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Sammanfattning 
Titel: ”Jag ser ju vad som står men hur funkar det i praktiken?” En kvalitativ studie om 

nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina 

juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen. 

Författare: Nicole Wallin och Robert Berggren Liljestrand 

 

Studiens syfte var att undersöka nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade 

socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare inom 

området individ- och familjeomsorg. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod 

och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare som 

arbetade inom områdena barn- och familj, ekonomiskt bistånd samt missbruk. 

Intervjupersonerna återgav sina erfarenheter av skillnader och glapp, förtroendet till den egna 

juridiska kunskapsnivån, det oundvikliga tolkningsutrymmet – en utmaning, tiden på 

socionomprogrammet, vidareutveckling av juridiska kunskaper samt främjande och hämmande 

faktorer för inlärning. Den teori som har använts är Aristoteles kunskapsteori samt dess 

vidareutveckling av Kant och Ryle. Studien innehåller genomgående ett professionsteoretiskt 

perspektiv. Därtill har tidigare forskning använts för att knyta samman resultatet med både 

teorin och intervjupersonernas utsagor. I resultatet framgår det att det finns en skillnad och ett 

glapp mellan studier och arbetsliv och att en stor del av den juridiska kunskapen kommer från 

arbetet. Majoriteten ansåg att de fått med sig grundläggande juridiska kunskaper från 

socionomprogrammet men att de önskat mer fördjupning. De ansåg även att arbetet som 

socialsekreterare är komplext då lagtexterna de arbetar med lämnar ett stort utrymme för 

individuella tolkningar. Hälften av alla intervjupersoner beskrev därtill ett behov av 

vidareutveckling. En stor del av tidigare forskning korrelerar med det som framkom i studiens 

resultat. Enligt intervjupersonerna härstammar en stor del av deras kunskaper ifrån praktiska 

erfarenheter och det finns ett överhängande önskemål om att kombinera praktiken med teorin.  

Nyckelord: Socialt arbete, juridik, juridisk kunskap, myndighetsutövning, socialtjänst, 

individ- och familjeomsorg, kunskapsteori. 

  



 

 

Abstract 
Title: “I see what it says but how does it work in practice?” A qualitative study of newly 

graduated social workers and soon to be graduated social worker students' experiences of their 

legal knowledge as government practitioners in individual and family care. 

Authors: Nicole Wallin och Robert Berggren Liljestrand 

 

The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be 

graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as 

practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of 

a qualitative method. The material was collected through semi-structured interviews with social 

workers working in different areas such as child and family-care, financial assistance and 

addiction-intervention care. The interviewees presented their experiences of differences and 

gaps, confidence in their own legal knowledge, the inevitable possibility to interpret, time 

during education, further development of legal knowledge, and promotional and inhibiting 

factors for learning. The theory being used is Aristotle's theory of knowledge and its further 

development of Kant and Ryle. The study consistently contains a professional-theoretical 

perspective. In addition, previous research has been used to link the results with both the 

theoretical perspective and the interviewees' statements. The result shows that there is a 

difference and a gap between studies and working life and that a large part of the legal 

knowledge comes from the work. The majority considered that they had acquired basic legal 

knowledge from their education but they wanted more in-depth knowledge. They also 

considered that the work as a social worker is complex, as the different areas within the law 

they work with leave a great deal of room for individual interpretations. Half of all interviewees 

also described a need for further development. A large part of previous research correlates with 

what emerged from the study's results. According to the interviewees, a large part of their 

knowledge derives from practical experience while there is an imminent desire to combine the 

practice with the theory. 

Key words: Social work, law, legal knowledge, public authority, social service, individual and 

family care, theory of knowledge. 
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1. Inledning 
Socionomprogrammet benämns som en generalistutbildning och ligger i nuläget på 210 

högskolepoäng (hp). I professionen som socionom kan en arbeta inom stat, kommun, privat 

sektor och frivilliga organisationer och då komma att arbeta med allt från behandling, utredning, 

pedagogiska stödinsatser och ledarfunktioner. I stort innebär detta att en socionom arbetar med 

människor och deras olika livssituationer. Det kan innebära att arbeta med barn- och unga, 

äldre, missbrukare, individer med funktionsnedsättningar och tillika personalgrupper. Dessa 

arbetsområden kan sedan delas in i olika yrkesutövningar så som socialsekreterare, 

biståndsbedömare, samordnare, kurator, projektledare, socialpedagog och behandlingsassistent 

(Karlstad universitet u.å.). 

Mycket tyder på att det finns en svag länk mellan utbildning och arbete för socionomer (Frost 

et al. 2013; Inch 2016; Kejerfors & Alexius 2012; Kullberg 2014; Nordstrand 2017; Nygren et 

al. 2013; O´Reilly & Dolan 2017; Osteen et al. 2014; Tham & Lynch 2014; Tham & Lynch 

2017; Righard & Montesino 2012). Juridiken är en stor del av socionomens yrkesliv och denna 

studie ämnar dyka djupare inom detta kunskapsområde för att få ut så mycket information om 

det enskilda området som möjligt. Ämnet är tidsaktuellt och relevant för socionomprogrammets 

fortsatta utveckling på Karlstads universitet och därmed även relevant för det sociala arbetet. 

Socionomens olika yrkesområden kräver vitt skilda juridiska kunskaper då det arbetas inom 

olika lagrum. Brister i juridisk kompetens kan få förödande konsekvenser i form av att klienter 

inte får hjälp och stöd som de är berättigade till samt att en osäkerhet i yrkesidentiteten hos 

socionomer skapas (Kejerfors & Alexius 2012). Formuleringen av lagarna öppnar därtill upp 

för individuella tolkningar, vilket kan resultera i en osäkerhet kring lagstiftningens applicering 

(Kindström Dahlin et al. 2010). Socialtjänstlagen, som är en central lagstiftning i framförallt en 

biståndsbedömares/socialsekreterares arbete, är en ramlag där tillämparen ges stor frihet att 

använda sin egen sakkunskap för att tolka och tillämpa lagen med målrationalitet som enda 

vägledning (Fridström Montoya 2018). Vår förförståelse är att socionomer som utbildar sig på 

Karlstads universitet inte blir tillräckligt förberedda inför de många olika arbetsområden som 

en socionom kan arbeta inom, det gäller såväl inom juridik som inom övriga ämnen som lärs ut 

på programmet. I en delrapport meddelar Socialstyrelsen (2011) att det har upptäckts brister 

gällande handläggning och dokumentation i 11 av 17 undersökta kommuner, vilket innebär att 

kravet på enskildas rättssäkerhet inte uppfylls. En fördjupad tillsyn av sex kommuner visar att 

fem av dessa inte uppfyller de krav som lagstiftningen ställer gällande journalföring. Enligt 

Avby (2018) använder sig socialsekreterare av ett stort antal kunskapskällor i utredningsarbetet 

men förlitar sig främst på kunskap som finns att tillgå i närmiljön. Några anledningar till detta 

är avsaknad av resurser, tidsbrist samt att de enskilda ärendena har en komplex problembild. 

Detta resulterar i att socialsekreterare ofta tar pragmatiska beslut utan att använda sig av en 

helomfattande kritisk bedömningsprocess. Socialsekreterare befrias från behovet av att 

legitimera sina handlingar med verifierad kunskap genom att de använder sig av erfarenhet, 

vanliga uppfattningar och vardagsteorier. Forskning används oftast i efterhand i syfte att 

förklara klientsituationer, bekräfta uppfattningar och legitimera beslut.  

Om socialsekreterare ofta använder sig av kunskap som inte är förankrad i forskning eller 

vetenskap blir det relevant att undersöka nyexaminerade socionomers erfarenheter kring sina 



 

2 

 

juridiska kunskaper samt var denna kunskap inhämtas eftersom den juridiska kunskapen hämtas 

från andra kunskapskällor såsom handböcker, föreskrifter och lagböcker. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att öka kunskapen om nyexaminerade socionomers och snart 

utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som 

myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen (IFO). Detta har utmynnat i följande 

frågeställningar: 

● Vad har nyexaminerade socionomer och snart utexaminerade socionomstudenter som 

arbetar på IFO för erfarenheter kring sina juridiska kunskaper som de förvärvat under 

utbildningen? 

 

● Hur utvecklar socionomerna sina juridiska kunskaper under utbildningen och efter 

inträdet på arbetsmarknaden? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer bakgrunden att presenteras i form av beskrivningar av 

socionomprogrammets framväxt och hur juridiken har implementerats samt hur juridiken på 

Karlstads universitet i dagsläget ser ut. 

2.1 Socionomprogrammet i Sverige 
År 1977 blev socialt arbete ett huvudämne inom socionomprogrammet och blev i koppling till 

att socialhögskolorna sammanfogades med universitetssystemet även en akademisk disciplin. 

En av anledningarna till uppkomsten av detta ämne var att myndigheter hade en önskan om 

fördjupade kunskaper kring sociala problem. I slutet på 1900-talet påbörjades en av många 

högskolereformer och mellan 1995-2002 inordnades landets vårdhögskolor i en högskola eller 

ett universitet. Förslaget att överföra dessa vårdhögskolor hade en stark förankring i syftet att 

akademisera dem, vilket även innebar att studenter skulle få möjligheten att gå vidare till 

forskning kring deras specialområden. Beslutet att slå ihop socionomutbildningen med den 

sociala omsorgsutbildningen resulterade i att olika aktörer blev tvingade att hitta lösningar kring 

hur dessa utbildningar skulle fungera ihop. Socionomprogrammet är en generalistutbildning 

som syftar till att vara professionsförberedande. Arbetsmarknaden är bred och föränderlig, 

vilket gör att kraven på innehållet utbildningen blir många då det är en komplex kunskapsbild 

som behandlas. Inom flertalet områden på arbetsmarknaden krävs även fördjupade kunskaper, 

vilket ställer ytterligare krav på utbildningen. Programmen är emellertid tvungna att förhålla 

sig till Bologna-överenskommelsen, vilket innebär att utbildningarna ska innehålla tre nivåer: 

Grundutbildning, avancerad nivå samt forskarutbildning. Socionomutbildningen skulle även 

ligga på tre och ett halvt år, vilket var ett av kraven för internationell rörlighet (HSV 2003:29 

R). 

Kraven på dokumentation och rättssäkerhet ökade som en följd av lagändringar, vilket skapade 

ett baskrav av att personal inom socialtjänsten ska ha tillräcklig kunskap inom 

utredningsmetodik och juridik. Därmed är även detta en viktig aspekt inom 

socionomprogrammets utbildningsplan. Något som poängterades av studenter som gick den 

sociala omsorgsutbildningen var önskemål om mer juridik. Både Socionomstudenterna och 

studenterna inom den sociala omsorgsutbildningen hade även en efterfrågan om mer 

verklighetsanknytning i utbildningen (HSV 2003:29 R). I en rapport från högskoleverket (HSV 

2009:36R) om utvärdering av socionomprogrammet framkom det att studenterna hade 

synpunkter att juridikkurserna inte integreras i tillräcklig stor utsträckning. 

2.1.1 Socionomprogrammet på Karlstads universitet 

Socionomprogrammet på Karlstads universitet består av 210 hp varav 90 av dessa poäng är 

inom huvudområdet socialt arbete. Under utbildningen genomförs ett examensarbete på 15 hp. 

Termin sju består av kurser på avancerad nivå, vilket innebär att den kan innefattas i en master 

eller magisterutbildning. Under utbildningen kombineras fältstudier med teoretiska studier, 

seminarier och gruppövningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp och sker 

i första hand på en arbetsplats inom länet. Inom programmet läser studenterna sammanlagt 28,5 

hp juridik som är förlagda i termin två och tre. Studenterna har därtill möjlighet att under termin 
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sju att gå den valbara kursen ”Ledning och administration i socialt arbete” som delvis innehåller 

arbetsrätt (Karlstads universitet u.å).  

2.2 Det sociala arbetets juridiska styrdokument 
Den offentliga rätten består till stor del av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan i sin tur 

delas in i allmän förvaltningsrätt och speciell förvaltningsrätt. Till den allmänna 

förvaltningsrätten hör förvaltningslagen (2017:900) (FL) och förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) (FPL) (Zetterström & Lind 2016). Av dessa två kommer endast FL att belysas nedan 

då FL i huvudsak reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet och FPL i huvudsak reglerar 

domstolarnas rättskipning (ibid). Speciell förvaltningsrätt avser i sin tur särskilda områden och 

verksamhetsgrenar inom olika förvaltningar. Det kan exempelvis röra sig om socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (ibid). Det förvaltningsrättsliga 

området kan även knytas an till kommunalrätten då kommunallagen (2017:725) reglerar de 

kommunala organen, deras sammansättning och verksamhetsformer (ibid) men det är inget som 

är av relevans i denna studie och kommer därför inte att belysas vidare. Samtliga av dessa 

nämnda grenar från den speciella förvaltningsrätten kommer att belysas nedan. Även lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken 

(2010:110) (SFB) ingår i det förvaltningsrättsliga området (Lundgren & Sunesson 2019) och 

kommer att beskrivas nedan. 

Andra lagar som kan vara av relevans i en socialsekreterares yrkesutövning är föräldrabalken 

(1949:381) (FB) och lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen (AvtL). Även dessa kommer att beskrivas 

nedan. 

Avslutningsvis kommer socialsekreterarens skyldigheter och rättigheter som anställd inom en 

myndighet inom kommunen att belysas, där tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF), 

regeringsformen (1974:152) (RF) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) samt 

offentlighet- och sekretesslagen (2000:400) (OSL) kommer att lyftas och ställas i förhållande 

till varandra. 

2.2.1 Förvaltningslag (2017:900). 

FL är i stor omfattning en förfarandelag som reglerar förvaltningsrättsliga ärendens gång från 

början till slut. Lagen reglerar vilket eller vilka tillvägagångssätt förvaltningsmyndigheten ska 

använda i sitt förfarande. För en del ärenden tillämpas hela lagen men det finns även regler som 

tillämpas på alla ärenden. Ett ärende kan exempelvis omfatta en ansökan om ekonomiskt 

bistånd. När ansökan inkommer till myndigheten har den sökande rätt enligt FL att få den 

prövad. Ett ärende kan även anhängiggöras genom att en anmälan eller att en överklagan/besvär 

inkommer myndigheten (Zetterström & Lind 2016). 

2.2.2 Socialtjänstlag (2001:453) 

SoL trädde i kraft år 1982 och ersatte då de tidigare vårdlagarna, nämligen barnavårdslagen, 

nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. Målet var att ha ett gemensamt lagrum för hela 

vårdområdet. Syftet med lagstiftningen var att komma ifrån de överordnade och kontrollerande 

funktionerna och få in förtroendet för individens egen kapacitet att påverka sitt livsförhållande. 
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Syftet var att socialtjänsten genom detta skulle komma att bli en mer serviceinriktad och 

hjälpande funktion samt komma ifrån de överordnade och kontrollerande funktionerna och få 

in förtroendet för individens egen kapacitet att påverka sitt livsförhållande. Begrepp som 

frivillighet och självbestämmande är centrala i socialtjänstens handläggning av ärenden. Det 

ska även finnas en helhetssyn, vilket innebär att handläggningen kring en enskild individ inte 

endast ska omfatta individen/gruppen, utan även dennes/deras sociala situation. En utredning 

öppnas enligt 11 kap. 1 § SoL och bedömningen huruvida behovet kan tillgodoses på annat sätt 

och om enskildas ansökningar beviljas eller avslås utreds utifrån 4 kap. 1 § SoL (Lundgren & 

Sunesson 2019). Nämnas bör även att barnets bästa alltid bör beaktas i beslut som rör barn, 

vilket är barnkonventionens grundpelare (ibid). 

2.2.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LVU har tillkommit som ett svar på det krav som ställs kring samhällets ansvar över barn och 

unga. Socialnämnden ska enligt 1 § LVU samarbeta med vårdnadshavarna i möjligaste mån för 

att barnet ska få växa upp under trygga förhållanden och barnet ska beredas insatser enligt 

bestämmelserna i socialtjänstlagen. Under de omständigheter då det inte finns ett samtycke från 

vårdnadshavare och, när barnet har fyllt 15 år, av hen själv, samt då någon av situationerna som 

anges i 2 § LVU och/eller 3 § LVU föreligger ska barnet enligt 1 § 2 st. LVU beredas vård 

enligt denna lag (Lundgren & Sunesson 2019). 

2.2.4 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVM är uppbyggd på ett liknande sätt som LVU. Socialtjänstlagen bygger som tidigare nämnt 

på frivillighet och individens självbestämmanderätt och ska enligt 1 § LVM i möjligaste mån 

utformas och genomföras i samförstånd med den enskilde. Vid de tillfällen då vård måste ges 

och då individen inte samtycker till detta kan den enskilde enligt 2 § LVM komma att bli ett 

klientel inom LVM. Förutsättningen för att vård ska kunna ges i enlighet med LVM är att 

vårdbehovet inte kan tillgodoses med stöd av SoL eller på annat sätt. Det innebär emellertid 

inte att socialtjänsten måste pröva annan vårdinsats innan en insats via LVM kan komma att bli 

aktuell, utan det ska hela tiden handla om tillståndet hos den enskilde och vad den har för 

vårdbehov. Den enskilde kan även lida av en psykisk sjukdom och oundvikligen vara i behov 

av psykiatrisk vård. I dessa fall bör den enskilda först och främst beredas vård enligt lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) men i de fall då missbruket bedöms vara den 

största bidragande faktorn till den enskildes mående bör vård beredas denne enligt LVM 

(Lundgren & Sunesson 2019). 

2.2.5 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 och ersatte då 

lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen om 

elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen).  Målet med lagen är att enskilda som 

omfattas av lagen får möjlighet att leva som andra genom att jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet främjas. LSS innehåller bestämmelser om stöd och service till 

individer inom följande tre personkretsar: 

- Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande 

tillstånd. 
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- Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

- Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (Lundgren 

& Sunesson 2019). 

2.2.6 Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

SFB trädde i kraft år 2011 och är en heltäckande socialförsäkringslag. SFB ersätter ungefär 30 

gällande socialförsäkringslagar. Dess tillämpningsområde omfattar nästan samtliga 

socialförsäkringsförmåner som Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten 

administrerar (Lundgren & Sunesson 2019). Balken innehåller enligt 1 kap. 1 § SFB 

bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och 

bidragssystem.  

2.2.7 Föräldrabalk (1949:381) 
FB är tillämpbar inom socialtjänstens område gällande exempelvis vårdnadstvister, 

vårdnadsutredningar och faderskapsutredningar. I FB framgår bland annat regler kring 

umgänge och vårdnad och att föräldrar i så stor utsträckning som möjligt ska komma överens i 

vårdnads- och umgängesfrågor. Samtliga kommuner ska erbjuda samarbetssamtal till föräldrar 

i behov, vilket framgår i 5 kap. 3 § 1 st. SoL, i syfte att stötta dem till att lösa sina konflikter för 

att möjliggöra ett samarbete i frågor som rör deras barn. Socialtjänsten har vidare ett ansvar att 

sköta vårdnadsutredningar i fall där föräldrar exempelvis ansöker om gemensam eller ensam 

vårdnad och ogifta föräldrar kan i samband med faderskapsbekräftelse få gemensam vårdnad. 

I 10 kap. 5 § SoL regleras delegationsrätten kring vilka uppgifter som socialnämnden får ta 

beslut kring med vissa undantag (Lundgren & Sunesson 2019). 

2.2.8 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, även kallat avtalslagen 

AvtL används ibland vid frågor rörande vårdnad om barn och familjerättsliga frågor som 

exempelvis familjehemsplaceringar. Som lagens namn tyder på är den formulerad efter och 

skapad för förmögenhetsrättsliga frågor men tillämpas analogt på IFO när avtal ska upprättas 

med exempelvis familjehem. Familjer kan enligt 5 kap. 3 § 1 st. SoL få hjälp av socialtjänsten 

att upprätta avtal om vårdnad enligt 6 kap. 6 § FB, om barns boende enligt 6 kap. 14 a § FB 

och/eller om umgänge enligt 6 kap. 15 a § FB (Lundgren & Sunesson 2019).  

2.2.9 Tryckfrihetsförordning (1949:105), Regeringsform (1974:152), 

yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

samt EU:s dataskyddsförordning GDPR 
Kunskapen om när information får ges ut och inte till allmänheten eller massmedia är ett av de 

mest grundläggande ansvarsområden socialsekretaren har att förhålla sig till i sin befattning på 

en myndighet. En av hörnstenarna i Sveriges rättsordning är offentlighetsprincipen. Denna 

princip syftar till allmänhetens och massmediernas rätt till insyn i statlig och kommunal 

verksamhet. Offentlighetsprincipen syftar i första hand till allmänna handlingars offentlighet, 

det vill säga människors juridiska rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § TF. 
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Yttrande- och meddelarfriheten för bland annat anställda inom statlig eller kommunal 

verksamhet anges i portalparagrafen 1 kap. 1 § TF. Offentlighetsprincipen återfinns även i 2 

kap. 1 § 1 p. RF gällande yttrandefrihet och i 2 kap. 1 § 2 p. RF gällande informationsfrihet. I 

vissa fall kan socialsekreteraren i sin roll som myndighetsperson begränsas i sin rätt att yttra 

sig gällande ärenden. Som offentligt anställd kan socialsekreteraren vara förpliktigad att 

förhålla sig till tystnadsplikt som bland annat regleras i 26 kap. OSL. I förhållande till 

tystnadsplikten kan meddelarfriheten som bland annat regleras i 1 kap. 1 § 3 p. TF och 1 kap. 

2 § YGL ställas. En offentligt anställd kan utan risk för straff lämna vissa uppgifter som är 

sekretessbelagda i syfte att dessa ska offentliggöras genom exempelvis i tryckt skrift eller via 

radio- eller tv-program. Det finns bestämmelser i 44 kap. 1 § OSL, 7 kap. 3 § TF och 5 kap. 3 

§ YGL som reglerar när tystnadsplikten har företräde framför meddelarfriheten (Zetterström & 

Lind 2016). 

Idag gäller dataskyddsförordningen (GDPR) i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning ((EU) 2016/679). Det innebär att personuppgiftsbehandlaren numera har ett större 

ansvar kring enskildas personuppgifter än vad som krävdes av personuppgiftslagen (PUL), 

nämligen vad som faller inom ramen för personuppgifter enligt GDPR artikel 4 och hur de bör 

behandlas i enlighet med GDPR artikel 5. 
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3. Centrala begrepp 
Snart utexaminerad socionom: En snart utexaminerad socionom som har upp till två års 

yrkeserfarenhet inom arbete på IFO.  

Nyexaminerad socionom: En utexaminerad socionom som har upp till två års yrkeserfarenhet 

då de ska ha en så nära koppling till utbildningen som möjligt men med tillräcklig erfarenhet 

av att befinna sig ute i arbetslivet. 

Socialsekreterare/biståndsbedömare/handläggare: Både en biståndsbedömare och en 

socialsekreterare arbetar som handläggare. Att arbeta som handläggare behöver emellertid inte 

innebära att vara socialsekreterare eller biståndsbedömare då en handläggare inte nödvändigtvis 

behöver arbeta inom yrken som kräver en socionomexamen. I studien kommer termen 

socialsekreterare fortsättningsvis att användas. 

Individ- och familjeomsorg: Inom individ- och familjeomsorgen finns ett flertal områden där 

myndighetsutövning ligger i fokus. Dessa områden är missbruks- och beroendevård, 

ekonomiskt bistånd, familjerådgivning, familjerätt samt barn- och ungdomsvård (Sveriges 

kommuner och landsting [SKL] 2018). 
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4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen inom ämnet juridik som är kopplad till 

socialt arbete och även andra relevanta områden så som kopplingen mellan teori och praktik. 

Avsnittet beskriver i följande ordning huruvida socionomer och socionomprogrammet är ett 

utforskat eller outforskat fält. Därefter beskrivs utbildningen kontra praktiken innehållande 

studier om klivet från studier till arbetsliv. Denna del efterföljs av tillhörande underrubriker 

gällande socionomprogrammets komplexitet och att praktisera det sociala arbetet samt juridisk 

kompetens. 

4.1 Socionomer och socionomprogrammet – ett utforskat eller 

outforskat fält? 
Inledningsvis i denna uppsats nämns att det länge har diskuterats vilka kunskapsområden som 

är av relevans för att socionomer ska kunna bedriva socialt arbete (Nygren et al. 2013; 

Socialstyrelsen 2011). Övergången mellan studier och yrkesliv hos socionomer har fått ökad 

uppmärksamhet de senaste åren (Tham & Lynch 2014) men forskares fokus på socionomers 

juridiska kompetens har varit svår att finna under sökningen av tidigare forskning trots 

juridikens överhängande vikt inom det sociala arbetsfältet. Socialstyrelsen har emellertid skrivit 

en delrapport utifrån en undersökning kring 17 olika kommuners handläggning och 

dokumentation samt sex kommuners journalföring, vilket kommer att belysas under rubriken 

”4.2.3 Juridisk kompetens” i detta avsnitt. I det stora hela verkar forskare vara överens om att 

nyexaminerade socionomers erfarenheter kring klivet från utbildningen ut i arbetslivet är ett 

relativt outforskat område, där forskningen måste utvecklas då klivet mellan utbildning och 

yrkesliv är ett kritiskt moment för socionomer (De Jager 2014; Frost et al 2013; Grant et al. 

2017; Guerin et al. 2010; Hussein et al. 2014; Moorhead et al. 2016; Moriarty et al. 2011; Tham 

& Lynch, 2017) 

4.2 Utbildning kontra praktik – klivet från studier till arbetsliv  

4.2.1 Socionomprogrammets komplexitet 

Mycket pekar på att det finns en svag länk mellan utbildningen på socionomprogrammet och 

det sociala arbetsfältet (Frost et al. 2013; Inch 2016; Kejerfors & Alexius 2012; Kullberg 2014; 

Nordstrand 2017; Nygren et al. 2013; O´Reilly & Dolan 2017; Osteen et al. 2014; Tham & 

Lynch 2014; Tham & Lynch 2017; Righard & Montesino 2012). Nygren et al. (2013) menar 

att nyexaminerade socionomers kunskaper inhämtade från socionomprogrammet nästan aldrig 

är tillräckliga för den komplexitet som genomsyrar det sociala arbetsfältet. Som exempel på 

denna bredd och komplexitet lyfter Inch (2016) utbildning kontra arbete kring minoriteter inom 

sexualitet och genus, O´Reilly och Dolan (2017) lyfter kunskapen kring samtal med barn och 

Osteen et al. (2014) lyfter kunskapen att motverka självmord. Samtliga av dessa pekar på 

samma faktor, nämligen att kunskapen i dagsläget inte är tillräcklig. 

 I en undersökning utförd i Italien, England och Sverige kring socionomstudenters upplevelser 

av förberedelse inför arbetslivet finner Frost et al. (2013) att majoriteten av studenterna i 

samtliga länder upplevde en svag länk mellan teori och praktik. Aspekten kring hur en kan 

använda de teoretiska delarna i verkligheten verkar vara en avgörande faktor för teorins validitet 
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för samtliga av studenterna. Majoriteten av de svenska studenterna, tillsammans med de 

brittiska studenterna, ansåg att ansvaret för att kombinera teori och praktik ligger på 

utbildningen.  

Righard och Montesino (2012) belyser enskilt den svenska socionomutbildningen. I analysen 

utgår de ifrån hur det svenska socionomprogrammets utbildning är uppbyggd. De beskriver att 

teori och praktik ses som två separata delar och att dessa inte integreras. Vidare beskriver 

författarna att det finns motstridiga föreställningar gällande kunskap i form av akademisering 

kontra evidensbaserad praktik (EBP). Akademiseringen syftar till vetenskaplig kunskap som 

produceras på universitet och EBP syftar till hur denna kunskap, i kombination med 

brukarperspektiv och erfarenhet, omvandlas till professionell kunskap. I resultatet kommer 

författarna fram till att det finns motstridiga föreställningar gällande kunskap i form av det 

reflexiva och det dualistiska förhållningssättet inom svensk socionomutbildning. De beskriver 

att dessa förhållningssätt representerar olika svar på efterfrågan gällande kunskapsbaserat 

socialt arbete.  

4.2.2 Att praktisera det sociala arbetet 

Gällande kunskapsbaserat socialt arbete finns det olika tankar om hur kunskap på bästa sätt 

tillförskaffas. Johnsson (2011) är av meningen att kunskap bäst tillförskaffas via 

verksamhetsförlagd utbildning. Nordstrand (2017) använder sig av begreppet learning by doing 

i koppling till den verksamhetsförlagda utbildningen i sin studie om socionomstudenter i Norge. 

Studien fokuserar på att ta reda på handledarnas erfarenheter och syn på att handleda 

socionomstudenter. Det finns delar i studien som visar på likheter med Karlstads universitet. 

Ett exempel på detta är när Nordstrand (2017) lyfter att det inte finns någon möjlighet att helt 

fritt välja praktikplats åt/med studenterna på grund av ett begränsat antal platser och handledare. 

Vidare nämner hon även att de uppgifter som studenterna får tilldelade av handledarna till stor 

del beror på praktikplatsen och handledaren. Därav blir det en stor variation på kvalitet mellan 

de enskilda studenternas verksamhetsförlagda utbildningar. Detta kan vara problematiskt då 

vissa studenter blir begränsade beroende på vilken praktikplats de blir tilldelade. Majoriteten 

av handledarna ansåg att utbildningen till stor del är teoretiskt lagd och distanserad från det 

“verkliga” sociala arbetets praktik, vilket även nämns ovan. Handledarna har även observerat 

en skillnad i förväntningarna på den verksamhetsförlagda utbildningen mellan studenterna och 

sig själva samt att studenterna inte verkar mogna att utföra de uppgifter som åläggs dem. Trots 

att Nordstrands studie är genomförd i Norge är den applicerbar på denna studie med tanke på 

den nära kopplingen Sverige och Norge har gällande samhälleliga strukturer. 

Tham och Lynch (2014) följde 13 socionomstudenter strax före deras examen och fortsatte följa 

dem under 18 månaders tid ute i arbetslivet. Vidare fortsätter Tham och Lynch (2017) följa 12 

nyexaminerade socionomer ute i arbetslivet under fyra års tid. De nyexaminerade socionomerna 

blev intervjuade strax innan de lämnade universitetslivet. Därefter blev de intervjuade efter fyra 

månader samt efter 20 månader. När de har arbetat i fyra år kommer ytterligare en intervju att 

genomföras. Gemensamt för dessa två longitudinella studier är att intervjupersonerna kände sig 

mer eller mindre oförberedda inför allt vad det innebär att arbeta inom det sociala arbetsfältet. 

Studenterna önskade en starkare koppling mellan utbildningen och det verkliga arbetsfältet och 

åtminstone ytterligare ett praktiktillfälle under utbildningen (Tham & Lynch 2014), vilket kan 
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kopplas till begreppet learning by doing (Avby 2018; Moula 2009; Nordstrand 2017), som 

nämns ovan, även om Tham och Lynch inte gör denna koppling själva. De dominerande teman 

bland de nyexaminerade socionomerna, framförallt de som åtminstone under tiden då intervjun 

genomfördes arbetade som socialsekreterare, var att de upplevde sig som oförberedda, att 

arbetsplatserna brast i sin organisation och att det ibland var så allvarligt att arbetsplatserna 

upplevdes kaotiska (Tham & Lynch 2017). 

Studenterna i samtliga tre länder i undersökningen utförd av Frost et al. (2013) uttrycker sig på 

liknande sätt angående den verksamhetsförlagda utbildningen som studenterna i Tham och 

Lynch (2014) undersökning. De deltagande studenterna från Sverige har endast en 

praktikperiod, vilket har skapat ett orosmoment hos studenterna då de menar att de endast får 

en chans att hamna på en vettig praktikplats. En student uttryckte ett starkt missnöje över sin 

praktikperiod. Hon hade hamnat på en praktikplats som inte levde upp till förväntningarna, 

vilket ledde till att studenten upplever sig ha missat det värdefulla i att få gå igenom en 

verksamhetsförlagd utbildning (Frost et al. 2013). 

4.2.3 Juridisk kompetens 

Kindström Dahlin et al. (2010) ger en översikt av de problem som kan uppstå i kopplingen 

mellan den samhälleliga ambitionen att skydda utsatta grupper och teorin i juridiken, det vill 

säga problematiken som kan uppstå mellan det sociala arbetets praktik och rådande 

styrdokument. Författarna diskuterar att de ambitioner som ligger bakom lagstiftningar som 

finns till för att skydda utsatta grupper ibland inte räcker till. De ställer sig frågande kring de 

normer som finns runt lagstiftningen och att lagarna är formulerade på ett sätt som öppnar upp 

för individuella tolkningar och menar att det finns risk för att en osäkerhet uppstår kring vad 

lagstiftningen kan appliceras på. Korling och Zamboni (2013) skriver att majoriteten av svenska 

jurister svarar att de använder sig av den ”vanliga juridiska metoden” i sitt arbete. Det skapar 

en frånvaro av precision och tydlighet gällande vilka metoder jurister använder sig av i tolkning 

av lagtexter. Korling och Zamboni (2013) tycker att det är anmärkningsvärt att det inte verkar 

finnas en fastställd metod för tolkning av lagtext då juridiskt arbete sällan handlar om att enbart 

läsa och ges svar av en viss paragraf, utan att det är en ständig tolkningsprocess. Med det menar 

de inte att det inte finns tolkningsmetoder inom juridiken. De anser att den svenska litteraturen 

saknar en lärobok där studenter som ska tolka lagtexter kan få en förklaring kring vilka olika 

typer av metoder som finns och när de bör tillämpas. 

Kindström Dahlin et al. (2010) tar vidare upp att lagmässiga normer skapas i de enskilda fallen 

istället för i den politiska och demokratiska processen. Slutligen beskriver författarna att 

juridisk skolning som innehåller en terapeutisk rättspraxis är användbar då den kopplar samman 

teoretiska mål med utfall i praktiken. Kejerfors & Alexius (2012) lyfter vidare problematiken 

kring bristande juridisk kompetens och menar att det kan leda till att klienter uteblir från hjälp 

och stöd som de är berättigade till samt att det kan uppstå en osäkerhet kring socionomers 

yrkesidentitet. Den terapeutiska juridiken uppkom som en idé att motverka en inhuman 

bedömningsprocess inom socialrätten och har successivt spridit sig inom fler rättsområden så 

som förvaltningsrätt, familjerätt, kriminalvård, skadeståndsrätt, brottmål och avtalsrätt (Diesen 

2011). 
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I en delrapport från Socialstyrelsen (2011) redovisas vilka brister som har upptäckts i samband 

med tillsyn av kommuners och landstings/regioners insatser för individer med psykisk 

funktionsnedsättning. Tillsynen omfattades av granskning av handläggning och dokumentation 

under utredning, bostad med särskild service enligt SoL och/eller LSS, boendestöd, 

sysselsättning samt granskning av dokumentation vid genomförande av insatser. Rapporten 

visar att 11 av 17 undersökta kommuner uppvisade bristfällig handläggning och dokumentation 

och att fem av sex kommuner även uppvisade bristfällig journalföring. Sju kommuner visade 

sig ha en total avsaknad av ett ledningssystem i enlighet med de av Socialstyrelsen rådande 

föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, 

LVM och LSS. Dessa brister visar på en otillräcklig juridisk kompetens hos de tjänstemän som 

är anställda inom dessa kommuner. I 1 kap. 2 § SoL framgår det att socialtjänsten ska arbeta 

utifrån barnperspektivet i sina utredningar, vilket det enligt tillsynen inte framgår att det görs. 

Gällande att det förekommer brister i flertalet av kommunerna vid handläggning och 

dokumentation kan en se i en rapport från högskoleverket (HSV 2009:36R) om utvärdering av 

socionomprogrammet att studenterna hade synpunkter att juridikkurserna inte integreras i 

tillräcklig stor utsträckning. 
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5. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teori och de teoretiska begrepp som används i studien, nämligen 

Aristoteles kunskapsteori. De teoretiska begrepp som är kopplade till denna teori och som 

används är Gilbert Ryles kunskapsbegrepp deklarativ kunskap och procedurkunskap (Avby 

2018) samt begreppet learning by doing (Moula 2009). Inledningsvis kommer Aristoteles 

kunskapsteori att beskrivas med tillhörande underrubriker innehållande deklarativ kunskap och 

procedurkunskap, professionell expertis och professionellt lärande samt learning by doing. 

Studien innehåller även ett professionsteoretiskt perspektiv (Kejerfors & Alexius 2012) i form 

av det som Avby (2018) tar upp kring den professionella expertisen och det professionella 

lärandet. 

5.1 Kunskapsteori 
Examensordningen, som är en bilaga i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), innehåller 

Aristoteles tre kunskapsformer episteme (vetande), tekne (kunnande) och fronesis (klokhet). Att 

Aristoteles kunskapsteori erkänns och används i Examensordningen och i 

Högskoleförordningen ger teorin en legitimitet. Då syftet med denna studie är att undersöka 

socialsekreterares erfarenheter kring sina juridiska kunskaper och hur deras inlärning har sett 

ut är denna teori relevant. Utöver dessa tre kunskapsformer finns det två så kallade 

sanningskällor som är av relevans för den professionella expertisen, vilka är sofia (visdom) och 

nous (förnuftsinsikt/intuition). Kunskapskällorna kan visa sig som explicit, artikulerad eller tyst. 

Dessa begrepp är av intresse för att i denna studie teoretisera socionomens professionella 

expertis. Vidare tar Avby (2018) upp Immanuel Kant som menar att all vår kunskap börjar med 

erfarenhet men att själva kunskapen inte behöver härstamma ur erfarenheten. Även detta är av 

relevans i studien då nyblivna socialsekreterare börjar sitt arbete med kunskaper som 

härstammar från olika kurser på socionomprogrammet men att det först är vid arbetet som 

erfarenhetsbaserad kunskap tillförskaffas. Om erfarenhet är grunden till kunskap kan vi 

använda oss av Kants tankar i analysen av hur socialsekreterare på bästa sätt når juridisk 

kunskap och huruvida detta främst sker genom yrkeserfarenhet eller genom de akademiska 

studierna. Enligt figur 3.1 exemplifieras vad explicit, artikulerad och tyst kunskap kan innebära: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Kunskapsformer och kunskapskällor i utredningsarbetet. (Avby 2018, s. 62). 

Använd med tillåtelse (se bilaga 4 i Appendix). 
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5.1.1 Deklarativ kunskap och procedurkunskap 

Ovanstående tankar om kunskap kan även kopplas till vad Avby (2018) skriver om Gilbert 

Ryle. Ryle delade in kunskap i två olika typer: Deklarativ kunskap (episteme) samt 

procedurkunskap (tekne). Den deklarativa kunskapen syftar till kunskap som är baserad på 

information och fakta och valideras genom vetenskapliga standarder och procedurer. 

Procedurkunskap syftar till kunskap som förverkligas genom handling. Denna kunskap kan 

exempelvis vara institutionaliserad i verksamheter och dess processer och rutiner. Enligt Ryle 

behöver båda dessa kunskapsformer integreras med varandra för att en individ ska kunna agera 

både kompetent och klokt för att således nå en professionalitet. Genom detta tankesätt kan en 

sätta socionomers kunskap i kontext till att både behöva baseras på yrkeserfarenhet och 

akademisk kunskap.  

5.1.2 Professionell expertis och professionellt lärande 

Ytterligare något som är av intresse är, som nämnts ovan, begreppet professionell expertis. 

Avby (2018) beskriver att den professionella expertisen definieras som ett resultat av den 

kunskap som ackumulerats under många år av erfarenheter och av den visdom som bland annat 

byggts upp genom utbildning, träning samt genom det omedvetna lärandet ursprunget ifrån det 

dagliga arbetet. Tidigare har professionell expertis ansetts grunda sig i erfarenhet, uppfattning 

och rykte kring individers yrkeskunnande och skicklighet. Kopplingen mellan expertis och 

antal år i arbetet har emellertid visat sig vara svag och snarare handlar det om förmågan att 

använda sig av kritiskt tänkande i praktiken.  

Då denna studie grundar sig i intervjuer från socialsekreterare som varit yrkesverksamma i 

högst två år kan dessa tankar om professionell expertis vara av intresse. Om expertisen inte 

grundar sig i antalet år i arbetet är det relevant att fånga upp socialsekreterarnas erfarenheter 

kring hur de fått till sig kunskap via socionomprogrammet. Detta leder oss till begreppet 

professionellt lärande. Avby (2018) skriver att denna typ av lärande ständigt pågår och att det 

handlar om att bli medveten om sina förutfattade meningar och övertygelser som kan vara 

hinder i utvecklingen samt att kunna organisera och tillämpa sin kunskap i kombination med 

att aktivt söka ny kunskap. Detta tankesätt är av vikt i studien då varje enskild socialsekreterare 

kan vara allt från mycket motiverad till lite motiverad att söka ny kunskap samt att deras tankar 

kring teori kontra praktik kan variera och därmed påverka det professionella lärandet. Både 

begreppet professionell expertis och professionellt lärande är av intresse att koppla samman 

med vad socialsekreterarna anser sig fått med sig ifrån utbildningen då detta ligger till grunden 

för yrkesförberedelsen. Enligt figur 5.1 finns det kontextuella förutsättningar för att uppnå 

effekten av ett professionellt lärande, där det inte räcker med att stödja sig på sin 

arbetslivserfarenhet, utan att ett aktivt sökande efter ny kunskap är nödvändigt: 
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Figur 5.1. Reflektion som mekanism för professionellt lärande. (Avby 2018, s. 111). Använd 

med tillåtelse (se bilaga 4 i Appendix). 

5.1.3 Learning by doing 

Slutligen är begreppet learning by doing (Moula 2009), härstammande från Deweys 

progressiva pedagogik (Avby 2018) och som även nämns i en av de berörda vetenskapliga 

artiklarna (Nordstrand 2017), av relevans. Begreppet syftar till att utrymme ska lämnas för 

studenter att lära sig genom personliga erfarenheter och att lärarna därmed inte bara ska fylla 

dem med information genom exempelvis föreläsningar (Moula 2009). 
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6. Metod och material 
I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssätt och metod med hjälp av tillhörande huvudrubriker 

och underrubriker. Inledningsvis beskrivs intervjupersonerna. Därefter förklaras studiens urval 

och avgränsningar. Därefter kommer en presentation av datainsamling, analysmetod och egen 

förförståelse. Slutligen kommer trovärdighet och överförbarhet samt etiska överväganden att 

presenteras och diskuteras. Intervjupersonerna kommer att benämnas som IP1, IP2, IP3, IP4, 

IP5 och IP6. 

6.1 Översikt av intervjupersoner 
Tre av intervjupersonerna har varit nyexaminerade socionomer i högst två år och arbetar inom 

något av områdena på IFO. Följande kommer dessa intervjupersoner att benämnas som IP1, 

IP2 och IP3: 

IP1 arbetar som socialsekreterare på barn- och familjeenheten och har gjort det i ungefär ett år 

och fyra månader.  

IP2 arbetar som socialsekreterare inom socialpsykiatri och våld i nära relation men främst inom 

missbruk på vuxenenheten och har gjort det i ungefär ett år och nio månader. 

IP3 arbetar som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och har gjort det i ungefär ett år och 

fyra månader. 

Resterande tre intervjupersoner är snart utexaminerade socionomer som arbetat på IFO i högst 

två år. Följande kommer dessa intervjupersoner att benämnas som IP4, IP5 och IP6: 

IP4 arbetar på vuxenenheten inom missbruk, våld i nära relationer och ekonomiskt bistånd och 

har gjort det i ungefär fem månader. 

IP5 arbetar på familjerätten och har gjort det i ungefär två månader. 

IP6 arbetar på barn- och familjeenheten och har gjort det i ungefär tre månader. 

6.2 Urval och avgränsningar 
För denna studie användes först ett tillgänglighetsurval. Genom denna form av urval utgår en 

ifrån de intervjupersoner som är lättast att få tag i (Malterud 2014). Valet av intervjupersoner 

är emellertid centralt för analysen (ibid.). Därmed skedde en viss form av övervägning för att 

se till så att intervjupersonerna uppfyllde kriterierna för att kunna delta i studien. Då IFO 

innehåller flera handläggningsområden inom samma förvaltning gavs det möjlighet att få en 

bred insyn utan att behöva söka sig till andra förvaltningar.  

För att nå ut till intervjupersonerna användes två tillvägagångssätt. Först skickades information 

till olika enhetschefer inom IFO som i sin tur kunde vidarebefordra denna information till de 

medarbetare som uppfyllde studiens krav. Detta resulterade i ett antal kontaktuppgifter till 

möjliga intervjupersoner som kontaktades med förfrågan om intresse av att delta i studien. I 

och med detta tillvägagångssätt har även ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015) 

använts genom att vi först riktade in oss på en specifik myndighet och därefter kontaktade någon 

som är ansvarig i syfte att få tag i intervjupersoner. De som visade intresse att delta fick sedan 

ett informationsbrev innehållande vilka vi var, studiens övergripande syfte, våra skyldigheter 
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att följa de etiska kraven samt kontaktuppgifter (se bilaga 2 i Appendix). De fick även en 

samtyckesblankett att fylla i gällande deras deltagande i studien (se bilaga 3 i Appendix). 

Inför studien gjordes en geografisk avgränsning i form av att hålla intervjuerna i olika 

kommuner inom Värmlands län. Denna avgränsning föll sig naturligt då studiens syfte var att 

undersöka socionomer som har studerat/studerar på Karlstads universitet. Även detta faller 

under ett tillgänglighetsurval (Malterud 2014) då det möjligtvis kan finnas individer som har 

studerat på Karlstads universitet men som har flyttat till andra kommuner inom Sverige. 

Tanken var att studien endast skulle innehålla intervjuer med nyexaminerade socionomer som 

arbetat som socialsekreterare på IFO i upp till två år men då det uppstod svårigheter med att få 

tag i tillräckligt med intervjupersoner justerades urvalet. Det innebär att studien även kom att 

inkludera socionomer som snart var utexaminerade och som har arbetat på IFO i upp till två år. 

Dessa intervjupersoner fick en direkt förfrågan gällande intresse att delta och de som visade 

intresse fick även de ett informationsbrev skickat till sig samt en samtyckesblankett att fylla i. 

Som helhet valdes de sex intervjupersoner ut som var först ut med att svara. 

6.3 Datainsamling 
Studien innehåller ett hermeneutiskt förhållningssätt och empirin har samlats in genom 

kvalitativ metod då syftet med studien är att få en djupare förståelse kring intervjupersonernas 

subjektiva erfarenheter av fenomenet som undersöks (Westlund 2015). 

6.3.1 Kvalitativ intervjumetod 

Studiens empiri har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015) genomförda med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1 i 

Appendix). En semistrukturerad intervjuguide lämpade sig då tanken med studien var att låta 

intervjupersonerna tala relativt fritt utifrån deras erfarenheter med enda begränsning att de blev 

styrda att hålla sig inom relevant område. Detta innebar att det fanns möjlighet att ställa frågor 

vid sidan av intervjuguidens innehåll, vilket kunde generera ny information (Kvale & 

Brinkmann 2014). Normaltiden för en intervju brukar vara mellan 45 minuter till en timme 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015), vilket samtliga intervjuer varade.  

6.3.2 Intervjusituation 

IP1, IP2 och IP3 intervjuades på respektive arbetsplats medan IP5 och IP6 intervjuades i 

enskilda rum på universitetet och IP4 intervjuades i sitt hem. För att intervjuerna skulle bli 

framgångsrika krävdes det en tillräcklig kompetens för att kunna föra en dialog som fick 

intervjupersonerna att känna sig hörda genom hela intervjun. Framförallt var det avgörande att 

tydligt visa ett engagemang i intervjupersonernas berättelser och kontinuerligt uttrycka ett 

genuint intresse verbalt så att de intervjuade upplevde att en lyssnade och tog till sig av deras 

erfarenheter och synpunkter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vid svar som upplevdes så 

pass korta att de inte gav något ombads intervjupersonerna att vidareutveckla sina tankar och 

vid en del tillfällen fick de beskriva sina tankar genom att måla upp en situation. Att använda 

intervjupersonernas egna ord för att spinna vidare på samma spår i följdfrågor fungerade som 

en teknik för att få dem att berätta mer och samtidigt hålla en röd tråd (ibid.). När intervjuerna 

slutligen avrundades blev samtliga intervjupersoner tillfrågade om det gick bra att kontakta dem 

vid eventuellt behov av komplettering eller förtydligande av intervjun (ibid.). Under första 
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intervjun uppdagades nya intervjufrågor som inte fanns med i intervjuguiden men som ställdes 

under intervjutillfället ändå och som kom att användas i senare i intervjuer. 

6.4 Analysmetod 

6.4.1 Tillämpat vetenskapsteoretiskt perspektiv – en hermeneutisk ansats 

Studien utgår ifrån en hermeneutiskt ansats då syftet är att förstå, tolka och förmedla 

erfarenheter (Westlund 2015) kring nyexaminerade socionomer och snart utexaminerade 

socionomstudenters juridiska kunskaper samt på vilket sätt denna kunskap har utvecklats på 

utbildningen och i arbetet som socialsekreterare på IFO. Detta förhållningssätt lämpar sig då 

syftet med studien var att få tillgång till intervjupersonernas egna upplevelser och ge dem 

utrymme till att tala relativt fritt om sina erfarenheter. Hermeneutiken är även tillämpbar i 

studien då olika meningsenheter sammanfogas till under- och huvudkategorier som sedan tolkas 

för att skapa en övergripande helhet (ibid.). Valet av intervjupersoner gjordes för att de ska ha 

en så nära koppling som möjligt mellan utbildning och arbetsliv.  

Studien utgår ifrån den allmänna tolkningsläran inom hermeneutiken och delvis ifrån 

misstankens hermeneutik. Den allmänna tolkningsläran tillämpades i denna studie för att finna 

förståelse kring intervjupersonernas budskap. Anledningen till att studien har inslag av 

misstankens hermeneutik är att det inte ska ske en naiv tolkning av resultatet, utan att tolkningen 

av resultatet måste fördjupas, prövas och misstänkliggöras för att säkerställa att det har skett en 

mogen tolkning av intervjupersonernas utsagor (Westlund 2015). 

6.4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Samtliga intervjuer har transkriberats löpande efter varje intervjutillfälle. Alla transkriberingar 

lästes igenom noggrant och för att underlätta analysen lämnades en bred marginal vid sidan av 

texten. Därtill numrerades intervjuerna och sidorna (Back & Barterö 2015) för att förenkla 

orienteringen i transkriberingarna under analysprocessen. I samtliga transkriberingar 

identifierades meningsenheter som sedan kondenserades för att få en mer konkret bild av det 

som uttrycks i syfte att underlätta inför kategoriseringen av huvudkategorier och tillhörande 

underkategorier (Lundman & Hällgren Granheim 2017). Den insamlade empirin har sedan 

analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, vilket ofta tillämpas vid granskning av 

transkriberade texter av inspelade intervjuer och grundas på erfarenhetskunskap (ibid.). Studien 

innehåller en opartisk analys av intervjumaterialet, där mönster i materialet i form av 

variationer, likheter och olikheter har identifierats. Av dessa har sedan två huvudkategorier med 

tre underkategorier per huvudkategori utkristalliserats. Första huvudkategorin är ”Från 

bomullsvärlden ut i verkligheten” med tillhörande underkategorier ”Skillnader och glapp”, 

”Förtroendet för den egna juridiska kunskapsnivån” och ”Det oundvikliga tolkningsutrymmet 

– en utmaning” i löpande ordning. Andra huvudkategorin är ”Att införskaffa sig juridiska 

kunskaper” med tillhörande underkategorier ”Tiden på socionomprogrammet”, 

”Vidareutveckling av juridiska kunskaper” och ”Främjande och hämmande faktorer för 

inlärning” i löpande ordning.  

6.5 Egen förförståelse  
Under tiden på socionomprogrammet och genom egna erfarenheter har det uppstått en viss 

uppfattning kring socionomers juridiska kunskapsnivå, vilken är att socionomer inte har 
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tillräckligt hög kunskapsnivå för det arbetsfält de kommer ut i. En sådan uppfattning har växt 

fram dels genom samtal med kurskamrater samt genom den forskning som påvisar att 

utbildningen som socionomer får på socionomprogrammet inte är tillräcklig för att kunna 

bedriva det sociala arbetets praktik.  

 

Då studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats spelar förförståelsen en viktig roll i 

tolkningsprocessen. Den kan både vara en tillgång och en belastning i forskningsarbetet. Både 

positiva och negativa erfarenheter färgar av sig under tolkningsprocessen, vilket kan vara 

fördomar, övertygelser eller förutfattade meningar. Genom att göra förförståelsen 

medvetandegjord uppmärksammas det som kan spela en roll i tolkningen av empirin. I 

kombination mellan att medvetandegöra sin förförståelse och att hålla en genuin nyfikenhet till 

det empiriska materialet skapas större möjligheter till att fånga in allt vad texten förmedlar 

(Westlund 2015).  

 

6.6 Trovärdighet och överförbarhet 
För att säkerställa en så hög trovärdighet som möjligt redovisas fortlöpande en transparens 

genom att redogöra för tillvägagångssätt, resonemang och tankar i forskningsprocessen och 

kring den valda metoden, vilket gör det möjligt för andra läsare att diskutera och kritisera 

studien.  Främst redovisas dessa aspekter under rubriken “6.5 Egen Förförståelse” samt under 

rubriken “9.2 Metoddiskussion”. Ytterligare något som ökar studiens trovärdighet är att det 

redogörs för att förförståelsen kan ha en negativ inverkan på resultatet, vilket är ett exempel på 

hur vi påvisat möjliga svagheter i studien (Svensson & Ahrne 2015).  

 

Svensson och Arne (2015) skriver att trovärdigheten även kan sammankopplas med 

möjligheterna att generalisera. Det går däremot inte att arbeta med generalisering inom 

kvalitativ forskning som inom kvantitativ forskning. Inom kvalitativ forskning handlar det om 

att undersöka forskningsresultatens överförbarhet till andra miljöer och områden. Det går även 

att undersöka om studien är jämförbar med andra liknande studier inom området (ibid.). 

Gällande överförbarheten av denna studie kan vi se att det finns likheter mellan tidigare 

forskning inom ämnet och i intervjupersonernas berättelser. Även om denna studie enbart 

undersöker socialsekreterare inom IFO bör resultatet gå att överföra till andra områden. IFO 

innehåller flera handläggningsområden (SKL 2018) och denna studie innehåller 

intervjupersoner från IFO:s alla handläggningsområden och inget talar för att socialsekreterare 

som har en socionomexamen från Karlstads universitet och som arbetar inom andra 

handläggningsområden skulle känna annorlunda med tanke på tidigare forskning. Sex 

intervjupersoner uppger därtill i vissa hänseenden liknande svar oberoende av varandra. Något 

som dock kan försvåra överförbarheten av studiens resultat är att andra universitet kan ha olika 

upplägg på de juridiska kurserna men att samtliga universitet och högskolor som har 

socionomprogrammet har ungefär lika många högskolepoäng som avser juridik. Då det är så 

pass lite poäng som skiljer mellan universiteten kan det snarare vara utformningen på de 

juridiska kurserna som försvårar överförbarheten snarare än mängden högskolepoäng inom 

juridik. 
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6.7 Etiska överväganden 
Vid utförandet av denna studie har de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2017) 

tagits i beaktning. Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte samt att medverkan är 

helt frivillig och att intervjupersonerna har kunnat avbryta intervjun när som helst vid eventuellt 

önskemål om detta. Intervjupersonerna har även informerats om samtliga uppgifter som kan 

tänkas påverka deras vilja att medverka i studien. Skriftligt samtycke till deltagande finns från 

samtliga deltagare och de har blivit informerade om att samtycket går att ta tillbaka när som 

helst under studiens gång. Intervjupersonerna har även samtyckt till ljudinspelning av 

intervjuerna via mobiltelefon och att deras utsagor kommer att användas i studien. Vid 

utlämnande av information om syftet med studien är ansvariga för studien förberedda på att det 

kan påverka intervjupersonerna i den mån att de svarar utifrån egen agenda. I enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2016/679) (GDPR) har intervjupersonernas 

personuppgifter förvarats på ett sådant sätt att deras identitet inte kan komma att röjas och 

materialet kommer att förstöras efter inlämnad uppsats. Det kan handla om ljudupptagningar 

från intervjuer som ska raderas. Att spela in på en mobiltelefon kan dock vara riskabelt då 

informationen kan vara mer lättillgänglig än på exempelvis en diktafon eftersom en oftast bär 

med sig mobiltelefonen. Inspelningarna skedde därav med mobiltelefonerna inställda på 

flygplansläge för att undvika att obehöriga kommer åt materialet via fjärråtkomst. Därtill har 

intervjupersonerna kontaktats via den E-postadress som Karlstad universitet tillhandahåller 

studenter och som har ett eget inloggningssystem (Mdaemon), vilket garanterar en säkrare 

sekretesshantering än andra system så som Outlook. Intervjupersonerna förblir anonyma genom 

att deras riktiga namn inte kommer att användas och att de i studien benämns som ”hen” och 

”IP” samt då det inte kommer finnas med någon information om var de arbetar eller yttranden 

som kan spåras till deras identitet. Det insamlade materialet kommer endast att användas för 

uppsatsen ändamål. Samtycke från berörda kommer att inhämtas på nytt om materialet skulle 

användas för andra ändamål.  
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7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet som utmynnat ifrån den kvalitativa innehållsanalysen av 

den insamlade empirin. Studiens frågeställningar har delats i två huvudkategorier: Den första 

frågeställningen kommer att besvaras under ”7.1 Från bomullsvärlden ut i verkligheten”. Den 

andra frågeställningen kommer att besvaras under ” 7.2 Att införskaffa sig juridiska kunskaper”. 

Dessa huvudkategorier har därefter delats in i tre underkategorier vardera. Dessa 

underkategorier kommer att presenteras löpande under respektive huvudkategori.  

De underkategorier som tillhör studiens första huvudkategori är ”Skillnader och glapp”, 

”Förtroendet för den egna juridiska kunskapsnivån” och ”Det oundvikliga tolkningsutrymmet 

– en utmaning”. De underkategorier som tillhör studiens andra huvudkategori är ”Tiden på 

socionomprogrammet”, ”Vidareutveckling av juridiska kunskaper” och ”Främjande och 

hämmande faktorer för inlärning”. Samtliga av intervjupersonernas svar kommer inte att 

presenteras utan endast svar som är av relevans för studiens frågeställningar har lyfts fram.  

7.1 Från bomullsvärlden ut i verkligheten 

7.1.1 Skillnader och glapp 

Samtliga intervjupersoner uttrycker på olika sätt att de upplever en skillnad mellan studier och 

arbetsliv. I sina beskrivningar påpekar de att arbetet är mer komplext än vad utbildningen lärde 

ut under de juridiska kurserna. IP1 förklarar att hen ser det som att utbildningen ger en ram som 

socionomer kan förhålla sig till medan IP2 hade önskat sig mer fokus kring de lagrum som hen 

upplever att socionomer till största del arbetar inom. Som helhet anser IP2 att det var för lite 

juridik i jämförelse med hur verkligheten ser ut och sade följande: ”Jag tyckte det var otroligt 

roligt och otroligt givande men jag önskar att det var mer […] Vi jobbar ju ändå under lagen 

och det är väldigt lite om det.” Hen påtalar även följande: ” […] men jag tror att de flesta känner 

i alla fall likadant, att det är en sak i skolan men en annan sak ute på golvet.” IP3 är inne på 

samma spår och säger att det inte går att förvänta sig så mycket av nyexaminerade socionomers 

juridiska kunskaper då juridiken är en liten del av socionomprogrammet och då programmet 

som helhet är en generalistutbildning. IP4 påpekar att utbildningen inte visar på den grad av 

allvarlighet som det innebär att bryta mot sekretessen ute i arbetslivet. Hen lyfter att det inte 

räcker med att ha två tentafrågor på ett område som det skulle behöva diskuteras mer kring. IP5 

går i samma spår som IP4 och hade önskat att det gavs möjlighet till mer fördjupade kunskaper 

på utbildningen. Hen anser att utbildningen i dagsläget är för övergripande. IP6 beskriver sina 

upplevelser av klivet mellan studier och arbetsliv på följande sätt: 

Ja, för även om vi gjorde övningar och sådant där så var det ju ändå en tenta och de 

var och läsa. Det var uppgifter man skulle leta upp lagrum och sådär men det var ju 

inte att vi prova dom på klienter […] Man såg inte hur de blev och fick ta hänsyn till 

olika människor, olika omständigheter och med lagar som tar ut varandra i praktiken 

[…] Så det är skillnad […] Det skulle varit fördelat mer jämt under utbildningen […] 

och kanske att det är i andra kurser, alltså, ta in juridik i andra moment så man lär 

sig att implementera det i arbetet […] för man kommer aldrig lära sig hitta varenda 

lag i lagboken men man kanske kan jobba mer med hur man kan tolka texterna så att 

det inte är lika mycket osäkerhet kring… Jag ser ju vad som står men hur fungerar 

det i praktiken? 
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Utöver att intervjupersonerna pekar på att det finns en skillnad i övergången mellan studier och 

arbetsliv påtalar de även att det finns ett ”glapp” mellan delen i utbildningens juridikkurser och 

arbetslivet. IP1 lyfter att juridikkurserna på programmet bör integreras med den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Hen förklarar sina tankegångar med att det i dagsläget är ett 

hopp mellan juridikkurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket resulterade i att 

hen kom ut i arbetslivet och inte kom ihåg hur juridiken tillämpas i arbetet. IP2 uttrycker sig på 

liknande sätt och berättar att praktiken kommer för sent in på programmet och att det borde ha 

funnits en introduktion tidigare. IP2 tycker att studenter skulle behöva få en känsla av vad det 

innebär att vara socionom i praktiken i ett tidigt skede då många hoppar av under och efter den 

verksamhetsförlagda utbildningen med anledning att verkligheten inte var vad de förväntade 

sig. IP3 berättar att mycket hann falla bort från juridiken under resterande del av studietiden då 

juridiken är förlagd i termin två och tre av sju terminer. Fortsättningsvis påtalar IP3 att hen 

visserligen har fått med sig grundläggande kunskaper men att de upplevdes som relativt små 

vid examen. IP3 påpekar emellertid att juridikkurserna uppskattades och att de följde en röd 

tråd från första delen av juridiken med civilrätt och socialtjänstlagarna i termin två till praktisk 

övning kring myndighetsutövning i termin tre. IP4 beskriver detta ”glapp” genom att hen anser 

att studenter som inte har sin verksamhetsförlagda utbildning inom myndighetsutövning missar 

mycket inför inträdet i arbetslivet och att det resulterar i dessa studenter är som nybörjare. Hen 

lyfter därtill att hen träffat på praktikanter från socionomprogrammet som har varit så pass 

osäkra gällande vilka lagrum de ska hålla sig inom att IP4 blivit nervös över deras juridiska 

kunskapsnivå.  IP5 uttrycker sig på följande vis: 

Det jag har funderat mest på är ju att man på utbildningen mest hör, det lär ni er när 

ni kommer ut och ute i arbetslivet säger dom, det här ska ju ni kunna som har gått i 

skolan, vilket gör att man hamnar i ett stort glapp och man inte riktigt kan någonting. 

Man har förväntningar från båda håll och ingen infriar löftena, lite så. De tycker jag 

är en problematik. 

IP6 uttrycker även hen att det blir ett ”glapp” mellan juridiken och arbetslivet och berättar att 

hen i början kände sig osäker och att hen hade glömt bort allt från juridiken då det lästes som 

senast i termin tre. Hen berättar dock att hen började känna igen lagtexten stegvis när hen 

bläddrade i lagboken och kom fort in i arbetet. 

Trots att intervjupersonerna upplever en skillnad mellan studier och arbetsliv samt att det finns 

ett glapp mellan de juridiska kurserna på programmet och arbetslivet anser de att de har fått 

med sig grundläggande juridiska kunskaper som de sedan kan bygga vidare på. En del av 

intervjupersonerna känner sig mer säkra än andra. 

7.1.2 Förtroendet för den egna juridiska kunskapsnivån 

Alla förutom IP3 och IP6 beskriver sina juridiska kunskaper som relativt goda och alla förutom 

IP6 anser sig ha tillräckligt med juridiska kunskaper för att kunna arbeta inom sina områden.  

IP6 försvarar detta med att det inte är meningen att arbeta innan examen. Trots att IP3 är en av 

de som anser sig ha tillräckligt med juridiska kunskaper för sin befattning berättar hen 

emellertid att hen stundvis kan fundera på vad hen har fått med sig kunskapsmässigt från 

utbildningen och att det ibland känns som att hen sitter på kontoret och leker socialsekreterare. 
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Samtliga intervjupersoner förklarar vidare att kunskapen går att hämta in vid behov men de har 

olika tillvägagångssätt. Samtliga intervjupersoner säger sig kunna införskaffa kunskap som 

saknas genom att söka upp informationen på egen hand via juridiska hjälpmedel så som 

lagböcker, webbaserade juridiska hjälpmedel och andra juridiska handböcker. IP1, IP3, IP5 och 

IP6 nämner därtill det kollegiala stödet som källa till kunskap. IP2 och IP4 nämner båda två 

praxis som ett tillvägagångssätt för att införskaffa sig kunskap kring olika 

bedömningssituationer och IP4 ser att lagrummen kan användas som uppslagsverk snarare än 

något socialsekreterare behöver kunna utantill. IP2 uttrycker sig därtill på följande sätt: 

Jag har ju litteratur, jag har ju ändå LVM-böcker, jag har ju ändå lagböcker, så det 

är ju inte det att jag är osäker på mina kunskaper eller i min roll som socialsekreterare 

men kunskapen är ju inte bara där just då. 

IP6 säger följande:  

ja men jag känner att hur ska dom kunna lita på mig när ja inte litar på mig själv, 

liksom, att man blir lite… det är svårt att förmedla någon trygghet att dom kan lita 

på mig när ja själv känner mig osäker i det jag gör.  

Även om IP3 och IP6 uttrycker en större osäkerhet kring sina juridiska kunskaper än övriga 

intervjupersoner lyfter även de att kunskapen går att hämta in vid behov. Precis som IP1 uppger 

IP3 och IP6 att de känner en stor tillit till sina kollegors kunskapsnivå och att kollegorna ur ett 

kunskapsperspektiv därmed kan svara vid eventuella frågor. IP5 och IP6 berättar att de kan 

känna att det kan vara jobbigt att våga fråga sina kollegor om hjälp i form av att de inte vill 

störa. IP4 berättar att hen är tillbakadragen när det kommer till att enbart förlita sig på vad 

kollegor har att säga då hen ibland har upplevt att kollegor inte vet vad de ska säga till klienter. 

IP4 uttrycker sig på följande sätt: 

Och där märker man att folk inte har riktigt koll, så, hur dom ska hantera den biten, 

så det tycker jag är svårast liksom. När kollegor som egentligen inte har koll kanske 

drar något ur röven, så får jag stå för det eftersom jag går in som vuxenhandläggare 

liksom, så. 

7.1.3 Det oundvikliga tolkningsutrymmet – en utmaning 

Samtliga intervjupersoner uppger att de mer eller mindre kan leta upp relevanta lagrum till sitt 

utredningsarbete men de tar även upp att det finns ett oundkomligt tolkningsutrymme i 

lagtexterna. Vid frågan om IP1 känner sig säker i sin roll som socialsekreterare uppger hen att 

hen känner sig mer trygg än säker och förklarar det med att en aldrig kan vara helt säker. Hen 

säger sig vara trygg i att hen kan leta upp det/de lagrum som bör tillämpas och tillägger att det 

snararare finns komplexa situationer då motiveringen av insatser är svår eftersom behovet till 

viss del tillgodoses på annat sätt. IP2 lyfter att tolkningsutrymmet kommer med både bra och 

dåliga sidor. Samtidigt anser hen att det finns situationer där det hade varit nödvändigt med mer 

fyrkantiga lagrum. Som nämndes under rubriken ”7.1.2 Förtroendet för den egna juridiska 

kunskapsnivån” använder sig IP2 av praxis. Detta gör hen för att kunna motivera sina 

bedömningar och därmed göra dem mer rättssäkra, vilket underlättar processen om beslutet går 

upp i rätten genom att relevanta rättsfall redan har presenterats av handläggaren och inte 

behöver letas upp av rätten. Vidare lyfter IP2 något som hen anser vara en problematik med 
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rådande tolkningsutrymme, nämligen stegen mellan LVM, lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) och ingen hjälp alls. Hen beskriver att klienter som är i behov av LPT kan hamna mellan 

stolarna då de av psykiatrin bedöms vara i större behov av LVM och socialtjänsten gör 

bedömningen att ett LVM inte är nödvändigt. Även IP3 nämner de stora tolkningsmöjligheterna 

och tar skälig levnadsnivå som exempel. Hen menar att socialtjänstlagen ger fritt utrymme till 

att tolka vad detta innebär och att kollegorna kan vara oense kring detta samt att det ibland 

uppkommer svåra ärenden där tolkningen kan vara en utmaning. I likhet med IP2 tar IP4 upp 

att tolkningsutrymmet är av både godo och av ondo och att det finns ett brett spelrum då enskilda 

kan beviljas många olika insatser enligt biståndsparagrafen i 4 kap 1 § SoL. Hen tycker 

emellertid att spelrummet inte är så pass brett som utbildningen fick det att framstå, utan att 

kostnads-schabloner, riktlinjer och praxis i form av prejudicerande domar stramar ner 

bedömningsutrymmet. Detta anser IP4 är bra då det enligt hen ökar rättssäkerheten runtom i 

landet i form av att alla Sveriges socialsekreterare har möjlighet att handlägga likadant bara de 

utgår från praxis. IP4 ställer sig emellertid emot vissa bedömningsområden som hen anser att 

hen varken har eller bör ha kompetens inom och tar exemplet att hen ibland behövt bedöma 

enskildas tuggförmåga, något som enligt IP4 bör ligga på tandläkare att bedöma. IP5 lyfter en 

annan aspekt kring tolkningsutrymmet, nämligen att det kan resultera i att egna tolkningar 

skapas på arbetsplatsen och kan smitta av sig mellan kollegorna. IP5 uppger likväl som IP4 

gällande att det bidrar till en rättssäkerhet när exempelvis praxis och riktlinjer tas i beaktning. 

IP6 uttrycker sig på följande sätt angående tolkningsutrymmet kontra rättssäkerheten:  

[…] Det blir väldigt individuella bedömningar utifrån att man kan tolka så pass olika. 

Så det är stora tolkningsmöjligheter. […] Ja men det är väl både bra och dåligt, kan 

jag tänka, för det får ju inte bli för fyrkantigt för vi jobbar med människor. Alla är 

olika och det behövs ett visst tolkningsutrymme för att kunna göra en individuell 

bedömning men samtidigt så blir det ju på ett sätt lite rättsosäkert, kan jag tycka, när 

det beror på vem man hamnar hos och vem som tolkar och så där. 

Precis som det nämns ovan belyser IP4 och IP5 att samtliga kommunanställda bland annat har 

riktlinjer att förhålla sig till. IP1 tar upp att de enligt socialstyrelsens riktlinjer alltid ska öppna 

utredning vid anmälan. Hen förklarar dock vidare att de ibland går emot dessa riktlinjer om det 

framkommer uppgifter som visar på att en utredning inte är nödvändig. Fortsättningsvis 

gällande mer fyrkantiga bestämmelser kommer IP2 in på riktlinjerna som kommunerna har att 

följa. Riktlinjerna styr enligt IP2 hur de ska tolka lagen och att det blir svårare att förhålla sig 

till dem i mindre kommuner då arbetet ofta innefattar att vara både myndighetsperson och 

utförare. Det är enligt IP2 lättare att arbeta enligt lagen i en större kommun då besluten överlåts 

till någon annan. IP3 lyfter att riktlinjer kan vara till stor hjälp vid handläggning av ärenden då 

de bryter isär lagstiftningen och tar ned dem på en lägre nivå. IP6 säger att hen inte kan yttra 

sig om riktlinjerna för tillfället då hen är så pass ny inom arbetet att hen inte har hunnit sätta sig 

in i huruvida riktlinjerna är tydliga eller inte samt huruvida de talar för eller emot lagen. IP6 

tillägger emellertid att det finns riktlinjer som åsyftar till att endast utexaminerade socionomer 

får anställas på arbetsplatsen och att arbetsplatsen gått emot dessa då hen inte har tagit examen 

än men trots detta har fått en anställning hos dem. 
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7.2 Att införskaffa sig juridiska kunskaper 

7.2.1 Tiden på socionomprogrammet 

Samtliga intervjupersoner berättar att de juridiska kurserna är det som förberett dem mest för 

att orientera sig i olika lagrum. IP1, IP3, IP4, IP5 och IP6 berättar att de generellt fått mest 

juridisk kunskap från kurserna på programmet medan IP2 anser att den största delen av 

kunskaperna kommit från erfarenheter i arbetet. IP3, IP4 och IP6 nämner därtill den 

verksamhetsförlagda utbildningen som stor kunskapskälla. IP1 berättar att det var de juridiska 

kurserna som gav hen förberedelsen inför att arbeta inom socialtjänsten. Hen lyfter specifikt att 

kursen kring myndighetsutövning gav en medvetenhet och förberedelse inför att verkligheten 

inte alltid går hand i hand med lagboken. IP1 säger att hen överlag är nöjd med hur 

juridikkurserna var upplagda men att det överlag var lite juridik på programmet. Hen tycker det 

varit önskvärt med information kring LPT samt att hen hade önskat mer feedback på 

tentasvaren. IP2 säger att hen hade önskat mer kunskap inom missbruksområdet så att hen blivit 

mer förberedd inför yrkeslivet. Som tillägg berättar IP2 att hen har fått lära sig mycket efter 

utbildningen då programmet är generellt strukturerat och att hen ibland funderar på vad hen 

egentligen gjorde på universitetet i tre och ett halvt år. IP2 uttrycker emellertid att hen fått med 

sig mycket kunskap från utbildningen men att det hade varit önskvärt med inriktningar i större 

utsträckning än vad programmet har att erbjuda idag, nämligen kurserna i termin sju. Både IP2 

och IP4 uttrycker ett önskemål om att det skulle ha varit större fokus på tvångslagstiftningarna 

LVU och LVM. IP2 tycker att hen knappt fick med sig något av värde gällande 

tvångslagstiftningarna och att hen fick lära sig dessa i yrkeslivet. IP4 berättar att hen fick 

upplevelsen från programmet att det endast fokuserades i liten utsträckning på LVU och LVM 

då de räknas som svårhanterliga. IP4 anser att när något är svårlärt så vill hen gå igenom det 

sju varv extra och inte ge upp. IP4 tar vidare upp att hen saknar kunskap inom 

socialförsäkringsrätt och har önskemål om att det tas upp på utbildningen.  

IP3 och IP6 lyfter att de gärna hade haft möjligheten att praktisera inom fler områden under sin 

verksamhetsförlagda utbildning för att få en vidare bild av vad en socionom kan arbeta inom. 

Trots glappet som IP3 tog upp som nämndes under rubriken ”7.1.1 Skillnader och glapp” tycker 

hen att det finns en röd tråd i utbildningen. IP3 och IP6 önskade däremot mer juridik under sin 

tid på programmet och IP3 förklarar önskemålet med att socionomer alltid jobbar under lagen 

oavsett yrkesområde samt att hen tycker att juridiken är rolig.  

Gällande att socionomprogrammet erhåller en kurs inom civilrätt och även till viss del går in 

på straffrätt råder det delade meningar om bland intervjupersonerna. IP2, IP4, IP5 och IP6 tar 

upp att de inte förstår civilrättens koppling till socionomyrket. IP2 och IP4 uttrycker emellertid 

tudelade tankar. IP2 säger å ena sidan att hen inte kan se varför programmet erhåller så mycket 

tid kring civilrättsliga och straffrättsliga områden trots att de var intressanta, å andra sidan att 

det kan vara svårt att förhålla sig till när klienter har kontakt med andra aktörer som rör sig 

inom andra lagar än vad hen själv är van att arbeta inom. IP4 nämner begreppet ”strafflagarna” 

och åsyftar då till brottsbalken. I samband med detta lyfter IP4 att hen inte fick ut så mycket av 

relevans inför arbetslivet. IP4 nämner däremot att hen inte hade haft samma juridiska kunskap 

och haft svårare att lära sig det hen ska kunna om programmet endast erhållit utbildning inom 

sociallagstiftningen och kursen kring myndighetsutövning, det vill säga om utbildningen endast 
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erhållit det förvaltningsrättsliga området. IP6 lyfter istället avtalslagen som exempel på ett 

onödigt område för socionomstudenter att läsa om. IP6 tar dock vid ett tidigare skede av 

intervjun upp att hen själv arbetar med avtal då hen bland annat arbetar med och följer upp 

familjehemsplaceringar. IP5 uttrycker att juridikkurserna var den delen som var bäst på hela 

socionomutbildningen. Hen önskade dock att det hade erbjudits en mer fördjupad bild och mer 

konkreta förslag på vad lagrummen innebär gällande vad en får och inte får göra. Hen beskriver 

ytterligare att hela utbildningen skulle kunna genomsyras av ett juridiskt tänkande och att det i 

dagsläget är lite för uppdelat. IP3 säger sig istället se det som att civilrätten är förlagd på 

socionomprogrammet för att studenterna ska lära sig tolka och tillämpa lagtext innan de går in 

på det som är av större relevans för socionomer att kunna. 

I samband med att intervjupersonerna lyfter sina önskemål påpekar majoriteten att det finns 

dubbletter av kurser, där utbildningen istället hade kunnat förse studenterna med fler kurser 

inom juridikens område. IP1 tar exemplet att studenterna genomgår en kurs i termin fyra som 

heter ”Teori och metod i socialt arbete” och att studenterna i termin sex genomgår en kurs som 

heter ”Vetenskapsteori och metod i socialt arbete”.  

7.2.2 Vidareutveckling av juridiska kunskaper 

Intervjupersonerna beskriver varierande behov av att vidareutveckla sina kunskaper. IP1 och 

IP4 berättar att de inte har känt något större behov av att vidareutveckla sina kunskaper sedan 

de började arbeta. Något som IP1 dock tar upp är att hen lärt sig att tillämpa lagarna, vilket var 

något hen inte kunde som nyexaminerad. Hen lyfter vidare att information som saknas går att 

hitta och att hen förlitar sig mycket på sina kollegor. Trots det som IP6 nämner under rubriken 

”7.1.2 Förtroendet för den egna juridiska kunskapsnivån” tänker IP6 i samma bana som IP1 och 

IP4 och att hen inte haft något behov av att vidareutveckla sina kunskaper för det arbete hen 

utför i dagsläget. IP2 och IP5 berättar att de känt ett behov av att vidareutveckla sina kunskaper 

inom det området som de arbetar. IP2 lyfter dock att hen generellt upplevde sina juridiska 

kunskaper som något bättre än den genomsnittliga studenten då hen har ett intresse för juridik 

samt att hen gått juridiska kurser innan socionomprogrammet. IP2 tar vidare upp att efter att 

hen börjat arbeta blivit bättre på att motivera sina beslut med olika rättsfall och domar samt att 

specificera vilka lagrum hen använt sig av. IP3 anser att hen har behövt vidareutveckla sina 

juridiska kunskaper i en hög skala sedan hen tog examen. Samtidigt anser sig dock IP3 ha de 

kunskaperna som behövs för att arbeta inom myndighetsutövning och nämner att den största 

delen av kunskapen kom vid yrkesinträdet genom bland annat kollegor och olika webtjänster, 

vilket resulterat i att hen blivit avsevärt mycket bättre.  

7.2.3 Främjande och hämmande faktorer för inlärning 

7.2.3.1 Främjande och hämmande faktorer för inlärning på utbildningen 

Gällande vad som främjar ett gott lärande på utbildningen nämner intervjupersonerna både 

gemensamma och olika aspekter. IP1 anser att kontakten med klasskamraterna är viktigt för att 

främja lärandet och att hen inte känner sig ensam. IP2 och IP5 tycker att engagerade lärare är 

en viktig aspekt för att främja lärandet. Ytterligare en främjande aspekt som IP2 lyfter är 

engagerande uppgifter. Gällande engagerande uppgifter anser IP4 och IP6 att 

gruppdiskussioner och praktiska övningar är viktigt för att främja lärandet. IP4 tar vidare upp 

att hen anser det vara viktigt att involvera lagrum och paragrafer i kontext och att det 
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genomgående under utbildningen bör finnas en återkoppling till juridiken. För IP5 är ett positivt 

ledarskap med en välvillig inställning en främjande faktor för inlärning inom utbildningen när 

läraren ska guida studenterna i inlärningsprocessen. IP3 hade inget att kommentera gällande 

vad som är en främjande faktor för inlärning på utbildningen. 

Även kring vad som hämmar ett gott lärande på utbildningen har intervjupersonerna likvärdiga 

och olika åsikter. Något som kommer på tal hos samtliga intervjupersoner förutom IP3 och IP6 

är oengagerade föreläsare. IP5 vill även lyfta fram att hen tycker att det är tråkigt när lärare 

skapar dålig stämning i föreläsningssalen genom att ta illa upp av diskussioner och frågor. 

Rörande dålig stämning tar likaså IP1 upp situationen där studenterna inte får säga vad de tycker 

men även att inte få ge kritik till lärare och varandra som ett exempel på en hämmande faktor 

för god inlärning. IP2 och IP6 nämner istället kurslitteraturen. IP2 berättar att tråkig 

kurslitteratur gör att hen inte läser böckerna och således inte lär sig något. IP6 belyser sina 

erfarenheter kring kurslitteratur som har en dålig förankring till kurserna och berättar även att 

litteraturlistorna ibland har varit för stora, vilket har lett till att IP6 har upplevt att irrelevant 

litteratur har pressats in. Hen förklarar att det känns som att fokus riktas fel när kurserna 

innehåller litteratur som studenterna inte examineras på och därmed knappt uppmanas att 

öppna. Även här lät IP3 bli att kommentera.  

7.2.3.2 Främjande och hämmande faktorer för inlärning på arbetet 

Utöver vad som främjar och hämmar inlärningen på utbildningen delar intervjupersonerna med 

sig av olika tankar kring vad som främjar lärandet på arbetsplatsen. IP2, IP3 och IP5 lyfter 

chefer som satsar på sin personal i form av att anordna utbildningar. IP2 tar vidare upp att chefer 

som har en god kommunikation med sina medarbetare och som får dem att känna tillit till denne 

bidrar till en god vidareutveckling. Både IP1 och IP3 nämner att goda kollegor där ett utbyte av 

erfarenheter som en viktig del. IP1 tar dessutom upp handledning och feedback som faktorer 

till ett givande lärande. IP4 anser att samma faktorer som främjar lärandet på utbildningen även 

gör det på arbetsplatsen, nämligen diskussionsforum med möjlighet till problemlösning i grupp.  

Intervjupersonerna beskriver även olika faktorer som hämmar lärandet på arbetsplatsen. IP1 

tycker att dåliga relationer mellan kollegor där hen känner sig ignorerad har en negativ 

påverkan. IP5 är inne på samma spår och nämner att hen inte vill känna sig osäker att fråga 

kollegor om hjälp och att hen då skulle störa. IP2 lyfter att det är frustrerande med oengagerade 

chefer som inte är närvarande eller svarar på mail samt kontrollerande chefer. IP3 anser att det 

finns en risk med att inte vara nyfiken och att tro sig besitta alla kunskaper. Hen menar att det 

sänker rättssäkerheten om handläggare skulle sitta helt själva och ta besluten.  
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8. Analys 
I detta avsnitt kommer analysen av resultatet att presenteras. Analysen är uppdelad efter 

samtliga underkategorier i avsnittet som behandlar resultat och det kommer att ske en stegvis 

analys. 

8.1 Analys av ”Skillnader och glapp” 
I resultatet framgår att samtliga intervjupersoner anser att det finns en skillnad mellan 

utbildningen och arbetslivet. Intervjupersonerna uppger utöver den upplevda skillnaden att 

studenterna tvingas göra ett hopp mellan utbildningens juridiska kurser, den 

verksamhetsförlagda utbildningen och arbetslivet till den grad att juridiken blir svår att förankra 

i verkligheten. Detta innebär att intervjupersonerna upplever ett visst glapp mellan utbildning 

och arbetsliv, vilket korrelerar med delar som Tham och Lynch (2014; 2017) har kommit fram 

till i sina två studier, nämligen att majoriteten av deras intervjupersoner kände sig mer eller 

mindre oförberedda inför arbetslivet som socionom. Även Nygren et al. (2013) trycker på att 

socionomer sällan är tillräckligt förberedda inför arbetslivet då kunskapen inhämtad från 

utbildningen inte räcker till för att förbereda studenterna på den komplexitet som genomsyrar 

det sociala arbetsfältet och ett flertal forskare (Frost et al. 2013; Inch 2016; Kejerfors & Alexius 

2012; Kullberg 2014; Nordstrand 2017; O´Reilly & Dolan 2017; Osteen et al. 2014; Righard & 

Montesino 2012) lyfter en svag länk mellan utbildningen på socionomprogrammet och det 

sociala arbetsfältet. 

Frost et al. (2013) lyfter vidare studenters missnöje gällande de begränsade möjligheterna kring 

valet av praktikplatser samt att det skapat en oro bland studenterna att det enbart är ett 

praktiktillfälle, vilket kan innebära att de missar värdefull kunskap. Detta kan kopplas till 

Immanuel Kant (Avby 2018) som teoretiserar att all vår kunskap börjar med erfarenhet och att 

det är först i arbetslivet och under den verksamhetsförlagda utbildningen som studenterna 

upplever det. Johnson (2011) är inne på samma spår och menar att den största delen av 

kunskaperna tillförskaffas genom den verksamhetsförlagda utbildningen under 

utbildningstiden, vilket även begreppet learning by doing (Avby 2018; Moula 2009; Nordstrand 

2017) stärker genom tanken att studenter lär sig bäst genom erfarenhet. Det kan även kopplas 

till Ryles tankar om deklarativ kunskap och procedurkunskap. Den deklarativa kunskapen 

syftar till kunskap som är baserad på information och fakta och valideras genom vetenskapliga 

standarder och procedurer (Avby 2018), vilket kan innebära den form av kunskap som inhämtas 

genom utbildningen. Procedurkunskap syftar till kunskap som förverkligas genom handling 

(ibid.), vilket kan innebära kunskap som inhämtas genom arbetslivet. Denna kunskap kan 

exempelvis vara institutionaliserad i verksamheter och dess processer och rutiner. Enligt Ryle 

behöver båda dessa kunskapsformer integreras med varandra för att en individ ska kunna agera 

både kompetent och klokt för att nå en professionalitet. Genom detta tankesätt kan en sätta 

socionomers kunskap i kontext till att både behöva baseras på yrkeserfarenhet och akademisk 

kunskap. Då intervjupersonerna upplever en lucka mellan studierna och arbetslivet skapas en 

problematik då det kan leda till att nyexaminerade socionomer besitter en bristande juridisk 

kompetens. Kejerfors & Alexius (2012) menar att ett resultat av detta kan vara att klienter som 

är i behov av hjälp och stöd blir bedömda på ett bristfälligt sätt, vilket i sin tur riskerar att leda 

till att de inte får insatser som de är berättigade till. Ytterligare en aspekt av detta är att det 
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uppstår en risk att det skapas en osäkerhet hos socionomer och deras yrkesidentitet (ibid.). I en 

delrapport från socialstyrelsen (2011) framkommer att 11 av de 17 undersökta kommunerna 

uppvisade bristfällig handläggning och dokumentation samt att fem av sex kommuner visade 

en bristfällig journalföring. Om socionomerna upplever en osäkerhet i sin identitet samt om de 

upplever en svag länk mellan utbildning och arbetsliv finns risken att det kan bidra till den 

osäkerhet kring lagstiftningens applicering och dess tolkningsutrymme som beskrivs av 

Kindström Dahlin et al. (2010).   

Samtliga intervjupersoner berättar att de har med sig en kunskapsgrund som baseras på de 

akademiska studierna men att de inte används i någon större utsträckning. De använder istället 

den nya kunskapen de får via arbetet. Både Frost et al (2013) samt Righard och Montesino 

(2012) tar upp att teori och praktik ses som två separata delar, vilket kan vara en anledning till 

att kunskapskulturen på arbetsplatsen skiljer sig från vad utbildningen förbereder studenterna 

för. För att socionomer ska lyckas uppnå en professionell expertis krävs en kombination av 

utbildning, erfarenhet och träning. Det handlar även till stor del om att kunna tillämpa ett kritiskt 

tankesätt i praktiken (Avby 2018; Kejerfors & Alexius 2012), vilket tanken är att socionomerna 

ska lära sig på socionomprogrammet genom att utbildningen erbjuder en variation av teori och 

praktik med en tydlig sammankoppling till varandra (Kejerfors & Alexius 2012). 

8.2 Analys av ”Förtroendet för den egna juridiska kunskapsnivån” 
Enligt samtliga intervjupersoner har utbildningen hjälpt dem att utveckla förmågan att kunna ta 

reda på det de inte redan har kunskap om. De påtalar att de inte kan alla lagrum utantill men att 

det går att ta reda på. Karlstads universitet erbjuder en juridisk kurs i termin tre, där studenterna 

får utöva sina juridiska kunskaper praktiskt som de har införskaffat i termin två (Karlstads 

universitet u.å.). Detta skulle kunna förklara att intervjupersonerna känner att de har förmågan 

att leta upp det de måste veta för att kunna göra en juridisk bedömning i sitt utredningsarbete 

samt att de känner att de har juridiska kunskaper som de kan vidareutveckla i arbetslivet. Alla 

utom en uppger därtill att de anser sig ha tillräckligt med juridiska kunskaper för att kunna 

arbeta som myndighetsutövare på IFO. 

 I resultatet framgår det även att majoriteten väljer att fråga sina kollegor om det uppstår frågor 

även om de till viss del också söker upp kunskap på egen hand via exempelvis styrdokument. 

IP3 förklarar att hen tycker det är viktigt att diskutera en del ärenden med sina kollegor innan 

beslut fattas för att bidra till en större rättssäkerhet. Enligt Avby (2018) använder sig 

socialarbetare främst av sin närmiljö för att inhämta kunskap. Det kan bland annat handla om 

att fråga kollegorna och ofta används vanliga uppfattningar, vardagsteorier och erfarenhet som 

källor till kunskap i arbetet. Ett sådant tillvägagångssätt leder till att besluten i det stora hela 

inte grundas på verifierad kunskap inhämtad ifrån forskning. Det kan kopplas till Aristoteles 

olika kunskapskällor (Avby 2018) och att socialarbetarna bland annat utgår ifrån en blandning 

av både tyst och artikulerad kunskap samt att denna kunskap främst härstammar ifrån praktiska 

erfarenheter (tekne). Hälften av intervjupersonerna sätter ett stort förtroende för att deras 

kollegor ger dem ett korrekt svar på frågor som exempelvis kan handla om hur de ska bedöma 

eller tillämpa lagstiftningen. Det innebär att intervjupersonerna antar att kollegan de frågar 

baserar svaret på tillförlitlig kunskap och att hen besitter en viss klokhet (fronesis) eller visdom 

(sofia), det vill säga att kollegan har förmågan att både bedöma vad som är rätt i det specifika 
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fallet och att hen har bevis och stöd att det fungerar. Enligt figur 5.1 som återfinns under 

rubriken ”5.1.2 Professionell expertis och professionellt lärande” illustreras hur kombinationen 

av forskningsbaserad kunskap med praktikbaserad kunskap är det som leder till ett 

professionellt lärande.  

Samtliga uppger att de gärna söker upp kunskap på egen hand via lagböcker, webbaserade 

juridiska hjälpmedel, praxis och andra juridiska handböcker. IP4 beskriver sig som mer 

restriktiv när det kommer till att endast våga förlita sig på kollegors kunskapsnivå då hen 

upplever att de ibland säger något utan att egentligen ha tänkt efter. Till skillnad från IP1, IP3 

och IP6 sätter detta en större press på att de själva behöver besitta tillräckligt med klokhet och 

visdom på egen hand för att kunna göra en korrekt juridisk bedömning. Ryle tar upp att 

deklarativ- och procedurkunskap behöver integreras med varandra för att kunna nå en 

professionalitet och agera både klokt och kompetent. Då den största delen av en socialarbetares 

kunskap kommer från närmiljön och baseras på en procedurkunskap hamnar den deklarativa 

kunskapen i skymundan (Avby 2018). Enligt figur 3.1 som återfinns under rubriken ”5.1 

Kunskapsteori” illustreras den explicita kunskapsformen som den forskningsbaserade 

kunskapen, det vill säga den kunskap som inhämtas via forskning och facklitteratur. Om 

socialarbetarens största kunskapskällor är närmiljön och procedurkunskapen innebär det att den 

explicita kunskapsformen riskerar att inte tilldelas det utrymme som krävs för att 

socialarbetaren ska bibehålla sitt professionella lärande och arbeta utifrån en professionell 

expertis. 

8.3 Analys av ”Det oundvikliga tolkningsutrymmet – en utmaning” 
Samtliga intervjupersoner uppger att de mer eller mindre kan leta upp relevanta lagrum till sitt 

utredningsarbete men de tar även upp att det finns ett oundkomligt tolkningsutrymme i 

lagtexterna. Vid frågan om IP1 känner sig säker i sin roll som socialsekreterare uppger hen att 

hen känner sig mer trygg än säker och förklarar det med att en aldrig kan vara helt säker. Hen 

säger sig vara trygg i att hen kan leta upp det/de lagrum som bör tillämpas och tillägger att det 

snararare finns komplexa situationer då motiveringen av insatser är svår eftersom behovet till 

viss del tillgodoses på annat sätt. IP2 lyfter att tolkningsutrymmet kommer med både bra och 

dåliga sidor. Samtidigt anser hen att det finns situationer där det hade varit nödvändigt med mer 

fyrkantiga lagrum. Enligt Kejerfors och Alexius (2012) eftersöker socionomstudenter i många 

fall konkreta manualer som tydligt talar om för dem hur de bör gå tillväga i social 

problemhantering. Detta korrelerar med att Korling och Zamboni (2013) finner det 

anmärkningsvärt att det saknas en tydlighet kring när och hur metoder för att tolka lagtexter ska 

användas då juridiskt arbete sällan handlar om att slå upp en bok och finna det rätta svaret. 

Kejerfors och Alexius (2012) vill dock tydliggöra att arbetslivet ofta kräver att socionomer har 

kompetensen att kunna göra egna kritiska analyser samt att studenter behöver öva på att göra 

egna etiska bedömningar och ställningstaganden i de fall där det inte finns ett rätt svar, vilket 

är en del av den professionella expertisen (Avby 2018). Det innebär att studenterna behöver 

öva på att införskaffa sig det som berörs under rubriken ”8.2 Analys av ’Förtroendet för den 

egna juridiska kunskapsnivån’”, nämligen Aristoteles klokhet (fronesis) och visdom (sofia) 

(Avby 2018).  
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Under samtliga intervjuer nämns det att tolkningsutrymmet av lagtexter efterföljs av 

svårigheter. De exempel som lyfts fram är skilda uppfattningar kring huruvida behovet kan 

tillgodoses på annat sätt enligt 4 kap. 1 § SoL (SFS 2001:453), begreppet skälig levnadsnivå, 

mängden insatser som kan beviljas, att olika tolkningar föds fram på olika arbetsplatser och 

sprids mellan kollegor samt att det ibland kan bli en krock mellan olika aktörer och de lagrum 

de har att förhålla sig till, vilket riskerar att leda till att klienter faller mellan stolarna. Kindström 

Dahlin et al (2010) uppmanar att det kan uppstå problem i den samhälleliga ambitionen att 

skydda utsatta grupper och teorin i juridiken, det vill säga att det sker en krock mellan arbetets 

praktik och rådande styrdokument. Intervjupersonernas upplevelser av det breda 

tolkningsutrymmet i de lagrum de arbetar inom vittnar om en rättsosäkerhet. När lagar är 

formulerade på ett sätt som öppnar upp för individuella tolkningar kan det uppstå en osäkerhet 

kring vad lagstiftningen kan appliceras på (ibid.). Ett resultat av att tolkningar föds fram på 

olika arbetsplatser och sprids mellan kollegor kan bidra till att lagmässiga normer skapas i de 

enskilda fallen, vilket hämmar den demokratiska processen (ibid.). Ett socionomprogram med 

en juridisk skolning som är inriktad på att lära ut via terapeutisk rättspraxis kan bidra till en 

större klokhet hos studenterna då det kopplar samman teoretiska mål (hur lagar bör tolkas) med 

utfall i praktiken (Avby 2018). Om studenterna redan i utbildningen får kunskap kring hur en 

bedömningsprocess bör gå till gällande hur de ska tänka, vilka som bör kontaktas och varför 

samt att det bör finnas en empatisk förståelse för att det sitter en människa bakom ansökan kan 

det bidra till en mer human bedömningsprocess, vilket var grundtanken med terapeutisk juridik 

(Diesen 2011). Alla intervjupersoner förutom en tar vidare upp att de har olika riktlinjer att 

förhålla sig till på både en lokal och nationell nivå och enligt IP3 kan de vara till hjälp i 

bedömningar då lagstiftningen bryts isär till en lägre nivå. Riktlinjerna kan vara ett sätt att 

försöka motverka allt för individuella tolkningar genom ytterligare ramar som socialsekreterare 

behöver förhålla sig till. 

8.4 Analys av ”Tiden på socionomprogrammet” 
Samtliga intervjupersoner berättar att de tycker att juridikkurserna var givande men att kurserna 

i dagsläget är samlade under en koncentrerad del under slutet på termin två och början på termin 

tre. Intervjupersonerna säger sig uppleva att dessa således inte integreras med övriga kurser på 

utbildningen. En synkronisering mellan juridiken och socionomprogrammets övriga kurser bör 

enligt Kejerfors och Alexius (2012) vara avgörande när det kommer till studenternas 

möjligheter att utveckla juridiska kunskaper som är bestående och användbara på lång sikt.  

Samtliga intervjupersoner tar även upp olika önskemål gällande vad de anser behöver 

vidareutvecklas på socionomprogrammet. IP1 berättar att hen önskar att det getts mer 

information kring tvångslagstiftningen LPT under utbildningen. IP2 och IP4 uppger att de 

önskar att mer fokus på tvångslagstiftningarna LVU och LVM hade getts under utbildningen 

och berättar att de är osäkra på hur de ska resonera i sådana ärenden inom sina nuvarande 

yrkesområden. IP4 nämner därtill att hen önskat sig mer kunskap inom socialförsäkringsrätt. 

IP3 och IP6 önskar istället att det skulle ha funnits större möjligheter att praktisera inom fler 

områden under den verksamhetsförlagda utbildningen. Enligt IP3 vore det bra att få en bild av 

fler områden innan en utesluter något som en arbetsmöjlighet och enligt IP6 kan det vara 

förmånligt att se hur andra yrkesgrupper har det för att skapa sig en bredare förståelse. 
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Socionomutbildningens organisering måste enligt Högskoleverket (HSV 2009:36R) 

tillhandahålla både en bredd och ett djup i sin undervisning och det måste finnas en balans 

mellan generell akademisk kunskap och praktisk yrkesförberedelse. Begreppet praktisk 

yrkesförberedelse är enligt Kejerfors och Alexius (2012) ett luddigt begrepp som 

Högskoleverket inte förklarar närmare men de påpekar att den verksamhetsförlagda 

utbildningen är ett exempel på vad som är inräknat som praktisk yrkesförberedelse. Kejerfors 

och Alexius (2012) lyfter att de fått bilden av att en del studenter påbörjar sina studier på 

socionomprogrammet med förväntningarna att utbildningen ska förse dem med de praktiska 

kunskaper som krävs för det specifika yrket de ämnar arbeta inom. Detta kan således leda till 

en frustration hos studenterna när de upptäcker till vilken grad utbildningen lever upp till 

begreppet generalistutbildning (ibid.).  

Att intervjupersonerna upplever ett glapp mellan de juridiska studierna och arbetslivet, som 

nämns under rubriken ”8.1 Analys av ’Skillnader och glapp’”, kan kopplas till Kejerfors och 

Alexius (2012) tankar om att socionomstudenter bör införskaffa sig juridiska kunskaper inom 

juridisk beslutsteknik och rättssociologi. I kontrast till att socionomstudenter behöver 

införskaffa sig ovan nämnda kunskaper uppger majoriteten av intervjupersonerna att de inte 

förstår civilrättens koppling till socionomyrket och att köplagarna, avtalslagen och brottsbalken 

är onödiga delar i utbildningen. Dock tar dessa intervjupersoner upp exempel som visar på att 

civilrätten är en nödvändig aspekt, vilka är förberedelse inför kommande juridikkurser och att 

deras klienter kan komma i kontakt med andra aktörer som rör sig inom andra lagrum. En av 

intervjupersonerna nämner därtill att hen arbetar med avtal inom familjehemsgruppen. IP3 är 

den enda av intervjupersonerna som enbart ser det som en fördel att socionomprogrammet 

erhåller en kurs inom civilrätt. Majoriteten av intervjupersonerna påpekar i samband med 

önskemålen om mer kunskap inom olika juridiska områden att ett alternativ kan vara att byta 

ut kurser som de anser upprepas flera gånger och att istället läsa mer juridik, vilket innebär att 

socionomstudenter skulle införskaffa sig ytterligare kunskaper inom beslutsteknik och 

rättssociologi. 

8.5 Analys av ”Vidareutveckling av juridiska kunskaper” 
Hälften av intervjupersonerna beskriver att de upplevt ett behov av att vidareutveckla deras 

juridiska kunskaper sedan deras inträde i arbetslivet. IP3 beskriver därtill att hen kände ett stort 

behov av vidareutveckling i arbetet. För att bygga vidare på tankarna om brister i socionomers 

kunskaper som nämns under rubriken ”8.1 Analys av ’Skillnader och glapp’” kan 

intervjupersonernas tankar kring behovet av vidareutveckling förklaras med forskning som 

påvisar att socionomer i flera avseenden känner en avsaknad av kunskap samt att det är en svag 

länk mellan utbildning och arbete (Frost et al. 2013; Inch 2016; Kejerfors & Alexius 2012; 

Kullberg 2014; Nordstrand 2017; Nygren et al. 2013; O´Reilly & Dolan 2017; Osteen et al. 

2014; Tham & Lynch 2014; Tham & Lynch 2017; Righard & Montesino 2012). Om 

utbildningen inte förser studenterna med de verktyg de behöver för att utföra det dagliga arbetet 

ökar deras behov av vidareutveckling. Detta är något som kan sätta en press på nyexaminerade 

socionomer då ansvaret att tillgodose dessa behov överförs på arbetsplatsen.  
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8.6 Analys av ”Främjande och hämmande faktorer för inlärning” 
Två intervjupersoner anser att gruppdiskussioner i kombination med praktiska övningar är 

nödvändiga faktorer för inlärning. En annan nämner att uppgifter som engagerar studenterna är 

viktiga, vilket bland annat också skulle kunna innefatta gruppdiskussioner och praktiska 

övningar. Att sammanföra gruppdiskussioner med praktiska övningar kan skapa möjligheten 

för studenterna att införskaffa sig kunskap genom learning by doing (Avby 2018; Nordstrand 

2017; Moula 2009). På så vis får studenterna lära sig av personliga erfarenheter i form av både 

framgångar och motgångar och inte enbart genom teoretiskt lagda föreläsningar, där 

information som inte förankras i något matas in i studenterna. Enligt Frost et al. (2013) ligger 

ansvaret för att kombinera teori och praktik på utbildningen och utmaningen för 

socionomprogrammets lärarkår runtom i landet tycks ligga i att lyckas synkronisera de 

teoretiska delarna med praktiska övningar (Kejerfors & Alexius 2012). Att, som en 

intervjuperson nämner, involvera lagrum och paragrafer i kontext skulle kunna innebära att 

studenterna erbjuds praktiska juridiska övningar som sedan avrundas med diskussionsforum. 

Om det därtill skulle finnas en genomgående återkoppling till juridiken i övriga kurser på 

utbildningen skulle det kunna bidra till att studenterna får utveckla sin klokhet (Avby 2018), 

vilket kan bidra till en större förmåga hos blivande socionomer att göra korrekta bedömningar 

i utredningsärenden.  

För att bygga vidare på tankarna kring den professionella expertisen som nämns under rubriken 

”8.1 Analys av ’Skillnader och glapp’” kan därtill begreppet professionellt lärande kopplas in 

(Avby 2018). Även detta begrepp grundar sig i vad studenterna får med sig ifrån utbildningen. 

Om intervjupersonerna känner sig främjade till att lära sig bidrar detta till att den professionella 

expertisen och det professionella lärandet blir påverkat på ett positivt sätt. Ytterligare 

främjande faktorer som omnämns av intervjupersonerna kring utbildningens undervisning är 

stöd från klasskamrater, engagerade lärare samt lärare med ett positivt ledarskap och en välvillig 

inställning. Därtill lyfter intervjupersonerna exempel på främjande faktorer för inlärningen i 

arbetslivet. Faktorerna som tas upp är chefer som satsar på och utbildar sin personal, chefer som 

inger en tillit, kollegiala utbyten, handledning och feedback samt möjlighet till 

diskussionsforum. Faktorer som ökar förmågan att ta till sig kunskap samt ökar motivationen 

till att söka upp denna kunskap kan resultera i att socionomer i större utsträckning utvecklar det 

professionella lärandet samt att de får det lättare att utveckla en professionell expertis i 

yrkeslivet. 

Om intervjupersonerna istället känner sig hämmade i sitt lärande bidrar detta till att den 

professionella expertisen och det professionella lärandet (Avby 2018) blir påverkade på ett 

negativt sätt. De hämmande faktorer som omnämns av intervjupersonerna kring utbildningens 

undervisning är oengagerade föreläsare samt lärare och kurskamrater som tar illa upp av frågor. 

Även kurslitteratur som är tråkig och har dålig förankring till kurserna samt stora litteraturlistor 

anses hämma lärandet. På liknande sätt tar intervjupersonerna upp exempel på hämmande 

faktorer för inlärningen i arbetslivet. De faktorer som omnämns är dåliga relationer till kollegor, 

att känna sig ignorerad, att inte våga fråga om hjälp, oengagerade och otillgängliga chefer, 

kontrollerande chefer samt att tro sig besitta alla kunskaper. Faktorer som minskar förmågan 

för studenterna att ta till sig kunskap samt minskar motivationen till att söka upp denna kunskap 
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kan resultera i att socionomerna får svårt att utveckla det professionella lärandet samt att de får 

svårare att uppnå en professionell expertis i yrkeslivet.  
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9. Diskussion 
I resultatet framgår det att det finns en skillnad och ett glapp mellan studier och arbetsliv och 

att en stor del av den juridiska kunskapen kommer från arbetet. Majoriteten ansåg att de fått 

med sig grundläggande juridiska kunskaper från socionomprogrammet men att de önskat mer 

fördjupning. De ansåg även att arbetet som socialsekreterare är komplext då lagtexterna de 

arbetar med lämnar ett stort utrymme för individuella tolkningar. Hälften av alla 

intervjupersoner beskrev därtill ett behov av vidareutveckling. Enligt intervjupersonerna 

härstammar en stor del av deras kunskaper ifrån praktiska erfarenheter och det finns ett 

överhängande önskemål om att kombinera praktiken med teorin. Dessa tankar kommer vidare 

att tas upp och diskuteras under följande avsnitt. 

9.1 Resultatdiskussion  

9.1.1 Förberedelse inför arbetslivet 

Att intervjupersonerna upplever en skillnad mellan studier och arbetsliv samtidigt som alla 

förutom en uppger att de har tillräckligt med kunskap för att arbeta inom myndighetsutövning 

kan enligt oss uppfattas som motsägande. Anledningen kan vara att de trots sina upplevelser 

anser att det inte är något som påverkar dem i det faktiska arbetet. Vi upplever att detta är något 

som till viss del går emot tidigare forskning som påvisar socionomers generella oförberedelse 

inför arbetslivet (Frost et al. 2013; Inch 2016; Kejerfors & Alexius 2012; Kullberg 2014; 

Nordstrand 2017; Nygren et al. 2013; O´Reilly & Dolan 2017; Osteen et al. 2014; Tham & 

Lynch 2014; Tham & Lynch 2017; Righard & Montesino 2012). Det är dock svårt att fastställa 

intervjupersonernas juridiska kunskapsnivå då skattningen enbart förankras i deras egna 

upplevelser och inte bekräftas via någon form av observation eller andra källor. Den enda 

observationen som görs under varje intervjutillfälle är att intervjupersonerna blir tillfrågade om 

vilka lagrum de måste förhålla sig till i sitt arbete (se intervjuguiden i bilaga 1), vilket kan 

upplevas som att de sätts på prov genom att behöva svara på. Något som då pekar på att 

intervjupersonerna inte är förberedda inför att arbeta inom yrkesområden där en måste kunna 

förhålla sig till lagrum är att samtliga intervjupersoner missar relevanta lagrum för deras 

arbetsområde. Några exempel på lagar som intervjupersonerna glömmer att nämna är 

Förvaltningslagen, Kommunallagen, Föräldrabalken och Socialförsäkringsbalken. Att 

intervjupersonerna emellertid inte kunde räkna upp samtliga lagrum på rak arm behöver 

nödvändigtvis inte betyda att de inte kan förhålla sig till dem, utan att det kan vara svårt att 

kunna komma på allt som de måste komma på för stunden och i den situation de blev satta i. 

Vidare nämner intervjupersonerna att de alltid kan söka upp kunskap som de inte har för 

stunden, vilket syftar till att de inte behöver ha en juridisk sakkunskap om vad som exakt står i 

paragraferna. Vår förförståelse som nämndes under rubriken ”6.5 Egen förförståelse” gällande 

att socionomer inte har tillräckligt hög kunskapsnivå för det arbetsfält de kommer ut i blir delvis 

bekräftat men även dementerat då majoriteten av intervjupersonerna, som nämns ovan, 

beskriver att de har tillräckligt med kunskap för att arbeta inom myndighetsutövning. Vår 

förförståelse bekräftas emellertid genom tidigare forskning som pekar på att socionomer saknar 

kunskap inom flera olika områden. Intervjupersonerna beskriver därtill att de saknar juridisk 

kunskap och önskade att de fått med sig mer ifrån utbildningen samt att de i olika utsträckning 

behövt vidareutbilda sig i arbetet.  
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Att intervjupersonerna tvingas göra ett hopp mellan den juridiska delen i programmet och 

arbetslivet tänker vi kan vara en ytterligare anledning till att studenter ofta upplever sig vara 

oförberedda inför det arbetet som socionomer utför. Något som intervjupersonerna emellertid 

poängterade var att när de väl var ute i arbetet började kunskaperna från juridikkurserna att 

komma tillbaka. 

 

Gällande tolkningsutrymme nämner intervjupersonerna att de anser att socialtjänstlagen lämnar 

ett brett tolkningsutrymme som skapar individuella bedömningar som kan bidra till en ojämlik 

bedömning av klienter, vilket även Kindström Dahlin (2010) på liknande sätt lyfter. Något som 

kan motverka sådana individuella tolkningar är riktlinjer som bidrar till en mer jämlik 

bedömning i utredningsprocessen, vilket intervjupersonerna nämner är till stor hjälp. Vi tänker 

däremot att om riktlinjerna ligger på kommunal nivå, det vill säga där de enskilda kommunerna 

lämnas ett visst spelrum, riskerar det att leda till skillnader mellan socialsekreterares 

bedömningar runt om i landet.  

 

9.1.2 Inlärning och önskemål kring inlärning 

I resultatet och analysen framgår det att intervjupersonerna har olika önskemål kring vad som 

behöver fördjupas på utbildningen gällande de juridiska kurserna. Det fanns bland annat 

önskemål om att utbildningen skulle förse dem med större kunskaper kring 

tvångslagstiftningarna LVU, LVM och LPT. Majoriteten uppger därtill att de inte förstår 

civilrättens koppling till det sociala arbetet och önskar att detta moment hade bytts ut till 

områden som innefattar mer av vad de anser att socialt arbete går ut på. Flera av 

intervjupersonerna uttrycker emellertid att de upplevde civilrätten som en rolig och givande 

kurs, där IP4 tillägger att hen inte hade klarat av efterföljande juridiska kurser utan denna. Vi 

tänker att en anledning till att intervjupersonerna uttrycker en motsägelsefull bild i deras 

önskemål om innehållet i de juridiska kurserna kan bero på att det sker en förvirring av de olika 

områdenas användbarhet i yrkeslivet. Något som vi tänker kan vara ett alternativ till att lösa 

problematiken som intervjupersonerna beskriver kan ligga i att utbilda studenterna mer i hur de 

olika juridiska momenten kan kopplas samman med praktiken. Två tillvägagångssätt för att 

tillgodose behovet kan vara att byta ut kurser på programmet eller att öka mängden 

högskolepoäng inom socionomprogrammet till att innefatta fem år istället för tre och ett halvt 

år. 

Även om hälften av intervjupersonerna inte känner ett behov av att vidareutveckla sina juridiska 

kunskaper uppger de att de ständigt utvecklas i arbetet. Det ger bilden av att de själva inte alltid 

ser sin egen utveckling, vilket vi tänker kan bero på att utveckling är något sker gradvis och 

sällan i stora, märkbara mängder. Vi tänker därtill att behovet av vidareutveckling fortfarande 

är stort då hälften av intervjupersonerna kände ett sådant behov. Att vissa känner att de saknar 

juridiska kunskaper då de ska träda in i arbetslivet tänker vi kan skapa en krock mellan vem 

som ska bära ansvaret att försäkra att socionomer har tillräckligt med juridisk kompetens. Är 

tanken att socionomer enbart ska få med sig en grundläggande juridisk kunskap ifrån 

utbildningen och att det är upp till arbetsgivarna att tillgodose vidareutvecklingen eller bör 

universitetet ge en mer fördjupad kunskap? Enligt Frost et al. (2013) anser deras 
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intervjupersoner från både Sverige och England att universitetet ska vara ansvariga att 

kombinera teori med praktik för att studenterna ska ha en tillräcklig förberedelse inför 

arbetslivet.   

Samtliga intervjupersoner uppger olika hämmande och främjande faktorer för inlärning på både 

socionomprogrammet och i arbetet. Att intervjupersonerna lyfter dessa faktorer tänker vi 

nödvändigtvis inte behöver betyda att de upplevt dem själva. Däremot beskriver 

intervjupersonerna faktorer som de anser bidrar till både en positiv och negativ utveckling i 

både utbildningen och arbetet, vilket skulle kunna användas som en hjälp i hur utlärningen av 

juridisk kunskap på bästa sätt kan utformas på universitetet och i arbetslivet. 

9.2 Metoddiskussion 

9.2.1 Val av metod 

En kvalitativ metod lämpar sig när målet är att få en djupare förståelse kring forskningsämnet 

(Westlund 2015). Båda frågeställningarna i studien kunde besvaras genom att en kvalitativ 

metod tillämpades. Målet var att öka kunskapen om nyexaminerade socionomers och 

socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på 

individ- och familjeomsorgen. Med anledning av att frågeställningarna besvarats och då vi 

sökte egna berättelser utifrån erfarenheter ser vi inte varför en annan analysmetod skulle lämpa 

sig bättre. Det kan vara svårt att använda kvalitativa metoder för att utföra ett utvecklingsarbete 

då det är så pass få intervjupersoner att det är svårt att dra generella slutsatser. Däremot är det 

en intressant aspekt att vi fick tag i sex intervjupersoner som på liknande sätt uttryckte sig som 

varandra. Om syftet med studien hade varit att föra statistik genom att jämföra stora gruppers 

beskattning på sin kunskapsnivå hade en kvantitativ metod kunnat lämpa sig men tanken är att 

forskaren bör försöka välja sin metod efter val av forskningsämne (Djurfeldt et al. 2003).  

Anledningen till att det hermeneutiska tillvägagångssättet allmän tolkningslära tillämpades var 

för att det är det bredaste tillvägagångssättet och som kan fånga det vi sökte efter. Studien utgår 

därutöver till viss del ifrån misstankens hermeneutik då tanken var att även finna likheter i 

intervjupersonernas utsagor. Att studien har inslag av misstankens hermeneutik beror på att det 

inte ska ske en naiv tolkning av resultatet, utan att tolkningen av resultatet måste fördjupas, 

prövas och misstänkliggöras för att säkerställa att det har skett en mogen tolkning av 

intervjupersonernas utsagor (Westlund 2015). Ett tecken på att vi valde rätt form av metod var 

att vi fick ut det vi sökte, nämligen att höra intervjupersonernas egna utsagor om deras 

erfarenheter. Vidare är studiens syfte inte att ur ett psykologiskt perspektiv förstå varför de 

nyexaminerade socionomerna och de snart utexaminerade socionomstudenterna har de 

erfarenheter de har, vilket är tanken med den existentiellt inriktade hermeneutiken. 

9.2.2 Förberedelser inför intervju 

Inför intervjuerna kan det vara bra att ha förberett sig genom att pilottesta intervjuguiden på sig 

själv eller på någon annan, alternativt bådadera. Att låta sig själv bli intervjuad av någon annan 

utifrån sin egen intervjuguide kan ge ett hum om hur intervjupersonerna kommer att uppleva 

intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Att pilottesta intervjufrågorna gjordes inte inför 

denna studie. Istället lämnades intervjuguiden endast in till handledaren för handledning och 

diskussion vid två tillfällen, där första tillfället innebar att skicka in ett utkast och andra tillfället 
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innebar att få den uppdaterade versionen godkänd. Detta resulterade i att första intervjutillfället 

till viss mån fick ske under pilotkörning, vilket vi upplever kan vara både till en fördel och 

nackdel för studien. Att första intervjun fick ske under pilotkörning syntes framförallt i att det 

fanns en större osäkerhet i jämförelse med resterande intervjuer.  Att pilottesta intervjuguiden 

innan första intervjun hade kunnat förenkla processen då de nya frågorna som uppstod under 

första intervjun kanske hade uppmärksammats i ett tidigare skede. Däremot är detta inget som 

går att säkerställa och genom att pilottesta intervjuguiden på en redan yrkesverksam socionom 

uppdagades nya frågeställningar utifrån hens erfarenheter. 

9.2.3 Förändring av urval 

Under studiens gång uppdagades det en svårighet att få tag i tillräckligt med intervjupersoner 

som uppfyllde alla kriterier, det vill säga att de skulle vara nyexaminerade socionomer från 

Karlstads universitet och som har arbetat på IFO i högst två år. Detta innebär att urvalet behövde 

justeras i viss mån. Justeringen innebär att även snart utexaminerade socionomer från Karlstads 

universitet som har arbetat på IFO i högst två år inkluderades i studien. Denna förändring kan 

emellertid ha varit positiv då socionomerna som snart är utexaminerade har en närmare 

koppling till studierna samtidigt som de nyexaminerade socionomerna har längre 

arbetslivserfarenhet. Det är av intresse att fånga upp vilka likheter och olikheter de båda 

grupperna har med varandra.  

9.2.4 Etiska frågor som dök upp under processen 

Som tidigare nämnts reglerar dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftshantering i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning ((EU) 2016/679). Genom att ett 

bekvämlighetsurval har tillämpats i studien för att nå ut till intervjupersoner så snabbt som 

möjligt kan deras anonymitet i viss utsträckning ha försvagats. Det var i första hand chefer inom 

IFO som fick en förfrågan om det fanns några lämpliga kandidater på deras arbetsplats, vilket 

innebär att åtminstone en ytterligare person har vetskap om att det ska ske en intervju. Detta 

innebär emellertid inte att intervjupersonernas uppgifter har röjts för cheferna då cheferna inte 

blev informerade om vilka av deras kandidater som valdes ut för intervju.  

Under processen med att försöka inhämta intervjupersoner och samtidigt förhålla sig till GDPR 

dök frågor upp gällande hanteringen av E-post och huruvida det är tillåtet att föra 

konversationer med intervjupersonerna över privata E-postadresser. Det gavs ingen information 

om att studenternas E-postadress som tilldelats via universitetet hade ett eget inloggningssystem 

(Mdaemon) och att det systemet garanterar en säkrare sekretesshantering än andra system så 

som Outlook. Däremot uppdagades det när det via universitetets interna plattform Canvas lades 

in ett dokument med uppmaning om att studenterna bör använda den E-postadress de blivit 

tilldelade av universitetet, detta för att säkerställa att intervjupersonernas uppgifter ej förmedlas 

över osäkra system. Då det redan finns en meddelandefunktion i form av plattformen Canvas 

(tidigare It’s Learning) upplevdes det som att E-postadressen för studenterna endast var till för 

intern kommunikation via lärare och studenter. När universitetets dataskyddsombud 

kontaktades förmedlade hen att studenterna måste kunna få tag i intervjupersoner men att 

resterande kontakt bör hanteras via Mdaemon om det inte gjorts från början. Hen informerade 

även om att ansvaret åligger mottagaren att bestämma i vilket system denne vill ta emot E-post 

på och att studenterna tagit sitt ansvar så länge de själva skickat ut E-post från Mdaemon. 
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Ytterligare etiska frågor som dök upp under processen är att den som blir intervjuad inte bara 

påverkas av egna egenskaper så som exempelvis kön och ålder, utan även av var intervjun hålls. 

Som intervjuare är det därför viktigt att tänka på i vilken situation och i vilken miljö som 

intervjun kommer att ske (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Det som måste kommas ihåg 

är att olika platser skapar olika typer av känslor hos människor. På arbetsplatsen kan 

intervjupersonen exempelvis vilja hävda sin goda kompetens och sin höga kunskapsnivå och i 

hemmet kan intervjupersonen istället vilja uttrycka sin identitet på ett helt annat sätt (ibid.). 

Dessa faktorer har tagits i beaktning genom att intervjupersonerna tillfrågades om och fick 

bestämma var de känner sig mest bekväma med att utföra intervjun. Fortsättningsvis bör en 

övervägning av personliga konsekvenser för undersökningspersonerna göras, till exempel vad 

som kan orsaka stress under intervjun samt förändringar i självuppfattningen (Kvale & 

Brinkmann 2014) 

9.2.5 Styrkor och svagheter kring studiens tillvägagångssätt 

Att syftet med studien ändrades på grund av ett bristande antal intervjupersoner blev i slutändan 

till en styrka då det ledde till en möjlighet att en grupp som är utexaminerade kunde jämföras 

med en grupp som fortfarande befinner sig på universitetet samtidigt som de arbetar. Det visade 

sig emellertid att båda grupperna uttryckte liknande problematik och få skillnader. Ytterligare 

en styrka med att studien utgår ifrån intervjuer är att det fanns möjlighet att kontakta 

intervjupersoner på nytt om det är något som behöver kompletteras eller förtydligas. Under 

intervjutillfällena fick intervjupersonerna frågan om detta skulle vara okej, vilket alla instämde 

till. 

Att studiens resultat å andra sidan endast vilar på intervjuer och inte någon form av observation 

eller andra källor så som granskning av beslut eller referenser från chefer och kollegor kan visa 

på en svaghet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Däremot är det inte etiskt försvarbart att 

granska och uppvisa enskildas beslut eller chefer och kollegors tankar om denne då det riskerar 

att röra upp känslor samt då det skulle kunna röja intervjupersonens identitet. Det kan även 

finnas en risk med att genomföra observationer då även det riskerar att röja den enskilda 

intervjupersonens identitet. Det går emellertid att argumentera för att den enskilda då har valt 

att observationsmomentet kommer att synas utåt mot kollegor som kan komma att undra vem 

det är som följer med under dagen. En annan svaghet som kan finnas i studien är att 

intervjupersonerna kan ha sagt det som de tror förväntas av dem, vilket hade kunnat undvikas 

vid en observation. Att göra en observation är å andra sidan inte helt riskfri heller då en skuggad 

individ kan komma att även göra sådant som den tror förväntas av den (ibid).  
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9.3 Sammanfattande slutsats och reflektion 
Sammantaget går det att utläsa av analysen att intervjupersonernas upplevelser i stora drag 

stämmer överens med vad tidigare forskning pekar på men att det även finns vissa aspekter som 

inte stämmer överens. Genomgående återfinns därtill kopplingar till Aristoteles kunskapskällor 

och dess vidareutveckling av Kant och Ryle. Den enda kunskapskällan som var svår att koppla 

till analysen var intuition (nous) (Avby 2018). Några av de viktigaste aspekter som 

intervjupersonerna framför är att de anser att det finns en skillnad och ett glapp mellan studier 

och arbetsliv och att en stor del av den juridiska kunskapen kommer från arbetet. Majoriteten 

av intervjupersonerna ansåg därtill att de fått med sig grundläggande juridiska kunskaper från 

socionomprogrammet men att de önskat mer fördjupning. Gällande intervjupersonerna tankar 

kring arbetet som myndighetsutövare ansåg de att arbetet som socialsekreterare är komplext då 

lagtexterna de arbetar med lämnar ett stort utrymme för individuella tolkningar. Hälften av alla 

intervjupersoner beskrev därtill ett behov av vidareutveckling. En stor del av tidigare forskning 

korrelerar med det som framkom i studiens resultat och bekräftar på flera sätt att socionomer 

inte känner en tillräcklig förberedelse inför arbetslivet som myndighetsutövare på IFO. Enligt 

intervjupersonerna härstammar en stor del av deras kunskaper ifrån praktiska erfarenheter och 

det finns ett överhängande önskemål om att kombinera praktiken med teorin. 
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10. Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att utföra en kvantitativ studie där socionomer från samtliga universitet som 

erhåller ett socionomprogram deltar, detta i syfte att få statistik över socionomers aktuella 

juridiska kunskapsnivå i hela landet. Ett exempel på hur studien i stora drag skulle kunna 

genomföras är att låta studenterna genom en enkät beskatta sin juridiska kunskapsnivå för att 

sedan dela ut ett oförberett kunskapstest. För att det ska finnas en trovärdighet i en sådan studie 

krävs det att undersökaren är på plats och inte delar ut enkäten på ett sätt som gör det möjligt 

för respondenterna att kolla upp svaren. Det skulle kunna bidra till en mer korrekt uppfattning 

av socionomers juridiska kunskap i jämförelse med denna studie. Tanken med denna studie är 

att den ska fungera som en inkörsport för framtida studier kring socionomers juridiska 

kunskapsnivå. Vi anser att juridiken är en viktig faktor i en socionoms yrkesliv oavsett om 

denne kommer att arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, samordnare, kurator, 

projektledare, socialpedagog eller behandlingsassistent. Vi tänker att en socionom i sitt yrkesliv 

kommer att komma i kontakt med klienter som har någon form av myndighetskontakt. Ett 

exempel på den breda kunskap en socialarbetare bör besitta är att kuratorer, utöver att de ska 

ha en psykosocial expertis, ska ha tillräckligt med juridisk utbildning för att agera som en länk 

mellan vården och andra samhällsaktörer (Akademikerförbundet SSR u.å). 
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12. Appendix 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Informera om syftet med intervjun och de etiska krav som ställs på oss som intervjuar. Be om 

påskrift av samtyckesblankett. Informera även om hur lång tid som intervjun kommer att ta. 

Allmän info 

1. Var tog du examen/var studerar du? Detta kommer vi redan veta då det måste vara från 

Karlstad universitet men det är en bra öppningsfråga och det är bra att dubbelkolla. 

2. När tog/tar du examen? 

3. Vilket område arbetar du inom? Det ska vara inom IFO men det finns flera olika områden 

inom IFO. 

- Hur länge har du arbetat inom detta område? 

4. Berätta vilka lagrum ni arbetar inom? 

- Berätta om det finns några andra lagar ni måste ha i åtanke i arbetet? 

Erfarenheter kring juridiska kunskaper 

1. Hur upplevde du dina juridiska kunskaper när du började arbeta som socialsekreterare? 

2. Anser du att du har den kunskap som behövs för att arbeta med myndighetsutövning? 

3. Hur ser du på tolkningsmöjligheterna kring lagtexter? 

4. Har det någon gång diskuterats kring socionomers juridiska kunskaper på din/dina 

arbetsplatser? Vid kort svar, be intervjupersonen (IP) att vidareutveckla. 

5. Vad förväntar du dig att kollegor som är nyexaminerade ska kunna juridiskt? 

6. Beskriv vilka svårigheter du själv stöter på i ditt arbete som socialsekreterare? 

7. Beskriv vilka juridiska hjälpmedel du använder i utredningsarbetet? Exempelvis böcker så 

som ”Handläggning inom socialtjänsten” och ”Nya sociallagarna”. 

- Har du fått användning av någon juridisk litteratur som användes på programmet? 

8. Finns det något tillfälle du kan beskriva då du känt dig osäker kring dina juridiska 

kunskaper? 

9. Upplever du att du saknar några juridiska kunskaper? 

10.  Vad upplevde du att det fokuserades mest på under de juridiska kurserna? 

11. Borde juridiken vara mer inkluderad i övriga kurser? 

12. Efter att du har fått spåna kring dessa frågor, berätta utifrån ditt perspektiv idag vad du hade 

haft för önskemål kring den juridiska delen på utbildningen? 

 

Utveckling av juridiska kunskaper 

1. Vad anser du främjar ett gott lärande? 

2. Vad anser du hämmar ett gott lärande? 

3. Hur upplever du att du har utvecklat dina juridiska kunskaper sedan du började arbeta? 

4. Vad inom programmet anser du har förberett dig mest inför att kunna orientera dig i olika 

lagrum? 
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5. Beskriv generellt varifrån du fått den största delen av dina juridiska kunskaper? Exempelvis 

kurser på programmet, VFU, Fortbildning i arbetet, erfarenhet i arbetet. 

6. Var hade du din praktik? 

7. Hur ser du på att praktikperioden är förlagd i termin 5 och att det är den enda praktiken vi 

har? 

8. Hur ser du på att studenterna inte behöver praktisera inom myndighetsutövning under sin 

enda praktikperiod? 

9. I vilken utsträckning behövde du vidareutveckla dina juridiska kunskaper i ditt arbete som 

myndighetsutövare på IFO? Vid kort svar, be IP att vidareutveckla. 

Avrundning 

1. Anser du juridiken vara en viktig aspekt i en socionoms yrkesliv? 

2. Finns det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 

3. Är det okej om vi kontaktar dig för eventuell komplettering eller förtydligande av intervjun? 
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Bilaga 2. Informationsbrev C-uppsats 

 

Tack för att du vill hjälpa till att bidra till utveckling på Karlstads universitets 

socionomprogram! Syftet med studien är öka kunskapen om nyexaminerade socionomers och 

snart utexaminerade socionomstudenters erfarenheter kring sina juridiska kunskaper som 

myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen (IFO). 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Vid intervjutillfället kommer 

vi ta med en samtyckesblankett som du ska skriva på.  Deltagande i studien är helt frivilligt. Du 

kan när som helst återkalla ditt samtycke (både muntligt och skriftligt) utan att ange orsak. De 

uppgifter som lämnades innan återkallandet kommer fortsatt att skyddas. Alla uppgifter som 

kommer oss tillhanda behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet har godkänts för inlämning. 

Därefter kommer materialet att förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du 

rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling 

av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Kontaktuppgifter till oss: 

Studenter och författare av C-uppsatsen: 

Nicole Wallin: XXX@student.kau.se / XXX@live.se 

Robert Berggren Liljestrand: XXX@student.kau.se / XXX@hotmail.com 

Vid kontakt via E-post, skicka meddelandet till oss båda så att vi kan säkerställa att det kommer 

fram. Om ni upplever att ni ej får svar från vår E-post för studenter får ni gärna kontakta oss 

via våra andra E-postadresser. Vänligen uppge ingen känslig information i meddelandet. 

Handledare: 

Birgitta H. Svensson, lektor i socialt arbete: XXX@kau.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 

Samtycke till att delta i studien: 

Nyexaminerade socionomers och socionomstudenters erfarenheter av sina 

juridiska kunskaper 

En kvalitativ studie om vad nyexaminerade socionomer och socionomstudenter från 

Karlstads universitet har för erfarenheter kring sina juridiska kunskaper i arbetslivet. 

 

• Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

• Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. 

 

__________________________ 

Underskrift 

__________________________  __________________________ 

Namnförtydligande   Ort och datum 

Kontaktuppgifter till oss: 

Studenter och författare av C-uppsatsen: 

Nicole Wallin: XXX@student.kau.se / XXX@live.se 

Robert Berggren Liljestrand: XXX@student.kau.se / XXX@hotmail.com 

Vid kontakt via E-post, skicka meddelandet till oss båda så att vi kan säkerställa att det 

kommer fram. Om ni upplever att ni ej får svar från vår E-post för studenter får ni gärna 

kontakta oss via våra andra E-postadresser. Vänligen uppge ingen känslig information i 

meddelandet. 

Handledare: 

Birgitta H. Svensson, lektor i socialt arbete: XXX@kau.se 
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Bilaga 4. Samtycke till användning av figurer 
 

 

 


