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Sammanfattning 

I den ideella sektorn återfinns en liten andel av de socionomer som är yrkesverksamma i 

Sverige idag. Forskning har visat att intresset för den ideella sektorns möjligheter att 

komplettera, ersätta eller erbjuda alternativ till den offentliga sektorns välfärdsproduktion 

ökar. Om den ideella sektorn blir en större aktör inom socialt arbete bör således socionomer 

fylla en funktion inom denna sektor. Syftet med denna uppsats är att ge en bild av vad det 

innebär att arbeta som socionom inom ideell sektor, utifrån socionomer anställda i ideella 

organisationers beskrivningar. Studiens resultat relateras till rollteori, fyra idealtyper för 

organiseringsprinciper och en definition av professionaliseringsbegreppet. Innehållsanalys 

används i analyserandet av nio semi-strukturerade intervjuer med socionomer anställda inom 

ideella organisationer. Resultatet visar att det som socionomerna beskriver som positiva 

aspekter med den ideella sektorn, exempelvis möjligheten att vara flexibel i sitt arbete, 

möjlighet att påverka verksamhetens utformning och möjligheten att fatta snabba beslut samt 

friare ramar i relation till offentlig sektors större byråkrati är anledningar till att arbeta inom 

ideell sektor. Möjligheten att utföra arbetet i enlighet med vad som är viktigt för 

socionomerna när de bedriver socialt arbete anses stor inom ideella organisationer utifrån hur 

arbetet är organiserat. Resultatet visar att socionomerna beskriver sin yrkesroll med att de har 

friare ramar än socionomer inom offentlig sektor och att de har ett stort eget ansvar i 

utförandet av arbetet. Samtidigt har de en stor möjlighet att själva utforma den egna 

yrkesrollen. En socionomexamen beskrivs generera ett helhetsperspektiv i bemötandet av 

klienter och kunskaperna som socionomerna har med sig från sin utbildning är användbara i 

deras yrkesroll som socionom i den ideella sektorn. En slutsats av studiens resultat är att det 

finns ett behov av socionomer och att de fyller en viktig funktion i ideell sektor. 

 

Nyckelord: Socionom, ideell sektor, yrkesroll 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De största och vanligaste verksamheterna för socialt arbete i Sverige finns idag inom olika 

typer av offentliga organisationer. Det innebär att de styrs kommunalt, statligt, regionalt eller 

av landstingen. Socialtjänsten är ett exempel på en sådan offentlig organisation. Det sociala 

arbetets traditioner återfinns i dessa organisationer och det är i dem som det sociala arbetet har 

formerats (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  Detta betyder att majoriteten av landets 

utbildade socionomer finns inom dessa verksamheter. En studie från 2005 visar att 90 % av 

yrkesverksamma socionomer har offentliga arbetsgivare, 7 % arbetar i egen privat regi och 

endast 3 % är anställda av privata företag eller ideella organisationer (Dellgran & Höjer 

2005). Denna uppsats kommer att fokusera på den del av dessa tre procent som utgörs av 

socionomer verksamma i ideella organisationer. 

Med ideell sektor avser vi den sektor som finns vid sidan av den offentliga sektorn och den 

privata sektorn och som ibland kallas för den tredje sektorn. Inom den ideella sektorn finner 

vi ideella organisationer. I en ideell organisation ligger en tro, ett intresse eller en övertygelse 

till grund för organiseringen. Det kan vara en religion eller ett ställningstagande i en viss fråga 

eller för en viss grupp. Medan offentliga organisationers styrning sker utifrån politiska beslut 

och lagstiftning styrs en ideell organisation utifrån de regler, stadgar och överenskommelser 

som man beslutat om inom organisationen. Trots att de bedriver ideellt och frivilligt arbete, 

anställer ideella organisationer även avlönade medarbetare, exempelvis socionomer 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Forskning har visat att intresset för den ideella sektorns möjligheter att komplettera, ersätta 

eller erbjuda alternativ till den offentliga sektorns välfärdsproduktion har ökat sedan mitten av 

1980-talet (Lundström 1995). Det finns enligt Meeuwisse och Sunesson (1998) en syn på 

frivilliga organisationer som mindre byråkratiska och mer nytänkande än organisationer i 

offentlig sektor. De ideella organisationernas verksamhet förväntas vara mindre kostsam och 

mer flexibel. Dessutom förväntas de inkorporera ett solidariskt perspektiv i arbetet.  

Lundström (1995) menar att relationen mellan den offentliga och den ideella sektorn sedan 

1980-talet är delvis förändrad. Det finns nu andra förväntningar från offentlig sektor på de 

ideella organisationerna. Den ideella sektorn förväntas nu ta ett större ansvar för sociala 

frågor och kommunala bidrag som tidigare delats ut till ideella organisationer som ett allmänt 

stöd för verksamheterna, beskrivs enligt Lundström (ibid.) som att de i framtiden kommer att 

rikta sig till specifika insatser som kompletterar kommunernas verksamheter. Meeuwisse och 

Sunessons (1980) beskriver det som att de ideella organisationerna idag är en integrerad del 

av den kommunala socialpolitiska åtgärdsarsenalen. Det ökade intresset för de ideella 

organisationernas arbete och deras stigande status har inneburit ett ökat professionellt intresse 

för organisationernas arbete och metoder. Det bidrar till att arbetet i de ideella 

organisationernas professionaliseras (ibid.). 

Ideella organisationer fungerar idag ofta som ett komplement till offentlig sektors verksamhet 

och i samband med att ideella organisationer utför välfärdstjänster ställs högre krav på 
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professionalisering av deras arbete. Vi tror oss på grund av detta se en allt större 

arbetsmarknad för socionomer i de delar av den ideella sektorn som utför socialt arbete. 

Denna uppsats fokuserar med anledning av detta på de socionomer som har valt att arbeta 

inom den ideella sektorn. Som ovan nämnts arbetar cirka 3 % av yrkesverksamma socionomer 

i Sverige inom privata företag eller ideella organisationer. Då denna grupp är så pass liten i 

storlek är det kanske inte märkligt att den ofta glöms bort i forskning som belyser socionomer 

och olika aspekter av socionomers yrkesliv (se exempelvis Dellgran & Höjer 2005; Dellgran 

& Höjer 2005a) Samtidigt blir den ideella sektorn en allt större aktör i utförandet av socialt 

arbete. Den här uppsatsen vill med anledning av detta belysa vad det innebär att arbeta inom 

den ideella sektorn som socionom genom att titta på varför en socionom väljer att arbeta inom 

ideell sektor samt vad en socionom, utifrån sin yrkesroll, kan tycka sig kunna bidra med till 

den ideella sektorn.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av vad det innebär att arbeta som socionom inom 

ideell sektor, utifrån socionomer anställda i ideella organisationers beskrivningar. 

Frågeställningar 

Hur beskriver socionomer sitt val att arbeta inom den ideella sektorn? 

Hur beskriver socionomer sin yrkesroll inom den ideella sektorn?  

1.3 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Uppsatsens första kapitel bestod av en inledning med en 

bakgrund till varför studien har genomförts, syfte, frågeställningar och en disposition. I det 

andra kapitlet presenteras tidigare forskning inom studiens område. Kapitel tre redogör för 

den teoretiska och begreppsliga referensram som studien utgår ifrån. I det fjärde kapitlet 

redovisas studiens metodval. De metoder som använts vid datainsamling och i analysarbetet 

redovisas för, samt studiens urval och en etisk reflektion förs. I det femte kapitlet presenteras 

studiens resultat. I det sjätte och avslutande kapitlet diskuteras resultaten i relation till teori 

och tidigare forskning och studiens metodval diskuteras. Kapitlet avslutas med studiens 

slutsatser och resultatens implikationer för vidare forskning och det sociala arbetets praktik.  
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2. Tidigare forskning 

Forskningen som berörs i detta kapitel kommer att belysa teman som på olika sätt anknyter till 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Professionalisering av 

socialt arbete lyfts för att framhålla en diskussion om socialt arbete som ett professionellt 

arbete vilken varit närvarande i forskningen. Under Det sociala arbetets rörelse från offentlig 

till ideell och privat sektor belyses forskning som har visat att ideell och privat sektor är en 

växande arbetsmarknad för socionomer. Forskning kring Socionomers motiv till att arbeta 

inom privat och ideell sektor belyses för att visa vad den tidigare forskningen säger gällande 

socionomers motiv till att arbeta inom en annan sektor än den offentliga. Slutligen redovisas 

forskning berörande Yrkesroll. Kapitlet som helhet ämnar genom den här genomgången 

belysa behovet av studier som undersöker varför socionomer väljer att söka sig till den ideella 

sektorn samt hur de beskriver sin yrkesroll inom denna.  

Eftersom “socionom” är en svensk yrkesexamen och detta kapitel också behandlar 

internationell forskning, benämns det som i den internationella forskningen betecknas “social 

worker” som “socialarbetare”. Det är anledningen till att både beteckningen socionom och 

socialarbetare förekommer i kapitlet. 

2.1 Professionalisering av socialt arbete 
Professionalisering av socialt arbete är något som är väl utforskat och som diskuterats mycket 

de senaste åren i Sverige. Forskningen har visat att socialt arbete allt mer professionaliseras 

genom krav på att arbetet ska utgå från forskning och beprövade metoder. Verksamma inom 

socialt arbete strävar efter att deras arbete ska betraktas som professionellt arbete med högre 

status. Forskningen lyfter även kritik som hävdat att ett mer akademiskt perspektiv hos 

socialarbetare distanserar dem från människorna de ska hjälpa (Meeuwisse & Sunesson 1998; 

Dellgran & Höjer 2005; Dellgran & Höjer 2005a; Johnsson & Lindgren 1999).  

Brante (2009) undersöker i en artikel vad profession är och hur begreppet ska definieras. 

Genom en utgångspunkt i vanligt förekommande teorier och definitioner ger han en överblick 

av “det professionella landskapet” (ibid. s.16). Det framkommer i artikeln att han benämner 

yrkestiteln socionom som en semiprofession. Semiprofessioner är kopplade till välfärdsstatens 

trygghets- och välfärdssystem och det ställs krav på längre institutionaliserad utbildning inom 

dessa professioner. Semiprofessionerna är byråkratiskt skapade och placerade i större 

organisationer. Brante (2009) menar att det finns en karakteristisk spänning inom 

semiprofessioner, mellan den akademiska och den praktiska sidan av ämnet. Vissa personer 

anser att teorianknytningen ständigt bör öka och förbättras medan andra personer anser att det 

är den praktiska yrkeserfarenheten som ska vara utgångspunkten för arbetet. Meeuwisse och 

Sunesson (1998) lyfter i sin artikel, som handlar om expertisbildning och professionalisering i 

frivilliga organisationer, fram kritik som har riktats mot att socialarbetare utvecklar egna 

kunskapsbaser i stället för att fokusera på deras egentliga uppgift. Deras uppgift anses då vara 

att fungera som kommunens tjänstemän som ska göra förtroendemännens beslut till 

verklighet. Annan kritik som lyfts mot den ökande professionaliseringen av socionomyrket är 

att utbildade tjänstemän i och med sina utbildningar fjärmar sig från de behövande och förstår 
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dessa sämre utifrån sitt akademiska perspektiv (ibid.). Detta är något som återkommer i 

Hammares (2013) studie som jämför kunskapssynen i ideell, privat och offentlig sektor. 

Hammare (ibid.) tycker sig kunna utläsa att anställda i ideella organisationer uttrycker ett visst 

motstånd mot och distansering till ett professionellt socialt arbete. Det tycks framstå som att 

forskningsbaserad kunskap betraktas som ett hot mot det genuina mötet mellan verksamma i 

socialt arbete och de människor de möter. Andra värden och en annan typ av kunskap är mer 

betydelsefulla för de anställda inom ideell sektor enligt Hammares (ibid.) studie. Hammares 

(ibid.) studie visar på att yrkesverksamma inom ideell sektor i högre grad än yrkesverksamma 

inom andra sektorer lyfter det genuina engagemanget och medmänsklighet som viktiga 

faktorer i det sociala arbetet. Undersökningen utgår från anställda inom ideella organisationer, 

alla har inte högskoleutbildning. Hans resultat kan inte härledas till utbildade socionomers syn 

på kunskap. Vår studie fyller därför en funktion på så vis att den undersöker socionomers 

perspektiv på den professionella kunskapen och yrkesrollen. 

Johnsson och Lindgren (1999) lyfter kritik kring frågan om professionellt socialt arbete ur en 

annan synvinkel än den kritik som Meeuwisse och Sunesson (1998) lyfter. De menar att 

socialtjänstens byråkratiska och hierarkiska organisation, som styrs av lagar och 

administrativa regler, är ett hinder för ett professionellt socialt arbete. Detta då den anställda 

blir begränsad av den administrativa styrningen. Detta argument finner vi stöd för även i 

Freunds (2005) jämförande studie av attityderna till arbetet hos socialarbetare anställda i 

offentlig, privat och ideell sektor i Israel. Freunds studie visar att socialarbetare anställda i 

offentlig sektor är minst nöjda med sina jobb och detta härleder hon till offentliga 

organisationers byråkratiska utformning. Den byråkratiska utformningen får socialarbetarna 

att uppleva det svårt att förverkliga personliga professionella mål i sitt arbete. Även Dellgran 

& Höjer (2005a), som i en studie diskuterar relationen mellan privatisering och 

professionalisering i socialt arbete, lyfter att socionomer verksamma inom privata 

organisationer upplevs nöjdare med sina arbetsförhållanden än de som är anställda i offentliga 

verksamheter. Freunds (2005) studie har i framtagandet av ovanstående resultat genomförts 

med hjälp av enkäter. Att socialarbetare anställda inom offentliga organisationer är minst 

nöjda med sina jobb är ett intressant resultat i förhållande till vår studie då vi ska undersöka 

varför socionomer väljer att arbeta inom ideella organisationer. Det är intressant för att 

majoriteten av socionomerna i Sverige arbetar inom offentlig sektor. Vår studie fokuserar 

närmare på socionomernas beskrivningar av detta val och framtagandet av ett resultat kommer 

ske med hjälp av kvalitativa intervjuer, vilket ger en ny infallsvinkel och ett nytt bidrag till 

forskningen.  

2.2 Rörelse från offentlig sektor till ideell och privat sektor 

Flera studier visar på en rörelse från offentlig sektor till den privata och den ideella sektorn 

(Dellgran & Höjer 2005; Lundström 1995; Meeuwisse & Sunesson 1998; Johansson, 

Nordfeldt & Johansson 2015; Fazzi 2012; Hammare 2010). Dellgran och Höjer (2005) 

presenterar i sin artikel gällande privatisering av socialt arbete möjliga drivkrafter bakom den 

tilltagande privatiseringen av socialt arbete. Som individuell strategi för den enskilde 

socionomen kan det handla om ett sätt att få ökad handlingsfrihet, självständighet och kontroll 

över organiseringen av, och innehållet i, det egna arbetet. Högre status, högre grad av frihet 
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och större möjlighet att själv bestämma över sitt arbete är aspekter av den privata 

organisationen som framkommer av Dellgran och Höjers (ibid.) resultat. 

Utvecklingstendenserna inom kommunal byråkrati beskrivs som bland annat nedskärningar, 

en ökad ekonomisering och återkommande omorganisationer. Detta kan få som effekt att 

offentliganställda socionomer upplever sig begränsade i sin professionella kompetensutövning 

och sina utvecklingsmöjligheter och att den offentliga sektorn därmed förlorar anställda till 

privatiseringen. Dellgran och Höjer (ibid) undersöker inte rörelsen mot den ideella sektorn. 

Forskning som undersöker rörelsen från offentlig sektor till både ideell och privat sektor visar 

inte bara att socionomer rör sig från offentlig sektor till den privata och den ideella sektorn, 

utan även tjänsterna i sig förflyttas. Lundström (1995) har studerat den ideella sektorns roll i 

produktionen av välfärdstjänster. Sedan mitten av 1980-talet har intresset för den ideella 

sektorns möjligheter att komplettera, ersätta eller erbjuda alternativ till den offentliga sektorns 

välfärdsproduktion ökat. Det har från politiskt håll hävdats att den offentliga sektorn trängt 

undan den ideella sektorn och att ideella organisationer ska ha en mer framträdande position i 

det sociala arbetet. Meeuwisse och Sunesson (1998) menar att när offentlig sektor minskar sin 

produktion av välfärdstjänster förväntar den sig att ideell sektor ska överta offentliga 

omsorgsuppgifter och bli serviceleverantörer. Från offentlig sektors håll omvandlas då dess 

tidigare ovillkorliga stöd till ideella organisationer till en ersättning för bestämda tjänster. 

Ideella organisationers arbete betraktas mer och mer som en integrerad del av den kommunala 

socialpolitikens åtgärdsarsenal och offentliga och privata organisationsformer blandas till en 

ny typ av organisation. Nyare forskning av Johansson, Nordfeldt och Johansson (2015), som 

ger en överblick över ideella organisationers roller i välfärdssamhället, bekräftar den bild som 

Lundström (1995) och Meeuwisse och Sunesson (1998) presenterar av ideella organisationer 

som komplement till offentliga verksamheter. De framhåller även en risk i denna utveckling 

av ideella organisationer som komplement till offentlig verksamhet i det att de riskerar att 

förlora sin roll som självständig aktör, fri att uttala sig om socialpolitiken. I en annan studie av 

Hammare (2010) undersöks anställdas, uppdragsgivares och familjehemsvärdars bild av den 

ideella organisationen Credo. I denna studie berör han en regeringsskrivelse som kan tyckas 

vara motsägelsefull i relation till den risk som Johansson, Nordfeldt och Johansson (2015) 

tycker sig se. Regeringsskrivelsen betonar att ideella organisationers självständiga roll som 

opinionsbildare ska stärkas samtidigt som deras roll som utförare av välfärdtjänster ska växa. 

Ur Johansson, Nordfeldt och Johanssons (ibid.) perspektiv finns en risk att rollen som 

opinionsbildare begränsas om en organisation får en starkare roll som utförare av 

välfärdstjänster. Det kan tyckas vara motsägelsefullt i relation till den regeringsskrivelse som 

Hammare (2010) lyfter, då en växande roll som utförare av välfärdstjänster kan leda till en 

begränsad roll som fri aktör, snarare än en självständig roll som opinionsbildare.  

Den tidigare forskningen visar att det finns en rörelse både av tjänster och socionomer från 

offentlig till privat och ideell sektor. Det hittills mest beforskade området är socionomer som 

rör sig från den offentliga sektorn till den privata sektorn. Varför socionomer väljer att arbeta 

inom ideell sektor är mindre beforskat och det är därför av intresse att undersöka. Ingen av de 

studier som presenterats i detta avsnitt har varit en intervjustudie med den specifika 

yrkesgruppen socionomer. Denna studie bidrar således med ny kunskap och ett nytt 
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angreppssätt genom att den genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med socionomer. 

Forskningen som lyfts fram i detta avsnitt har också visat att det inte bara är socionomer utan 

också produktion och tjänster som har förflyttats från offentlig till privat och ideell sektor. Det 

är därför av intresse att undersöka vad socionomer anställda inom ideell sektor anser att den 

ideella sektorn fyller för funktion i det sociala arbetet.  

2.3 Socionomers motiv till att arbeta inom privat och ideell sektor 

Giffords (2003) studie undersöker organisatoriskt och professionellt engagemang bland 

socialarbetare anställda inom offentlig, privat respektive ideell sektor. Det framkommer i 

studien att socialarbetare anställda i privat och ideell sektor är mer engagerade i sitt arbete än 

socialarbetare anställda i offentlig sektor. Gifford menar att på grund av det sociala arbetets 

natur kan socialarbetare uppleva att deras professionella värderingar och organisationens 

utformning inte alltid är kompatibla. Gifford lyfter att det är den anställdas attityd till sitt 

arbete som avgör hens professionella engagemang och säger att organisatoriskt och 

professionellt engagemang är relaterat till en organisations utformning och jobbets attribut. 

Hultén och Wijkström (2006) har i sin studie undersökt hur personer i ledande befattningar 

med erfarenhet från offentlig, privat och ideell sektor ser på ideella organisationers särart och 

mervärde. De kommer fram till att arbetsmetoderna i ideella organisationer skiljer sig från de i 

andra typer av organisationer. Långsiktighet och visioner prioriteras framför ekonomisk 

vinning. Detta skulle kunna vara organisatoriska attribut som kan motivera yrkesverksamma 

att arbeta inom ideella organisationer och därför är resultatet av intresse för vår studie. 

Dellgran & Höjer (2005a) finner motiv så som en önskan efter ökad kontroll och autonomi, 

behov av utmaningar och förändring samt en efterfrågan av högre inkomst som relevanta för 

att en socionom väljer att söka sig till den privata sektorn.  

Som tidigare nämnts är anställda inom ideell och privat sektor mer nöjda med sina jobb 

(Freunds 2005; Dellggran & Höjer 2005a). Fazzi (2012) bekräftar detta i sin studie där han 

undersöker hur arbetsförhållandena skiljer sig åt för socialarbetare i offentlig och ideell sektor 

i Italien. Fazzi (ibid.) framhåller att den huvudsakliga förklaringen till att socionomer i ideell 

sektor är mer nöjda är att de i ideella organisationer har större möjligheter till 

självförverkligande, en delaktighet i hur organisationen bedriver sitt arbete och att de 

identifierar sig mer med organisationens mål. Fazzi (ibid.) menar att detta visar på att det är 

ett aktivt val att arbeta där för att arbetet går i linje med många socionomers värderingar, 

professionella intressen och det de anser vara grunden i socialt arbete; att försvara utsatta 

grupper, professionell självständighet och delaktighet i organisationen. Fazzis studie berör det 

som denna studie söker svar på, nämligen varför socionomer väljer att arbeta inom ideell 

sektor. Resultatet av Fazzis (ibid.) studie anses vara svårt att applicera på de svenska 

förhållandena då det italienska välfärdssystemet ser annorlunda ut än Sveriges. Hela 15 % av 

Italiens yrkesverksamma socialarbetare är anställda inom den ideella sektorn (ibid), att 

jämföra med Sveriges 3 % som även innefattar anställda i privata företag. Ingen liknande 

studie, fokuserad på socionomer, har återfunnits i Sverige och det tycks därför finnas en 

kunskapslucka kring detta som denna studie vill försöka fylla. 
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2.4 Yrkesroll   

Denna studie undersöker hur socionomer beskriver sin yrkesroll inom den ideella sektorn. 

Forskningen som presenteras nedan berör mestadels yrkesroll i relation till socialt arbete, men 

det förekommer även ett bidrag som berör yrkesroll i relation till skapandet av en 

professionell identitet. 

Olsson och Blomquist (2007) har i sin studie undersökt hur det är att vara anställd i en ideell 

organisation med vård- och omsorgsinriktning, de undersöker med andra ord inte specifikt 

anställda socionomer. Av deras studie samt Fazzis (2012) tidigare nämnda studie 

framkommer att anställda i offentlig sektor har liten möjlighet att påverka hur de arbetar 

medan anställda i ideell sektor är mer involverade i hur de organiserar sitt arbete. Socionomer 

och andra yrkeskategorier anställda i ideell sektor rapporterar en högre nivå av professionell 

självständighet till följd av att de upplever en större flexibilitet, frihet och eget ansvar. Det 

framkommer även att anställda i offentlig sektor har arbetsuppgifter som går i linje med den 

specifika yrkesbeskrivningen av en socialarbete inom en myndighet medan en socialarbetare i 

ideell sektor förväntas göra arbetsuppgifter av större variation. I ideella organisationer 

kännetecknas styrningen av att anställda uppmuntras vara delaktiga och de hierarkiska 

relationerna är mer avslappnade. Det framkommer att anställda i ideella organisationer ser sig 

själva som en del av organisationen i större utsträckning än anställda i offentlig sektor. 

Socialarbetare i offentlig sektor identifierar sig mer med sin professionella kategori medan 

anställda i ideell sektor identifierar sig mer med sin organisation. I ideella organisationer som 

ofta är mindre i storlek än offentliga verksamheter upplever de anställda att de får ett större 

personligt förtroende. Detta härrörs till att de anställda känner både varandra och sina chefer 

(Fazzi 2012; Olsson & Blomquist 2007). Olsson och Blomquist (2007) har undersökt 

anställda inom den ideella sektorn vilket då har innefattat andra yrkeskategorier och Fazzi 

(2012) undersöker förhållandena i Italien. Då en av denna studies frågeställningar vill besvara 

hur specifikt socionomer beskriver sin yrkesroll inom den ideella sektorn, och intervjuerna är 

med socionomer i Sverige, bidrar studien med ny kunskap. 

Trede (2012) skriver att professionell identitet är nära sammankopplad med den kontext den 

anställde befinner sig i och formad av tidigare erfarenheter och yrkestraditioner. Formandet av 

en professionell identitet handlar om att bli medveten om vad som är viktigast i sitt eget 

yrkesutövande, vilka värden och intressen som ligger till grund för de beslut den anställde tar. 

Professionalism och en upplevd professionell identitet är en förutsättning för att tänka och 

agera som en professionell. Leigh (2014) framhåller ett sätt att se på professionalisering som 

att en persons yrkesroll påverkas av den position de har tillförskaffat sig via utbildningen. Ett 

exempel på de privilegier som en person får på grund av sin position är att de får monopol på 

vissa kunskaper och möjligheter att göra vissa saker i egenskap av sin profession. De 

medverkande socionomerna i denna studie beskriver vad som för dem är viktigt i bedrivandet 

av socialt arbete och detta ställs i diskussionsdelen i relation till möjligheten att bedriva 

arbetet i den ideella sektorn så som de önskar. Vidare diskuteras utbildningens påverkan på 

socionomernas yrkesroll.  

Leigh (2014) undersöker i sin ovan nämnda studie hur en grupp socialarbetare i offentlig 

sektor i England konstruerar sin professionella identitet. Socialarbetare inom offentlig sektor 
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upplever en stor press och kontroll från sin arbetsgivare och samhället i hur de utövar sitt 

arbete. Det påverkar hur de har möjlighet att utföra sitt arbete och sättet på vilket de 

konstruerar sin identitet som socialarbetare. Ett genomgående tema i studien är att socialt 

arbete är mer än bara ett jobb. Det är en livsstil som går utanför yrkesutövandet och den 

privata och professionella identiteten kan därför komma att smälta samman till en enda 

identitet. För att mäta till vilken grad socialarbetares identitet som professionell 

omsorgsperson går in i deras personlighet i övriga delar av livet har Siebert och Siebert (2007) 

tagit fram ett mätinstrument som heter The Caregiver Role Identity Scale. Wu och Pooler 

(2014) har undersökt hur socionomers identitet som professionell omsorgsperson kan leda till 

påfrestningar och vilken roll god självkänsla och socialt stöd kan spela för deras välmående. 

Wu och Pooler (ibid.) har då använt sig av The Caregiver Role Identity Scale. På grund av 

intensivt engagemang i klienter, det faktum att de beslut socialarbetarna tar har en stor 

påverkan på deras klienters liv och pressen att möta de krav och förväntningar som klienterna 

har på dem, riskerar socialarbetare att överidentifiera sig med sin omsorgsroll. Det kan leda 

till att de förlorar greppet om andra viktiga aspekter av sitt liv. Författarna framhåller i studien 

att det är viktigt att särskilja yrkesrollen från den privata rollen. Att särskilja dessa roller är till 

fördel för socialarbetarens egna välmående samtidigt som det ökar deras förmåga att utföra ett 

bra jobb gentemot klienterna. Leigh (2014) och Wu & Pooler (2014) beskriver vikten av att 

särskilja den professionella yrkesrollen och den privata rollen för anställda i den offentliga 

sektorn. Eftersom vår studie fokuserar på socionomer i den ideella sektorn är det av relevans 

att undersöka om socionomerna beskriver detta fenomen, det vill säga svårigheten att särskilja 

den professionella yrkesrollen från den privata rollen. Det har inte tidigare undersökts. 

2.5 Sammanställning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att det finns en del utforskat kring socionomer som väljer att gå 

från den offentliga sektorn till den privata sektorn (se Dellgran & Höjer 2005; Dellgran & 

Höjer 2005a). Betydligt mindre utforskat är socionomer som väljer att arbeta inom den ideella 

sektorn och varför de väljer att arbeta där. Det finns en italiensk studie (Fazzi 2012) som 

jämför socionomers arbetsförhållanden i offentlig och ideell sektor, men då Italiens ideella 

sektor är mer utbyggd än Sveriges är den studiens resultat svåra att applicera på svenska 

förhållanden. Specifik forskning gällande socionomer som arbetar inom ideell sektor i Sverige 

har inte återfunnits. Vi finner det därför vara av intresse att lyfta fram dessa socionomer och 

varför de väljer att arbeta i ideell sektor. Den tidigare forskningen visar även på hur vissa 

socionomer kan komma att känna sig begränsade i sin professionella yrkesroll inom den 

offentliga sektorn (Dellgran & Höjer 2005; Dellgran & Höjer 2005a; Johnsson & Lindgren 

1999; Freund 2005; Gifford 2003; Leigh 2014). Det vore därför av intresse att undersöka hur 

socionomer beskriver den ideella sektorn som arbetsplats och deras yrkesroll inom den ideella 

sektorn. Forskning har visat att det bland anställda inom ideella organisationer kan utläsas 

finnas ett visst motstånd och en distansering till ett professionellt socialt arbete (Hammare 

2013). Hammares (ibid.) undersökning kan inte härledas till utbildade socionomers syn på 

kunskap då undersökningen inte fokuserar specifikt på yrkesgruppen socionomer. Vår studie 

fyller därför en funktion, då den undersöker socionomers perspektiv på den professionella 

kunskapen. Ingen av den presenterade forskningen, med undantag för Fazzis (2012) studie, 

har genomförts med kvalitativa intervjuer med den specifika gruppen socionomer. Wu och 
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Poolers (2014) studie undersöker vikten av att särskilja den professionella yrkesrollen från 

den privata rollen bland socialarbetare som arbetar i offentlig sektor. Då vår studie fokuserar 

på socionomer inom den ideella sektorn och deras beskrivning av sin yrkesroll kan denna 

studie bidra med ny kunskap om hur socionomer beskriver den eventuella förekomsten av 

samma fenomen i ideell sektor. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 
I denna del presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för analysen av studiens 

resultat. Först beskrivs Svenssons, Johnssons och Laanemets (2008) teori om de fyra 

idealtyperna för organiseringsprinciper. Därefter förklaras rollteori och de begrepp inom 

teorin som används i denna studie. Avslutningsvis förklaras begreppet professionalisering och 

hur det begreppet kommer att användas i diskussionen kring studiens resultat. 

3.1 Idealtyper för organiseringsprinciper  

Då en av uppsatsens frågeställningar vill besvara hur socionomer beskriver sitt val att arbeta 

inom den ideella sektorn används Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teori om 

organiseringsprinciper. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att de administrativa 

och tankemässiga ramar som finns i en verksamhet påverkar vad anställda har möjlighet att 

göra i socialt arbete (ibid.). Organiseringsprinciper är det som anställda i en verksamhet 

samlas kring och har som utgångspunkt för det sociala arbetet de utför (ibid.) Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) beskriver en organisations organiseringsprinciper som 

avgörande för vad en representant för en organisation kan göra. Dessa organiseringsprinciper 

utgår från idealtyper, som är beskrivningar av fenomen i sin renodlade form, men som i 

verkligheten inte finns i denna rena form. De fyra organiseringsprinciperna är således inte 

tydligt avgränsade från varandra i verkligheten och de kan finnas parallellt i en och samma 

organisation. Svensson, Johnsson och Laanemets (ibid) visar på fyra olika principer som 

socialt arbete kan organiseras utifrån; självhjälpsidealet, behandlingsidealet, filantropiidealet 

och byråkratiidealet. Denna teori passar bra för studien då socialt arbete kan bedrivas på olika 

sätt och det är av intresse för studien att se om intervjupersonernas beskrivningar av hur de 

ideella organisationerna är organiserade stämmer överens med hur de beskriver att socialt 

arbete ska bedrivas. Nedan följer en beskrivning av organiseringsprinciperna. 

Självhjälpsidealets handlingar är affektiva och bygger på att socionomen gör det som känns 

rätt. Det är ett mål i sig att göra något och människor samlas utifrån att en grupp delar en 

erfarenhet. Professionella faktorer som till exempel utbildning och kompetens är irrelevanta. I 

självhjälpsidealet är alla lika, det är symmetriska relationer och det skapas en gemensam 

målbild grundad i samhörighet och ömsesidighet. Det finns en strävan efter att tillsammans 

göra någonting åt ett problem som alla har en erfarenhet av. En socionom kan alltså inte 

enbart utifrån rollen som socionom verka enligt självhjälpsidealet, socionomen ska däremot 

kunna initiera och möjliggöra självhjälpsgrupper och möjliggöra för andra (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008).  

Behandlingsidealets handlingar är målrationella. Behandlingen ska leda någonstans och det 

ska bli en förändring och förbättring. Hjälparen är expert på metoden och den som får hjälpen 

har sökt sig till den. Metoden står i fokus i behandlingsidealet. När metoden står i fokus för 

det sociala arbetet blir arbetets utförande i centrum. Inom behandlingsidealet får socionomen 

möjlighet att skapa förtroende och autonomi. På så vis kan socionomen skapa en tydlig 

yrkesroll som expert (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

Filantropiidealets handlingar är värderationella och har godheten i fokus. Idealet grundar sig i 

att det finns en vilja att göra gott. Frivilligt socialt arbete är den klassiska bilden av filantropi. 
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Organisering sker kring en viss fråga, men det är inte alltid frågan i sig som styr arbetet. Det 

är hjälparens behov som styr arbetet och hur de behövande ska få hjälp. Filantropin återfinns 

även i professionaliserade organisationer. Ett exempel är familjerådgivning som enbart 

erbjuds på dagtid, trots att den behövande ofta arbetar dagtid och måste ta ledigt från arbetet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). I filantropiidealet är det hjälparens behov som 

influerar hur verksamheten organiseras och den behövande är i underläge. Medan en 

socionom i behandlingsidealet skapar en position genom att relatera till andra 

yrkesverksamma skapar socionomen i filantropiidealet sin position i relation till den 

behövande (ibid.).  

Byråkratiidealets handlingar är traditionella och bygger på förutsägbarhet och överskådlighet. 

Regler, riktlinjer och överenskommelser bestämmer vad som är rätt och riktigt handlande. 

Rättigheter ska tillgodoses och skyldigheter uppfyllas. De som behöver hjälp ska få det av de 

anställda tjänstemännen. Handlingsutrymmet är begränsat av regelverk men det finns till viss 

del rum för flexibilitet då lagarna inom det sociala arbetets fält ger utrymme för tolkning. 

Målet är att variationen ska vara så liten som möjligt och arbetet ska utgå från vetenskapliga 

metoder och beprövad erfarenhet. En behövande ska veta vad som kan erbjudas av 

tjänstemannen och få det som den har rätt till. Offentliga organisationers sociala arbete 

präglas i stor utsträckning av denna idealtyp (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

Organiseringsprinciperna blir en del i en organisations identitet och olika organisationer 

lägger vikt vid olika aspekter vilket möjliggör olika former av socialt arbete. En yrkesverksam 

socionom kan jämföra vad hen värderar som viktigt i socialt arbete och vad hen har för ideal 

med de organiseringsprinciper som styr arbetet i olika typer av organisationer (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). I uppsatsens diskussionsdel relateras socionomernas 

beskrivningar av val av arbetsplats och deras beskrivningar av vad som är viktigt i hur socialt 

arbete bedrivs till de fyra organiseringsprinciperna. Överensstämmer socionomernas 

beskrivningar av hur socialt arbete ska bedrivas med deras val av arbetsplats? 

3.2 Rollteori och yrkesroll 

Den andra av uppsatsens frågeställningar handlar om hur socionomer beskriver sin yrkesroll 

inom den ideella sektorn. I denna del förklaras begreppet yrkesroll utifrån rollteori. Begrepp 

som är centrala inom rollteori och som är relevanta för denna studie är; roll, position, 

förväntningar, beteende, formell yrkesroll, informell yrkesroll och rollupplösning (Trost & 

Levin, 2010; Lenéer-Axelson & Thylefors 2005).  

Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) tar sin utgångspunkt i sociologen Vilhelm Auberts 

definition av begreppet roll när de beskriver yrkesroll. Aubert definierar roll på följande sätt: 

”Roller är summan av de normer och förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller 

position” (ibid. s.83). Trost och Levin (2010) förklarar rollteorins centrala begrepp närmare 

och beskriver begreppet roll som att det syftar till den process som skapas då förväntningar 

riktas mot en individ i en viss position. Individen beter sig då i förhållande till rollen, även om 

hen inte nödvändigtvis följer de förväntningar som är riktade mot positionen.  
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Begreppet position syftar till att vi alla är medlemmar i en grupp och att vi alla har en viss typ 

av medlemskap. En position förutsätter att det finns andra positioner. Exempelvis kan inte 

positionen ”mamma” finnas utan att positionen ”barn” finns. På de arbetsplatser uppsatsen 

studerar finns det positioner som chefer, anställda samt i de flesta fall volontärer. En individ 

innehar i verkligheten flera positioner och har skilda förväntningar på sig. Positioner 

förändras och då kan också förväntningarnas innehåll komma att förändras (Trost & Levin 

2010). 

Begreppet förväntningar syftar till de normer eller regler för hur en person ska bete sig, som 

riktas mot en viss position (Trost & Levin 2010). Det handlar om de förväntningar som 

individen har på sig själv, förväntningar som andra personer eller en organisation har på 

individen, individens uppfattning om vilka förväntningar andra har och hens egna 

förväntningar på andra (ibid.). På en arbetsplats handlar förväntningar på olika yrkesroller om 

deras status inom organisationen och om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och på vilket 

sätt (Lenéer-Axelson & Thylefors 2005). Det viktigaste är dock inte hur förväntningarna ser 

ut, utan mer hur de uppfattas av individen som dessa förväntningar riktar sig mot. De 

förväntningar som tillfaller en viss position kan vara väldigt tydliga; till exempel lagar, 

yrkesetiska föreskrifter eller befattnings- och uppdragsbeskrivningar (ibid.). Förväntningarna 

kan också vara mer diffusa och något som alla känner till men som inte finns konkret 

nedskrivet (Trost och Levin 2010). De tydliga, dokumenterade förväntningar som finns på en 

viss position kan sägas vara en del av vad Lenéer-Axelsson och Thylefors (2005) kallar för 

formell yrkesroll, medan de mer diffusa förväntningarna kan sägas ingå i den informella 

yrkesrollen. Den formella yrkesrollen grundläggs i och med yrkesutbildningen och personer i 

arbetslivet förväntas infria de formella förväntningar som finns på deras yrkesroll. Formella 

yrkesroller i en organisation är ett sätt att se till att verksamhetsmål nås och förväntningarna 

på olika yrkesroller handlar om vem som gör vad på arbetsplatsen. Det finns, trots olika 

yrkesrollers formalitet, ett frihetsutrymme för många yrkeskategorier att själva forma sin roll 

eftersom verksamheter kan vara utformade på olika sätt och yrkesbeteckningar inte alltid utåt 

sett är fullständigt beskrivande för vad personen i praktiken utför för arbetsuppgifter (ibid.). 

Inte minst “socionom” är en yrkesbeteckning som kan innehålla många olika typer av 

yrkesroller som inte framgår av den övergripande yrkesbeteckningen (ibid.). 

De informella yrkesrollerna skapas utifrån normer, traditioner och behov i olika sammanhang 

och ger ett större handlingsutrymme, även om de kan sägas basera sig på stereotyper, som att 

en domare exempelvis förväntas vara en bestämd person som inte är rädd för att ta konflikter 

(Lenéer-Axelson & Thylefors 2005). 

Begreppet beteende syftar till vad en individ gör, tänker och säger. Hur en individ beter sig 

står i relation till hur andra individer beter sig eller hur individen tror att andra individer 

kommer att bete sig (Trost & Levin 2010).  

Lenéer-Axelsson och Thylefors (2005) nämner rollupplösning när de talar om täta 

arbetsgrupper. Rollupplösning är en möjlig följd av kravet på flexiblare organisationer och 

innebär att en arbetsgrupp inom en organisation, på basis av demokrati och helhetssyn, delar 

på i princip alla arbetsuppgifter oberoende av vilket grundyrke gruppens olika medlemmar 
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har. För att undvika laddade frågor om status, hierarki och lönesättning rör sig de anställda in 

på varandras traditionella revir, vilket enligt Lenéer-Axelsson och Thylefors (ibid.) leder till 

att en av förtjänsterna med att arbeta i team och en grupp sammansatt av olika kompetenser 

går förlorad. 

Begreppen roll, position, förväntningar, beteende, formell yrkesroll, informell yrkesroll och 

rollupplösning används i diskussionen av resultatet för att besvara hur socionomer beskriver 

sin professionella yrkesroll inom den ideella sektorn. 

3.3 Professonalisering 

Johnsson & Lindgren (1999) menar att begreppet professionalisering främst används som en 

beskrivning för hur en yrkesgrupp införskaffar sig professionell status. Processen inbegriper 

en strävan mot specialisering och att yrket utvecklar en specifik kunskap som anses nyttig av 

samhället. Begreppet kan också användas för att beskriva hur en individ socialiseras in i en 

yrkesroll. Professionalisering kan alltså syfta både till socionomyrket i stort, då socialt arbete 

har utvecklat egen forskning och specifik kunskap, samt den specifika socionomens process 

till att bli professionell som denne därefter kan agera självständigt efter utifrån sin roll som 

expert (ibid.). 

I resultat- och diskussionsdelen av studien kommer intervjupersonernas beskrivningar av 

innebörden och vikten av professionalitet i deras arbete att tydliggöras, det vill säga hur 

socionomerna kan agera utifrån den roll som socionomutbildningen har givit dem. 

Professionaliseringsbegreppet används i diskussionsdelen för att relatera intervjupersonernas 

beskrivningar av professionalitet till ovanstående förklaring av professionaliseringsbegreppet.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras det metodologiska angreppssätt som använts vid genomförandet av 

studien. Datainsamling och urval redogörs för och det diskuteras varför de valda metoderna är 

lämpade för denna studie. Kapitlet behandlar därefter transkribering av insamlat material och 

studiens valda analysmetod. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt de 

forskningsetiska principer som tagits i beaktande under arbetet med uppsatsen.  

4.1 Metodologiskt angreppssätt 

I denna studie tillämpas kvalitativ metod i form av intervjuer med socionomer anställda på 

olika ideella organisationer. Studiens syfte är att ge en bild av vad det innebär att arbeta som 

socionom inom ideell sektor, utifrån socionomer anställda i ideella organisationers 

beskrivningar. Kvalitativ forskning studerar den sociala verkligheten och menar att den är i 

ständig förändring och att individen är med och skapar denna förändring (Bryman 2011). I 

enlighet med detta utgår vi från varje socionoms egen berättelse och det är dennes 

beskrivningar som står i fokus. Kvalitativ metod är därför det bäst lämpade 

tillvägagångssättet. Genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att nå socionomernas 

beskrivningar kring den ideella sektorn; beskrivningar som inte varit möjliga att nå i samma 

utsträckning genom kvantitativ metod. Om studien hade genomförts med hjälp av exempelvis 

en kvantitativ enkät hade intervjupersonen varit mer styrd av studiens frågeställningar och 

intervjupersonen hade inte i samma utsträckning kunnat betona vad som är viktigt för just hen 

att lyfta. Genom valet av kvalitativ metod gavs intervjupersonerna utrymme att utförligt 

beskriva varför de valt att arbeta inom den ideella sektorn och beskriva sin professionella 

yrkesroll som socionom i den ideella sektorn.  

4.2 Datainsamling och urval 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod i studien. Vi 

har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då intervjuerna syftat till att beröra 

flera typer av områden. De områden vi velat beröra är härledda ur studiens teoretiska och 

begreppsliga referensram. Dessa områden är Val av arbetsplats, Yrkesroll och 

Professionalisering. Intervjupersonerna har haft möjlighet att utforma sina svar öppet och det 

har inte funnits ett behov av att ta intervjufrågorna i en särskild ordning. Semistrukturerade 

intervjuer är flexibla och tonvikten ligger på det intervjupersonen upplever som viktigt och 

relevant (Bryman 2011). För denna studie innebär det att intervjupersonerna har haft utrymme 

att själva beskriva deras val att arbeta inom den ideella sektorn och hur den professionella 

yrkesrollen som socionom i den ideella sektorn kan se ut. Ytterligare en anledning till att 

semistrukturerade intervjuer använts i denna studie är att intervjupersonerna arbetar inom 

olika organisationer och ett visst mått av struktur har varit nödvändigt för att underlätta 

jämförelsen dem emellan i uppsatsens analysdel. Det var alltså viktigt att det fanns en struktur 

så att liknande områden berördes, samtidigt som det var viktigt att det fanns en öppenhet i 

intervjuerna för att intervjupersonerna skulle kunna beskriva dessa områden ur sitt perspektiv.  

En intervjuguide utformades (se bilaga 1). Det viktiga vid utformandet av en intervjuguide till 

en semistrukturerad intervju är att frågorna är utformade så att intervjuerna är flexibla, så att 

vi som forskare kan få information om intervjupersonernas sätt att beskriva sin verklighet. Det 
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ska finnas utrymme i frågeställningarna för alternativa idéer eller synsätt att uppkomma under 

intervjun (Bryman 2011). Vi som forskare har med semistrukturerade intervjuer haft 

möjlighet att ställa frågor utöver dem som ingår i den intervjuguide vi i förväg utformat, för 

att ytterligare undersöka något som intervjupersonerna sagt (ibid). Med detta i åtanke samt 

uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram utformades en intervjuguide bestående av 

frågor gällande (1) val av arbetsplats, (2) yrkesroll samt (3) professionalisering av socialt 

arbete. 

Vid urvalet av intervjupersoner har “purposive sampling” använts, vilket innebär att 

intervjupersonerna valts ut baserat på deras förmåga att ge oss den typ av information vi söker 

i vår studie (Padgett 2008). I den här studien gjordes urvalet baserat på kriterierna att 

personerna skulle vara utbildade socionomer och anställda som avlönade socionomer inom en 

ideell organisation. I valet av vilka organisationer som kontaktats har vi utgått från 

Lundströms och Wijkströms (1997) definition av ideella organisationer därför att den 

stämmer väl överens med vår förförståelse av vad en ideell organisation är. Organisationer 

som uppfyller följande fem kriterier kan enligt Lundström och Wijkström (ibid.) sägas tillhöra 

kategorin “ideella organisationer”; 

- Organisationen ska vara formell 

- Organisationen ska vara privat 

- Organisationen ska inte dela ut sitt ekonomiska överskott 

- Organisationen ska vara självstyrande 

- Organisationen ska ha inslag av idealitet 

Efter beslut att genomföra intervjuer formulerades ett missivbrev (se bilaga 2). Missivbrevet 

mailades ut till ett flertal ideella organisationer där vi visste, alternativt föreställde oss, att 

minst en socionom var anställd. 26 organisationer kontaktades och nio personer tackade ja till 

att delta i studien. De resterande organisationerna tackade nej, hade ingen socionom anställd 

eller besvarade inte förfrågan. De organisationer som svarade att de hade socionomer 

anställda och som var intresserade av att delta i studien kontaktades vidare för 

överenskommelse om tid för intervju. I så stor utsträckning som möjligt har vi bägge varit 

närvarande vid varje intervjutillfälle. Detta med anledning av att vi haft ett intresse i att 

närvara vid samtliga av studiens intervjuer. En fördel med att vara två som har visat sig under 

intervjuerna är att den som inte har primärt ansvar för den aktuella intervjun har möjlighet att 

föra stödanteckningar för att komplettera ljudupptagningen samt ställa följdfrågor på 

intervjupersonens svar. Det diskuterades om bådas närvaro skulle påverka intervjupersonerna 

negativt men samtliga intervjupersoner var positiva till att vi båda skulle närvara vid 

intervjun.   

Trots att det framgick av missivbrevet att intervjupersonerna skulle vara utbildade socionomer 

visade sig en av intervjupersonerna vid intervjutillfället ha en annan utbildning. Då personen 

besatt en utbildning, samt hade varit ideellt aktiv och även arbetat avlönat under en lång tid 

inom dennes organisation, som bedriver socialt arbete, togs beslutet att hen trots detta kunde 

medverka i studien. Denna intervjupersons svar/beskrivningar vad gäller yrkesroll tas i 

beaktande med försiktighet i den del av analysen som rör yrkesroll.  
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De organisationer som deltar i studien består av en biståndsorganisation som arbetar med 

internationellt arbete, en verksamhet som arbetar med hemlöshet, en kvinnoorganisation, två 

brottsofferjourer, två kvinnojourer samt en verksamhet som arbetar med uppsökande och 

stödjande arbete mot människor med psykisk ohälsa eller missbruksproblem.  

Nedan presenteras intervjupersonerna kortfattat, däremot framgår det inte vilken organisation 

intervjupersonerna arbetar inom. Anledningen till detta är att det är få socionomer som arbetar 

inom organisationerna och det skulle vara svårt att bevara intervjupersonernas anonymitet om 

en mer ingående beskrivning gjordes. Det anses för analysen inte heller vara viktigt att veta 

vilken organisation de tillhör och därför bedöms inte denna avvägning vara av skada för 

uppsatsen. Eftersom alla som tackade ja till att delta i studien var kvinnor används 

fortsättningsvis pronomenet hon.  

IP1 - har varit anställd inom sin organisation i sex år, som utexaminerad socionom i fyra 

månader. Hon har inte haft några tidigare anställningar inom socialt arbete.  

IP2 - har varit anställd inom sin organisation i drygt två och ett halvt år, som socionom i drygt 

ett år. Hon har tidigare erfarenheter av socialt arbete och då främst inom äldreomsorgen. Hon 

har arbetat i drygt tio år med socialt arbete, varav sju år avlönat.  

IP3 - har varit anställd inom organisationen i lite mer än ett år och har varit utbildad socionom 

lika länge. Hon har tidigare erfarenhet av socialt arbete och har då arbetat som 

behandlingsassistent på HVB-hem, som personlig assistent, ledsagare samt vårdbiträde.  

IP4- har arbetat inom sin organisation i drygt sex år. Hon har arbetat som socionom i 30 år 

och har då arbetat på Posten med ansvar för rehabilitering, rekrytering och utbildning.  

IP5 - är inte socionom, utan utbildad behandlingsassistent och församlingspedagog. Hon har 

varit anställd i organisationen i tretton år och innan det arbetat i kyrkan med barn- och 

ungdomsgrupper och kvinnor och på behandlingshem för missbrukare, i alla jobb med 

specifik inriktning mot kvinnor.  

IP6 -  har arbetat som socionom i elva år. Hon har arbetat alla sina år som utbildad socionom 

inom sin nuvarande verksamhet.  

IP7 - är generalsekreterare för organisationen. Hon har arbetat inom organisationen i fem år, 

då hon startade organisationen. Hon har varit socionom i drygt åtta år, tidigare erfarenhet av 

socialt arbete är att hon har arbetat som ansvarig sjukhuskurator. 

IP8 - har varit anställd i organisationen i ca fyra år. Hon har arbetat med socialt arbete hela 

sitt yrkesliv och har innan denna anställning arbetat med barnomsorg, i skola, inom 

äldreomsorg och med missbruksvård. 

IP9 - har varit anställd inom organisationen i sexton månader och varit examinerad socionom 

i drygt två år. Hon har innan sin nuvarande anställning arbetat med socialt arbete i ett år; inom 

socialpsykiatrin och som kurator på en vuxenskola.  
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Intervjupersonerna fick bestämma tidpunkt, inom en tidsram på tre veckor, samt en passande 

plats för intevjun. Med undantag för en intervju hölls intervjuerna på socionomernas 

arbetsplats. Den avsatta tiden för intervju var flexibel, men i missivbrevet informerades 

organisationerna om att intervjuerna beräknades ta 45-60 minuter. Med undantag för en 

intervju, som blev längre, genomfördes intervjuerna inom den beräknade tiden.  

4.3 Transkribering 

För att kunna vara uppmärksamma på allt som intervjupersonerna säger och för att kunna 

följa upp intressanta saker som intervjupersonerna berättar utan distraktioner, har intervjuerna 

spelats in i sin helhet som ljudupptagning. Efter datainsamlingen transkriberades intervjuerna. 

Vid intervjuer där vi inte båda har deltagit transkriberades materialet av den som genomförde 

intervjun.  

4.4 Analysmetod 

Nedan presenteras den analysmetod som har valts för att analysera det insamlade materialet;  

den kvalitativa innehållsanalysen.  

Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys tolkades socionomernas berättelser och gemensamma 

teman eftersöktes, som skulle komma att svara till vårt syfte: att ge en bild av vad det innebär 

att arbeta som socionom inom ideell sektor, utifrån socionomer anställda i ideella 

organisationers beskrivningar. 

Graneheim och Lundman (2004) som skrivit om kvalitativ innehållsanalys beskriver ett 

tillvägagångssätt som kan användas i analysprocessen, vilket vi valde att delvis använda oss 

av. Efter att intervjuerna transkriberats har dessa lästs igenom ett flertal gånger för att skapa 

en helhetsbild av materialet. Därefter delades intervjuerna upp i domäner som rör specifika 

områden, områden som inte kräver speciellt mycket tolkning. Då studien genomförts med 

semistrukturerade intervjuer, som utgått från en intervjuguide indelad i tre områden baserade 

på studiens teoretiska och begreppsliga referensram, (1) val av arbetsplats, (2) yrkesroll samt 

(3) professionalisering av socialt arbete, är dessa olika områden våra domäner. Domänerna är 

därigenom teoretiskt definierade. 

Nästa steg i analysprocessen var att finna meningsenheter. Graneheim & Lundman (2008) 

beskriver detta som ord, meningar och stycken av text som genom sitt innehåll och 

sammanhang hör ihop. Detta har gjorts genom att med hjälp av färgade överstrykningspennor 

markera de delar av materialet som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Dessa 

meningsenheter har kondenserats för att göra texten kortare och mer lätthanterlig (ibid.). Detta 

skede har gjorts med hjälp av post it-lappar som sorterats in under ett första utkast av 

kategorier baserade på den intervjuguide (se bilaga 1) som legat till grund för intervjuerna. En 

intervjuguide kan ses som en kategorisering som har gjorts på förhand, genom att 

intervjuguiden har innehållit ämnen som ska beröras under intervjun (Jacobsen 2007). Dessa 

kategorier tas fram mot bakgrund av tidigare forskning eller teoretiska antaganden. Så har 

skett i denna studie. Jacobsen (ibid.) skriver att det i öppna intervjuer alltid kommer fram 

oväntade data som innebär att nya kategorier skapas och tidigare kategorier i intervjuguiden 

förkastas. Vissa i förväg framtagna kategorier förkastades under analysprocessen och nya 
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kategorier trädde fram utifrån materialet i denna studie. De kondenserade meningsenheterna 

kodades sedan och dessa koder ledde fram till de slutgiltiga kategorierna, där ytterligare 

kategorier förkastades och vissa sammanfördes till en ny kategori.  

Det sista steget i analysprocessen var att hitta teman. Ett tema fungerar som en tråd som 

skapar en underliggande mening genom meningsenheterna, koderna eller kategorierna 

(Graneheim & Lundman 2004). I denna studie har två teman, som i hög grad motsvarar 

studiens frågeställningar, framkommit; Ideella sektorn som arbetsplats för socionomer och 

Socionomers yrkesroll i den ideella sektorn, vilka vi kommer att återkomma till i 

resultatdelen. 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara både deduktiv och induktiv. En deduktiv ansats innebär att 

en analys utförs utifrån en i förväg utarbetad mall, modell eller teori medan en induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av texter. Dessa texter kan till exempel vara berättelser 

och beskrivningar av olika fenomen och upplevelser (Graneheim & Lundman 2008). Då vår 

intervjuguide som ligger till grund för datainsamlingen är utformad utifrån studiens teoretiska 

och begreppsliga referensram samt tidigare forskning, är resultatdelen av uppsatsen till viss 

del präglad av en deduktiv ansats. Dock gör vi en förutsättningslös analys av det insamlade 

materialet, vilken är av en mer induktiv karaktär, för att låta materialet tala för sig självt. 

Uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram berörs därför inte i resultatdelen, utan 

relateras till resultatet först i diskussionsdelen.  

För att se exempel på kodschema som har använts se bilaga 3. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) beskriver två typer av reliabilitet i kvalitativ forskning. Extern reliabilitet 

syftar till i hur stor utsträckning en undersökning kan replikeras. Det är svårt att applicera på 

en kvalitativ studie för att det inte går att replikera den exakta sociala miljön och de sociala 

betingelser som gäller i den första studien. Om denna studie skulle replikeras med andra 

organisationer och intervjupersoner skulle resultatet kunna bli ett annat. Om studien skulle 

replikeras med samma organisationer och samma intervjupersoner en tid efter denna studie 

skulle resultatet ändå kunna komma att bli ett annat, då både organisationerna och individerna 

kan komma att utvecklas till tillfället för den eventuella uppföljningsstudien. Intern reliabilitet 

handlar om att forskarna i ett forskarlag är överens om hur de tolkar det de ser och hör i sin 

undersökning (ibid.). Intern reliabilitet har genomsyrat uppsatsarbetet då vi samarbetat i 

analysprocessen och skapat en gemensam förståelse för hur vi har tolkat intervjuerna. Genom 

att vi båda deltagit i majoriteten av intervjuerna och läst igenom samtliga transkriberade 

intervjuer flertalet gånger är båda insatta i materialet. Detta har i analysprocessen underlättat 

den ständiga dialogen kring framtagandet av det slutgiltiga, kondenserade materialet.  

Bryman (2011) tar upp två typer av validitet. Intern validitet innebär att forskarens 

observationer och de begrepp och teorier hen använder sig av stämmer väl överens. Det kan 

vara svårt för oss som forskare att vara objektiva i relation till den interna validiteten, men vi 

anser att intervjuer som insamlingsmetod är mest relevant i relation till vårt syfte. I en 

enkätstudie hade det varit svårare att nå den kunskap vi söker. I en enkätstudie skulle 
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intervjupersonernas beskrivningar inte framkomma lika tydligt och det skulle därför inte vara 

möjligt att analysera hur de beskriver sin yrkesroll inom den ideella sektorn och deras val att 

arbeta inom den. Utan samtal med intervjupersonerna skulle inte beskrivningarna framgå. De 

teorier och begrepp som presenterades under teoriavsnittet har till stor del kunnat appliceras 

på studiens resultat och de delar av teorin som inte varit relevanta i relation till resultaten har 

inte använts. Detta redogörs för i diskussionsavsnittet. Extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Då studiens 

intervjupersoner är anställda på olika organisationer ökar möjligheten att kunna generalisera 

våra resultat till den ideella sektorn i stort. Det är samtidigt ett litet urval av personer, vilket 

gör generaliserbarheten mindre. Studien fokuserar på en specifik yrkesgrupp, socionomer, och 

resultaten kan därför inte antas gälla övriga yrkesgrupper verksamma inom ideell sektor.  

4.6 Etisk reflektion 

Studien följer Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav för individskydd inom 

forskning. Nedanstående redogörelse för de forskningsetiska principerna bygger direkt på 

Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002).  

Informationskravet har uppfyllts genom att alla intervjupersoner som deltagit i studien 

informerats om studiens syfte i det missivbrev som skickades ut till alla organisationer vid 

förfrågan om deltagande (se bilaga 2). Intervjupersonerna och organisationerna har upplysts 

om vår studies syfte och varför just de fått en förfrågan om att delta. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien bestämmer över sin egen medverkan. 

Samtycke inhämtades från samtliga intervjupersoner innan deras medverkan och de har 

informerats om att de när som helst under studiens gång haft möjlighet att avbryta sin 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de deltagande i undersökningen ska ges 

största möjliga konfidentialitet. Uppgifter gällande deltagarna har förvarats så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Vi har i studien avidentifierat intervjupersonerna. Vi presenterar 

de typer av organisationer som socionomerna arbetar inom men namnger dem inte, det går 

inte heller att härleda socionomernas svar till en specifik organisation. Ideella organisationer 

är ofta beroende av finansiering och det kan föreligga risk att en informants eventuellt 

negativa upplevelser av organisationens finansiärer kan komma att skada relationen dem 

emellan. På liknande sätt föreligger även en risk för att organisationens samarbetspartners 

eller den egna organisationen är negativt inställda till intervjupersonernas medverkan i 

studien. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som har samlats in om de enskilda personerna endast får 

användas för forskningsändamål. De uppgifter vi inhämtat i våra intervjuer används endast till 

vår studie, ingenting annat.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av analysen av de genomförda intervjuerna. Syftet med 

denna studie är att ge en bild av vad det innebär att arbeta som socionom inom ideell sektor, 

utifrån socionomer anställda i ideella organisationers beskrivningar. Resultatdelen är indelad i 

två huvudteman. Det första temat är Ideella sektorn som arbetsplats för socionomer, som 

handlar om vad intervjupersonerna beskriver som viktiga aspekter för bedrivande av socialt 

arbete, socialt arbete inom ideella organisationer och den ideella sektorns funktion i socialt 

arbete. Det andra temat är Socionomers yrkesroll i den ideella sektorn. Detta tema handlar om 

ett stort eget ansvar som en aspekt av att arbeta som socionom i ideell sektor, yttre 

förväntningar som intervjupersonerna beskriver finns utifrån att de har den utbildning de har, 

socionomexamens påverkan på yrkesrollen och möjligheterna att utforma den egna 

yrkesrollen.  

5.1 Ideella sektorn som arbetsplats för socionomer  

Under detta tema redovisas resultat för det som berör en av studiens frågeställningar; hur 

beskriver socionomer sitt val att arbeta i den ideella sektorn?  

Kategorier som framkommit under analysen av intervjupersonernas beskrivningar av den 

ideella sektorn och socialt arbete, är vad de anser är viktiga aspekter för att bedriva socialt 

arbete, socialt arbete inom ideella organisationer och ideella sektorns funktion inom socialt 

arbete. Dessa kategorier ger en överblick av intervjupersonernas beskrivningar av den ideella 

sektorn som arbetsplats för en socionom. Att valet gjorts att redovisa för vad 

intervjupersonerna beskriver som viktiga aspekter för att bedriva socialt arbete under detta 

tema är för att kunna dra paralleller mellan hur socionomerna beskriver ideell sektor som 

arbetsplats och vad de värderar som viktigt i hur socialt arbete bedrivs. Denna koppling görs i 

diskussionskapitlet. 

5.1.1 Viktiga aspekter för att bedriva socialt arbete  

Då en av studiens frågeställningar berör varför socionomer väljer att arbeta inom ideell sektor 

var det av relevans att ta reda på vad som är viktigt för intervjupersonerna när de bedriver 

socialt arbete. Det framkommer tydliga mönster i materialet för vad som är viktigt för 

intervjupersonerna, även den intervjuperson som inte är socionom berör samma ämnen, vilka 

vi nu ska titta närmare på. 

Flertalet av intervjupersonerna beskriver mötet med människan som en viktig grundpelare i 

socialt arbete. I mötet med människan är det viktigt att visa respekt och att inge hopp hos 

personen. De beskriver en önskan om att personen de möter ska känna sig sedd och väl 

bemött av den professionella. En av intervjupersonerna utrycker detta på följande sätt: 

.. att det hela tiden är det att jag är till för den jag möter och inte tvärtom. Att det är klienten och 

individen som ska vara i fokus. Att det är hans eller hennes behov, problem, utmaningar och frågor 

(IP4) 

Detta citat exemplifierar det som flertalet av intervjupersonerna framhåller som viktigt i mötet 

med klienterna, att den professionella ska se till att fokusera på klienten och dennes behov i 

sitt arbete. Citatet ovan är även ett exempel på det andra tydliga mönstret som framkommer i 
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materialet; vikten av att vara professionell. Att vara professionell beskrivs varierande av 

intervjupersonerna. Det kan som i citatet ovan, handla om att tydliggöra vem fokus ska vara 

riktat mot. Det görs då en särskiljning mellan klient och professionell genom att tydliggöra 

vem som är hjälparen och vem det är som ska få hjälp. Vidare beskrivs professionalitet av 

intervjupersonerna som något som stärker rättssäkerheten och kvaliteten. En av 

intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att det finns en professionalitet i yrkesutövandet, 

annars bedriver en aldrig ett rättssäkert arbete. 

Att vara professionell /.../ att utgå ifrån forskning, från metoder som är evidensbaserade eller 

åtminstone prövade på något sätt. Man pratar väldigt mycket inom socialt arbete att man utgår från 

någon slags fingertoppkänsla eller magkänsla. Och det får man ju, alltså det får man ju med tiden. 

Men jag tänker att oavsett magkänsla eller inte så ska man ju utgå ifrån någon metod som är 

beprövad, forskning eller framförallt lagstiftning (IP2) 

I ovanstående citat blir det tydligt att det är viktigt att vara professionell enligt 

intervjupersonen som säger, som flertalet övriga, att en måste vara professionell i sin roll och 

definierar detta utifrån att en utgår från metoder, forskning och lagar. Det går att tolka av 

citatet att det utvecklas en magkänsla i arbetet men arbetet måste trots magkänslan utgå från 

beprövad kunskap och lagstiftning. En annan av intervjupersonerna talar också om 

professionalisering utan att använda sig av just ordet professionalitet: 

Att jag ska se mina begränsningar /…/ sätta gränser för mig själv, vad är mitt uppdrag här (IP4) 

Att se sina begränsningar, som beskrivs i citatet ovan, och att göra det till sitt uppdrag kan 

sägas vara professionellt på så vis att det är viktigt att socionomen vet vad den kan göra i sitt 

arbete. Samtidigt kan det även tolkas som ett uttryck för rättssäkerhet att veta hur långt en 

individs uppdrag sträcker sig och var en annan part ska ta vid.  

5.1.2 Socialt arbete inom ideella organisationer 

 När intervjupersonerna talar om den ideella sektorns styrkor berör de upprepade gånger 

ideella organisationers flexibilitet i arbetet, fördelar med ideell sektors generella avsaknad av 

dokumentationsskyldighet och möjligheten att påverka verksamhetens utformning. Ideella 

organisationer har nära mellan idé och implementering av beslut, vilket möjliggör att de kan 

fatta snabba beslut i relation till offentlig sektors större byråkrati som innebär fler steg mellan 

idé och genomförande. Arbetet som bedrivs är behovsstyrt och anställdas engagemang för 

organisationens målgrupp och de frågor organisationen arbetar med beskrivs också som 

styrkor i den ideella sektorn. 

Flexibilitet återkommer i intervjupersonernas beskrivningar av den ideella sektorns styrka i 

bedrivandet av socialt arbete. Det framkommer av materialet att flexibilitet finns i den ideella 

sektorn på ett helt annat sätt än i offentlig sektor och att den offentliga sektorns system för att 

hjälpa personer som är i behov av sociala insatser är så invecklat att de som är i behov av 

hjälpen inte kan ta del av den. Intervjupersonen i citatet nedan har berättat om hur hon följt 

flickor mellan den offentliga sektorns många olika instanser och ständigt blivit hänvisad 

någon annanstans på grund av regelverk och riktlinjer.  

Hade en socialsekreterare haft möjlighet att ringa runt åt flickan hade hon gjort det, men tyvärr finns 

inte utrymmet inom socialtjänsten. Där kommer ideella in, för vi är mycket mer flexibla (IP2) 
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Det går att utläsa som att kunskapen om hur de offentliga hjälpinstanserna fungerar till stor 

del är förbehållen de yrkesverksamma. Det fördjupade engagemanget i enskilda ärenden som 

krävs för att möta hjälpbehövandes hela behov ryms inte inom myndigheternas ramar enligt 

citatet. Flexibiliteten i ideella organisationers arbetssätt beskrivs som något viktigt för att 

kunna bedriva ett socialt arbete som möter de olika organisationernas målgrupper på ett 

adekvat sätt.  

Intervjupersonerna ställer upprepade gånger den ideella sektorns flexibilitet i relation till de 

tydligare ramar som de menar att myndighetsstyrda verksamheter måste förhålla sig till, på 

bekostnad av att kunna möta klientens behov på ett mer djupgående sätt. Det beskrivs finnas 

mer tid till att möta de klienter som behöver mer tid. Socionomen får därmed möjlighet att 

skapa en helhetsbild av människan den möter. 

På socialtjänsten kanske man inte kan göra allt man vill göra i sitt yrke för att man har de här lagarna 

att förhålla sig till, eller regler och riktlinjer. Jag tror att vi har större spelrum att hjälpa en människa 

där (IP3) 

I citatet ovan beskrivs en flexibilitet i relation till regler och riktlinjer. Intervjupersonen 

beskriver ett större utrymme i ideella organisationer i relation till offentliga organisationer att 

möta klienters behov till följd av att offentliga organisationers regler och riktlinjer inte är 

något ideella organisationer behöver förhålla sig till.  

De tydliga ramarna som en begränsning i offentlig sektors bedrivande av socialt arbete 

illustreras av en av intervjupersonerna (IP 6), som säger att det är en styrka hos ideell sektor 

att de ”inte går i ledband med myndigheterna”. Det går att utläsa att styrningen från en högre 

chef eller myndighet beskrivs som ett hinder för att skapa förändring. Intervjupersonerna 

beskriver stora möjligheter att inom sin organisation påverka det arbete som utförs, vad som 

prioriteras och på vilket sätt arbetet utförs. Ideella organisationer beskrivs som platta i motsats 

till hierarkiska och det framkommer i materialet att intervjupersonerna arbetar nära de som 

kan sägas ha mer av ett chefsansvar. På så vis formas verksamheten och arbetsplatsen av de 

som arbetar där.  

Det beskrivs också som att det går snabbare från idé till beslut i genomförande av ett beslut i 

ideell sektor i relation till offentlig sektor. Det går att utläsa av materialet att en styrka i ideell 

sektor beskrivs vara att organisationen agerar som en självständig aktör. En intervjuperson 

uttrycker det på följande sätt: 

Vi kan vara lite besvärliga, eller säga till när vi tycker att myndigheter är lite...Får man sin lön från 

dem så är det svårare att säga vad man tycker (IP6)  

Av citatet ovan går att utläsa att en ideell organisation friare kan uttrycka sina åsikter om 

andra sektorers verksamhet och detta härleder intervjupersonen till att om socionomen får 

lönen från myndigheten skulle det vara svårare. Det kan tolkas som att ideella organisationer 

är självständiga aktörer och att arbeta på en sådan arbetsplats gör en anställd friare att uttrycka 

åsikter om andra sektorers verksamhetet. 

Ett ord som ofta förekommer när intervjupersonerna talar om att som klient vända sig till 

offentlig sektor är ordet ”laddat”. Vid upprepade tillfällen förekommer det i samband med att 



27 
 

offentlig sektors dokumentationsskyldighet nämns. Det kan av materialet utläsas att 

intervjupersonerna har erfarenhet av att möta människor som känner ett obehag inför att det 

de berättar i samtal med en hjälpare dokumenteras. En intervjuperson beskriver det på 

följande sätt: 

Jag tror att det kan vara en styrka att vi inte har den här dokumentationsskyldigheten. Jag tror att det 

dels gör att människor vänder sig till oss, att det kan kännas lättare att vända sig till en brottsofferjour 

än till socialtjänsten. Det är inte lika laddat (IP3) 

I citatet ovan beskrivs organisationens avsaknad av dokumentationsskyldighet som en 

anledning till att klienter hellre söker stöd hos den ideella organisationen än hos en 

myndighet. Det kan tolkas som att detta beror på att kontakten med dem inte är lika laddad.   

Det sociala arbetet som utförs i den ideella sektorn beskrivs som behovsstyrt. En 

intervjuperson (IP5) beskriver hur de lägger upp sitt arbete utifrån de trender de ser bland de 

människor som söker hjälp hos dem. Behoven hos klienterna är vägledande för det arbete som 

de ideella organisationerna utför och en intervjuperson uttrycker sig på följande sätt: 

Det är verkligheten som får göra kartan och inte kartan som får göra verkligheten. Att organisationen 

byggs underifrån efter behovet (IP4) 

Av citatet ovan går det att tolka ”verkligheten som får göra kartan” som att det är de faktiska 

behoven hos målgruppen som ska vara vägledande för hur arbetet utformas. Att ”inte kartan 

får göra verkligheten” kan tolkas som att behoven inte kan passas in i en mall bestämd av 

någon annan än målgruppen. Det är målgruppens behov som organisationen ska utgå från i 

sitt arbete. 

Intervjupersonerna beskriver ett stort engagemang för den fråga som deras organisation 

arbetar med och en vilja att skapa förändring på en strukturell nivå. Just engagemanget lyfter 

flera intervjupersoner som karakteristiskt för den ideella sektorn. Ett resultat av ett delat 

intresse för en samhällsfråga och en målgrupp skapar en gemenskap inom organisationen.  

Det jag ser och upplever, eller det jag fick upp ögonen för då var att, men rent ut sagt, fy fan, är det så 

här kvinnor lever i vårt jämställda Sverige? Så man kan inte backa någonstans, det blir liksom ett 

driv. Ibland kan jag jämföra det med religion, med människor som utövar religion, att man nästan blir 

frälst. Det blev som en ögonöppnare, där man vill göra skillnad, där man vill göra förändring (IP5) 

Ovanstående citat kan tolkas som att intervjupersonen vill skapa en förändring på en 

strukturell nivå, då hon vill göra en skillnad för hur kvinnor lever i ”vårt jämställda Sverige”. 

Det går att utläsa som att hon vill skapa en förändring i samhället och hon kan inte backa efter 

att hon har sett hur illa det står till och att hon drivs av ett stort engagemang för frågan. 

Engagemanget i ideella organisationer beskrivs ur en annan aspekt nedan: 

Jag tror att människor som engagerar sig i ideella organisationer drivs av ett väldigt stort engagemang 

av att hjälpa andra människor och det tror jag är en väldigt stor styrka hos oss, att man har ett väldigt 

stort engagemang (IP3) 

Till skillnad från tidigare citat (IP5) lyfter detta citat det generella engagemanget som finns 

inom ideella organisationer. Viljan att hjälpa människor lyfts i citatet ovan som en drivkraft 
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hos personer som engagerar sig i ideella organisationer och ett stort engagemang beskrivs som 

något väldigt positivt med ideell sektor.   

5.1.3 Ideella sektorns funktion inom socialt arbete 

Föregående del fokuserade på vad intervjupersonerna såg för styrkor i ideella organisationers 

bedrivande av socialt arbete. I relation till detta diskuteras vilken funktion den ideella sektorn 

fyller inom socialt arbete enligt intervjupersonerna. Den ideella sektorn beskrivs fylla en 

kompletterande funktion till den offentliga sektorn och beskrivs synliggöra lågprioriterade 

grupper och problem i samhället. Detta ska vi undersöka närmare. 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de finner den ideella sektorn som viktig. 

Flertalet av dem menar att samhället inte skulle fungera utan en ideell sektor. En av 

intervjupersonerna (IP4) beskriver det som att samhället skulle rasa om den ideella sektorn 

inte fanns, då kommunerna räknar med dem. Det framgår av materialet att det är först på 

senare år det har börjat uppmärksammas att det finns ideella organisationer som bedriver 

verksamhet som faktiskt är socialtjänstens ansvar.  

Det blir ju kompletterande till det offentliga. För outtalat driver vi socialtjänst, för vi har 

dokumentationskrav på det skyddade boendet, orosanmälansskyldighet. Kan inte säga att vi gör exakt 

likadant, vi kan inte ta myndighetsbeslut, men vi kan säga att vi är kompletterande aktör till det 

offentliga (IP9)  

Av ovanstående citat går det att utläsa att organisationens verksamhet beskrivs komplettera 

offentlig sektors arbete och att de outtalat driver socialtjänst. Att intervjupersonen beskriver 

det som outtalad socialtjänst kan tolkas vara på grund av att de utför liknande arbete som 

socialtjänsten med några få undantag.  

Intervjupersonerna lyfter att det i många fall är den ideella sektorn som möter människor i 

utsatta situationer först, då ideella sektorn kan vara ett alternativ för att söka hjälp. Ett större 

mörkertal kring våldsutsatta kvinnor beskrivs som ett exempel på hur det skulle se ut om 

ideella sektorn inte fanns. En av intervjupersonerna beskriver ideella sektorns funktion som 

följer: 

Idag och egentligen alltid så har den ideella sektorn på något sätt lyft det som inte fungerar i 

kommunal eller statlig eller landstingstings sektorn. Att man kanske lyfter målgrupper som på något 

sätt blir osynliggjorda eller att man lyfter ett problem som kommunen eller staten inte tar tag i /…/ Så 

den ideella sektorns funktion är ju många gånger att synliggöra ett problem och att i väldigt tidigt 

stadie ta fram hur man ska arbeta med det problemet. Eller att man på något sätt kartlägger 

problemet. Och sen brukar det, efter en viss tid, tas tillvara på utav institutioner, myndigheter och 

forskning och sen så sprider det sig via det sättet (IP2) 

I ovanstående citat kan det utläsas att den ideella sektorn är ett komplement till det offentliga, 

som kliver in när det offentliga brister. Det som ännu tydligare framkommer är den ideella 

sektorns funktion att synliggöra målgrupper och problem som tidigare varit osynliggjorda och 

hur detta synliggörande sedan kan komma att tas tillvara av andra instanser. Av citatet ovan 

kan det också utläsas det som flertalet av intervjupersonerna beskriver som viktigt med ideell 

sektor; makten att förändra. Genom att synliggöra ett problem eller en fråga, ta fram metoder 
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för hur det går att arbeta med detta problem, som sedan tas tillvara på av andra instanser, har 

organisationen skapat en förändring.  

Det har nu redovisats för resultaten av temat Ideella sektorn som arbetsplats för socionomer 

där analysen fokuserat på de delar av materialet som berör beskrivningar av den ideella 

sektorn som arbetsplats. Det leder oss in på nästa tema, Socionomers yrkesroll i den ideella 

sektorn. I det temat tolkas de delar av materialet som berör beskrivningar av den egna 

yrkesrollen.  

5.2 Socionomers yrkesroll i den ideella sektorn 

Detta tema berör främst studiens andra frågeställning; nämligen den som söker svar på hur 

socionomer beskriver sin yrkesroll inom den ideella sektorn. På grund av detta kommer 

tolkningarna av de nedan presenterade citaten att fokusera på yrkesrollen. 

Detta tema är indelat i fyra underrubriker som motsvarar en kategori i kodningen; Eget ansvar 

som en aspekt av att arbeta som socionom i ideell sektor, Yttre förväntningar utifrån 

utbildning, Socionomexamens påverkan på yrkesroll och Möjlighet att utforma den egna 

yrkesrollen. Dessa underrubriker ger en överblick av intervjupersonernas beskrivningar av 

socionomers yrkesroll i den ideella sektorn. 

5.2.1 Eget ansvar som en aspekt av att arbeta som socionom i ideell sektor 

En viktig innebörd av att arbeta inom den ideella sektorn är att en har ett stort eget ansvar i sitt 

arbete. En av intervjupersonerna uttrycker sig som följer: 

…det är ju lite fritt hur man jobbar, hur man hanterar sin dag, hur man lägger upp det, men det är ju 

krävande också , man måste ju vara i full rulle hela tiden (IP9) 

Det går att tolka ovanstående citat som att det för den anställde finns en frihet i utformandet 

av arbetet som utförs, men att det samtidigt är en stor arbetsbörda som kräver ett disciplinerat 

arbetssätt och att den anställde därigenom har ett ansvar i att lägga upp arbetet på ett effektivt 

sätt. 

Organisationerna inom den ideella sektorn beskrivs av intervjupersonerna ofta som platta 

organisationer utan större hierarkisk styrning. Det går bland annat att utläsa i materialet 

genom att flera av intervjupersonerna vittnar om att de har ett eget ansvar att söka bidrag och 

medel för deras projekt, pengar som i sin tur är det som ska betala lönen för arbetet de utför. 

I materialet beskrivs ideella organisationer i framförallt positiva ordalag. Ett undantag från 

detta som flertalet av intervjupersonerna tar upp är svårigheten att skilja på vad som är 

privatliv och vad som är arbete.  

Ideella jobbar ju liksom dygnet runt oftast och det blir ju liksom på nått sätt en livsstil också för 

många /…/. Det är en livsstil att jobba på en ideell verksamhet tror jag. Även om vi försöker göra det 

till att man ska ha utrymme till att man ska kunna ha ett privatliv hos oss också, vilket jag tycker att 

vi klarar av väldigt bra /…/  vissa är ju mer engagerade än andra och de som är väldigt engagerade 

har nog svårt att dra en linje kring vad som är arbete, vad som är intresse och vad som är direkt 

privatliv (IP2) 
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I citatet ovan beskrivs det som en livsstil att arbeta inom ideell sektor men det betonas att 

organisationen vill att det ska finnas utrymme för ett privatliv hos de anställda. Även 

nedanstående citat vittnar om svårigheten i att särskilja den privata och den professionella 

yrkesrollen. 

… hur mycket man offrar av sitt privatliv när man jobbar i ideell sektor /…/ man kan inte ha samma 

liv som man hade tidigare. I början lät jag mig ätas upp totalt. Jag hade inget kvar. Sen lärde man sig 

läxan /…/. Man måste vara noga med sitt eget privatliv hela tiden. Dela upp, det här är privat, det här 

är inte det (IP7) 

Till skillnad från det tidigare citatet av IP2 går det inte att utläsa av citatet ovan att det betonas 

av organisation att en anställd ska ha utrymme för privatliv. Det går snarare att utläsa att 

individen själv måste vara noga med sitt privatliv, för att inte “ätas upp totalt”. Flertalet av 

intervjupersonerna beskriver att det är viktigt att ha tid till privatliv.  

En annan innebörd i att arbeta inom ideell sektor som går att utläsa i materialet är att de 

anställda ofta täcker upp för varandra i arbetet och att rollerna kan gå in i varandra.  

Vi har ju en uppdelning kring vem som gör vad. Sen går vårt arbete väldigt mycket in i varandra. 

Behövs det stöttning på en del i verksamheten /…/ då hjälps vi åt liksom. Så det är ingen som sitter 

själv i en skuta och ska ro hem nånting, utan det är, vi jobbar väldigt mycket mot samma mål och 

försöker hjälpas åt så mycket som möjligt /…/ våra roller ser ju väldigt annorlunda ut. Men vi har 

väldigt mycket insyn i varandras roller också, för att vi ska kunna stödja och hjälpa till och täcka upp 

för varandra(IP1) 

Citatet ovan är ett exempel på det som flertalet av intervjupersonerna beskriver gällande den 

egna yrkesrollen i relation till övriga anställda. Det beskrivs som att det är för att de är så få 

som arbetar inom organisationen och de är väldigt utlämnade till varandra. Därför krävs det 

att de arbetar väldigt nära varandra. Det går att utläsa av materialet att samtliga som berör 

ämnet säger att arbetsuppgifterna är uppdelade men att insynen i varandras arbete är viktigt 

för att kunna täcka upp för varandra. På så vis träder rollerna in i varandra emellanåt. 

Samtliga av intervjupersonerna säger sig uppleva att statusen kring den ideella sektorn har 

ökat i samhället. Flertalet av dem beskriver det som att deras organisationer besitter mycket 

kunskap som andra vill ta del av, exempelvis socialtjänsten eller politiker. Trots den upplevda 

ökade statusen beskriver flertalet av dem att det ofta finns en felaktig, ibland till och med 

förminskande, bild av den ideella sektorn och de som arbetar inom den.  Flera av 

intervjupersonerna vittnar om att de har bemötts av en skeptisk ton när de säger att de arbetar 

inom en ideell organisation, både från andra yrkesverksamma och av sin omgivning. 

..ibland får man inte så stor förståelse från omgivningen, det kan vara både myndigheter och 

privatpersoner när jag möter dom så säger dom ”Jaha du jobbar på (organisationens namn), är du 

volontär då?” ” nej nej jag är anställd där” ”Va? Har du lön?!”. De har liksom någon bild att alla 

anställda på (organisationens namn) står och häller upp soppa hela dagen (IP6) 

Citatet ovan exemplifierar vad intervjupersonerna menar är omgivningens felaktiga bild av 

den ideella sektorn och att intervjupersonerna måste förklara, och i utsträckningen försvara, 

sin professionella yrkesroll. Av citatet kan utläsas att intervjupersonen bemöts av en skeptisk 

ton från både myndigheter och privatpersoner när hon säger att hon arbetar inom en ideell 
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organisation. Flertalet av intervjupersonerna beskriver den felaktiga bilden och försvarandet 

av deras yrkesroll med hjälp av metaforer, precis som i citaten ovan när intervjupersonen 

(IP6) säger att det finns en bild av att de står och häller upp soppa hela dagen.  

..de flesta människor drar alla över en kam, dvs det finns ingen skillnad på [organisationens namn], 

Röda korset, Rädda barnen och de som sitter hemma och knypplar och steker korv(IP7) 

I citatet ovan går det att utläsa att intervjupersonen tycker att människor tänker på den ideella 

sektorns organisationer som likvärdiga med andra intresseorganisationer som bedriver en helt 

annan typ av arbete som inte behöver vara professionellt arbete. Intervjupersonen fortsätter:  

Det är som att jag skulle säga ’vem som helst kan bli fotbollstränare i Champions League’. Nä, det är 

klart man inte kan det /.../ det ställs både teoretiskt och psykiskt stora krav (IP7) 

Av denna beskrivning går det att utläsa att det inte går att jämställa en ideellt engagerad 

person i ideell sektor med utbildad, anställd personal enligt intervjupersonen. 

5.2.2 Yttre förväntningar utifrån utbildning 

Intervjupersonerna beskriver de förväntningar de föreställer sig att klienter, deras 

organisation, andra aktörer och omgivning har på dem utifrån att de är utbildade socionomer. 

Kunskap på områden som lärs ut på socionomutbildningen, till exempel psykologi och 

sociologi, är något som återkommer i vad de tror förväntas av dem. En intervjuperson säger 

följande: 

En förväntning är att jag ska klara av mina arbetsuppgifter såklart. Att man ska till exempel kunna 

lagen, socialtjänstlagen och de bitarna (IP1) 

Det går att utläsa att just juridiska kunskaper, som lärs ut på socionomutbildningen, är något 

som intervjupersonen beskriver som nödvändigt för att göra de arbetsuppgifter hon är anställd 

för. Hon förväntas då ha dessa juridiska kunskaper.  

Intervjupersonerna beskriver i övrigt en förväntan om att de ska kunna hjälpa människor som 

är i behov av stöd.  

Det är väl att man ska göra sitt jobb och möta människor /.../ att ta hand om dem som är svårt 

sargade. Det förväntas ju både av de som söker upp mig utifrån, de som är här och chefer (IP8) 

Det går att utläsa i ovanstående citat att det professionella mötet med människor ses som en 

yttre förväntan på intervjupersonen utifrån dennes yrkesroll. Denna förväntan beskrivs finnas 

hos klienter, anställda och chefer. 

5.2.3 Socionomexamens påverkan på yrkesrollen 

Utbildningens påverkan på yrkesrollen beskrivs av intervjupersonerna som att de till följd av 

sin utbildning har ett helhetsperspektiv på de människor de möter och på samhället. De 

kunskaper de har med sig från sin utbildning utgör en plattform att utgå från när de bedriver 

socialt arbete och att de på grund av sin examen får ett annat bemötande från andra aktörer. 

Det framgår av materialet att samtliga intervjupersoner ser ett behov av utbildad personal i 

ideell sektor. En majoritet av intervjupersonerna beskriver en ökad kvalitet i ideella 
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organisationers arbete när de har anställd personal i kontrast till endast ideellt engagerade 

medarbetare. 

Samtliga intervjupersoner i studien uttrycker en samstämmighet i att en högskoleexamen gör 

en mer kvalificerad att bedriva socialt arbete i den ideella sektorn. Intervjupersonerna 

uttrycker upprepade gånger att socionomutbildningen är en grund som de står på och utgår 

från i sitt arbete. De beskriver den grunden som en trygghet och ett förhållningssätt till det 

sociala arbetet och de situationer och människor de möter i sitt arbete.  

Det akademiska tänket, förhållningssättet, vetenskap och beprövad erfarenhet och inte falla för det 

fria tyckandet. Det som finns med mig i ryggraden känns viktigt i mitt uppdrag (IP4) 

I det ovanstående citatet beskriver intervjupersonen de kunskaper hon har med sig från sin 

socionomutbildning som något hon har med sig i ryggraden. Det hindrar henne att i sitt 

yrkesutövande falla för vad hon kallar för ”det fria tyckandet”. ”Det fria tyckandet”  kan här 

utläsas som ett oprofessionellt förhållningssätt som baserar sig på personliga värderingar 

snarare än vetenskapligt belagd kunskap. 

En socionomexamen som en förutsättning för att intervjupersonerna ska få utföra vissa 

arbetsuppgifter är också ett mönster som framkommer i materialet. 

Mycket samtal, akuta samtal med våldsutsatta har jag ju i min roll som socionom. Just på grund av att 

jag är socionom /.../ Jag tror inte att jag skulle vara föreståndare för ett skyddat boende om jag inte 

var socionom. Det krävs ju en yrkesutbildning för den rollen (IP1) 

Det går av citatet ovan att utläsa att socionomutbildningen inte bara är bra för att ha en grund 

att stå på eller att utgå ifrån. I det ovanstående citateten framgår att det i vissa fall är ett direkt 

krav för att kunna utföra delar av arbetet.  

Intervjupersonerna beskriver att de genom sin utbildning har ett helhetsperspektiv på 

människor de möter som söker sig till organisationen och att de har kunskap om hur samhället 

fungerar i stort och vilka samhälleliga instanser som deras klienter kan ha hjälp av. En 

intervjuperson uttrycker sig på följande sätt kring socionomutbildningens påverkan på sin 

yrkesroll: 

Jag tror att det kan vara bra att jag försöker ha ett helhetsperspektiv. Jag kanske inte ser den här 

människan bara här och nu, just kring det här brottet. Jag försöker tänka vidare, vad personen kan 

behöva mer stöd kring /.../ sedan tror jag att det är bra att jag känner till vilka olika hjälpinstanser som 

finns i samhället och lite kring socialtjänstens ansvar och man kan hänvisa dit och så (IP3) 

Av citatet ovan går att utläsa att socionomutbildningen ger ett helhetsperspektiv som 

intervjupersonen beskriver som något positivt då ”det kan vara bra att försöka ha ett 

helhetsperspektiv”. Kunskaper om hjälpinstanser och socialtjänstens ansvar ger 

intervjupersonen en hjälp i sitt arbete att hänvisa vidare klienter.  

Flera intervjupersoner beskriver sin socionomexamen som något de kan använda sig av i 

kontakten med myndigheter. De beskriver dels att de får ett annat bemötande från socialtjänst 

och andra myndigheter när de säger att de har en socionomexamen, dels att de genom sin 
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utbildning har kunskaper som är användbara och viktiga när de talar med myndigheter för en 

klients räkning. 

Om det blir ett missförstånd mellan en kvinna och socialtjänsten ska jag vara behjälplig och hitta stöd 

i lagen för kvinnan, att det här har du rätt till och det här får du göra /.../ jag kan motivera för 

kvinnans skull utifrån SoL, så det är ju skillnad då om man inte har det här med sig. Jag har ju det 

här, då kan jag tycka att det är bra att det finns socionomer i ideella organisationer också (IP9) 

Citatet visar på det som många av intervjupersonerna framhåller kring sin socionomexamen, 

att en har kunskaper som är användbara vid kontakt med myndigheter för klienters räkning. 

Av citatet ovan går det att utläsa att socionomer har vissa kunskaper som är viktiga för att 

kunna hjälpa kvinnan att få det hon har rätt till i kontakten med andra myndigheter. 

Det framhålls av intervjupersonerna att det ideella engagemanget i ideella organisationer är 

viktigt och fyller en viktig funktion i organisationernas arbete, men studiens samtliga 

intervjupersoner uttrycker också att det finns ett behov av utbildade personer i den ideella 

sektorn. Att det ska finnas engagerade som är anställda beskrivs som viktigt utifrån att det 

tryggar organisationernas verksamhet, att det finns folk på plats och att inte alla kan komma 

och gå som de vill, vilket kan vara en risk med enbart ideellt engagerade. En av studiens 

intervjupersoner uttrycker att hon själv tycker att det är viktigt med utbildad personal inom 

ideella organisationer men beskriver en ovilja hos kvinnojourer att ta in utbildade socionomer: 

Jag tror inte att det är så populärt med socionomer i kvinnojourer. Många vill inte ha in några 

socionomer. De tycker att ideella organisationer ska drivas bort från socialtjänsten, Socialstyrelsen 

och alla de här kraven (IP9) 

Det går att utläsa av citatet ovan att det finns de inom ideell sektor som inte tycker att den 

ideella sektorn ska professionaliseras genom att ta in utbildade socionomer. Det tycks finnas 

en vilja hos vissa kvinnojourer att tydligare göra en särskiljning mellan den ideella sektorn 

och myndigheter. Det går att utläsa att det finns de som ser socionomer som en representant 

för en myndighet.  

Det framkommer av materialet att intervjupersonerna beskriver utbildad personal som en del i 

ett adekvat bemötande av organisationernas målgrupper.  

Jag tycker att det är jätteviktigt (med utbildade personer i ideella organisationer) Vi möter människor 

i livsavgörande jätteviktiga saker som händer i deras liv. Det är liksom saker som i allra högsta grad 

är på riktigt /.../ det är på vilken nivå vi ska jobba /.../ Jag tror att skulle man titta på det här om tio år 

skulle det se annorlunda ut. Att det blir än mer att man ska ha en socionom- eller motsvarande 

examen (IP5) 

Det går i detta ovanstående citat att se att intervjupersonen anser att arbetet är på en hög nivå 

och att de möter personer med stor problematik. För att bemöta detta krävs utbildad personal. 

Det kan tolkas som att för att kunna arbeta på den nivå de vill så behövs en professionell 

utbildad personal. Intervjupersonen säger sig även tro sig se en utveckling mot fler utbildade 

socionomer inom detta arbete i framtiden. Det framhålls samtidigt av många intervjupersoner 

att erfarenhet hos de anställda är en komponent lika viktig som utbildning. 
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Jag tror på en kombination av erfarenheter och utbildning. För att har jag bara utbildning och ingen 

erfarenhet så har jag inget att relatera till, men har jag bara erfarenhet och ingen utbildning så kan jag 

inte koppla det på en mer teoretisk och systematisk nivå /.../ och det gör att jag inte heller kan förstå 

det strukturella på samma sätt. Så därför tror jag att kombinationen är jätteviktig (IP1) 

I det ovanstående citatet går det att utläsa att det är viktigt att en person har både utbildning 

och erfarenhet. Vidare kan det tolkas som att erfarenhet och utbildning är två viktiga 

komponenter, där den ena förutsätter den andra.  

5.2.4 Möjlighet att utforma den egna yrkesrollen 

Det framkommer tydligt i materialet att det finns en samstämmighet kring att att arbeta som 

socionom i den ideella sektorn innebär att som yrkesverksam ha friare ramar än i offentlig 

sektor och en frihet i sitt arbete. Nedanstående citat knyter an till vad som lyfts fram i 

föregående tema, att socialt arbete som bedrivs inom ideell sektor är mindre byråkratiskt, men 

nu ska vi titta på hur yrkesrollen påverkas av de friare ramarna. 

Jag tror också att det ger oss ett lite mera spelrum, att det finns liksom inget ramverk, vi har inga 

lagar att förhålla oss till som de har på socialtjänsten som jag tänker att man kan bli väldigt begränsad 

av i sitt yrke också. Man kanske inte kan göra allt man vill göra i sitt yrke för att man har dom här 

lagarna man ska förhålla sig till eller regler och riktlinjer (IP3) 

I ovanstående citat beskrivs offentlig sektors byråkratiska ramverk som något som begränsar 

socionomer i sin yrkesroll och ett hinder för att utföra arbetet på det sätt de vill. Avsaknad av 

detta ramverk beskrivs av intervjupersonen ge de anställda mer handlingsutrymme i arbetet.  

En annan av intervjupersonerna lyfter att friheten är viktig därför att alla människor är olika 

och har olika behov, och då behöver arbetet vara mer fritt när en ska möta och hjälpa dem. De 

flesta av intervjupersonerna säger att de har stora möjligheter att utforma sin egen yrkesroll 

inom den organisation där de arbetar.  

Jag är otroligt fri i mitt yrke här. Att jobba som vi måste för att möta människor. Vi är fria att utforma 

det, hur vi ska göra det (IP8) 

Intervjupersonen talar i ovanstående citat delvis utifrån ett vi-perspektiv. Det är ett tydligt 

mönster i materialet att intervjupersonerna identifierar sig med sin organisation och talar om 

vad organisationen behöver och hur de anställda som grupp arbetar. Detta framkommer när de 

beskriver sin egen yrkesroll. En intervjuperson uttrycker det på följande sätt: 

[Möjligheterna att utforma min egen yrkesroll är] väldigt stora. Det tror jag är väldigt kopplat till 

vilken sektor jag är i. Jag har mycket, mycket större möjligheter att tillsammans med ledning, styrelse 

och arbetskamrater utvecklas och skapa; det här vill vi jobba med (IP1) 

Av ovanstående citat går att utläsa att intervjupersonen använder en jämförelse med offentlig 

sektor som ett sätt att visa på det särskilda i förutsättningarna för yrkesrollen i en ideell 

organisation. I föregående tema beskrevs ideella organisationer utformas av de anställda. I 

detta tema och i ovanstående citat fokuseras det på individens möjlighet att vara delaktig i 

utformandet och utvecklingen av organisationen. I ovanstående citat beskrivs denna möjlighet 

vara större än i offentliga organisationer.  
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Ett annat tema som kan utläsas av materialet är ett utrymme att inom organisationen utvecklas 

i sin yrkesroll som socionom.  

De låter inte människor växa i sin egen yrkesroll. Du skapar din egen arbetsplats på ett helt annat sätt 

än i en kommun där du är styrd av en massa riktlinjer (IP7) 

Återigen ställs den ideella sektorn i kontrast till den offentliga. Det går att utläsa av 

ovanstående citat att den kommunala sektorn håller en socionom tillbaka i utvecklingen av sin  

egen yrkesroll. Möjligheterna att växa i yrkesrollen är större i ideell sektor där en massa 

riktlinjer inte står i socionomens väg.  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Studiens syfte är att ge en bild av vad det innebär att arbeta som socionom inom ideell sektor, 

utifrån socionomer anställda i ideella organisationers beskrivningar och studiens första 

frågeställning är hur beskriver socionomer sitt val att arbeta inom den ideella sektorn? Under 

temat Ideella sektorn som arbetsplats för socionomer beskrivs den ideella sektorns styrkor 

som positiva aspekter av att arbeta inom den ideella sektorn. Några av den ideella sektorns 

styrkor som beskrivs är möjligheten att vara flexibel i sitt arbete, att det är en avsaknad av 

dokumentationsskyldighet och att verksamheten utformas av de anställda. Möjligheten att 

fatta snabba beslut i relation till offentlig sektors större byråkrati, att arbetet är behovsstyrt 

samt att anställda besitter ett starkt engagemang för organisationens målgrupp och de frågor 

organisationen arbetar med, är andra tydliga styrkor som poängteras av intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna beskriver vad som är viktigt för dem när de bedriver socialt arbete. 

Möjligheten att utföra arbetet i enlighet med detta anses av intervjupersonerna som stor inom 

ideella organisationer utifrån hur arbetet är organiserat. Framförallt det stora engagemanget 

och möjligheten att påverka på en strukturell nivå framkommer som fördelar med att arbeta i 

ideell sektor framför att arbeta i en annan sektor. Den ideella sektorn beskrivs fylla en 

kompletterande funktion till den offentliga sektorn och beskrivs synliggöra lågprioriterade 

grupper och problem i samhället. 

Studiens andra frågeställning är hur beskriver socionomer sin yrkesroll inom den ideella 

sektorn? Under temat Socionomers yrkesroll i den ideella sektorn framkommer att 

intervjupersonerna beskriver sig ha friare ramar än anställda i offentlig sektor och ett stort 

eget ansvar i sin yrkesroll. De beskriver vidare att anställda inom organisationerna ofta träder 

in i varandras yrkesroller och ”täcker upp” för varandra. Intervjupersonerna beskriver att det 

finns en förväntning på dem utifrån deras yrkesroll som socionom, att de i sitt arbete ska 

kunna bidra med kunskaper som de har utifrån sin utbildning och att de förväntas kunna 

hjälpa människor som är i behov av stöd. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver en stor 

möjlighet att utforma den egna yrkesrollen och flertalet av dessa beskriver även hur de har 

möjlighet att vara med och utforma organisationens arbete. Kunskaperna som 

intervjupersonerna har med sig från sin utbildning beskrivs som en plattform att utgå från i sitt 

arbete. En socionomexamen beskrivs ge ett helhetsperspektiv på de människor 

intervjupersonen möter. Intervjupersonerna uttrycker ett behov av utbildad personal i ideell 

sektor då det kan leda till ökad kvalitet i ideella organisationers arbete. Att arbeta inom ideell 

sektor innebär vidare att en får försvara sin professionella yrkesroll och organisationen då det 
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ofta förekommer felaktiga bilder i samhället av vad det innebär att arbeta inom en ideell 

organisation.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer resultat som redovisades för i föregående kapitel att diskuteras. Av 

resultatet framkommer att intervjupersonerna beskriver att arbetet i ideell sektor skiljer sig 

från arbetet i offentlig sektor. Den ideella sektorns styrkor i bedrivandet av arbetet beskrivs 

som positiva aspekter av att arbeta i ideell sektor. Möjligheten att utföra arbetet i enlighet med 

vad som är viktigt för intervjupersonerna anses som stor inom ideella organisationer utifrån 

hur arbetet är organiserat. På grund av friare ramar än i offentlig sektor och ett stort eget 

ansvar beskriver socionomerna en stor möjlighet att utforma den egna yrkesrollen.  

Resultatet kommer att diskuteras i tre delar. Den första delen diskuterar resultat i relation till 

tidigare forskning, den andra delen diskuterar resultat i relation till teoretisk och begreppslig 

referensram och den sista delen diskuterar resultat i relation till metodval. Efter dessa tre 

diskussionsdelar redovisas studiens slutsatser med implikationer för vidare forskning och 

praktik 

6.1 Diskussion kring resultat i relation till tidigare forskning 

Det framkommer av intervjupersonerna att de ser ett stort behov av utbildade personer inom 

den ideella sektorn. Det framkommer även att det finns en önskan om en blandning av 

personer med erfarenhet av arbetet och de som har utbildning. Vidare framkommer det att en 

person behöver ha både erfarenhet och teoretiska kunskaper och att dessa två saker 

kompletterar varandra hos en yrkesverksam. I Brantes (2009) artikel, som är en teoretisk 

undersökande artikel om vad profession innebär, lyfts att det finns en spänning mellan de som 

tycker att en teorianknytning ständigt bör öka och förbättras och de som tycker att det är den 

praktiska yrkeserfarenheten som bör vara utgångspunkt för arbetet. Det går att utläsa av vårt 

resultat att även om utbildning är väldigt högt prioriterad för att kunna utföra ett bra arbete 

med hög kvalitet är även erfarenheten viktig för att kunna relatera de teoretiska kunskaperna 

till verkligheten. Å andra sidan framhålls det att även om alla intervjupersoner ser utbildning 

som viktig lyfts det också i resultatet att det kan finnas en ovilja bland kvinnojourer att 

anställa socionomer. Detta kan bero på att de tydligare vill särskilja den ideella verksamheten 

från en myndighets verksamhet. Detta argument stödjs i Hammares (2013) studie som 

undersöker kunskapssynen i ideell, privat och offentlig sektor, som tycker sig kunna utläsa att 

det finns ett motstånd och en distansering till ett professionellt socialt arbete. Enligt 

Hammares (ibid.) studie kan forskningsbaserad kunskap framhållas som ett hot mot det 

genuina mötet mellan verksamma i socialt arbete och klienterna. Att resultatet blir ett annat i 

vår studie än i Hammares (ibid.) kan härledas till att i Hammares studie besatt inte alla 

tillfrågade en högskoleutbildning. I denna studie har alla intervjupersoner en 

högskoleutbildning och det kan vara en anledning till att utbildning tydligare betonas som en 

viktig komponent i att bedriva ett professionellt arbete. Även Meeuwisse och Sunesson(1998) 

har i sin artikel gällande expertisbildning och professionalisering i frivilliga orgaisationer lyft 

fram kritik som har riktats mot professionalisering, då mot professionaliseringen av socialt 

arbete i sin helhet. Den har inte berört den ideella sektorn. De lyfter bland annat att 

utbildningen gör att en som yrkesverksam fjärmar sig från de behövande och förstår dem 

sämre i och med sitt akademiska perspektiv. Detta motsägs i vår studie, då intervjupersonerna 

snarare ser deras utbildning som en plattform att utgå från som hjälper dem att se strukturer 
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och mönster i de problem och människor de möter. På så sätt kan de hjälpa personerna bättre. 

Utbildningen hjälper den yrkesverksamme att inte falla för ”det fria tyckandet”, att behålla ett 

professionellt förhållningssätt och inte basera sitt arbete på personliga värderingar. Det 

framgår tydligt i denna studies resultat att det är viktigt att vara professionell i arbetet och 

utgå från beprövad och vetenskapligt belagd kunskap. Den här studien bidrar därför med ny 

kunskap i hur socionomer som arbetar inom ideell sektor beskriver utbildning som någonting 

grundläggande för bedrivandet av professionellt arbete inom ideella organisationer. 

I ovanstående diskussion framgår att utbildning är viktigt för intervjupersonerna i deras 

arbete. När intervjupersonerna beskriver deras arbete och den ideella sektorn som en 

arbetsplats beskriver de genomgående den ideella sektorn i relation till den offentliga sektorn. 

Det framkommer i studiens resultat att arbetet i en ideell organisation har friare ramar och 

kännetecknas av en större flexibilitet än arbetet i en offentlig verksamhet enligt 

intervjupersonerna. Det kan även fattas snabbare beslut än i offentlig sektor som innefattar en 

större byråkrati. Trede (2012) framhåller i sin studie som handlar om hur professionell 

identitet skapas, att formandet av professionell identitet handlar om att bli medveten om vad 

som är viktigast i ens yrkesutövande, vilka värderingar och intressen som ligger till grund för 

de beslut en tar. Det går att utläsa att intervjupersonerna i denna studie tycker att de kan utföra 

sitt arbete som de önskar på ett annat vis än vad de hade haft möjlighet till om de hade valt att 

arbeta i en offentlig verksamhet. Det går att härleda till det argument Johnsson och Lindgren 

(1999) lyfter gällande professionellt socialt arbete; att socialtjänstens byråkratiska och 

hierarkiska organisation, som styrs av lagar och administrativa regler, är ett hinder för 

professionellt socialt arbete. Denna administrativa styrning kan vara begränsande i 

socionomens yrkesutövande. Genom den flexibilitet och de friare ramar som 

intervjupersonerna i denna studie beskriver går det att tolka som att de har en större möjlighet 

att möta klienterna på en djupare nivå. Mötet med människan är något som är återkommande i 

intervjupersonernas beskrivningar av vad som är viktigt för dem när de bedriver socialt 

arbete. Exempelvis kan de följa en klient under en längre tid än vad en myndighet skulle ha 

möjlighet till. Detta kan i sin tur härledas till att ideella organisationer kännetecknas av att de 

prioriterar långsiktighet och visioner framför ekonomisk vinning som Hultén och Wijkström 

(2006) beskriver i sin studie. Deras studie undersöker hur personer i ledande befattningar med 

erfarenhet av offentlig, privat och ideell sektor beskriver deras syn på ideella sektorns särart 

och mervärde. 

Tolkningen som görs i denna studie är att intervjupersonerna ser en större möjlighet att utföra 

det sociala arbetet så som de önskar än vad de hade givits möjlighet till i en offentlig 

organisation. Det går i linje med det resultat Freund (2005) ser i sin studie som jämför 

attityderna till arbetet hos socialarbetare anställda i offentlig, privat och ideell sektor. Freund 

(ibid.) härleder resultatet i sin studie, att offentligt anställda är minst nöjda med sina arbeten, 

till att offentliga organisationers byråkratiska utformning får socialarbetaren att uppleva det 

svårt att förverkliga personliga professionella mål i deras arbete. I resultatet av vår studie 

framkommer att flertalet av intervjupersonerna ser möjlighetenen att utvecklas i sin yrkesroll 

som större i ideella organisationer än i offentliga verksamheter. Visserligen har denna studie 

inte varit en jämförelse de olika sektorerna emellan, utan tolkningen som görs av resultatet 
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baseras endast på intervjupersonernas beskrivningar. Det går således inte att säga att 

socionomer som arbetar inom offentlig sektor instämmer i den bild som intervjupersonerna 

beskriver. Det som går att uttala sig om är att just de intervjupersoner som har medverkat i 

denna studie beskriver den ideella sektorn som en möjlighet till att bedriva socialt arbete på 

det vis de önskar och utifrån vad som är viktigt för dem när de utför socialt arbete. Ett resultat 

som tidigare inte har setts inom svensk forskning. Dellgran & Höjer (2005) har i sin studie 

gällande privatisering av socialt arbete visat på drivkrafter för socionomer i Sverige att röra 

sig mot den privata sektorn. Forskning kring socionomer som väljer den ideella sektorn som 

arbetsplats har däremot inte utforskats. Därför bidrar denna studies resultat med ny kunskap 

till forskningen. 

Ideell sektor beskrivs av intervjupersonerna som ett komplement till offentlig sektor och att 

den ideella sektorn synliggör lågprioriterade grupper och problem i samhället. Att detta är 

möjligt går att härleda till intervjupersonernas beskrivningar av den ideella sektorn som 

flexibel och att sektorn har friare ramar. Detta ger dem ökad möjlighet att göra saker som kan 

vara svårare för myndigheter, på grund av myndigheternas striktare ramar. Det framkommer i 

resultatet att socionomerna kan höja rösten mer när någonting är fel i samhället än anställda 

inom myndigheterna, det vill säga när någonting behöver förändras på en strukturell nivå. 

Detta kan bero på att de bland annat inte får sin lön från myndigheterna. 

Forskning har visat att intresset för att ideella sektorn ska kliva in och komplettera den 

offentliga sektorn samt bli serviceleverantörer har ökat (Lundstöm 1995; Meeuwisse & 

Sunesson 1998, Johansson, Nordfeldt & Johansson 2015; Hammare 2010). Denna studies 

resultat bekräftar att den synen delas av intervjupersonerna. Intervjupersonerna beskriver hur 

samhället skulle rasa utan dem och att samhället räknar med dem. Flera av intervjupersonerna 

beskriver att det har börjat uppmärksammats att ideella organisationer faktiskt bedriver 

verksamheter som är socialtjänstens ansvar, någonting som vi med denna studie tycker är 

viktigt att poängtera. Just på grund utav detta är det av hög relevans att det finns personer med 

relevant utbildning som bedriver detta arbete enligt flertalet av intervjupersonerna. Forskning 

har berört att ideella sektorn blir en allt mer kompletterande aktör till det offentliga 

(Lundstöm 1995; Meeuwisse & Sunesson 1998, Johansson, Nordfeldt & Johansson 2015; 

Hammare 2010). Vår studie bygger vidare på den forskningen på så vis att den framhåller det 

viktiga i att det är utbildade personer som arbetar inom den ideella sektorn om sektorn i så 

hög grad ska komplettera det offentliga arbetet. 

Intervjupersonerna i studien beskriver den ideella sektorn i överlag positiva ordalag. Det är å 

ena sidan ett intressant resultat att intervjupersonerna beskriver arbetet så positivt, å andra 

sidan överensstämmande med tidigare studier som har visat att socialarbetare anställda inom 

privat och ideell sektor är mer nöjda med sina arbeten (Fazzi 2012; Freund 2005).  Det är ett 

intressant resultat därför att samtidigt som de beskriver arbetet och deras motiv till att arbeta 

där i positiva ordalag, beskriver intervjupersonerna att det är viktigt att försöka särskilja den 

professionella yrkesrollen från den privata rollen. Flera av intervjupersonerna beskriver det 

som en livsstil att arbeta i ideell sektor och gränsen mellan privat och arbete kan vara svår att 

dra. Forskning har visat att socialarbetare inom offentlig sektor har svårigheter att särskilja 

den privata rollen från den professionella yrkesrollen (Siebert & Siebert 2007; Wu & Pooler 



40 
 

2014; Leigh2014). Det har dock inte tidigare utforskats hur socialarbetare inom ideell sektor 

beskriver detta fenomen. Intervjupersonerna beskriver ett stort engagemang för 

organisationen och frågan de bedriver. Forskning har visat att socialarbetare anställda i privata 

och ideella organisationer är mer engagerade i sitt arbete än socialarbetare i offentlig sektor 

(Gifford 2003). Det går inte att slå fast exakt vad det är som gör att det är en livsstil att arbeta 

i ideell sektor utifrån intervjupersonerna beskrivningar i denna studie. En möjlig tolkning kan 

dock vara att just det som framhålls som positivt med ideell sektor också kan vara det som gör 

det svårt att särskilja privatliv från yrkesrollen. Gifford (2003) lyfter i sin studie gällande 

organisatoriskt och professionellt engagemang bland socialarbetare inom offentlig, privat 

respektive ideell sektor att det är anställdas attityd till arbetet som avgör hens professionella 

engagemang. Gifford (ibid) menar att organisatoriskt och professionellt engagemang är 

relaterat till en organisations utformning och jobbets attribut.  I relation till Giffords (ibid.) 

påststående kan intervjupersonernas positiva beskrivningar av den ideella sektorn leda till ett 

stort engagemang i arbetet. Att ha möjlighet att vara flexibel, att vara delaktig i 

organisationens utformning, att en har ett stort eget ansvar, att det är friare ramar och att 

organisationerna drivs av detta stora engagemang kan å ena sidan tolkas som positiva aspekter 

med ideell sektor som arbetsplats. Å andra sidan kan det tolkas som faktorer till att det blir 

svårt att särskilja det privata från vad den yrkesverksamma ska göra i sitt arbete, då det alltid 

finns utrymme att göra mer. Om så är fallet kan denna studie inte konstatera, men det är en 

reflektion som är värd att fundera lite extra på.   

6.2 Diskussion kring resultat i relation till den teoretiska och begreppsliga 

referensramen 

I denna del relateras resultatet till uppsatsens teoretiska och begreppsliga referensram. Syftet 

med detta är att undersöka om och hur resultaten kan förstås med hjälp av Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) idealtyper för organiseringsprinciper och Trost och Levins (2010) samt 

Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) rollteoretiska begrepp. Även Johnsson och Lindgrens 

(1999) definition av begreppet professionalisering presenteras här i relation till resultaten för 

att ytterligare belysa studiens resultat.  

Teorin om fyra idealtyper för organiseringsprinciper har gjort det möjligt för oss att uttala oss 

om vilka organiseringsprinciper som överensstämmer med hur intervjupersonerna beskriver 

att de ideella organisationerna är organiserade. Teorin har också gjort det möjligt för oss att 

uttala oss om vilka organiseringsprinciper som kan sägas vara kompatibla med 

intervjupersonernas beskrivningar av hur de anser att socialt arbete ska bedrivas. Delar av 

resultatet som teorin inte gått att applicera på är intervjupersonernas beskrivningar av de 

ideella organisationernas möjlighet att fatta snabba beslut, beskrivningen av den ideella 

sektorn som kompletterande till offentlig sektor och beskrivningen av ideella organisationer 

som självständiga aktörer. De delar av resultatet som redogör för intervjupersonernas 

beskrivningar av sin yrkesroll inom den ideella sektorn sätts inte i relation till teorin om 

organiseringsprinciper, då valet har gjorts att relatera den delen av resultatet till rollteori och 

begreppet professionalitet.  

Rollteorin har gjort det möjligt för oss att uttala oss om de positioner som intervjupersonerna 

beskriver att de har i organisationerna, hur de förväntningar som intervjupersonerna beskriver 
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att omgivning och organisation har på dem kan förstås utifrån olika typer av yrkesroller och 

hur organisationernas utformning och arbetssätt påverkar hur intervjupersonernas yrkesroll ser 

ut. Rollteorin har inte applicerats på de delar av resultatet där intervjupersonerna beskriver sitt 

val att arbeta i ideell sektor. 

Professionaliseringsbegreppet har endast gjort det möjligt för oss att relatera 

intervjupersonernas beskrivningar av professionalitet till förklaringen av 

professionaliseringsbegreppet.  

6.2.1 Fyra idealtyper för organiseringsprinciper i relation till studiens resultat 

Vår första forskningsfråga sökte svar på hur socionomer beskriver sitt val av arbete i den 

ideella sektorn. Detta går att koppla till Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teori om 

de fyra idealtyperna för organiseringsprinciper. Som beskrivs under teoriavsnittet är 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) organiseringsprinciper inte tydligt avgränsade från 

varandra, utan kan finnas parallellt inom en och samma organisation. Av studiens resultat 

framkommer att så är fallet inom de ideella organisationer som medverkat i studien. 

Av studiens resultat framkommer att det är viktigt för socionomerna att fokus i socialt arbete 

ska ligga på mötet med människan och att socionomen ska begränsa sitt eget utrymme i mötet 

till förmån för att klientens behov och möjligheter ska vara i centrum. Socionomen ska vara 

till för klienten och inte tvärtom och att inge hopp hos klienten beskrivs som en viktig uppgift 

för socionomen i mötet med en klient. Detta kan med hjälp av Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) sägas gå i linje med självhjälpsidealet. Självhjälpsidealet ses i många fall i 

självhjälpsgrupper där alla deltagare har erfarenhet av samma problematik. Trots att en 

socionom inte kan dela alla sina klienters erfarenheter enbart i egenskap av socionom, så 

handlar självhjälpsidealet om att initiera och möjliggöra för att klienten ska kunna hjälpa sig 

själv och förändra sin situation (ibid.). Resultatet antyder att det är det sätt på vilket 

socionomerna vill bedriva socialt arbete. När en socionom arbetar efter självhjälpsidealet 

ligger fokus i arbetet på att möjliggöra för andra. Med klientens behov i centrum och 

socionomen som ett verktyg för klienten kan självhjälpsidealet sägas vara dominerade i det 

sätt som socionomerna i studien beskriver att socialt arbete bör utföras. 

Under rubriken socialt arbete inom ideella organisationer beskriver intervjupersonerna i 

studien hur arbetet bedrivs i de ideella organisationerna. Samtidigt som resultatet tyder på att 

det enligt intervjupersonerna är av vikt att förhålla sig till beprövade erfarenheter och 

vetenskapsbaserade metoder, så framkommer det tydliga mönstret att intervjupersonerna 

beskriver det faktiska sociala arbetet i ideell sektor som ”flexibelt”. 

Att utgå från metoder som har bevisad effekt kan sägas vara ett sätt att försöka säkerställa att 

man möter klienters behov. Ett annat sätt att se till att möta klienters behov kan utläsas av 

resultatet som frikostighet med tid för varje enskild klient. Att ägna så mycket tid som behövs 

för att möta en klients behov kan sägas vara något som görs inte bara i ideell sektor utan 

också i offentlig sektor, men av resultatet framgår att intervjupersonerna i studien inte är av 

den åsikten. 
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Av resultatet framgår att socionomerna ser avsaknaden av de byråkratiska riktlinjer, som de 

menar är kännetecknande för offentlig sektor, som en del i varför de har en stor flexibilitet 

och därigenom mer tillräcklig tid att ägna åt varje klients behov än verksamma i offentlig 

sektor. Snarare än att arbeta efter principer som förespråkas av filantropiidealet; att de 

lösningar och arbetssätt som är smidigast för socionomen är de som arbetet utgår från, eller 

byråkratiidealet; där regler och riktlinjer avgör vilka arbetssätt som är de rätta, är 

självhjälpsidealet ännu en gång det som arbetet kan sägas organiseras efter här. 

Av resultatet framgår att den flexibilitet som intervjupersonerna talar om utnyttjas till att 

bland annat ägna så mycket tid åt varje klient som klientens behov ställer krav på. 

Flexibiliteten används också för att utforma individuella lösningar och arbetssätt för att möta 

varje enskild klients specifika behov. Självhjälpsidealet kan appliceras på denna användning 

av organisationernas flexibilitet och det kan beskrivas som att intervjupersonerna utgår från 

klienternas behov och anpassar sin arbetsmetod till de olika behoven. Att lägga mycket tid på 

vissa klienter utifrån behov och inte riktlinjer kan i enlighet med självhjälpsidealet sägas vara 

affektiva handlingar. Detta innebär att socionomerna i de ideella organisationerna, i stället för 

att utgå från riktlinjer förutbestämda av organsationerna utifrån deras behov, baserar sina 

arbetsmetoder på att göra det som känns rätt i varje enskilt fall (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008). 

I resultatet framkommer också att ett professionellt förhållningssätt framhålls som något av 

vikt att förhålla sig till när en som socionom utför socialt arbete. Att utgå från 

vetenskapsbaserade metoder och ha en medvetenhet om var gränserna för den professionella 

rollen går i arbetet med klienter tolkas i resultatdelen som ett sätt att vara professionell i sitt 

arbete. Det är något som resultatet visar är viktigt för socionomerna när de arbetar. Till 

skillnad från det exempel som visar på vikten av mötet, med fokus på klienters behov, ligger 

fokus här på metoden istället för på arbetet och detta kan ställas i relation till 

behandlingsidealet. I behandlingsidealet ligger fokus på den arbetsmetod socionomen 

använder sig av och förändring ska åstadkommas med hjälp av en lämplig metod, som den 

professionella besitter kunskap om (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Socialarbetaren 

skapar under denna organiseringsprincip en tydlig och avgränsad yrkesroll. Denna 

professionella hållning i relation till klienten, i kombination med användandet av en 

evidensbaserad metod, ger enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (ibid.) möjlighet att 

skapa förtroende samtidigt som socionomen skapar autonomi hos klienten. Ett annat ideal kan 

här sägas vara aktuellt parallellt med behandlingsidealet, nämligen byråkratiidealet som delvis 

innebär att beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder ska försäkra att klienten inte är 

utelämnad till socionomens godtycke (ibid.). Detta uttrycks i resultatet som en förutsättning 

för ett rättssäkert arbete. 

Ett tydligt mönster som framkommer av resultatet är att intervjupersonerna i studien ställer 

den ideella sektorn och de ideella organisationerna i relation till hur offentlig sektor är 

organiserad och framhåller på så sätt det som är särpräglat i hur ideell sektor är organiserad. 

Verksamheten i offentliga organisationer är enligt intervjupersonerna präglad av 

begränsningar, till följd av att offentliga sektorn har en hierarkisk styrning och tydliga 

riktlinjer och regler, som de verksamma i sektorn måste förhålla sig till när de utför sitt arbete. 
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Svensson, Johnssons och Laanemets (2008) byråkratiideal kan relateras till det som i 

resultatet beskrivs som offentlig sektors begränsningar. De yrkesverksamma har ett begränsat 

handlingsutrymme på grund av tydliga regelverk och riktlinjer som styr vilka arbetssätt som 

är acceptabla och variationen i hur olika fall hanteras ska vara så liten som möjligt. Olika 

personer ska inte behandlas olika och det ställs krav på dokumentation (ibid.). Det kan av 

resultaten med hjälp av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) teori förklaras som att det 

är denna organiseringstyp som intervjupersonerna i studien ställer i relation till den ideella 

sektorns mer flexibla och mindre hierarkiskt organiserade verksamhet. Intervjupersonernas 

beskrivningar av den ideella sektorns organisationer kan med hjälp av Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) teori beskrivas som en blandning av de tre andra 

organiseringsprinciperna; självhjälpsidealet, behandlingsindealet och filantropiidealet. 

Självhjälpsidealet är mest närvarande i resultaten medan behandlingsidealet och 

filantropiidealet är närvarande i viss mån. Byråkratiidealet är sällan närvarande i 

intervjupersonernas beskrivningar. Detta kan härledas till att byråkratiidealets handlingar 

organiseras efter förutsägbarhet och tydliga regler och riktlinjer. Detta är något som 

intervjupersonerna beskriver som till stor del frånvarande i deras organisationer och 

arbetssätt(ibid.).  

Det framgår av resultatet att en av den ideella sektorns största styrkor enligt 

intervjupersonerna i studien beskrivs vara ett stort engagemang för att hjälpa andra 

människor, möjligheten att förändra och gemenskapen som uppstår till följd av att alla 

anställda i en organisation förenas i ett stort engagemang och intresse för samma 

samhällsfråga. Ett intresse för den egna organisationens riktning och fråga beskrivs som 

gemensamt för människor som bedriver socialt arbete i ideell sektor. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (ibid.) beskrivning av handlingar som utförs enligt filantropiidealets principer är 

att de är värderationella och bygger på en ambition att göra gott. Resultatet antyder att detta 

går i linje med det socionomerna i studien beskriver som en del av drivkraften bakom det 

sociala arbetet som utförs i regi av ideell sektor. Handlingar som utförs i enlighet med 

behandlingsidealet beskrivs av Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som målrationella; 

att det finns en målbild i verksamhetens arbete och att förändring och förbättring vill uppnås. 

Detta, tillsammans med självhjälpsidealets affektiva handlingar som görs utifrån att det känns 

rätt och där handlingarnas funktion är att initiera och möjliggöra självhjälp hos utsatta 

grupper(ibid.), kan alla sägas vara beskrivande för hur resultatet antyder att ideella 

organisationer är organiserade. 

Studiens syfte är att ge en bild av vad det innebär att arbeta som socionom inom ideell sektor, 

utifrån socionomer anställda i ideella organisationers beskrivningar och en av studiens 

frågeställningar vill besvara hur socionomer beskriver sitt val att arbeta inom den ideella 

sektorn. När studiens resultat ställs i relation till Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) 

teori om de fyra idealtyperna för organiseringsprinciper, framkommer det att det sätt på vilket 

socionomerna i studien vill bedriva socialt arbete till stor del överensstämmer med Svensson, 

Johnsson och Laanemets (ibid.) självhjälpsideal. Resultatet visar att intervjupersonerna i 

studien även beskriver sättet på vilket arbetet i de ideella organisationerna är utformat och 

bedrivs på ett sätt som till stor del överensstämmer med självhjälpsidealet. 
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6.2.2 Rollteori 

Studiens andra forskningsfråga sökte svar på hur socionomer beskriver sin yrkesroll i den 

ideella sektorn. Under detta avsnitt ställs Trost och Levins (2010) och Lenéer-Axelson och 

Thylefors (2005) rollteoretiska begrepp position, roll, förväntningar, formell yrkesroll, 

informell yrkesroll och rollupplösning i relation till den del av studiens resultat som redogör 

för den forskningsfrågan. 

Begreppet position kan i relation till studiens resultat förstås som att de anställda 

socionomernas position i de ideella organisationerna inte alltid är tydliga. Av resultatet 

framkommer att organisationerna beskrivs som platta och mindre hierarkiska än 

intervjupersonerna beskriver att offentlig sektors organisationer är. Enligt Trost och Levin 

(2010) är förutsättningen för att en position ska finnas att också andra positioner finns. I 

resultatet framkommer att det i vissa organisationer finns en tydligare struktur på vem som 

innehar vilken position. I de organisationer där det finns en chef på plats tyder resultatet på att 

socionomernas position är tydligare definierad än i organisationer som inte har en högre chef. 

Det framkommer att organisationerna beskrivs som platta i den mening att de inte är 

hierarkiskt uppbyggda och detta gör det svårt att utläsa tydliga positioner. De anställda har till 

följd av detta ett stort eget ansvar för att se till att verksamhetens arbete blir utfört. 

Trost och Levins (2010) begrepp roll kan i relation till studiens resultat förstås som att 

intervjupersonerna är anställda utifrån att de är socionomer. Förväntningar som riktas mot 

dem utifrån att de är socionomer och ger upphov till deras roll på arbetsplatsen är, utifrån 

resultatet, att socionomerna ska ha juridiska kunskaper och kunna vara behjälpliga när sådan 

kunskap efterfrågas i arbetet. Andra förväntningar som framkommer av resultatet är att 

intervjupersonerna förväntas kunna möta människor i kris och vara ett stöd för dem i sin roll 

som socionom. 

Förväntningar på olika yrkesroller som finns på en arbetsplats, beskrivs av Lenéer-Axelson 

och Thylefors (2005) handla om vilka arbetsuppgifter innehavaren av en viss yrkesroll ska 

utföra och på vilket sätt arbetet ska utföras. Av resultatet framgår att socionomerna har en stor 

frihet i hur de ska utföra sina arbetsuppgifter, men att socionomer inom ideella organisationer 

har vissa arbetsuppgifter som är förbehållna dem och deras yrkesroll på grund av att de har en 

socionomexamen. Den yrkesroll som Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) kallar för formell 

yrkesroll beskrivs i resultatet i termer av att socionomerna, av chefer, uppdragsgivare och 

medarbetare, förväntas ha kunskaper på konkreta områden som en socionomexamen 

innehåller. Juridiska kunskaper och kunskaper inom psykologi och sociologi är exempel på 

sådana kunskaper. Förväntningen att socionomerna ska ha en förmåga att möta människor i 

kris kan sägas ingå både i den formella yrkesrollen som en socionomexamen lägger grunden 

för och samtidigt tolkas som att det ingår också i den informella yrkesrollen. Den informella 

yrkesrollen skapas utifrån normer och traditioner och det kan finnas en föreställning hos 

människor om att socionomer är personer som har en förmåga att möta olika människors olika 

behov av stöd. 

Den formella yrkesrollen kan av resultatet sägas utgöra en begränsad del av det som 

socionomerna i studien beskriver som sin yrkesroll inom de ideella organisationerna. Den 
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informella yrkesrollen kan sägas utgöra en större del av yrkesrollen. Den informella 

yrkesrollen beskrivs av Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) som skapad utifrån normer, 

traditioner och behov i olika sammanhang och de ger ett större handlingsutrymme. Av 

resultatet framkommer att organisationerna är behovsstyrda på så sätt att de utformar sin 

verksamhet utifrån de behov de ser hos sina klienter. Organisationerna är också behovsstyrda 

på så sätt att de anställda socionomerna utformar sin egen yrkesroll, utifrån de behov som 

organisationen har och möjligheterna att själva utforma yrkesrollen framgår av materialet som 

stora för socionomerna. 

Resultatet antyder att ideella organisationer är en typ av verksamhet för socionomer där de har 

utrymme att själva utforma sin yrkesroll till stor del. Yrkesbeteckningen ”socionom” tycks av 

resultatet att döma till viss del implicera några av de förväntningar som intervjupersonerna 

beskriver finns på dem i deras yrkesroll, exempelvis juridiska kunskaper. I övrigt är dock det 

mest framträdande mönstret i resultatet att intervjupersonerna framhåller möjligheterna att 

själva utforma sin yrkesroll som stora. 

Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) menar att rollupplösning kan bli en konsekvens av att 

arbeta i täta arbetsgrupper inom organisationer som präglas av krav på flexibilitet och en 

helhetssyn. Resultatet visar att en stor flexibilitet finns i de medverkande ideella 

organisationerna. Detta beskrivs som en anledning till att de anställda socionomerna har 

möjlighet att möta klienters behov på det sätt som är nödvändigt. Av resultatet att döma tycks 

en helhetssyn prägla organisationerna som bygger på ett stort engagemang för den fråga som 

de arbetar med och ett vi-perspektiv är återkommande i hur intervjupersonerna talar om sitt 

arbete. Av resultatet framkommer att intervjupersonerna arbetar i täta arbetsgrupper, där alla 

anställda har ett gemensamt ansvar för att se till att organisationens arbete utförs. De anställda 

på intervjupersonernas arbetsplatser ”täcker upp” för varandra och utför ofta arbetsuppgifter 

som enligt organisationens formella yrkesroller inte ingår i deras ansvarsområde. 

Rollupplösningsbegreppet kan användas för att förklara denna tendens och dess orsaker. 

Resultatet antyder att rollupplösning är vanligt förekommande i ideella organisationer. En 

möjlig följd av rollupplösning är enligt Lenéer-Axelson och Thylefors (2005) att de positiva 

aspekterna av olika kompetenser i en arbetsgrupp går förlorade när anställda rör sig in på 

varandras revir. Detta är inte en aspekt som intervjupersonerna i studien berörde och det kan 

därför inte utläsas av materialet. 

Ett begrepp som under uppsatsens teoridel presenterades som relevant till studiens resultat 

visade sig efter analys av det insamlade datamaterialet inte vara möjligt att applicera på 

resultatet. Det diskuteras därför inte i detta avsnitt.  Detta begrepp är beteende. 

6.2.3 Professionalisering  

Johnsson & Lindgren (1999) beskriver hur begreppet professionalisering kan beskriva den 

process som socionomen genomgår för att bli professionell. Efter denna process kan 

socionomen agera självständigt utifrån sin roll som expert. Av studiens resultat framkommer 

att intervjupersonerna ser anställning av personer med en högskoleutbildning, relaterad till 

socialt arbete, som ett led i ökad kvalitet i ideella organisationers arbete. De teoretiska 

kunskaper som förvärvas genom utbildning beskrivs som en plattform att utgå från i arbetet 
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och ett sätt att säkerställa att bedömningar av ärenden grundas i vetenskapligt belagda 

kunskaper och färdigheter. Bemötandet av klienter beskrivs också bli bättre. Det kan tolkas 

som att arbetet utförs professionellt. Resultatet antyder att personer med högskoleutbildning 

inom socialt arbete, som är verksamma i ideell sektor, genom sin utbildning blir experter på 

vilka arbetsmetoder som forskning visar är mest effektiva och lämpliga att använda sig av i 

sitt arbete. Om professionaliseringsbegreppet relateras till Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) idealtyper för organiseringsprinciper kan en ökad professionalisering av ideella 

organisationers sociala arbete tolkas som en ökad närvaro av byråkratiidealet och 

behandlingsidealet, i och med att socialarbetarnas expertis blir mer central i arbetet. Detta kan 

sägas stå i motsättning till självhjälpsidealet, som är det ideal som tidigare i 

diskussionskapitlet framkommit som det ideal som bäst överensstämmer med 

intervjupersonernas beskrivningar av de ideella organisationernas sätt att organisera och 

bedriva socialt arbete. 

Behovet av professionella inom ideell sektor antyds av studiens resultat vara stort och en 

förhoppning om att fler personer med högskoleutbildning inom socialt arbete ska anställas 

framgår av resultatet. 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

För denna studie har nio kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer genomförts. Valet att 

använda sig av kvalitativ metod har gett intervjupersonerna möjlighet att beskriva den ideella 

sektorn och deras yrkesroll på ett fritt sätt (utefter våra frågor). Det har genererat ett bredare 

material med en variation i svaren. Hade studien valt att använda till exempel en kvantitativ 

enkät som metod hade svaren blivit mer standardiserade och det hade varit lättare att redogöra 

för dem i studiens resultat. Det hade å ena sidan varit lättare att jämföra de olika intervjuerna 

med mer standardiserade svar men då hade å andra sidan inte studiens frågeställningar kunnat 

besvaras. Det var viktigt att det var intervjupersonernas egna beskrivningar av varför de väljer 

att arbeta inom den ideella sektorn och hur de beskriver deras yrkesroll inom den ideella 

sektorn som framkom i svaren. Denna variation i materialet har gett ett krav på tolkning av 

materialet under analysförfarandet och risken är att tolkningen skulle ha sett annorlunda ut om 

det var en annan forskare som genomförde studien. Då har det varit en fördel att det under 

analysförfarandet har varit två personer som gemensamt har arbetat med materialet. 

Valet att göra intervjuer har gett ökade möjlighet att be intervjupersonerna förtydliga 

resonemang och svar på frågor i intervjusituationen. En fördel har vidare varit att när frågorna 

har uppfattats av informanterna som svåra att svara på, speciellt då det var frågor de tidigare 

inte hade reflekterat över, fanns det möjlighet för förklaring av frågan samt att intervjuguiden 

kunde komma att omformuleras vid behov. Intervjuguiden som låg till grund för intervjuerna 

bestod av mestadels öppna frågor och det ledde till varierande svar och vissa av frågorna 

tolkades på olika sätt av intervjupersonerna, vilket å ena sidan gjorde det svårare under 

analysförfarandet, å andra sidan berikade det studiens resultat och analys. Om frågorna 

förtydligades för intervjupersonerna fanns det svårigheter att göra detta utan att frågorna 

skulle bli allt för ledande eller slutna. Det ansågs viktigt att frågorna inte skulle vara ledande, 

samtidigt som de skulle vara förankrade i den på förhand valda teoretiska begreppsram 

studien utgår ifrån.  
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Valet att använda innehållsanalys som analysmetod har inneburit att resultatkapitlet av studien 

inte innehåller direkta hänvisningar till studiens teoretiska och begreppsliga referensram eller 

till den tidigare forskningen. Detta på grund av att det är innehållet som ska tala för sig själv, 

innehållet ska styra analysen. Därför placerades studiens diskussion kring resultat i relation 

till tidigare forskning och teoretisk och begreppslig referensram i det efterföljande kapitlet. 

Studiens urval av intervjupersoner och organisationer har varit brett. De enda kriterier som 

skulle uppfyllas var att intervjupersonen var socionom och arbetade inom en ideell 

organisation. Detta har genererat att intervjupersonerna pratar om varierande saker. 

Exempelvis lyfte intervjupersoner som arbetar på kvinnojour frågan om våld mycket, något 

som andra organisationer inte arbetar lika aktivt, eller på ett liknande sätt, med. Det 

försvårade å ena sidan analyserandet av materialet att intervjupersonerna talade om olika 

frågor och problematik. Å andra sidan är studiens syfte att ge en bild av vad det innebär att 

arbeta som socionom inom ideell sektor, utifrån socionomer anställda i ideella organisationers 

beskrivningar. Att inte göra ett snävare urval var dels på grund av att det bedömdes bli svårt 

att finna tillräckligt många socionomer för studien, dels på grund av studiens syfte. Det 

bedömdes därför irrelevant vad organisationens målgrupp var. 

6.4 Implikation för praktik och vidare forskning 

En slutsats som kan dras av denna studie är att socionomerna anser att arbetet i ideell sektor 

skiljer sig från arbetet inom offentlig sektor. Hur arbetet är utformat beskrivs i positiva 

ordalag.  Arbetet är utformat på ett annat sätt och socionomerna är friare än i offentlig sektor 

att utforma den egna yrkesrollen. En annan slutsats är att de beskriver ett behov av fler 

socionomer inom den ideella sektorn. Socionomer fyller en funktion då de bidrar med 

kunskaper till den ideella sektorn. Juridiska kunskaper, kunskap om olika instanser i samhället 

och annan teoretisk kunskap är exempel på vad de kan bidra med. Socionomer är också 

utbildade i bemötandet av människor som behöver olika former av stöd. Det är något som är 

viktigt i den ideella sektorn som kan komma att möta människor innan myndigheterna gör det. 

Detta uttryckta behov av socionomer inom ideell sektor kan i praktiken innebära att ideell 

sektor är en potentiellt växande arbetsmarknad för socionomer i framtiden. Studien beskriver 

vidare vad det innebär att arbeta som socionom i en ideell organisation och hur socionomerna 

beskriver den egna yrkesrollen. Detta kan i praktiken användas för att lyfta den bredd som 

finns i vad en person som besitter en socionomexamen kan arbeta med och hur olika 

arbetssätten kan se ut.  

Den skillnad mellan offentlig och ideell sektor som beskrivs i denna studie är endast baserad 

på socionomer anställda inom ideella organisationers beskrivningar. Även om de intervjuade 

besitter erfarenhet av att arbeta inom andra sektorer så skulle det vara av intresse att studera 

vad anställda inom en offentlig myndighet, som kommer i kontakt med de ideella 

organisationerna, har för syn på behovet av utbildning i ideella organisationer som bedriver 

socialt arbete. Denna studies resultat visar att socionomer i ideella organisationer tycker att 

deras status har ökat. Det vore därför intressant att undersöka hur andra aktörer, till exempel 

kommunala politiker och myndighetschefer, upplever samarbete med de ideella 

organisationerna. Vidare skulle det vara intressant att studera socionomer som arbetar i de 

större och nationella ideella organisationerna, då denna studie främst har studerat anställda 
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inom mindre, lokala organisationer. Organisationernas utformning och anställningsformerna 

för socionomer skulle med stor sannolikhet se annorlunda ut. En aspekt av detta som skulle 

vara intressant att undersöka är om svårigheten i att särskilja den privata och den 

professionella rollen är lika stor i en större ideell organisation som i de mindre 

organisationerna.  

De positiva aspekterna som beskrivs av att arbeta som socionom i ideell sektor synliggör de 

begränsningar socionomerna ser i hur socialt arbete i offentlig sektor är organiserat. I 

praktiken kan detta föranleda en utvärdering av huruvida socionomers kunskaper tas tillvara 

på ett för socionomer tillfredsställande sätt i offentlig sektor. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 

Val av arbetsplats 
Vad är viktigt för dig när du bedriver socialt arbete? 

Hur kommer det sig att du sökte dig till din nuvarande organisation? 

Berätta om dina arbetssuppgifter på den här arbetsplatsen.  

 Skulle ditt arbete gå att utföra inom den offentliga sektorn eller privata sektorn? 

 Om ja, varför arbetar du inom den ideella sektorn? 

 Om nej, varför tror du att det är så?  

Hur skiljer sig den här arbetsplatsen från dina, eventuellt, tidigare arbetsplatser?  

Hur väl stämmer dina nuvarande arbetsuppgifter med dina föreställningar om och 

förväntningar på att arbeta som socionom? 

 

Yrkesroll 
Hur skiljer sig din yrkesroll från övriga anställdas på din arbetsplats? 

 Hur tydligt avgränsad är din yrkesroll på arbetsplatsen från övrigas? 

Vad innebär det att arbeta inom den ideella sektorn för dig som socionom? 

Hur påverkas din yrkesroll av att du har en socionomexamen? 

Vad tror du att det finns för förväntningar på dig i din yrkesroll utifrån din utbildning? 

Hur upplever du möjligheterna att själv utforma din yrkesroll? 

 

Professionalisering av ideellt arbete 
Vilken funktion fyller den ideella sektorn i det sociala arbetet idag enligt dig? 

Ser du en förändring i ideella organisationers status i bedrivandet av socialt arbete inom ert 

område under tiden som du har arbetat inom fältet?  

Om ja, vilka skillnader ser du? 

Varför tror du att så få socionomer arbetar inom ideell sektor? 

Hur upplever du att behovet ser ut av utbildade personer inom socialt arbete som bedrivs i 

ideella organisationer? 

Varför är din utbildning av relevans för ditt arbete? 

Vad är ideella organisationers styrka i sättet att bedriva socialt arbete enligt dig? 
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Bilaga 2 Missivbrev 
Hej! 

 

Vi är två studenter, Lisa Wallbäcks och Linnea Sohtell, från Socionomprogrammet vid 

Uppsala Universitet. Vi är inne på vår sjätte och näst sista termin och nu skriver vi vårt 

examensarbete i socialt arbete. Ämnet för vår uppsats är socionomprofessionen inom ideella 

organisationer.  

 

Syftet med studien är att undersöka socionomers syn på sin roll som socionom i en ideell 

organisation och deras syn på professionalisering av ideellt arbete.  

 

Vid intervjun kommer vi att använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är frivilligt och att du som intervjuperson när som helst har möjlighet 

att avbryta intervjun och ditt deltagande i studien. Intervjumaterialet och ditt deltagande 

behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer endast att användas för forskningsändamål och 

kommer att publiceras i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

 

Vår önskan är att genomföra intervjuerna under vecka 16-17, men det finns även möjlighet 

under vecka 18. Intervjuerna tar ca 45 minuter och vi skulle bli väldigt glada om ni har 

möjlighet och intresse av att delta. Platsen där intervjun genomförs bestäms av dig som 

intervjuperson. Vi kan tillhandahålla lokal i Uppsala. 

 

Vi kontaktar er om några dagar för att höra om ni vill delta i studien och vi ger då gärna 

ytterligare information och svar på eventuella frågor. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Wallbäcks och Linnea Sohtell 

 

Lisa Wallbäcks                  e-postadress:  

    Tel:  

Linnea Sohtell                   e-postadress: 

    Tel:  

Handledare 

Pernilla Ågård   e-postadress: 
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Bilaga 3 Kodschema 
Kodschema 1 

 Ideella sektorn som arbetsplats 

för socionomer 

Socionomers yrkesroll inom ideell sektor 

 Viktiga 

aspekter 

för att 

bedriva 

socialt 

arbete 

Socialt arbete 

inom ideella 

organisationer 

Ideella 

sektorns 

funktion 

inom 

socialt 

arbete 

Eget 

ansvar 

som en 

aspekt av 

att arbeta 

som 

socionom 

i ideell 

sektor 

Yttre 

förväntningar 

utifrån 

utbildning 

Socionomexamens 

påverkan på 

yrkesrollen 

Möjlighet 

att utforma 

den egna 

yrkesrollen 

IP1 X X X X X X X 

IP2 X X X X X X X 

IP3 X X X X X X X 

IP4 X X X X X X X 

IP5 X X X X X X X 

IP6 X X X X X X X 

IP7 X X X X X X X 

IP8 X X X X X X X 

IP9 X X X X X X X 

 

Kodschema 2 – exempel på hur en kategori har vuxit fram 

Socialt arbete inom ideella organisationer 

 Flexibilitet Engagemang Många 

uppskattar nog 

att det inte är 

dokumentations-

skyldighet 

Ideella organisationer 

kan agera snabbt 

Arbetet är 

behovsstyrt 

IP1 X X X  X 

IP2 X   X X 

IP3 X X X   

IP4  X X  X 

IP5 X  X X X 

IP6 X   X X 

IP7  X   X 

IP8 X X X  X 

IP9  X X   
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Bilaga 4 Deklarering 
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