 

adekvata kunskaper, eller om meningen läggs in för att inte mista en presumtiv sökande? 

Även i detta sammanhang spelar valet av yrkestitel i annonserna in, då exempelvis 

epitetet kvalificerad sänder signaler om krav på högre utbildning men det stämmer inte 

alltid överens;  

”Genomgången gymnasieutbildning förutsätts” (Kvalificerad administratör, 

Stockholms universitet) 

Erfarenhet likställs i många fall med krav på utbildning och ibland upplevs det som ännu 

viktigare. Den specialiserade kunskapen ska således ha förvärvat genom 

yrkeslivserfarenhet och inte genom högre utbildning.  

 

Vi har inte sett något som tyder på att yrket genomsyras av tydlig solidaritet och 

gemenskap. Dilemmat för administratörsyrket att slå sig fram och skapa en yrkesidentitet 

kanske försvåras av den breda samhällsvetenskapliga utbildningen samt den vida 

kunskapsbasen i form av generalisten. Vidare påverkar sannolikt positionen i 

organisationen, exempelvis koordinator, administratör eller projektledare, vilka ofta utgör 

ett nav– en kugge i maskineriet.  Att vissa kunskaper tangerar många olika områden och 

ingår som grund inom flera olika kunskapsfält; kunna dokumentera, hantera information, 

förmedla, samordna, strukturera och analysera kan vara en bidragande orsak till 

avsaknaden av gemenskap och solidaritet.    

 

Inte heller har de sista kriterierna; lärande och forskning samt fortbildningsmöjligheter, 

kunnat identifieras utifrån de platsannonser vi undersökt. Detta kan eventuellt förklaras 
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genom att den sortens information inte kan utvinnas ur den här typen av dokument. Den 

otydlighet som påtalades i föregående stycke rörande yrkesgemenskapen kan också sägas 

påverka kriteriet rörande jurisdiktion. Eftersom jurisdiktionen kan uppfattas vara 

oetablerad skulle möjligheten att uppfylla detta kännetecken på professionell skolning 

kunna försvåras. Möjlighet till fortbildning kan hittas implicit i ett fåtal annonser, men 

det råder stor otydlighet vad dessa möjligheter egentligen består i.   

 

5.4 Motsatser och gränsfall 
 

Vidare i denna uppsats kommer vi att föra en diskussion kring vårt resultat. Diskussionen 

börjar med en mer överblickbar del där vi visar på mönster utifrån vår empiri som 

exemplifieras genom utfall som tyder på professionalism, icke-professionalism samt 

gränsfallen där emellan. Därpå följer en del där vårt resonemang knyts samman med 

tidigare presenterad teori. Sammantaget leder detta fram till en slutsats som besvarar 

studiens syfte och frågeställningar vilken presenteras i nästföljande kapitel. 

 

Det finns i empirin klara tecken på att yrket uppfyller vissa kriterier för professionalism. 

Vi anser oss ha funnit annonser som påvisar tydliga tecken på nästan alla punkter, inom 

analysverktygets kategorier. En sådan annons ser exempelvis ut på följande sätt; 

”Du ska gå igenom relevant litteratur om förekomsten av sådana kontaktytor 

i Sverige. Vidare ska du genomföra fallstudier, det vill säga analysera 

förundersökningar som handlar om företag som varit involverad i 

brottslighet.  Du ska också ta fram vissa socio-ekonomiska data om Sverige. 

... Arbetet är mycket självständigt… Vi söker dig som har högskoleexamen i 

ämnen som sociologi, kriminologi, ekonomi eller statsvetenskap och goda 

färdigheter i samhällsvetenskaplig metod ...)” (Utredare, Brottsförebyggande 

rådet, BRÅ) 

Ovan citat uppfyller kraven på professionell kunskap genom att sökanden ska kunna 

analysera och genomföra fallstudier och förundersökningar. Dessa kan inte utföras av 

vem som helst och fordrar en abstrakt teoretisk kunskapsbas. Vidare är det ett uppdrag 

som varken kan anses vara enkelt eller repetitivt. Det kan också tänkas att arbetet 

förutsätter ett visst mått av finkänslighet och omdömesförmåga vilket tyder på hög 

formell kunskap. Även kontrollen över arbetsfördelningen uppfylls då utredaren 

förutsätts arbeta självständigt och med uttalat handlingsutrymme under ramen för 

uppdraget. Dessutom infrias även det sista kriteriet på professionell skolning där yrkandet 

på högskoleexamen är starkt artikulerat. En aspekt rörande den professionella skolningen 

som är intresseväckande är just att kravet på utbildning sträcker sig från kriminologi till 

ekonomi vilket torde vara ett tecken på möjligheter att göra karriär på olika sätt. Det 

skulle kunna tänkas att det finns möjlighet att göra karriär sidledes i organisation genom 

att beröra olika områden.  
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Vi har också granskat annonser som visar få tecken på professionalism men som ändå 

ligger inom ramen för yrket. Nedan följer ett exempel på en sådan annons; 

”Du ska underlätta och avlasta Marknadschefens vardag och samtidigt ge 

honom ett kvalificerat administrativt stöd. … Detta sker t ex genom att du 

administrerar e-post, telefonpassning, bokningar av resor, … Du ska även 

bevaka och kolla t.ex. reseräkningar, fakturor, attesteringar och chefers 

behörighet i olika system. … Minst gymnasieutbildning och vi ser 

högskoleutbildning med relevant inriktning som en merit.” 

(Chefassistent/kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen) 

Ovan annonstext ger till en början en känsla av att det krävs hög kompetens av yrkesutövaren 

genom att uttrycka ett krav på kvalificerat administrativt stöd. Vidare betyder detta i praktiken 

att hantera e-post, svara i telefon med mera. Däri ligger avsaknaden av den professionella 

kunskapen eftersom detta är arbetsuppgifter som dels är enkla och repetitiva samt knappast 

kräver några fördjupade förkunskaper. Inte heller kan det förväntas kräva särskilt mycket 

specialiserad kunskap för att endast ”bevaka och kolla” reseräkningar och fakturor med mera. 

Det finns inga tecken på att arbetet innebär något större handlingsutrymme utan det handlar 

snarare om att följa chefens vardag, därav avsaknad på kriteriet rörande kontroll över 

arbetsfördelningen. Dessutom krävs ingen högre examen även om detta än dock är 

meriterande. Således uppfylls inte heller det sista kriteriet kring den professionella 

skolningen. Citatet påvisar också att vackra titlar kan utgöra försök till att höja statusen på 

tjänsten. Att titeln i ovan exempel benämns som kvalificerad handläggare är tecken på att man 

försökt försköna vad tjänsten egentligen innefattar.  

 

Att det råder stor skillnad mellan olika annonser som ligger inom ramen för våra sökningar är 

det ingen tvekan om. Dock kan vi se ett mönster av att flertalet annonser faktiskt hamnar inom 

gruppen för det första exemplet (Utredare, BRÅ). Det är tydligt att vissa grupper där titeln 

innefattar analytiker, utredare och projektledare uppfyller fler kriterier på professionalism än 

exempelvis grupper med titlarna handläggare, administratörer och informatörer. Viktigt att 

lyfta fram är dock att många annonser ligger någonstans mittemellan dessa två motsatsfall; 

”Skriva protokoll/minnesanteckningar vid förekommande möten. Ansvara för 

diverse förteckningar vid kliniken, ex.vis. inventarieförteckning.... 

Sammanställa och följa upp klinikens personal- och driftbudget. Skriva avtal. 

… Ta fram statistikuppgifter från landstingets olika datasystem, för 

ledningsfrågor och uppföljning. ... Vi söker sig som är intresserad av ett 

självständigt och omväxlande arbete. … Du har administrativ utbildning samt 

goda datakunskaper.” (Administratör till barn- och ungdomspsykiatriska 

kliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand)   

Problematiken kring denna annons har bland annat varit att avgöra vilken nivå 

arbetsuppgifterna ligger på. Å ena sidan krävs relativt enkla arbetsuppgifter som 

protokollskrivning som å andra sidan varvas med uppgifter av mer avancerad art, exempelvis 

uppföljning av budget. Det framgår inte heller om graden av självständighet och 

handlingsutrymme är tillfredsställande utifrån kriterierna. Huruvida den önskade 

administrativa utbildningen ligger på högskole- eller universitetsnivå tydliggörs inte. Dock är 
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den övergripande upplevelsen av texten att man möjligtvis kan uppfylla kravet på 

professionell kunskap genom de mer avancerade ekonomiska åtaganden som tjänsten 

innefattar, men att resterande kriterier inte uppfylls.  

 

Det finns flertalet annonser där de flesta kriterier uppfylls på ett mer tydligt sätt men där 

den sista lilla pusselbiten saknas för att arbetet ska upplevas helt professionellt;  

”I den dagliga verksamheten blir du spindeln i nätet ... Du har en viktig roll 

där det krävs att du är strukturerad, ha god förmåga att arbeta självständigt, 

kunna organisera och prioritera. ... Du kommer sköta all vikariehantering, 

personalrapportering, fakturahantering och övriga administrativa 

arbetsuppgifter. ... Vi vill att du har erfarenhet av självständiga 

administrativa arbetsuppgifter samt kunskap och erfarenhet inom 

verksamhetsområdet. ...  Den vi söker förutsätts bidra till utveckling av 

verksamhetens administrativa rutiner ... Vi vill att du har lämplig 

högskoleutbildning ...” (Skoladministratör, Göteborg stad) 

Här exemplifieras att kravet på professionell skolning och professionell kunskap i mångt 

och mycket uppfylls genom dels den högre utbildningen och dels att personalfrågor och 

fakturafrågor ändå förutsätter ett visst mått av formell kunskap. Dessutom förväntas du 

ha kunskap inom verksamhetsområdet för att kunna driva utvecklingen av de 

administrativa rutinerna framåt vilket styrker antagandet att du bör besitta en 

specialiserad och abstrakt teoretisk kunskapsbas. Dock är det lite svårare att avgöra 

huruvida kriteriet för kontroll över arbetsfördelningen infrias. Självständigheten behöver 

inte innebära stort handlingsutrymme utan kan lika gärna betyda att man är ensam om att 

genomföra dessa arbetsuppgifter inom organisationen. Trots detta vill vi påstå att 

annonsen lever upp till flertalet av de kriterier som symboliserar det professionella 

förhållningssättet.  

 

Avslutningsvis kan respektive exempel ovan verka som symboler för att mönstren 

tenderar att variera i omfattning och grad av professionalism. Det finns dels de annonser 

som nästan helt och hållet kan uppfattas som icke-professionella tjänster, dels de som 

nästan helt och håller upplevs som professionella. Dock är det gråzonen däremellan som 

påtalar en viktig iakttagelse i form av att yrket befinner sig inom ramen för en 

professionaliseringsprocess. Vissa arbetsuppgifter lutar åt att vara för enkla medan andra 

konstaterar ett högre krav på förkunskaper. Här tampas man med att definiera en 

administratörs identitet och vad som förväntas utföras av densamma. Vilka uppgifter bör 

ligga inom ramen för yrket och vilka bör exkluderas? Den skiftande 

professionaliseringsgraden inom platsannonserna skulle kunna föreställa den 

förändringsprocess som yrket och dess identitet står inför. Det skulle kunna utgöra ett 

tecken på att de jurisdiktionella gränserna å ena sidan börjar markeras men å andra sidan 

också luckras upp.  
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5.1 Sammanfattning  
 

För att sammanfatta ovan resultat kan konstateras att kriterierna rörande professionell 

kunskap i många fall uppfylls i annonserna. Det enda kriteriet som förefaller svårare att 

utläsa är det som handlar om specialiserad kunskap riktad direkt gentemot lekman. Dock 

kan även detta uppfyllas i ett fåtal fall. Grupper som mer uttalat uppfyller kriterierna för 

den professionella kunskapen är utredare, projektledare samt analytiker. Vi kan se att 

kategorin rörande kontroll över arbetsfördelning återfinns i annonserna genom kriterierna 

att yrkesutövaren själv styr sitt arbete, samt det självständiga beslutsfattandet. Vi kan 

dock inte utläsa någonting beträffande kriteriet funktionell organisering. Den 

professionella skolningen uppfylls så till vida att många av tjänsterna kräver en 

akademisk utbildning men med varierad inriktning. Enligt vår uppfattning väger 

erfarenhet tungt och upplevs även i vissa fall som viktigare än adekvat utbildning. Övriga 

kriterier gällande forskning, yrkesgemenskap samt möjlighet till horisontell karriärväg 

har vi inte lyckats urskilja inom ramen för annonstexterna.  

 

5.2 Teoretisk diskussion 
 

Vi har enligt ovan påtalat att det råder svårighet att i empirin återfinna alla Freidsons 

(2001) kriterier kring professionalism. Viktigt att poängtera här är att Freidsons (2001) 

grundtanke med sin teori åsyftar ett ramverk snarare än en direktöversättning av 

verkligheten. Således åberopas inte en generell modell som fungerar oavsett kontext och 

yrke. Det finns möjlighet att uppfylla olika grad av professionalism i olika sammanhang 

(Brante 2009) och det handlar om ett växelspel mellan olika situationer och faktorer 

(Freidson 2001). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vi ser att administratörer 

delvis kan betraktas som utövare av professionalism. Dock är detta kontextbundet och 

inte ett allmängiltigt tillstånd. Det finns inga garantier för att uppfattas som professionell 

även om yrkesutövandet är av sådan karaktär (Krejsler 2005). Yrkesutövandet är 

beroende av ett officiellt erkännande för att professionalism ska kunna vara ett faktum 

(Krejsler 2005, Fransson 2006, Hotho 2008, Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008). Detta 

erkännande gäller även arbetsplatsen och annonserna har givit oss bilden av att detta 

varierar i stor omfattning.  

 

Att det finns olika typer av kunskap som är mer eller mindre specialiserad är något som 

Freidson (2001) påtalar. När det råder en hög grad av professionalism är 

arbetsuppgifterna av sådan karaktär att de kräver en abstrakt teoretisk kunskapsbas samt 

finkänslighet och omdömesförmåga. Därför kan de inte utföras av vem som helst. Vi har 

uppmärksammat att det föreligger motsättningar i annonserna när arbetsuppgifter 

presenteras. I flera fall förekommer arbetsuppgifter av mer avancerad art som förutsätter 

en hög formell/specialiserad kunskap varvat med arbetsuppgifter av betydligt enklare 

natur. Denna kontrast är tecken på att administratörer står med en fot i båda läger vilket 

skulle kunna påvisa en pågående process mot ett mer renodlat professionellt utövande. 

Denna konflikt tyder på en avsaknad av renodlat erkännande från arbetsgivarnas sida. 

 



 

24 

 

Som nämnts i resultatet innefattar administratörsyrket ett brett spann mellan vilka 

förkunskaper som krävs. Vi ser tecken på att kunskapen i många fall behöver vara riktad 

mot ett speciellt område, hämtat från såväl erfarenheter som utbildning. Detta tyder på att 

den breda och generella kunskapsbasen inte är tillräcklig utan behöver kompletteras med 

annan för ändamålet lämplig kunskap. Känslan detta ger är att utbildningen för 

administratörer (HB u.å.) inte är helt tillfredsställande för vad som efterfrågas i 

annonserna. Å andra sidan kan den generella kunskapsbas som utbildningen ger, visa på 

en abstrakt teoretisk kunskapsbas som är mer applicerbar i skilda situationer. Utifrån ett 

akademiskt perspektiv skulle det kunna vara så att administratörer via utbildningen 

uppfyller detta krav, men att arbetsgivare inte har kännedom om kunskapsfältet. Detta 

utgör således ett motargument mot kritiken att utbildningen är för bred. Freidson (2001) 

beskriver möjligheten till att göra karriär i sidled genom att yrkesutövaren kan fortbilda 

sig inom olika specifika områden. Administratörer skulle kunna sägas ha möjlighet till 

detta just på grund av att den nischade kunskapen efterfrågas. Utbildningen kan sägas stå 

för ett visst mått av spetskunskap men som sällan ligger i paritet med de specifika 

kunskapskraven i annonserna. Skillnaden som vi kan se gentemot Freidsons (2001) syn 

på fenomenet är dock att han förutsätter att denna möjlighet kommer först efter att 

yrkesutövaren varit verksam inom arbetsfältet. I vår empiri kommer kravet redan i 

rekryteringsprocessen, vilket förminskar möjligheten för nyutexaminerade att delta på 

arbetsmarknaden.   

 

Ytterligare ett kännetecken för professionalism som påtalas är att arbetsuppgifterna riktas 

direkt gentemot lekman (Abbott 1998, Freidson 2001, Brante 2009). Detta betyder att den 

professionelle kan utöva yrket för en enskild oavsett organisation. Svårigheterna som 

återfunnits i empirin rörande detta är att administratören i många fall presterar inom 

organisationen snarare än direkt mot allmänheten. Precis som artikulerats i texterna kring 

utbildningen (HB u.å.) ska administratören inneha rollen som spindeln i nätet vilket 

sänder signaler om att utövaren verkar gentemot andra anställda. Vi ser dock spår av 

detta kriterium i de annonser som innebär ett visst mått av beslutsfattande i 

handläggningsärenden som rör enskilda individer. I övrigt är den generella känslan vi fått 

att administratören i likhet med exempelvis sjuksköterskor (Wingfors 2004, Jonnegård, 

Funck & Wolmesjö 2008) är positionerade i en beslutsordning där man inte utgör högsta 

instans. Detta i sig kan sägas vara en förklarande orsak till konflikten mellan kraven 

självständighet och samverkansförmåga.  

 

Resonemanget kring beslutsordningen för oss vidare in på yrkesutövarens 

handlingsutrymme, vilket finns med i kategorin för kontroll över arbetsfördelningen. 

Freidson (2001) beskriver att en förutsättning för professionellt yrkesutövande är att den 

praktiserande självständigt styr och fattar beslut utifrån sin professionella kunskap. 

Denna självständighet är fristående från den byråkratiska ordningen (Berenika & Webster 

1999, Brante 2009). Återigen ser vi att denna möjlighet påverkar administratörsyrket 

beroende på vilken yrkesgrupp man hamnar inom och vilken position du har inom 

organisationen. Detta kriterium är till synes mer uttalat i tydliga ledarskapsroller såsom 

projektledare där arbetsuppgifterna förutsätter just ett självständigt beslutsfattande.  
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Ytterligare en svårighet som kan påvisas för administratörerna är de vaga gränserna för 

arbetsfältet vars betydelse påpekas av flera forskare (Freidson 2001, Wingfors 2004, 

Krejsler 2005, Fransson 2006, Nolin 2008). De kunskaper administratörerna 

tillhandahåller, anser vi, ofta faller inom ramarna för även andra yrken exempelvis 

jurister och bibliotekarier i form av informationshantering men också andra 

samhällsvetare. Detta tyder på att de jurisdiktionella gränserna för administratörer ter sig 

diffusa vilket försvårar möjligheten att fastslå ett tydligt kunskapsfält. Det är 

bekymmersamt att vinna förtroende och uppnå ett officiellt erkännande utan denna 

komponent. En förutsättning för att renodla en yrkesgrupp och dess identitet är att 

utestänga andra från en viss marknad eller ett visst område vilket också innebär ett 

legitimerande av undergrupper (Wingfors 2004, Brante 2009). I administratörens fall 

innebär detta att skapa en undergrupp som är villig att utföra arbetsuppgifter av icke-

specialiserad karaktär, de uppgifter som av administratörerna uppfattas som för enkla och 

återkommande. Kontentan av detta består i att exkludera arbetsuppgifter som kan anses 

icke-professionella för att istället inkludera de mer kvalificerade.  

 

Flera forskare har påtalat att det professionella yrkesutövandet förutsätter att kunskapen 

förvärvas på ett högre lärosäte (Berenika & Webster 1999, Brante 2009, Olofsson & 

Petersson 2011). Vidare pekar Brante (2009) på sambandet mellan yrken som strävar mot 

professionsidentitet och att professionslärosäten ökat i antal. Högskolan i Borås utgör ett 

av dessa där administratörsprogrammet påträffas (HB u.å.). Indirekt sänder detta vissa 

signaler om att administratörer torde uppvisa ett visst mått av erkännande samt en viss 

grad av professionalism. Trots detta erhåller inte utexaminerade administratörer något 

examensbevis där titeln administratör finns med utan en filosofie kandidatexamen med 

inriktning offentlig förvaltning (HB u.å.). I motsats till lärosätets professionsinriktning 

byggs härigenom istället avsaknaden av yrkesidentitet och erkännande på. Inte i någon av 

de annonser vi granskat kan vi se krav på en specifik administratörsexamen. 

Sammantaget upplevs avsaknaden av en tydlig gemenskap och solidaritet inom 

yrkesgruppen som naturligt då flera grundkomponenter saknas. Lärosätet har en viktig 

roll för att skapa denna samhörighet (Freidson 2001, Olofson & Petersson 2011). Utifrån 

dessa antaganden tycker vi att högskolan i sig borde ha ett intresse för att marknadsföra 

utbildningen på ett sådant sätt att yrkesidentiteten etableras. Vidare krävs marknadsföring 

för att arbetsgivare ska bli medvetna om utbildningen existens och de kunskaper som 

förvärvas inom ramen för examen.  

 

Fortsättningsvis borde det ligga i såväl arbetsgivares som lärosätets intresse att säkerställa 

kvaliteten på det arbete som ska utföras, vilket kan göras genom ett professionellt 

utövande (Nolin 2008). Förekomsten av professionalism torde ur denna kvalitetsaspekt 

vara extra intressant inom offentlig förvaltning eftersom man verkar för, och med hänsyn 

till, medborgarna. Ett mönster vi kunnat urskilja i platsannonserna är att erfarenheten i 

många fall tycks värdesättas lika högt eller högre än den akademiska utbildningen. En 

intressant fråga vi ställt oss är huruvida det beror på en bristande tillit till lärosätets 

förmåga att förmedla adekvata kunskaper, eller om det beror på att utbildningen 

fortfarande är okänd?  
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För att avsluta de olika resonemangen vi fört enligt ovan går det att fastslå att graden av 

professionalism varierar samt att faktorerna som påverkar uppfattningen av yrket är 

många. Brante (2009) diskuterar i teoriavsnittet kring yrken som återfinns i olika stadier i 

professionaliseringsprocessen i form av klassiska, semi- och preprofessioner. Att 

administratörer skulle utgöra en klassisk profession är uteslutet. Dock kan vi se tendenser 

till status både som semi- och preprofession. Det faktum att utbildningen för 

administratörer på Högskolan i Borås (HB u.å) riktar sig mot offentlig sektor talar för 

semistatus som Brante (2009) menar ofta agerar på denna arena. Han artikulerar också att 

utbildningarna ofta ter sig tvärvetenskapliga och mindre specialiserade, vilket finner ett 

gensvar i administratörers breda utbildning. För övrigt är det mycket som tyder på att 

administratörer är en preprofession. Den sammantagna bilden av att yrket bara delvis 

uppfyller kriterierna för professionalism tillsammans med det att yrket ligger inom de fält 

Brante (2009) menar är typiska för preprofessioner, styrker vår bild av att yrket till fullo 

inte betraktas som professionellt.   

 

5.3 Sammanfattning 
 

För att åskådliggöra huvudsakliga mönster ur det teoretiska resonemanget presenteras en 

sammanfattning utifrån modellen över analysverktyget. 

Professionell kunskap 
Denna kategori är den som tydligast återfinns i annonserna. I flera fall förekommer 

arbetsuppgifter av mer avancerad art som förutsätter en hög formell/specialiserad 

kunskap varvat med arbetsuppgifter av betydligt enklare natur. Denna kontrast är tecken 

på att administratörer står med en fot i båda läger vilket skulle kunna påvisa en pågående 

process mot ett mer renodlat professionellt utövande.  

Kontroll över arbetsfördelning 
Administratörer uppfyller kriterier för kategorin endast i liten grad. I vissa fall utläses 

självständigt beslutsfattande medan andra fall påvisar motsatsen. Det är dock vanligare 

att arbetstagaren själv fördelar och koordinerar sina arbetsuppgifter. Det går inte att dra 

några slutsatser rörande huruvida yrkesutövarna är funktionellt organiserade. 

Förklaringen kan ligga i yrkesgruppens relativt nya inträde på arbetsmarknaden.  

Professionell skolning 
Denna kategori är den av de tre som påvisat mest spridning och ojämnhet. Kravet på 

akademisk examen finns starkt uttalad, dock framgår inte vilken inriktning lika tydligt. 

De kunskaper administratörerna tillhandahåller, anser vi, ofta faller inom ramarna för 

även andra yrken exempelvis jurister och bibliotekarier i form av informationshantering 

men också andra samhällsvetare. Detta tyder på att de yrkesmässiga gränserna för 

administratörer ter sig diffusa vilket försvårar möjligheten att fastslå ett tydligt 

kunskapsfält. Ett mönster vi kunnat urskilja är dessutom att erfarenheten i många fall 

tycks värdesättas lika högt eller högre än den akademiska utbildningen. Det finns inga 

tydliga tecken på att yrkesgruppen genomsyras av gemenskap och solidaritet.  
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6. Slutsats 
 

Studiens syfte har varit att besvara i vilken grad administratörerna uppfattas som 

professionella yrkesutövare. Detta har uppfyllts dels genom att vi undersökt vilka 

förväntningar arbetsgivare har på professionalism inom administrativa tjänster samt 

utgått från forskares teorier kring professionalism i olika stadier. Resultatet har skapat en 

bild av att administratörer till viss del upplevs som föremål för professionalism. Som vi 

har redogjort för i analysen är det kontexten samt vissa variabla faktorer som styr graden 

av professionalism inom yrket. Det råder stora variationer ur flera aspekter, såväl inom 

arbetsuppgifter som inom handlingsutrymme. Studien visar att administratörer uppfyller 

endast vissa kriterier på ett tillfredsställande sätt utspritt över alla kategorier. Detta 

resulterar i vår uppfattning om att yrket mestadels befinner sig i ett tidigt stadie av 

professionaliseringsprocessen. Även om yrket kan anses infria några kännetecken för 

semiprofession, såsom att utbildningen kan klassas som tvärvetenskaplig samt att 

yrkesgruppen verkar inom offentlig sektor, anser vi det inte vara tillräckligt. Då vi ändå 

anser att yrket ha påbörjat sin utveckling mot ett mer professionellt utövande står vi fast 

vid att administratörer i huvudsak landar i kategorin preprofession (Brante 2009). Utifrån 

studiens granskningsfält kan administratörer sägas inbegripa signalement som tyder på en 

låg grad av professionalism. 

 

Den kunskapslucka vi identifierade inom tidigare forskning var att den 

organisationsteoretiska ansatsen inte tillskrivits lika stor betydelse som de sociologiska 

perspektiven inom professionsområdet, i synnerhet inte ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Kvalitativa studier på mikronivå har efterfrågats av olika forskare i syfte att 

uppmärksamma och öka förståelsen för hur processen mot profession ter sig. Detta 

tillsammans med avsaknad av studier rörande administratörer motiverade oss att 

genomföra denna granskning. Vår förhoppning är således att vi kan bidra till att 

uppmärksamma likväl administratörens professionella utveckling som 

professionaliseringsprocessen i stort. Studien utgör endast en del av det stora pussel som 

måste läggas för att bilden av professionalism i en organisatorisk kontext ska bli 

komplett. De finns studier som rör professionalism och professionaliseringsprocesser på 

mikronivå såsom socionomer, barnmorskor, lärare med flera (se exempelvis Abbott 1998, 

Wingfors 2004, Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008). Dock kan vi se att studiernas 

infallsvinkel främst bottnar i den specifika yrkesgruppen och inte ur ett 

arbetsgivarperspektiv. Det är i detta sammanhang viktigt att lyfta fram att vi i vår studie 

inte åberopar en generaliserbarhet. Däremot hoppas vi att den bild som formats i detta 

sammanhang kan utgöra en fingervisning om administratörsyrkets relation till 

professionalism samt hur den kan studeras utifrån en kvalitativ ansats. Det behövs fler 

studier på mikronivå, även gällande andra yrken som genomgår samma utveckling, för att 

senare kunna forma mer generaliserbara teorier kring professionalism. Om dylika studier 

inte genomförs ökar risken för att en icke-applicerbar bild skapas i förhållande till 

professionalism och samhällets aktörer.  

 

Det har tidigare påtalats att lärosätets roll är viktigt i skapandet av en yrkesidentitet. Vi 

har kunnat se brister i hur Högskolan i Borås presenterar och marknadsför 

Administratörsprogrammet, delvis genom att kravet på akademisk examen varierar.  



 

28 

 

Resultatet visar att det inte finns ett tydligt krav på en specifik akademisk examen. Inte 

heller renodlas kunskapsbasen av att Högskolan i Borås framhåller administratörer som 

skickliga generalister. Detta faktum borde, i syfte att uppfattas som professionell, 

motarbetas snarare än framhållas då ordvalet ”skickliga generalister” sänder signaler om 

ett icke-professionellt förhållningssätt. Det vore mer lyckosamt att framhålla den 

vetenskapligt grundade kunskapsbas som än dock förvärvas inom utbildningen. Koppling 

som finns mellan professionslärosätet och yrkeslivet är alltför vag vilket skapar en 

förbryllande och icke överensstämmande bild. Detta genom dels de förväntningar som 

professionslärosätet signalerar men också att den bild av yrket lärosätet förmedlar inte 

stämmer med vad som framkommer av platsannonserna. Vi är medvetna om att 

yrkesgruppen nyligen påbörjat sin professionaliseringsprocess. Därigenom är det viktigt 

att lärosätet lyfter utbildningen genom att marknadsföra och positionera den som 

betydelsefull. Detta i syfte att ge förutsättningarna för ett officiellt erkännande, en tydlig 

yrkesidentitet och en etablerad jurisdiktion.  

 

Vissa begränsningar i studiens genomförande ligger i svårigheten att utläsa vissa kriterier 

för professionalism inom ramen för annonstexterna. Detta betyder däremot inte 

nödvändigtvis att dessa tecken på professionalism inte går att finna i ett annat 

sammanhang. Vidare har vi upplevt en begränsning för möjligheterna att finna vissa 

specifika yrkestitlar som inte existerar lika uttalat inom offentlig sektor. För att motverka 

ovanstående vill vi uppmana till fortsatta studier rörande ämnet utifrån såväl text som 

med andra kompletterande metodval exempelvis intervjuer. Överlag har studien ingivit 

hopp om administratörsyrkets framtida roll och kompetens men också format en 

nyfikenhet kring kommande utveckling och position. Således ser vi möjligheter till 

fortsatt forskning för dels administratörers utveckling till professionella yrkesutövare, 

dels för möjligheten att bidra till professionsforskningen genom att studera andra yrken 

på mikronivå.  

Att administratörer inte uppfattas som mer professionella anser vi delvis kan förklaras 

med att yrkesgruppen som den ser ut idag är relativt ny, samt bristande marknadsföring 

av utbildningen. Det faktum att yrket fortfarande står i startgroparna i denna process ser 

vi det som intressant och viktigt att andra forskare tar vid. Det är vår uppfattning att 

studier på mikronivå bör bedrivas i ett första skede för att senare kunna bidra till det stora 

pusslet rörande professionalism. Dynamiken i begreppet, dess föränderlighet, korrelerar 

med organisationen professionella verkar inom vilket gör att fortsatta studier ständigt är 

aktuella.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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