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SAMMANFATTNING 

Följande arbete avser att synliggöra den förvirring som undertecknad anser råda kring 

begreppet beteendevetare. Med den utgångspunkten har en kartläggning gjorts av vad 

högskolor, universitet, arbetsförmedling och fackförbund säger om beteendevetare i den 

information de har på sina respektive hemsidor. Informationen har sedan strukturerats upp 

med hjälp av metoder för textanalys och diskuteras slutligen utifrån olika 

professionsteoretiska perspektiv. Vi använder oss både av traditionella professionsteoretiska 

definitioner samt ett par nyare kompletterande teorier om professionstyper. Då vi inte funnit 

någon tidigare forskning om beteendevetare tittar vi på forskning om samhällsvetare och 

socionomer. Vi är inte ute efter att komma fram till en bestämd definition av begreppet 

beteendevetare utan av att reflektera över hur den används, vem som använder den samt vilka 

förväntningar som kan tänkas finnas på dem som kallar sig beteendevetare. Kartläggningen 

visar att det finns en rik variation i alternativ på arbetsmarknaden för beteendevetare. De har 

dock en ganska lång väg kvar mot en profession sett ur ett professionsteoretiskt perspektiv.  

 

Sökord: Beteendevetare, Beteendevetenskap, Profession, Professionalisering, Textanalys.  
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”Ett språk är aldrig blott ett medel; språket påverkar nämligen själva verkligheten. Ett 

tafatt språk är som ett grovt raster. Ansiktena framträder nätt och jämt, deras uttryck 

förråder bara suddigt känslor och stämningar. Den egna åsikten kan bara uttryckas på 

ett ungefär. Gärna gömmer den sig bakom slagord och slitna fraser.” (Liedman 2004, s 

56) 

 
 

”Ett skepp kan inte styras utan ord som är precisa. Mycket ter sig gåtfullt, men det finns 

uppslagsböcker. Det existerar i princip ett svar på allting och följaktligen en massa 

frågor. Frågorna gör världen spännande. Och med ord blir den begriplig.  

 Bakom en sådan attityd ligger naturligtvis en stark kunskapstro. Utvecklingen går 

framåt, om än med avbrott och förseningar, och den drivande motorn i denna 

utveckling är kunskap.  

 Ordbesattheten har också en annan bakgrund. För den som av någon av historiens 

arroganta tillfälligheter hamnat utanför de fina ordens gemenskap framstår dessa lätt 

som magiska, laddade med en mening utöver den normala och samtidigt som 

markeringar av makt. Det är svårt att orientera sig i en värld av obegripliga ord. Den 

verbala världskartan är full av vita fläckar och platser utan namn. Att ge orden innehåll 

blir därför en slags upptäcksfärd, spännande och full av oväntade möten.”  

(Ronny Ambjörnsson 1996, s 16-17)  

 

 

 

Varmt tack till Sverre för tilltro och tålamod samt till Johan för stöd och uppmuntran!  
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INLEDNING 

Till att börja med var intentionen att inom ramen för detta uppsatsarbete på något sätt 

undersöka betydelsen av beteendevetenskaplig kunskap i arbetslivet. I en sökning bland 

uppsatser gjorda på institutionen för samhälls- och beteendevetenskap på Mälardalens 

Högskola, för att se på vilka sätt frågan uppmärksammats tidigare, framkom några relevanta 

C-uppsatser. I uppsatserna undersöks olika aspekter av beteendevetarstudenters förhållande 

till bland annat högskolan, utbildningen, sin studiesituation, arbetslivet etc. 

”Högskolestudenters tillit till högskoleutbildning – ämnesområde påverkar”; är titeln på en C-

uppsats i sociologi (nr 291) skriven av Lundström och Andersson vid Mälardalens högskola 

vårterminen 2005. Deras kvantitativa undersökning behandlar ”studenternas förtroende för 

MdH och högskolor, om de litar på sin lärares kunskap, känner till sin lärares utbildning, litar 

på att utbildningen leder till arbete samt deras kännedom om arbetsmarknaden”. Resultatet de 

kommer fram till visar att det finns signifikanta skillnader i tilliten till de ovan nämnda 

kategorierna mellan studenter från ämnesområdena beteendevetenskap, teknik, ekonomi och 

vård/hälsa. Lundström och Andersson menar att ”beteendevetarna har den högsta tilliten till 

sina lärare samtidigt som de har den lägsta kännedomen om sina lärares utbildning”. 

(Lundström och Andersson 2005, s 40) Vidare litar beteendevetarna ”lite på att få arbete och 

har den absolut sämsta kännedomen om arbetsmarknadsläget för sitt utbildningsområde”. 

(ibid.) De för en diskussion om detta förhållande: 

Beteendevetarens mycket låga kännedom om arbetsmarknadsläget är något anmärkningsvärt, 
med tanke på att det skiljer sig så markant från de övriga grupperna i vår studie. Vad är det som 
gör att just beteendevetarna inte tar reda på hur arbetsmarknaden ser ut? Varför inleder de flera 
års studier, med stora framtida studieskulder, om de inte har tagit reda på hur arbetsmarknaden 
ser ut? (Lundström och Andersson 2005, s 41) 

Författarna menar att detta tyder på ”okunskap om konsekvenserna av handlandet” och att 

dessa studenter utsätter sig för risker i form av ”arbetslöshet och ekonomiska problem” (ibid.). 

Dessa tankegångar förutsätter att det går att betrakta beteendevetare som en yrkeskategori på 

samma sätt som exempelvis sjuksköterskor. Detta resonemang gjorde mig fundersam 

eftersom den egna uppfattningen om möjligheterna efter en examen i beteendevetenskapliga 

ämnen inte nödvändigtvis hör samman med ett specifikt verksamhetsområde eller bestämda 

arbetsuppgifter.  

 Termen beteendevetare används i olika sammanhang och innebörden verkar inte vara 

entydig. Det skulle därmed kunna finnas ett behov av att klargöra vad termen innebär och 

vilka grunder som finns för att titulera sig beteendevetare. I diskussioner med andra studenter 

som läser beteendevetenskapliga ämnen framkommer ofta att vi tenderar att ha vissa 
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svårigheter att förklara och beskriva våra kunskaper och möjligheter. Det existerar en 

osäkerhet och förvirring kring frågan vad en beteendevetare kan göra. Vad blir vi när vi är 

färdiga med vår utbildning? Vad kan vi arbeta med? I en del av C-uppsatserna framställs 

beteendevetarna som en profession medan andra framhåller den breda teoretiska kunskap som 

ger möjlighet att välja bland flera olika verksamhetsområden. Dessa olika budskap kan 

emellanåt utgöra en källa till frustration vilket framkommer i olika citat från intervjuade 

studenter i de ovan nämnda uppsatserna. En utgångspunkt i denna uppsats är att det råder en 

viss förvirring kring begreppet beteendevetare. Ett motiv till syftet kan därmed sägas vara att 

synliggöra denna förvirring.  

 

Syftet med uppsatsen  

I följande arbete kommer vi att göra en kartläggning av termen beteendevetare. Vi är här inte 

intresserade av att komma fram till en bestämd definition för termen utan snarare av att 

reflektera över hur den används samt vilka förväntningar som kan tänkas finnas på dem som 

kallar sig beteendevetare. Syftet med föreliggande arbete är således att undersöka huruvida 

beteendevetarna idag kan sägas utgöra eller kanske vara på väg mot att bli en profession.  

 

Profession och professionalisering 

När vi använder ordet professionell i det vardagliga språket menar vi enligt Staffan Selander 

(1989) ofta att någon har yrkesstolthet, är effektiv och ansvarsfull i förhållande till sina 

arbetsuppgifter och yrkesregler. Profession härstammar enligt Selander från latinets professio 

som betyder uppgift, yrke eller erkännande och professionell betyder ursprungligen 

yrkesmässig. Profession och professionell har lite olika betydelser i olika språk men i den 

svenska Nationalencyklopedin på Internet får vi följande beskrivning; 

Profession (lat Profe´ssio ’offentligt anmält yrke’, av profi´teor, ’öppet bekänna’, ’offentligt 
uppge som sitt yrke’), i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig 
terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell 
utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de klassiska, förindustriella ”statusprofessionerna” 
räknas medicin, juridik och teologi. Den ökade arbetsdelning och specialisering som följde på 
industrialismen gav upphov till en mängd nya professioner och en allmän strävan mot 
professionalisering. Till de moderna professionerna hör i första hand SACO-yrkena. 
(www.ne.se 2005-11-24) 

Utifrån denna beskrivning är det även relevant att slå upp termen professionalisering:  

Professionalisering, process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar sig de kännetecken och 
den kompetens som är utmärkande för en profession. En vanlig strategi idag är att kombinera 
yrkesverksamhet med lång högskoleutbildning och forskning. Professionalisering leder ofta till 
att yrkesgruppen erhåller legitimation, vilket tillsammans med regler för utövande av yrket 
innebär monopol på yrket och därmed också möjligheter att ställa högre krav på samhälleliga 
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belöningar. Professionalisering som allmän tendens framträder oftast i samhällen med hög grad 
av specialisering. (www.ne.se 2005-11-24) 

Med dessa beskrivningar bakom oss går vi vidare och tar reda på vad professionsteorier och 

professionsforskning har handlat om.  

 

SOCIOLOGISKA FÖRESTÄLLNINGAR OM PROFESSIONER 

Thomas Brante (1987) beskriver och diskuterar de två dominerande perspektiven inom 

professionsforskningen och de brister han ser med dem. Han skisserar sedan några punkter för 

vad ett alternativt mer ”realistiskt” paradigm skulle innebära (Brante 1987, s 124). Brante 

framställer den funktionalistiska traditionen som ”naiv” och det nyweberianska perspektivet 

som ”cyniskt” (ibid.). Vi återger här kort den något förenklade bild som Brante ger av Talcott 

Parsons och hans elev Robert Mertons professionsteorier. Parsons och Merton var viktiga 

personer för utvecklingen av funktionalismen. För Parsons har de professionella 

nyckelpositioner när det gäller moderniseringen av samhället och han karakteriserar dem 

genom fem begreppsliga dikotomier eller ”mönstervariabler” (Brante 1987, s 126). Enligt 

dessa normer förhåller sig den professionelle ”affektivt neutral” i sin yrkesutövning, har 

”förvärvad kompetens”, har en ”kollektiv orientering”, har en ”funktionellt specifik” relation 

till sina klienter och behandlar alla lika (”universalism”) (ibid.). Mertons ”’funktionella 

imperativ’, de s k CUDOS-normerna” har gett de vetenskapligt professionella sitt egna 

specifika normsystem (Brante 1987, s 127). Communism innebär att den vetenskapliga 

kunskapen tillhör alla, universalism betyder att ”vetenskapliga yrkanden underställs objektiva 

kriterier”, disinterestedness (oegennytta) handlar här om att systemets inbyggda granskning 

av resultat gör att ”fusk och bedrägeri för personlig vinning hålls under kontroll” och 

organiserad skepticism innebär att man ser till fakta innan man gör värderingar (ibid.). Även 

emotionell neutralitet har senare lagts till dessa imperativ och innebär att forskaren håller en 

kritisk distans till sina idéer.  

 Funktionalisterna har enligt Brante försökt ”visa hur professionella grupper utgör 

subsystem i det större sociala systemet, genom att ange deras funktioner i förhållande till 

helheten” (Brante 1987, s 131). Den empiriska forskningen i denna tradition har inriktat sig på 

att undersöka existensen och frekvensen av vissa utmärkande egenskaper som professioner 

förväntas besitta. Brante skriver att denna typ av professionsforskning bedrevs under 50-talet 

och återupptogs under 70- och 80-talet. Frågan om vilka attribut som skall användas för att 

urskilja en profession är omdebatterad men Brante gör en sammanfattning av de vanligast 

förekommande punkterna i dylika former av uppräknande definitioner:  
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- Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 
- Utbildning och träning i dessa färdigheter 
- Professionellas kompetens garanteras genom examina 
- En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 
- Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 
- En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 
- Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 
- Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis kan 

förstås av utanförstående 
- Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever 
(Brante 1987, s 128) 
 

Dessutom anses professioner vara viktiga för ”samhällets välfärd” och vara ”ansvarsfyllda, 

tunga och svåra” och därför krävs det att de belönas ”såväl materiellt som status- och 

prestigemässigt” (ibid.). Brante nämner några exempel på anomalier i den funktionalistiska 

forskningen om professioner. När man gör jämförelser av enskilda attribut har många forskare 

funnit att gränsen är flytande mellan icke-professionella och professionella yrkesgrupper och 

begrepp som ”semi-profession” har därmed uppstått (Brante 1987, s 132). Brante menar bland 

annat att begreppet profession blir meningslöst som analysverktyg om det inte faktiskt gör 

åtskillnad mellan dessa grupper. Brante fortsätter med att visa på att det är lika svårt att 

konstruera en gemensam definition som kan appliceras på yrken som betraktas som 

professioner som det är att skilja professioner från andra yrkesgrupper. När det gäller 

forskning kring professionaliseringsprocessens historiska faser som forskare i denna tradition 

försökt återskapa finns invändningar om godtycklighet avseende ordningsföljd och 

kategorisering. Det verkar inte finnas ”någon ’naturlig’ professionaliseringsprocess som kan 

extraheras ur historiska exempel” (Brante 1987, s 133). Dessutom menar Brante att 

definitioner med uppräkning av attribut får ”sam- eller rangordningsproblem” (ibid.). Detta 

problem har enligt Brante att göra med att det saknas en utarbetad teori som de olika 

attributen kan förenas inom.  

 Nyweberianska professionsforskare har utvecklat Webers monopoliseringsteori till en 

professionsteori om ”social stängning” (social closure) (Brante 1987, s 134). Stängningen sker 

när grupper använder makt för att monopolisera möjligheter och därigenom utesluter andra 

grupper. Här används enligt Brante något eller några attribut som medlemmarna i gruppen har 

gemensamt som kriterium för avgränsning alternativt kan grupper med vissa attribut uteslutas. 

Egendom, individuell kvalificering och utbildning är avgörande uteslutningsstrategier. 

Utbildning som leder till examina och legitimation används för att monopolisera 

arbetsmarknadssektorer och äger rum i de flesta branscher men är särskilt uppenbar inom 

akademiska yrken. Ur funktionalistiskt perspektiv är specialisering, stratifiering och 
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uteslutning funktionellt och det är en nödvändighet att experter ansvarar över svåra 

arbetsuppgifter. Brante konstaterar att ur sociologiskt perspektiv är ”synbarligen nödvändiga 

avskärmningar” alltid förknippade med dominans och makt och medför således stratifiering 

(Brante 1987, s 137).  

 I ett nyweberianskt perspektiv ses en profession följaktligen mer som ett sätt att 

kontrollera ett yrke med hjälp av olika strategier än som ett ”uttryck för speciella yrkens inre 

natur” (ibid.). Professionsforskningen fokuseras här på att avslöja ideologier som döljer 

gruppers latenta intressen och utvecklas därmed enligt Brante till en ”misstänksamhetens 

sociologi” och därav kallar han nyweberianismen för det cyniska perspektivet (ibid.). 

Fördelen med att använda sig av stängningsteorin på professioner är att vanföreställningar och 

myter om gruppens egenskaper som används för att legitimera verksamheten kan avslöjas.  

Nyweberianismen hävdar att traditionell professionsforskning står på huvudet och att den bör 
vändas på fötter. Bokstavligen skulle detta innebära att professioner placeras på den andra sidan 
av Parsons mönstervariabler, dvs att de karakteriseras av affektivitet, partikularism, 
jagorientering, tillskriven status och funktionell diffusitet. (Brante 1987, s 146) 

Brante skriver att det finns fallstudier som visar att det är möjligt att beskriva det 

vetenskapliga normsystemet enligt CUDOS-normernas motpoler ”partikularism, privat 

ägande, egennytta, organiserad dogmatism och emotionell affektivitet” (ibid.).  

 Brante reser kritik mot dessa perspektivs anspråk på att kunna förklara hela historien 

och alla samhällen genom sina begrepp och menar att de tenderar att bortse från villkoren och 

formerna för historiska förlopp och aktioner. Det är enligt Brante grundläggande att relatera 

professioners status och materiella position till dess förutsättningar.  

Både funktionalismen och nyweberianismen är tyngda av ’idealistiska övertoner’, därav epiteten 
naivism och cynism. Ett mer realistiskt perspektiv på professionella kräver att begreppet för 
dem teoretiseras, att de förstås som ett fenomen i en specifik historisk och samhällelig 
konjunktur (Brante 1987, s 148).  

Selander (1989) gör i sitt inledningskapitel en genomgång av professionaliseringsforskningen 

sedan 1930-talet och han refererar till det särskiljande perspektivet som ”essentialistiskt” 

perspektiv vilket kan jämföras med Brantes så kallade naiva perspektiv. Risken med detta 

perspektiv är enligt Selander att man frestas att välja ut kännetecken som passar in på den 

yrkesgrupp man själv vill se som professionell. Detta perspektiv åtföljs av ”nymarxistiska” 

och ”nyweberianska” perspektiv som olika ”sätt att analysera intressemotsättningar, 

maktrelationer och kamp om inflytande” (Selander 1989, s 16). Det nymarxistiska 

perspektivet har enligt Selander diskuterat de professionellas ställning och intressen och tolkar 

strävanden efter professionalisering som ”uttryck för en kamp inom mellanskiktet om makt 

och inflytande över arbetsområden” (ibid.). Det nyweberianska perspektivet betonar 
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”utbildnings- och yrkesmässiga gruppintressen samt själva professionaliseringsprocessen” 

(ibid.).  

 Selander inleder med att slå fast att det inte är självklart att professionsbegreppet är lika 

användbart i dagens samhälle som det var i en tidigare epok när villkoren för produktion, 

arbete och utbildning såg annorlunda ut då advokater och läkare etablerades som professioner. 

Det är dessutom skillnad i villkoren mellan olika samhällssystem och länder. Selander skriver 

även att forskare som förhåller sig kritiska till begreppet menar att det ”döljer ekonomiska, 

politiska, etniska, könsmässiga eller andra intressen och motsättningar i samhället” (Selander 

1989, s 12). Selander anser således att det inte längre är fruktbart att betrakta professioner som 

yrken med speciella kännetecknande egenskaper. Denna innebörd av begreppet kan användas 

för att identifiera vissa typiska yrkesgrupper i en viss historisk kontext under 

industrialiseringen. ”Men att i dagens samhälle använda professionsbegreppet för alla möjliga 

slags praktiskt inriktade yrken med abstrakt, systematisk eller teoretisk kunskapsbas leder till 

att begreppet uttunnas intill oanvändbarhet.” (Selander 1989, s 112) Han tillägger dock att 

detta synsätt inte utesluter ”att tidigare professionella gruppers status och deras kontroll över 

ett kunskaps- och yrkesområde har bildat mönster för senare yrkesgruppers strävanden” 

(ibid.). I sociologisk professionsforskning har enligt Selander ett övergripande och tidlöst 

professionsbegrepp konstruerats där historisk och samhällelig kontext undervärderats. Det 

som kännetecknade de så kallade traditionella professionerna läkare och advokater ”är att 

uppdragen kommit från klienterna, att dessa professioner varit beroende av en marknad, att de 

haft organisatorisk kontroll över yrkesutövning och utbildning mm.” (ibid.) Dessa 

karakteristika kan enligt Selander inte anses vara giltigt för yrkesgrupper som ”i den 

europeiska kontexten varit knutna till staten” (ibid.). 

Efter en genomgång av för professionsforskningens betydelsefulla personer och 

banbrytande perspektiv ställer Selander frågan om det mot bakgrund av den kritik som riktats 

mot professionaliseringsbegreppet finns skäl att presentera en antologi om professionalisering 

och skriver att ”Svaret måste bli – ja!” (Selander 1989, s 18). Han menar att det i antologin 

presenteras ytterligare perspektiv och att den bidrar med några nya teoretiska ansatser. 

”Därmed kan antologin bidra till en fördjupning av ett kunskapsområde och till analysen av 

ett samhälle i förändring och av den roll formaliserad, rationell kunskap spelar. 

Professionalisering är en intressant aspekt av denna förändring.” (ibid.)  
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Varför ska man studera professioner och professionalisering? 

Med anledning av Selanders bestämda påstående att det finns skäl att presentera en antologi 

om professionalisering väcktes nyfikenheten på vilka motiv som finns för att ägna sig åt detta 

område vars teorier till stor del verkar bygga på förlegade och ibland rent av felaktiga 

slutsatser. Vi tittar därför närmare på ytterligare tre antologier för att se vilka skäl de anger i 

inledningskapitlen. 

 Michael Burrage (1990) skriver i sin introduktion till antologin ”Professions in theory 

and history – Rethinking the Study of the Professions” att professionsforskningen har varit 

mindre betydande i förhållande till ledande riktningar inom sociologisk teori och forskning. 

Han försöker fånga dess nuvarande karaktär och inleder med att förklara varför de förbisetts. 

Burrage anger två huvudskäl till marginaliseringen av professionsstudier. Det första är att två 

av sociologins upphovsmän i princip inte sa något alls om professionerna. Han skriver att för 

Marx var de ingen betydelsefull aktör i klasskampen i kapitalistiska samhällen och Weber 

ignorerade professionerna i stor utsträckning. Durkheim däremot hade en hel del att säga om 

dem men gav ingen historisk analys av professionerna i Frankrike förutom några missledande 

kommentarer om deras öde i den franska revolutionen. Han ägnade sig dock enligt Burrage 

inte åt vad franska advokater och läkare faktiskt gjorde i hans egen samtid eller hur 

professionerna utvecklades i andra länder. Durkheim ägnade sig enligt Burrage åt vilka 

funktioner de kunde, borde eller skulle utföra för sina medlemmar och för samhället.  

 Burrage fortsätter med att beskriva hur Marx och Weber gjorde något ännu värre än att 

ignorera professionerna. De bidrog med de två kraftfulla och tilltalande begreppen, klass och 

byråkrati, för att analysera angränsande eller samma fenomen. Dessa begrepp har enligt 

Burrage överskuggat och riktat uppmärksamheten från professionsstudier sedan dess. Han 

beskriver hur professionsforskningen har förhållit sig till dessa begrepp och snällt placerat 

professionerna i lämpligt fack samt hur få forskare som har vågat sträcka sig utanför detta 

fack. Burrage menar att detta inte är särskilt förvånande då det ter sig mer tilltalande att ägna 

sig åt att studera klasskonflikt då det ger sociologen möjlighet att uttrycka sympati för 

underprivilegierade och exploaterade grupper, vilket kan bidra med en känsla av deltagande i 

klasskampen. Kampen mellan ”välplacerade och självbelåtna professionella kan knappast 

förväntas väcka jämförbar sympati och passion” (Burrage 1990, s 3). Konflikterna som de 

professionella ägnade sig åt var dessutom ofta knappt möjliga att upptäcka och de erbjöd 

ingen populär vision om ett nytt slags samhälle. I förhållande till byråkratibegreppet däremot 

har professionsbegreppet haft något större framgång enligt Burrage.  
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 Det andra huvudskälet till professionsforskningens marginalisering är enligt Burrage att 

professionerna inte verkade vara någon universell social formation utan framstod som säregen 

för den engelskspråkiga världen. De flesta förhöll sig enligt Burrage på ett enkelspårigt och 

etnocentriskt sätt till fenomenet och ifrågasatte inte sina egna professioner eller jämförde dem 

internationellt. På kontinenten bidrog inte heller forskarna med några förklaringar då de inte 

ansåg professionerna vara värda att studera. Inte förrän på 1970-talet började dimman lätta då 

mer och mer evidens samlades in om kontinentala professioner och mycket av detta har vi 

enligt Burrage historikerna att tacka för. För professionsstudier har detta varit lyckosamt 

enligt Burrage eftersom de inte haft något att förlora. Historikerna har upptäckt ett nytt 

område, lånat selektivt och har inte behövt vara respektfulla mot vad som redan gjorts. 

Eftersom de inte är förpliktade Marx, Weber och Durkheim något försöker de inte heller 

relatera sina slutsatser till deras verk. (Burrage 1990, s 5) Sammanfattningsvis beskriver 

Burrage ett forskningsområde i utveckling.  

 Historikern Rolf Torstendahl (1990) skriver i sin introduktion till antologin ”The 

formation of professions – Knowledge, State and Strategy” att det grundläggande antagandet 

gällande profession och professionalisering alltför länge varit att vi vet vad en profession är. 

Han beskriver hur forskningen koncentrerat sig på individuella professioner och då i 

huvudsak två professioner, läkare och advokater, under en begränsad tidsepok. Trots detta har 

det utvecklats generella teorier om professioner och professionalisering. När 

undersökningarna började sträcka sig utanför de engelskspråkiga länderna och till andra tider 

var den normala proceduren att jämföra professionerna med de idealtyper som etablerats. När 

man sedan börjat undersöka andra yrkesgrupper har man gjort samma sak och avfärdat dem 

som semiprofessioner på sin höjd när de inte stämt in i idealtypen.  

 Torstendahl menar att om vi inte tar för givet vad en profession är blir fältet genast mer 

öppet och komplicerat. Man behöver finna sätt att separera yrken från varandra och för att 

studera deras specifika beteende. Artiklarna i antologin har det gemensamt att de försöker 

finna en startpunkt för en professionsteori där traditionella definitioner inte accepteras. De 

handlar om länken mellan grupperna som aspirerar på professionell status, dvs deras 

kunskapsbas och hur de använder den för att stärka sina positioner på arbetsmarknaden (deras 

strategi) samt hur de relaterar sig själva till staten och hur staten relaterar till dem. 

”Flexibilitet verkar vara ett av det mest fundamentala kriteriet för professionalism än någon 

uppsättning egenskaper som kan uppfinnas. Professionella existerar i den form som samhället 

– marknaden eller staten – har användning av deras kunskapsbas” (Torstendahl 1990, s 10).  
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 Inga Hellberg, Mike Saks och Cecilia Benoit (1999) skriver i sin introduktion till 

antologin ”Professional Identities in Transistion – Cross-cultural dimensions” att fokus på 

internationalisering och globalisering är nödvändigt för att fördjupa förståelsen av 

professionerna. De menar att det är en viktig fråga eftersom statens roll som basen till och i 

regleringen av professionerna utmanas av ökande internationalisering av marknader, 

förändringar i politiska strukturer och omorganisering av själva professionerna. Författarna 

anser att traditionella teorier om professionella jurisdiktioner och legitimeringssystem inom 

stater behöver nya begrepp för att forskare ska kunna förstå hur professioners karaktär 

förändras hemma och utomlands. Parallellt med dessa processer på makronivå ökar 

differentieringen inom professionerna. Författarna beskriver hur det växer fram nya 

specialiteter inom professionerna som utvecklar sina egna professionella projekt. Som 

konsekvens praktiseras enligt författarna både inter- och intraprofessionella 

stängningsstrategier av professionerna i allt större utsträckning. Av ovan nämnda anledningar 

menar författarna att professionella identiteter kan anses vara i förändring, både på kollektiv 

och på individuell nivå. Detta menar författarna belyser att professionalism är ett relationellt 

begrepp i historisk och nutida mening. Professioner existerar i relation till något annat vare sig 

det handlar om den internationella arenan, staten, marknaden, angränsande yrkesgrupper, 

klienter, kunder eller personliga biografier.   

 Efter en genomgång av introduktionskapitlen kan vi kanske sluta oss till att det kan vara 

det faktum att teorierna till stor del verkar bygga på förlegade och ibland rent av felaktiga 

slutsatser som är anledningen till behovet av utveckling av teorier och forskning. Även om vi 

nog kan vara överens om att vi har stor nytta av att vissa professioner har specifika krav på 

kunskaper inom sitt område, som exempelvis läkare, kvarstår problem med definitionen av 

professioner. Det kan konstateras att vi inte har med ett entydigt begrepp att göra.  

 

Är professionalisering en positiv företeelse? 

Trots den omfattande kritiken mot profession och professionalisering har ingen av de ovan 

nämnda ifrågasatt om professionalisering alltid skulle vara en positiv företeelse. Det gör 

däremot Lars Ingelstam (2004) i sin bok ”Kampen om kunskapen” i vilken han diskuterar 

skolsystemet och dess kunskapsfrågor utifrån ett maktperspektiv. Han beskriver ”fyra former 

av kamp för och om kunskap” (Ingelstam 2004, s 24). Ingelstam menar att ”läraryrket inte är 

ett yrke utan snarare 99 yrken” och därmed blir det problematiskt att helt fokusera på yrkets 

gemensamma aspekter.  
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Professionalism är ett värdeord – yrkeskunnande och anseende är värda att främjas. Men 
professionalisering i meningen att man vill skapa en enhetlig lärarprofession pekar åt helt fel 
håll. Skolsystemet är inte betjänt av ytterligare slutningsmekanismer utan bör hävda sin plats i 
samhället som en vital del, kanske den allra viktigaste, i samhällets kunskapssystem. Den 
viktigaste signalen är dock att lärarkunskap, i något av 99 läraryrken, är en egen professionell 
kunskap, inte en ”vetenskap light”. (Ingelstam 2004, s 27) 

Enligt Ingelstam utgör termerna professionell och professionalisering missvisande värdeord. 

Att vara en skicklig yrkesutövare är en vanligt förekommande betydelse av begreppet 

professionell och att det får en positiv innebörd i skoldebatten är enligt honom inget märkligt. 

Problemet uppstår när den ”positiva allmänbetydelsen” i begreppet kopplas till en mer 

tvivelaktig utveckling som på ”samhällsvetenskapligt fackspråk” kallas professionalisering 

(Ingelstam 2004, s 47). Han poängterar att profession inte är liktydigt med vilket yrke som 

helst och han beskriver professionalisering som ”en process en viss yrkesgrupp genomgår” 

(ibid.). Ingelstam redogör på vilka sätt som läraryrket kan sägas vara professionaliserat och 

tillägger att orden professionell och professionaliserad brukas oftare på ett mer självklart sätt. 

Sedan skriver han: ”Om professionalisering skulle vara en bra och önskvärd utveckling 

ifrågasätts dock ganska sällan” (ibid.) Det finns enligt Ingelstam en del forskare som inte 

blundar för nackdelarna med professionaliseringen men oftast beskrivs i princip bara 

utvecklingen i sig. En och annan författare visar på att tendenserna är tvetydiga och ”hävdar 

till och med att läraryrket avprofessionaliseras eller proletariseras” (ibid.) Åsikten att 

läraryrket inte bör professionaliseras är dock sällsynt.  

Som nämnts kan detta delvis bero på det förment självklara att en professionell 
yrkesutövare helt enkelt anses betyda bättre yrkesutövare, vilket är felaktigt. Vilket som 
är bättre eller sämre beror givetvis på individen, men framför allt på yrkets och 
samhällsuppgiftens natur. Att professionaliseringen går hand i hand med strävanden efter 
högre status och bättre ekonomiska förmåner är också omvittnat. (Ingelstam 2004, s 50) 

Han ställer frågan om en lärarprofessionalisering ”som betonar intressegemenskapen 

professionella lärare emellan starkare än andra intressen” verkligen ligger i samhällets, 

kunskapens och framstegets intresse? (ibid.) Ingelstam tror att en sådan utveckling går 

alldeles för bra ihop med tendensen att skolsystemet skulle sluta sig och immunisera sig mot 

intryck och impulser från det övriga samhället.  

 

FORSKNING OM PROFESSIONER 

Undertecknad har i sökningar inför detta arbete inte funnit någon tidigare forskning om 

beteendevetare men däremot ett par avhandlingar som tar upp professionsfrågor om 

socionomer och samhällsvetare. Det kan för oss vara fruktbart att se hur professionsfrågan 

angripits i förhållande till socialt arbete och samhällsvetenskap eftersom gränsen mellan 
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beteendevetenskapen och dessa ämnen inte kan sägas vara given. I broschyren ”Policy för 

beteendevetare” gjord av Akademikerförbundet SSR 2006 står att läsa följande: 

Begreppet beteendevetare används ibland av yrkesgrupper med annan utbildning. Psykologer, 
socionomer och personalvetare beskrivs också som beteendevetare i olika sammanhang. 
Sammantaget leder det till oklarhet kring beteendevetarbegreppet.  

Detta förhållande, bristen på forskning om beteendevetare samt vårt gemensamma 

intresseområde människa och samhälle motiverar att vi tittar lite närmare på dessa 

avhandlingar. Vi ska även redogöra för en artikel som tar upp frågan om professionalisering 

och professionaliseringsstrategier i förhållande till förvetenskapligande av yrken. 

 

Den samhällsvetenskapliga professionen 

I sin licentiatavhandling i sociologi vid Växjö universitet undersöker Carina Lund (2005) hur 

de akademiska lärarnas arbetsvillkor, undervisningsuppgift samt forskningsuppgift har 

förändrats över tid och vilket utrymme för självbestämmande ”enskilda lärosäten, kollegiala 

organ och enskilda lärare” formellt har samt hur stort ”det reella besluts- och 

handlingsutrymmet” är (Lund 2005, s 47). I Lunds empiriska studie har tillsvidareanställda 

samhällsvetare vid två universitet och tre högskolor deltagit i en enkätundersökning. Hon 

definierar samhällsvetare som lärare anställda vid en institution som kallas 

samhällsvetenskaplig. Vid de äldre universiteten där det inte finns en sammanhållen 

institution för samhällsvetenskapliga ämnen har ”ämnena sociologi, statsvetenskap, 

företagsekonomi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi och kulturgeografi” definierats som 

samhällvetenskapliga (Lund 2005, s 197). 

Den akademiska professionen står enligt Lund inför ett antal utmaningar bland annat till 

följd av ”förvandlingen från elit- till massuniversitet” sänkta statsanslag för utbildning och 

ökade krav på externt finansierad forskning ”samt de förändrade arbetsvillkoren” och 

befordringsreformen (Lund 2005, s 46).  

Min hypotes är att dessa utmaningar sammantaget fått till följd att den akademiska professionen 
förändrats och att dessa förändringar lett till en form av avprofessionalisering, dvs. en minskad 
professionell autonomi. En ytterligare hypotes är att det parallellt med en 
avprofessionaliseringsprocess håller på att formas en ny akademisk profession, vars 
grundläggande kapital delvis skiljer sig från den traditionella akademiska professionens. (Lund 
2005, s 46-47) 

Lund använder sig i sin studie av ett professionsbegrepp där tyngdpunkten läggs på 

professionens relation till omvärlden samt dess inbördes relation. Hon kommer fram till att de 

ovan nämnda förändringarna bidragit till en ”kontraktrevision” mellan professionen och staten 

och hon liknar dagens samhällsvetenskapliga profession vid ”idealtypen kunskapsfabriken” 
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(Lund 2005, s 167). Enligt Lunds beskrivning karakteriseras den idealtypiske medarbetaren 

här av ett intresse för att samverka med samhället i övrigt och ”har goda ledaregenskaper och 

en skicklig administrativ förmåga” samt kan ansöka om och få medel från ”externa 

intressenter” (Lund 2005, s 169). Pedagogiska och vetenskapliga kvalifikationer är viktiga 

komponenter och den idealtypiske medarbetaren bör vara produktiv, flexibel och mottaglig 

för olika intressenters önskemål, allt i linje med ”tron på att vetenskapen utvecklas som en 

följd av samhällsutvecklingen” i större utsträckning än som strävande efter kunskap för sin 

egen skull (ibid.). Lund beskriver den professionella logik som hon tar som utgångspunkt för 

avprofessionaliseringen som ett ”elfenbenstorn” (Lund 2005, s 168). Tornet ses som ”en 

intressegemenskap grundat på det hängivna fullföljandet av professionella och vetenskapliga 

uppgifter” (ibid.). Elfenbenstornet är inriktat på forskning och undervisning och har en ”löslig 

organisation” utan något formellt ledarskap och ett av de få kollektiva målen är en 

”framåtskridande kunskap” (ibid.).  

Om man tar denna modell till utgångspunkt för den samhällsvetenskapliga professionens 
utveckling har professionen genomgått en avprofessionaliseringsprocess. Det som 
elfenbenstornet, CUDOS-normerna och mode 1 står för kan sägas vara representativt för de 
europeiska universiteten under perioden 1850-1950 (Lund 2005, s 169).  

Lunds hypotes att det har formats en ny profession parallellt med att professionen genomgått 

en avprofessionaliseringsprocess bekräftas således genom hennes undersökning. Hon ser dock 

tecken på att den nya samhällsvetenskapliga professionen på sikt kommer att ”kunna 

utvecklas till en förstärkt profession” (Lund 2005, s 182). Professionens strävan att 

upprätthålla CUDOS-normerna (Mertons grundläggande normer för det vetenskapliga 

samhället; Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Sceptisism) har 

utvidgats med normer om forskningens samhälleliga roll. Det fältspecifika kapitalet utgår 

fortfarande i första hand av de vetenskapliga meriterna men betydelsen av de pedagogiska 

meriterna har ökat. Lund anser att detta i kombination med de nya anställningskriterierna och 

en ökad konkurrens om forskningsmedel från staten kan komma att gynna professionen 

(ibid.).  

 

Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete. 

Peter Dellgran och Staffan Höjer är lärare och forskare vid institutionen för socialt arbete, 

Göteborgs universitet. De undersöker i sin doktorsavhandling aspekter på hur 

forskningsämnet socialt arbete utvecklats under de närmare 30 år det existerat samt vilken 

betydelse ämnets etablering och utveckling fått för utbildningen av socionomer och 

tillämpningen på fältet. (Dellgran och Höjer 2000, s 21). Artiklarna i avhandlingen har som 
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gemensam utgångspunkt att de berör innehållet i den vetenskapliga kunskapen som 

produceras på olika nivåer inom det akademiska ämnesområdet. Deras empiriska material 

består av doktorsavhandlingar, uppsatser, texter och läroböcker som lägger fram teoribildning 

för socialt arbete samt kurslitteratur om vetenskapsteori och forskningsmetoder som används i 

socionomutbildning och forskarutbildning (Dellgran och Höjer 2000, s 22). Det ”skrivna 

ordets betydelse” är enligt författarna en betydelsefull del i professionaliseringsprocessen på 

olika nivåer eftersom den professionella praktiken ”konstitueras av sina texter och sina 

praktiska utövare” (Dellgran och Höjer 2000, s 28-29). Fyra aspekter av 

professionaliseringstemat i socialt arbete berörs i artiklarna i avhandlingen:  

(1) det stora inslaget av retorik framför empirisk forskning som har präglat debatten, (2) 
ambivalensen i synen på professionaliseringens konsekvenser samt, som ett exempel på dessa, 
(3) förändringen av den historiskt präglade värderings- och uppgiftsmässiga grunden för 
yrkesområdet samt (4) två dagsaktuella formuleringar av professionaliseringsbehoven, där det 
ena fokuserar på så kallad ”evidence-based” kunskap och det andra på socionomernas 
färdighetsträning. (Dellgran & Höjer 2000, s 34)  

Dellgran och Höjer identifierar och diskuterar några centrala begrepp, processer, 

motsättningar och spänningar som de menar utgör villkoren i ”förvetenskapligandet” av 

ämnet socialt arbete (Dellgran och Höjer 2000, s 42). De poängterar att de anser att delar av 

diskussionen ”äger en viss generaliserbarhet” eftersom liknande frågor aktualiseras när olika 

yrkesområden blir forskningsanknutna: 

Att kunskapsfrågorna är centrala och komplexa, att de ytterst handlar om relationer och identitet 
och att de därför involverar motsättningar är inte på något vis unikt för socialt arbete. Inom 
varje yrkesområde med tillhörande akademisk utbildning och egen forskning – det må handla 
om läkare, lärare, psykologer, socialarbetare eller företagsekonomer – är frågorna kring vad 
grundutbildningen ska innehålla, vilken forskning som ska bedrivas eller hur relationen mellan 
teoretisk och praktisk kunskap ter sig högst naturliga inslag i den allmänna diskussionen. Inom 
alla dessa yrkesfält har just kunskapsfrågorna utgjort kärnan i de processer som har präglat 
dessa fält, nämligen professionaliseringen och akademiseringen. (Dellgran och Höjer 2000, s 
42-43).  

Författarna beskriver yrkesområdets förändring med hjälp av en referensram där 

akademisering, disciplinarisering och paradigmatisk utveckling ses som tre processer som hör 

samman. De betraktar akademiseringen som en övergripande process som innefattar 

disciplinariseringen vilken i sin tur omfattar frågan huruvida det förekommer någon 

paradigmatisk utveckling inom det disciplinära fältet.  

Dellgran och Höjer menar att föreställningarna om hur kunskap skapas och används i 

praktiken aktualiseras i och med att akademiseringen i högsta grad handlar om den 

vetenskapliga kunskapens ökande betydelse. Olika grupper har olika förhållningssätt till 

denna fråga och akademiseringen utmanar deras sociala positioner. Kunskapsfrågan har stor 

betydelse både i individernas dagliga arbete inom de olika arenorna och för ämnesområdets 
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mandat och legitimitet som förutsätter att man kan hävda särskilda värdefulla kunskaper i 

förhållande till angränsande ämnen. (Dellgran och Höjer 2000, s 45)  

Därmed inte sagt att gränserna mellan socialt arbete och andra kunskapsområden är tydliga eller 
väldefinierade, vilket också är en av anledningarna till varför kunskapsfrågorna har blivit så 
pass uppmärksammade. Såväl yrkesgruppens strävan efter professionell status som etableringen 
av ett eget forskningsämne framtvingar ett tal om socialt arbete i mer enhetliga termer och ett 
behov av att identifiera dess specifika bas, domän och behov av kunskaper, vilket i stort sett är 
detsamma som att reda ut relationerna till andra yrken och ämnen. (Dellgran och Höjer 2000, s 
46) 

Dellgran och Höjer gör dessutom några reflektioner kring diskussionen om vad de kallar 

”gapet mellan akademi och praktik eller mellan abstrakt, vetenskaplig kunskap och annan typ 

av kunskap” (Dellgran och Höjer 2000, s 47) Frågan om hur den vetenskapliga kunskapens 

resultat brukas har generellt sett tagit sin utgångspunkt i principen att forskning bör användas. 

Fokus har därför legat på att undersöka vad som hindrar denna kunskap från att användas på 

olika nivåer. Författarna nämner tre komplikationer som de kallar kommunikations- eller 

förmedlingsaspekten, abstraktionsaspekten och expertaspekten. (Dellgran och Höjer 2000, s 

48). Med den så kallade abstraktionsaspekten menas att vetenskapliga kunskaper är abstrakta, 

”bland annat i den meningen att de är generaliserbara eller går utöver det enskilda fallet”. Det 

kan utgöra ett problem för individen att ”översätta och applicera denna på just det enskilda 

fallet” (ibid.).  

 Sedan slutet av 70-talet då socialt arbete blev en ”fullvärdig medlem i den svenska 

högskolevärlden och akademin” har ett disciplinärt fält formerats och forskningen är inte 

längre bara en fråga om politik, den har även blivit en vetenskaplig praktik (Dellgran och 

Höjer 2000, s 88). Dellgran och Höjer kommer fram till att kunskapsproduktionen inom 

ämnet framstår som paradigmatisk öppen och uppvisar ”en väldig bredd i flera bemärkelser” 

(Dellgran och Höjer 2000, s 90). De ser dock tecken på att vissa inriktningar är på väg att 

dominera området och följden av detta kan bli att vissa områden och aspekter av socialt arbete 

kan komma att exkluderas vilket påverkar relationerna med praktikfältet. ”Socialt arbete blir 

som forskningsområde smalare än vad det är i sin praxis” (Dellgran och Höjer 2000, s 91). 

Detta är en risk med ”alliansen mellan utbildningsparadigm och professionaliseringsprojekt” 

som Dellgran och Höjer vill varna för. Strävanden efter professionalisering kan enligt dem 

beskrivas som ”ett säkerhetsprojekt vars syfte är att förstärka socionomernas professionella 

identitet” och de vill visa på att ett bejakande av osäkerheten inte nödvändigtvis behöver 

skapa otrygghet (Dellgran och Höjer 2000, s 83).  
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Förvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier 

Selander använder följande definition av professionalisering i sin artikel: ”en yrkesgrupps 

strävan att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar och tolkningsföreträde inom sitt speciella 

yrkesområde” (Selander 1989, s 111). Selander förhåller sig kritisk till professionsbegreppet 

som han menar kan användas för mångahanda syften. Han skriver att det kan vara svårt att 

tolka vad en yrkesgrupps strävan efter att professionalisera sig omfattar. ”Syftar 

professionaliseringen till att uppnå en speciell status, till att omfatta en särskild typ av 

kunskap, till en exklusiv praktisk kompetens eller helt enkelt till alltsammans på en enda 

gång?” (ibid.)  

Selander menar att vi kan välja mellan en ”stark” eller ”svag” definition av begreppet 

profession. Den starka definitionen avser yrkesgrupper med speciella kännetecken i en 

bestämd, historisk kontext medan den svaga definitionen innebär att den utsträcks till att avse 

många olika slags yrkesgrupper i skilda historiska kontexter.  

Följer vi det sistnämnda alternativet, [den svaga definitionen] tvingas vi acceptera att professioner 
kännetecknas av såväl egna starka organisationer som av hybridorganisationer där yrkesmässiga 
och fackliga intressen eller yrkesmässiga och politiska intressen kan blandas. Väljer vi istället 
det förstnämnda alternativet [den starka definitionen] kan vi med profession förstå en av flera 
organiserade former för social kontroll (jämfört med facklig organisering samt arbetsgivares 
organisering) under vissa faser av kapitalismens utveckling. Istället för att då tänja på begreppet 
profession till att omfatta allt fler, eller till och med olikartade, företeelser i olika samhällen 
under olika tider, kan vi avgränsa detta för en specifik företeelse. (Selander 1989, s 113)  

Selander skriver att det till följd av professionsbegreppets ideologiska laddning framförts skäl 

för att det skulle kunna vara ”mer fruktbart att tala om förvetenskapligande av yrken” (ibid.). 

Denna ideologiska laddning kan göra det svårt att avgöra om professionsbegreppet ”syftar på 

en yrkesgrupps självuppfattning, akademikers försök till självförståelse eller om det syftar på 

ett samhälleligt bestämt fenomen” (ibid.). Han menar att förvetenskapligandet visar sig genom 

”att allt fler utbildningar förläggs till högskolenivå, och att högskoleutbildningar numera ska 

vila på vetenskaplig grund” (ibid.).  

Nutida former av professionalisering kan förstås i termer av organiserade yrkesgrupper som 
söker sin kunskapsbas (organisationen söker sin kunskap), till skillnad från de yrken som under 
tidigare perioder uppnådde en professionell status. Dessa hade en specifik kunskapsbas och 
sökte sin organisationsform för att på så sätt utesluta andra från yrkesfältet och själva uppnå en 
monopol-ställning (dvs kunskapen sökte sin organisation). (Selander 1989, s 114) 

Begreppet professionalisering kan trots allt enligt Selander användas för att ”karakterisera en 

tendens i nutida samhällsliv” där yrkesgrupper strävar efter status och kontroll över ett 

område (Selander 1989, s 116). Begreppet ”förvetenskapligande av yrken” menar han istället 

kan användas för en annan företeelse, ”den att en rationell och formaliserad kunskap spelar en 

viktig roll i det högindustrialiserade samhället” vilket innebär att kontrollen över 
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kunskapsproduktionen inom området spelar avgörande roll för yrkesgruppens legitimitet 

(ibid.).  

 Selander beskriver strategier för kollektiv, social mobilitet vilket professionalisering kan 

tolkas som. Utöver Frank Parkins (1979) så kallade stängningsstrategi (”exclusion”) och 

assimilationsstrategi (”usurpation”) uppmärksammar Selander även alliansstrategin. Den 

förstnämnda strategin innebär att en grupp inhägnar ett område och utestänger andra 

”obehöriga” från att verka där och assimilation innebär en form av konkurrensbegränsning. 

”Om man inte kan hindra nya grupper från att tränga in i det egna yrkesfältet, kan man 

försöka assimilera och därmed neutralisera dem” (Selander 1989, s 114). Alliansstrategin är 

ett sätt att mobilisera resurser och reducera konflikt och innebär ”att en yrkesgrupp under 

vissa perioder allierar sig med andra yrkesgrupper eller med redan etablerade 

forskningsinstitutioner” (Selander 1989, s 115). Selander menar att detta är en användbar 

strategi för organiserade yrkesgrupper som befinner sig i en underordnad eller i en 

mellanposition.  Professionella och fackliga intressen blandas enligt Selander idag i ”vad som 

har kallats ’hybridorganisationer’” (ibid.). Professionell organisering handlar om att 

kontrollera ett kunskaps- och verksamhetsområde medan facklig organisering handlar om att 

nå förhandlingsstyrka gentemot arbetsgivaren. Selander menar att projektet att 

professionalisera sig därmed omfattar flera motstridiga tendenser och detta kan göra det svårt 

att få till stånd någon enhetlig, framgångsrik strategi.   

 Selander ger exempel på professionalisering och förvetenskapligande av yrken med en 

jämförelse mellan syokonsulenter och journalister. Han menar att betydelsefulla skillnader 

mellan dessa yrken är att syokonsulent är ett nytt yrke inom den statliga sektorn (sedan 1940-

talet) medan journalist är ett gammalt yrke inom marknadssektorn vars praktiska kompetens 

utvecklats under mer än ett sekel. De har tillkommit under olika samhällsförhållanden och bär 

på olika traditioner. Studie- och yrkesvägledning som professionell verksamhet har varit 

beroende av hur relationen mellan utbildning och arbete utvecklats, av utbildningssystemets 

utbyggnad samt av förändringar i arbetslivet. Selander visar hur syo-kåren som ett led i 

professionaliseringen både associerat sig med andra och byggt upp den egna organisationen 

och utbildningen genom att använda sig både av allians- och stängningsstrategin. De har 

enligt Selander ”lyckats införa någon slags indirekt legitimering, och man har på olika sätt 

försökt inhägna verksamhetsområdet (studie- och yrkesvägledning) och ett specifikt 

kunskapsområde (vägledning)” (Selander 1989, s 120). För båda yrkena spelar 

utbildningsinstitutionerna en viktig roll för utvecklingen av respektive kunskapsområde. En 

av skillnaderna är att ”inom journalistiken har man lyckats inrätta en professur, vilket på sikt 
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leder till egna forskningsprogram inom journalistiken, och därmed en möjlighet att stänga 

detta område för andra” (Selander 1989, s 122). Syokonsulenterna har inte på samma sätt 

lyckats inmuta ett eget, starkt kunskapsområde vilket återspeglas i utbildningarna. 

Journalisterna läser ”journalistik” under hälften av sin utbildningstid medan man på 

syoutbildningen endast läser ”yrkesval och vägledning” ungefär en femtedel av tiden. Detta 

ser Selander som ett tecken på att de inte funnit sin specifika kompetens ännu. Han tolkar 

syokonsulenternas strävan som ett professionaliseringsprojekt eftersom de eftersträvar både 

status och ett eget kunskapsområde och kontroll över verksamhetsområdet. ”Journalister 

däremot, har redan uppnått en samhällelig status och kontroll över sitt verksamhetsområde, 

och deras strävanden kan bäst förstås som ett projekt att förvetenskapliga yrket” (Selander 

1989, s 123).  

 

TEORI 

I sökningarna efter litteratur och artiklar om profession och professionalisering har det främst 

framkommit undersökningar om huruvida olika yrkesgrupper kan betraktas som professioner 

samt artiklar som ifrågasätter tidigare professionsforsknings antaganden. Vi har dock även 

funnit några teorier om professionstyper som skulle kunna användas för att analysera vår 

fråga. Dessa teorier sätter in professioner i ett större sammanhang istället för att räkna upp 

egenskaper vilket verkar passande för vår studie.  

 

En teori om professionstyper 

Brante (1989) skriver att den traditionella professionsforskningen har ägnat sig åt att studera 

vissa enskilda yrkesgruppers framväxt, gemensamma nämnare, ideologier och intressen. Han 

menar att denna form av forskning behöver kompletteras med en teori om professionstyper 

eftersom individerna inom en viss profession ofta ”arbetar i olika sociala sammanhang och är 

underställda olika materiella villkor” (Brante 1989, 42). Brante urskiljer ”preliminärt fyra 

professionstyper”. 

Dessa urskiljs genom sina skilda rationaliteter, grundade i skilda objektiva villkor. De har olika 
typer av institutionell logik och kan tänkas ungefär som Webers idealtyper. Detta betyder att 
enheten för analysen av professioner ändras. Utgångspunkten är inte ett yrke som t ex läkare 
utan en professionstyp, dvs villkoren för verksamheten. ”Läkare” förekommer i samtliga typer. 
(Brante 1989, 42) 

Man kan enligt Brante uppfylla kravet på att analysera professioner i ett bredare socialt 

sammanhang med hjälp av teorin eftersom typerna bildar en ”länk mellan politiskt beteende 

och samhällsstruktur” (Brante 1989, s 55). Han kallar dessa professionella typer för ”fria 
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professioner”, ”akademiska professioner”, ”kapitalets professioner” och ”statens 

professioner”. Dessutom tror sig Brante kunna urskilja en typ av profession som han kallar 

den ”politiska professionen”.  

 De fria professionerna riktar sig mot marknaden generellt och kan historiskt sett 

jämföras med småföretagare, entreprenörer och specialiserade hantverkare. Hit räknar Brante 

privatpraktiserande advokater, läkare, ekonomer etc. Kapitalets professioner underordnar sig 

”kapitalets allmänna överlevnadsvillkor” (Brante 1989, s 43). Detta medför en fokusering på 

ökad lönsamhet genom innovationer och rationaliseringar. Hit räknas privatanställda 

ekonomer, advokater, ingenjörer, tekniker, företagsläkare etc. Akademiska professioner är 

enligt Brante inåtriktade i den meningen att de i första hand riktar sig mot det vetenskapliga 

samhället där karriären styrs av ”forskningsinsatser som bedöms av kolleger” (ibid.). Det 

finns även möjlighet att agera i den allmänna debatten utifrån dess kulturella position för 

akademiska professioner. Dock utgörs den grundläggande materiella basen av en tjänst som 

lektor. Statens professioner utgörs framför allt av serviceorgan till allmänheten, kommuner 

och staten. Deras uppgifter är ”reproducerande, fördelande och sammanhållande” (ibid.). 

Exempel på statens professioner är offentliganställda läkare, lärare, socionomer, tjänstemän 

etc. Brante menar att den offentliga sektorn skapat en ny slags arbetsmarknad som skiljer sig 

avsevärt från den privata sektorn och att välfärdstjänster utvecklar ett beroende av och ett 

intresse för välfärdsstaten. Den politiska professionen kan enligt Brante sägas bestå av 

”regeringen, topparna inom riksdagspartierna och fackföreningarna, samt inom stats- och 

kommunförvaltningarna” (Brante 1989, s 44). När det gäller politiker i ”högre beslutsfattande 

ställning” har de ofta akademisk utbildning samt har lång erfarenhet av politiskt arbete som 

Brante liknar vid ett ”lärlingsskap” (Brante 1989, s 45). De förvärvar därmed en slags tyst 

kunskap i ”politisk teknologi” som är en kunskap som inte är förknippad med något speciellt 

departement eller parti (ibid.). För att belägga denna tes hänvisar Brante till det faktum att 

ministrar under sin karriär kan byta departement flera gånger. 

 Brante menar att formell utbildning och examination inte ska överbetonas i definitionen 

av professioner eftersom ”många professionella erhåller en stor del av sina yrkeskunskaper på 

annat sätt, inte minst efter den formella utbildningen” i själva praktiken eller genom 

vidareutbildning i företagen (Brante 1989, s 44). Det väsentliga när det handlar om 

professionell kunskap är att den är relativt svårtillgänglig och efterfrågad å ena sidan och att 

de är förenade med höga materiella belöningar och hög status å andra sidan. ”Yrken som är 

alltför svaga på en av variablerna räknas inte som professioner” (ibid.).   
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 Brante ser den presenterade teorin som ett ”möjligt komplement till traditionella 

professionsteoretiska ansatser, och inte som en ersättning” (Brante 1989, s 54). Den bildar en 

”förmedlande länk mellan politiskt beteende och samhällsstruktur” och möjliggör att 

professioner analyseras genom att betraktas i ett vidare socialt sammanhang (Brante 1989, s 

55). ”Med marxistiskt språkbruk hänför sig en sådan undersökning till strukturfältet, till 

skillnad från organisationsfältet” (Brante 1989, s 54).  

 

Altruism och nytta – två logiker för professionellt handlande 

Inga Hellberg skriver i sin artikel att ”teorier och empiriska studier av 

professionaliseringsprocesser länge utgått från antagandet om ett homogent 

professionskoncept samt en idé om homogena professioner” (Hellberg 1999, s 40). Hellberg 

anser att istället borde typer av professioner fokuseras. Hon utgår från ett par frågor som Mike 

Saks har rest.  

How far are there variations to wich the professions engage in altruistic behavior? Is there a 
significant difference between the degree to wich professional and non-professional groups act 
altruistically? What is the relationship, if any, between the strenght of the alturistic claim in 
particular för professions and the professional practice? And, is there a link between the 
emphasis placed on altruistic service by professions and the shifting socio-political milieu in 
which they find themselves or, indeed, their changing aspirations as professional groups? (Mike 
Saks i Hellberg 1999, s 28) 

Hellbergs intention är att kasta lite ljus över de två sistnämnda frågorna. Hon formulerar en 

hypotes om relationen mellan professionell orientering och hur professioner organiserar sitt 

fält och sina aktiviteter. Ur ett relationellt perspektiv där professioner betraktas som grupper 

som av både stat och individ fått förtroende att hantera betydelsefulla problemområden i 

samhället går det enligt Hellberg att dra slutsatsen att professioner är grupper som arbetar för 

det allmännas bästa. Därmed kommer altruism in i bilden eftersom detta erkännande inte är 

kompatibelt med anspråk på att handla enbart utifrån egoistiska grunder. I en svensk kontext 

som karaktäriseras av en välorganiserad arbetsmarknad agerar de professionella 

organisationerna som både fackförbund och professionella sammanslutningar. De erkänns 

därför som organisationer vilka arbetar både för ett allmänt intresse och för ett egenintresse 

(Hellberg 1999, s 28).  

 Hellberg skisserar två distinkta typer av professioner som hon kallar L- och T- 

professioner där L står för kunskaper om det Levande och T baseras på kunskaper om Tingen. 

De skiljer sig åt i orientering och strategier för att göra anspråk på, stänga och monopolisera 

vissa positioner i samhället och på arbetsmarknaden. L-professioner karakteriseras enligt 

Hellberg av altruism som i detta sammanhang ses som ett intresse för människors hälsa och 
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välfärd medan T-professioner kännetecknas av en nyttoinriktad orientering där nytta handlar 

om att tillhandahålla viktiga materiella tjänster åt alla. Båda typerna behöver balansera denna 

orientering i förhållande till egenintresset i deras respektive professionella projekt. (Hellberg 

1999, s 29)  

 Altruism och nytta leder till olika logiker bakom stängningsstrategier för professionerna. 

Hellberg visar en ideal bild av detta förhållande i tabell 1: (Hellberg 1999, s 32) 

  L-professioner T- professioner 

Orientering altruism   nytta 

Yrkesbestämning statlig legitimation examen, titlar, egen auktorisation  

Utbildning en på högsta möjliga nivå flera på olika nivåer 

Klient  människa  organisation 

Arbetsmarknad  offentlig  privat 

 

Distinktionen mellan typerna kan enligt Hellberg användas såväl inter- som 

intraprofessionellt. Positioner och specialiseringar inom professioner tenderar att dela de 

professionella i antingen en L- eller T-riktning.  

 Hellberg ger ett exempel på hur det kan se ut i en L-profession från området medicin. 

Där baseras vissa specialiseringar på avancerad teknologi och har därför en tendens åt T-typen 

medan andra som är beroende av patienters information som grund för behandling mer riktar 

sig mot L-typen. Detsamma gäller inom T-professioner där relationen mellan kund och 

produktion ofta är mer individualiserad då kund och beställare många gånger är samma aktör.  

 

Teoretiska frågor som ska diskuteras i förhållande till vårt material  

Brantes teori bör alltså användas som ett komplement till traditionella teoretiska ansatser och 

inte som en ersättning. Vi kommer därmed att reflektera kring vilka av de för traditionella 

professionsteorier karakteristiska egenskaper beteendevetare kan tänkas ha. Vi tar hjälp av 

den sammanställning omfattande nio egenskaper som enligt Brante är vanligast 

förekommande i de traditionella uppräknande definitionerna som redogörs för på sidan 5-6 i 

detta arbete. De frågor vi ställer till vårt material formuleras utifrån dessa kriterier och vi går 

igenom dem en och en i uppsatsens diskussion. Kriterierna är som vi redan nämnt på sidan 7 

inte rangordnade utifrån betydelse.  

- Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 
- Utbildning och träning i dessa färdigheter 
- Professionellas kompetens garanteras genom examina 
- En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 
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- Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 
- En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 
- Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 
- Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast delvis kan 

förstås av utanförstående 
- Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever 
(Brante 1987, s 128) 

Sedan funderar vi över vilka tecken vi ser på att beteendevetare tillhör de olika 

professionstyperna och om de kanske kan ses som mer självklart tillhörande någon typ. Vi tar 

även med oss Brantes uppfattning att formell utbildning och examination inte ska överbetonas 

i definitionen av professioner och ta hänsyn till de två variablerna han anger som 

betydelsefulla för att betraktas som en profession. Variablerna innebär att den professionella 

kunskapen är relativt svårtillgänglig och efterfrågad å ena sidan och att de är förenade med 

höga materiella belöningar och hög status å andra sidan. Vi ska även undersöka om 

beteendevetare kan sägas vara orienterade mot altruism eller nytta och hur deras strategier för 

att göra anspråk på, stänga och monopolisera vissa positioner i samhället och på 

arbetsmarknaden ser ut utifrån Hellbergs indelning i L- och T-professioner.  

 

METOD 

Som nämndes i inledningen till detta arbete hade undertecknad en tanke om att undersöka 

betydelsen av beteendevetenskaplig kunskap i arbetslivet och innan uppsatsarbetet sattes 

igång fanns en idé om hur det skulle kunna vara möjligt att gå till väga. En kvalitativ ansats 

verkade lämplig för att försöka ringa in och beskriva på vilket sätt kunskapen hade betydelse i 

arbetslivet, om den nu skulle visa sig ha betydelse. Att intervjua chefer som anställt 

beteendevetare och/eller beteendevetare i arbetslivet skulle kunna vara ett sätt att undersöka 

saken. Men medan arbetet pågick med sökningar efter tidigare forskning samt med 

tankegångar kring metod och urval, infann sig som sagt funderingar kring förutsättningarna 

för frågan. Sökningarna efter tidigare forskning gav ett klent resultat och det som fanns var 

några C-uppsatser vars författare liksom undertecknad tagit tillfället i akt att försöka bekräfta 

att deras kunskaper var användbara och att studietiden faktiskt skulle leda till ett jobb 

någonstans på arbetsmarknaden. De verkade i likhet med undertecknad övertygade om att 

kunskapen är värdefull och behövs i arbetslivet trots att det inte alltid varit lätt att förklara för 

dem som inte har så stora kunskaper om beteendevetenskapliga ämnena vad utbildningen 

skulle kunna leda till. Funderingarna kring urvalet ledde inte heller så långt innan frågan 

behövde ifrågasättas. Var i arbetslivet finner man beteendevetare? Vad kan deras chefer säga 

om betydelsen av beteendevetenskaplig kunskap vilken skulle kunna betecknas som abstrakt i 
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förhållande till konkreta arbetsuppgifter? Det saknades något för att kunna gå vidare med 

frågan och istället inleddes sökningar efter material som säger något om och/eller gör anspråk 

på att veta något om vad en beteendevetare kan göra. Vilka aktörer kan vara av intresse för 

detta arbetes nya syfte som väckts och hur kan vi gå tillväga? 

 Efter genomgången av professionsteorierna verkar det rimligt att söka efter information 

som kan säga något om beteendevetarens professionella kunskap, eventuella 

verksamhetsområden och organisering av beteendevetare. Vi kommer att prova med att söka 

information om utbildning för beteendevetare, på arbetsförmedlingen som kanske kan säga 

något om möjliga verksamhetsområden och efterfrågan på beteendevetare samt fackförbunden 

som organiserar yrkesverksamma beteendevetare. Vi kommer att kartlägga den information 

som eventuellt kan finnas på deras hemsidor på Internet, sammanställa informationen och 

sedan analysera några utvalda texter för att se vad som sägs om beteendevetare. Efter en 

genomgång av olika sätt att göra textanalys verkade argumentationsanalysen som den bäst 

lämpade för vårt syfte.  

 

Källkritik 

För att ta reda på vilken kvalitet informationen som finns på en webbplats har och hur 

trovärdig den är kan vi ta hjälp av några källkritiska grundregler. Förutom de traditionella 

kriterierna för källkritik (tid, äkthet, beroende och tendens) förordar Leth och Thurén (2000) 

även tre kompletterande kriterier för källkritik på Internet. Dessa kriterier kallar de för 

”världsbild och kunskapssyn som tendens”, ”trovärdighet” och ”källans förutsättningar och 

egenskaper” (Leth och Thurén 2000, s 20). När det gäller källor på Internet handlar kriteriet 

tid främst om att kontrollera huruvida informationen på sidan uppdaterats regelbundet. Även 

om sidan har uppdaterats kan det finnas skäl att ifrågasätta hur aktuellt innehållet är eftersom 

det inte är säkert att samtliga uppgifter är uppdaterade. Kriteriet äkthet kan vara svårt att 

bedöma i ”information som presenteras på elektronisk väg” eftersom det går att förändra 

innehållet utan att lämna ”några synliga spår efter sig” (Leth och Thurén 2000, s 24). 

Förfalskningar på Internet är ett stort och vanligt problem. Björkman och Olhsson (2000) 

skriver att det finns ”de som har det som ’sport’ att förse godtrogna Internetanvändare med 

mer eller mindre felaktig och vilseledande information” (Björkman och Olsson 2000, s 21). 

Innehållet i informationen på en sida kan sägas vara beroende om uppgifterna kommer från 

andrahandskällor vilket enligt Leth och Thurén (2000) är vanligt på Internet. Skilda sidor på 

Internet bygger ofta på information från samma källa och om uppgifterna är slående lika, 
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speciellt i detaljer, kan vi ofta utgå ifrån att ursprungskällan är densamma. Om uppgifterna är 

beroende av samma källa kan de inte stödja varandra och om det är möjligt bör man då 

kontrollera med en oberoende källa. Författarna framställer kriteriet tendens som att ”varje 

källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen måste också misstänkas för att 

göra det” (Leth och Thurén 2000, s 26). Till och med den mest tillförlitliga källa kan vara 

tendentiös och därmed kan felaktigheter förekomma även där. De understryker dock att även 

”synnerligen tendentiösa källor kan ge intressant information om man bara ställer de rätta 

frågorna” (Leth och Thurén 2000, s 30).  

 Enligt kriteriet världsbild och kunskapssyn som tendens är alla källor ”produkter av den 

kultur de funnits och finns i” och ger upphov till skilda världsbilder vilka påverkar det vi 

uppfattar, förstår och förmedlar (ibid.).  

För att värdera en källas uppgifter är det därför viktigt att i någon mån försöka bestämma dess 
världsbild. Att den har tendens i enlighet med en viss världsbild gör den inte värdelös som källa, 
men det är ändå viktigt att vara medveten om den tendensen för att inte förhålla sig helt okritisk 
till de uppgifter som ges. Och ibland kan ett viktigt inslag i en framställning av något skeende 
just vara att ställa olika världsbilder med deras respektive uppsättning olika fakta mot varandra. 
(Leth och Thurén 2000, s 31) 

När man ska bedöma en Internetsidas trovärdighet kan vi titta närmare på dess adress och 

därigenom undersöka huvuddomänen och vem som står bakom sidan. Vidare bedömer vi 

rimligheten i tankegångarna samt om de fakta som presenteras på sidan framställs grundligt 

och sanningsenligt. Författarna rekommenderar även att man bedömer trovärdigheten utifrån 

en ”medvetenhet om erkända auktoriteter och vedertagna uppfattningar i ämnet” men 

poängterar även att detta ”inte är detsamma som att förklara sig lojal” med dessa (Leth och 

Thurén 2000, s 32). Enligt författarna har den traditionella källkritiken inte i någon större 

utsträckning uppehållit sig vid konstaterandet att inga källor är fullkomliga. De vill fästa 

uppmärksamheten vid källans förutsättningar och egenskaper och skriver att ”grundorsaken 

till den bristande fullkomligheten är att det bakom varje källa finns människor” (Leth och 

Thurén 2000, s 33).  

Källor gör alltså misstag, utan någon som helst avsikt att förleda eller förvränga. Källor klarar 
inte av vissa saker, källor måste inskränka sig i vissa avseenden, källor hinner inte med, källor 
är ofullkomligt samordnade, källors teknik fungerar inte som det är tänkt, källor tilltror sig eller 
ger intryck av en kapacitet som de inte har.  

Ett specialfall av källors förutsättningar kan definitioner utgöra. Den insamling och 

förmedling som källor kan ägna sig åt förutsätter många gånger att en företeelse är definierad 

på ett eller annat sätt. 

Därför avser vår framställning att även ge vägledning för en värdering av källor också när de 
inte är primärkällor. Inte heller Encyclopædia Britannica eller Nationalencyklopedin är 
primärkällor. De är dessutom helt likvärdiga enligt de traditionella fyra källkritiska kriterierna. 
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Det hindrar inte att de beskriver företeelser olika och den omständigheten är onekligen värd 
källkritisk uppmärksamhet. Den som arbetar med Internet förlorar snart sin klockartro på fakta. 
Auktoriteterna vacklar, man möter motstridiga påståenden om snart sagt allting. (Leth och 
Thurén 2000, s 18-20).  

De källor vi använder oss av i denna uppsats är texter hämtade från hemsidor vars 

upphovsmän kan anses vara trovärdiga. Huruvida de uppdateras regelbundet är svårt att 

avgöra men åtminstone då det gäller högskolorna och universiteten utgår vi från att de 

utbildningsplaner och programbeskrivningar som hämtats 2008 är de aktuella som gäller för 

höstterminen.  

 När det gäller fackförbunden kan den information som hämtas därifrån till viss del vara 

tendentiös, speciellt när det handlar om de så kallade professionsfrågorna. Detta är dock 

intresseväckande i detta sammanhang. 

 
Kartläggning och urvalsprocess 

Aktörer som kan tänkas säga något om beteendevetare är högskolor och universitet som 

utbildar beteendevetare, arbetsförmedlingen som kan tänkas bidra med information om vilka 

tjänster som går att söka samt de fackförbund som organiserar yrkesverksamma 

beteendevetare. Vi ska även se vad som står om termen i olika uppslagsverk där vi hoppas 

finna något om termens bakgrund. De ämnesinriktade uppslagsverk som finns på 

högskolebiblioteket samt nationalencyklopedin på nätet har valts ut för detta syfte. I det 

följande beskrivs tillvägagångssättet för sökningarna på hemsidorna efter texter som säger 

något om beteendevetare samt varför vi valt ut de texter som kommer att undersökas och 

analyseras närmare. 

Urval från verket för högskoleservice (VHS) hemsida studera  

Den första sökningen efter information om utbildningarna genomfördes höstterminen 2005 

och sedan har ännu en sökning gjorts vårterminen 2008 för att kontrollera om något förändrats 

under tiden som gått. All information om beteendevetare och allt material om utbildningarna 

som funnits tillgänglig via hemsidorna har lästs igenom och kategoriserats utifrån några 

frågor som vi ställer till materialet i analysen. I första hand har vi utgått från informationen 

hämtad 2008 vilken jämförts med materialet från 2005. Det mesta är ganska likt men några 

intressanta skillnader har upptäckts och de som har relevans för vår fråga kommer att 

uppmärksammas under arbetets gång.  

 Vi är ute efter att finna kurser och program som heter beteendevetenskap, inte efter att 

gå igenom alla kurser under kategorin beteendevetenskap vilket skulle vara ett för stort 
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projekt i förhållande till detta arbetes ramar. Det går att söka på lite olika sätt på studera vilket 

ger lite skiftande resultat. När vi gör en fritextsökning på beteendevetenskap ger det 224 

träffar den 1 maj 2008. Det går dock endast att sortera träffarna efter universitet eller efter 

relevans för fritextsökning på hemsidan. Om vi istället gör en avancerad sökning och väljer 

beteendevetenskap, grundnivå, ger det 2214 träffar. Här går det att sortera träffarna efter 

universitet eller efter bokstavsordning. När vi väljer att sortera efter bokstavsordning får man 

alla kurser som heter något som börjar på beteendevetenskap samlade och då har vi 10 kurser 

och program som kallas beteendevetenskapliga med olika formuleringar och inriktningar. De 

högskolor och universitet som erbjuder dessa kurser och program är Linköpings universitet, 

Lunds universitet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och 

Mittuniversitetet. Under P finner vi även programmet för samhälls- och beteendevetenskap 

vid Örebro universitet. Om man istället gör en likadan sökning fast väljer samhällsvetenskap 

får vi 6185 träffar och under B finner vi samma resultat som när vi sökte på 

beteendevetenskap. (www.studera.nu 2008-05-01) Nu har vi alltså sju högskolor och 

universitet vars hemsidor kommer att sökas igenom efter information om beteendevetare.  

 Mälardalens högskola erbjuder 2008 det beteendevetenskapliga programmet som 

omfattar 180 poäng vid akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling HST. Enligt 

informationen från 2005 fanns det även ett beteendevetenskapligt program med inriktning mot 

social omsorg. Dessa program gavs tidigare vid institutionen för samhälls- och 

beteendevetenskap ISB men ges från och med 2008 av den nya akademin HST. Akademin 

erbjuder nu istället för ett beteendevetenskapligt program med inriktning mot social omsorg 

ett kandidatprogram med inriktning mot social omsorg som enligt utbildningsplanen verkar ha 

blivit ännu mer specialinriktat än vad det tidigare programmet med inriktning mot social 

omsorg var. Eftersom programmet förändrats i stor utsträckning och eftersom den inte längre 

kallas för beteendevetenskapligt väljer vi bort denna information från 2005.  

Sökningar på arbetsförmedlingens hemsida 

Här utgår vi från materialet från 2005 eftersom det inte upptäcktes några större förändringar 

2008. Sökningen på arbetsförmedlingens hemsida gav resultatet noll träffar på beteendevetare 

både när man söker på yrkestitlar och i hela texten. En sökning på beteendevetenskap ger 

däremot 13 träffar där de flesta handlar om att man bör läsa beteendevetenskapliga ämnen för 

att kunna utöva följande yrken; användbarhetsexpert, arbetsförmedlare, arbetsmiljöingenjör 

(som står med två gånger), audionom, friskvårdkonsulent, frivårdsinspektör, 

föreningskonsulent, personaltjänsteman, studie- och yrkesvägledare, utbildningsadministratör, 
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utbildningsledare och vårdare i kriminalvården. När vi läser under arbetsmiljöinspektör anger 

texten att de ofta samarbetar med bland annat beteendevetare, vilket är intressant med tanke 

på att ingen information om beteendevetare finns på hemsidan. I två av träffarna 

rekommenderas bara ett intresse för ämnet beteendevetenskap.  

 Under fliken Yrken/Studier kan man söka på utbildning och enligt informationen är det 

möjligt att söka bland ”drygt 4000 svenska utbildningar på gymnasie- och högskolenivå”. Där 

finns några dropplister och den första frågar: ”Vilket utbildningsområde vill du läsa?” och där 

finns inte beteendevetenskap med som kategori. Den andra frågar ”Vad vill du läsa?” och där 

går det att välja beteendevetenskap. Det går även att välja olika skolformer och nivåer. Det 

finns dessutom möjlighet att göra en fritextsökning men den gav bara fyra träffar i december 

2005 och tillförde inget nytt till det vi redan funnit på hemsidan studera. En sökning med 

inställningarna beteendevetenskap och högskola gav 116 träffar och en sökning på 

beteendevetare och alla skolformer gav 151 träffar den 3 december 2005. En genomsökning 

ger samma resultat som sökningen på högskoleverkets hemsida studera och vi gör alltså inga 

ändringar i urvalet när det gäller utbildningar. Det framkom även i sökningen att det finns en 

handfull gymnasieprogram med beteendevetenskaplig inriktning men dessa tar vi inte hänsyn 

till i detta arbete. (www.ams.se 2005-11-22)  

 Vi har alltså inget material att hämta från arbetsförmedlingens hemsida vilket är 

intressant att notera. Det skulle dock kunna finnas annonser som efterfrågar beteendevetare 

men det skulle bli ett alltför omfattande arbete att söka efter dessa i det här läget eftersom 

beteendevetare inte finns med som yrkeskategori vilket innebär att vi skulle bli tvungna att 

söka igenom ett antal yrkesområden. Vi lämnar alltså arbetsförmedlingen därhän och går 

vidare för att se om fackförbunden har någon information om beteendevetare.   

Fackförbundens centralorganisationer 

Genom att söka på Sveriges akademikers centralorganisations (Saco) och Tjänstemännens 

centralorganisations (TCO) hemsidor kan vi få reda på vilka fackförbund som beteendevetare 

kan ansluta sig till och om de har något att säga om dem. Vi utgår här ifrån sökningar 

genomförda 2008. 

 TCO består av 16 fackförbund, dels de som organiserar alla som jobbar på samma 

arbetsplats, så kallade vertikala förbund, och dels yrkesförbund. Där finns tre fackförbund 

som beteendevetare kan ansluta sig till, Fackförbundet ST, SKTF och Unionen (som bildades 

2008-01-01 då förbunden HTF och Sif gick samman). Efter en sökning på beteendevetare på 

TCO’s hemsida blir resultatet ”Hittade inga sökträffar”. Det blev samma resultat med 
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sökalternativen nyheter, debattartiklar, pressmeddelanden, rapporter, tryckt material och 

remisser. (www.tco.se 2008-04-30) Vi tittar närmare på respektive fackförbunds hemsidor för 

att se om de har någon specifik information om beteendevetare.  

 Saco består av 24 självständiga fackförbund och efter att ha sökt på alternativet 

beteendevetenskap i sökfunktionen ”Hitta ditt Saco-förbund” har vi de tre alternativen Jusek, 

SRAT och Akademikerförbundet SSR att välja bland. På Saco’s egen hemsida finns lite 

information om Beteendevetare. Vid en sökning på beteendevetare får man fyra träffar varav 

två är pressmeddelanden som handlar om framtidsutsikter för akademikeryrken från 2006 och 

2007, en med kontaktuppgifter till Saco-kansliets utredare i arbetslivsfrågor som bland annat 

är beteendevetare och ett remissvar ”Utnyttja företagshälsovården bättre” där man nämner att 

förutom medicinsk personal är det ”viktigt att även andra professionella gruppers kompetens 

tas tillvara” och det kan enligt texten bland annat gälla beteendevetare.  

 När det gäller framtidsutsikter för beteendevetare så spår Saco att det kommer att råda 

balans på arbetsmarknaden om fem år. Med balans menas att de flesta på arbetsmarknaden får 

jobb. Rapporten tar dock inte hänsyn till vissa faktorer som till exempel konjunkturen.  Söker 

man på yrken a-ö så finner man information om ”en expanderande kategori inom arbetslivet” 

vars arbeten ”återfinns inom områden som ligger nära socionom-, psykolog-, personal- och 

samhällsvetaryrkena”. Informationen beskriver med generella ordalag vad beteendevetare gör 

och hur man går tillväga för att utbilda sig. I beskrivningen av alternativa arbetsområden står 

det att ”Beteendevetaryrket är brett och innebär inte att du ska arbeta med just en specifik typ 

av frågor”. Intressant att notera är att när man söker på ”yrkesområde” finner vi 

beteendevetare under kategorin socialt arbete. (www.saco.se 2008-04-29) 

Sökningar på TCO-förbunden ST, Unionen och SKTF’s hemsidor 

Fackförbundet ST är enligt deras hemsida ”fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens 

och medborgarnas uppdrag” och deras grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en 

fackförening ”oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter”. En sökning på 

beteendevetare på deras hemsida gav beskedet ”Din sökning gav inga resultat” och där verkar 

inte finnas någon information om beteendevetare någonstans på hemsidan. (www.st.org 2008-

04-30)  

 Unionen skriver på sin hemsida att ”alla tjänstemän på en arbetsplats kan vara 

medlemmar i unionen oavsett befattning, utbildning eller lön”. Inte heller på deras hemsida 

finns det någon specifik information om beteendevetare men däremot får vi två träffar när vi 
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söker på beteendevetare. Båda träffarna handlar om förbundets karriärcoach som har en 

bakgrund med bland annat ”beteendevetarutbildning”. (www.unionen.se 2008-04-30)  

 SKTF organiserar ”anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster 

eller till stöd för den kommunala demokratin”. De organiserar alla på en arbetsplats och har 

”hundratals olika yrkesgrupper som medlemmar i olika branscher”. De ger några exempel på 

yrken och branscher men beteendevetare finns inte med på listan. Under fliken ”Möt en 

medlem” finns heller ingen som kallar sig beteendevetare. Men när vi använder sökfunktionen 

på hemsidan och gör en sökning på beteendevetare blir resultatet ” 9 st träffar totalt”. Den 

första är en länk till ”Offentliga jobb” och innehåller platsannonser. Två träffar handlar om att 

bredda företagshälsovårdens kompetens och de skriver liksom Saco att bland andra 

beteendevetare behövs där. En träff länkar till en kommentar från förbundsordföranden där 

hon hävdar att Akademikerförbundet SSR tolkar statistiken fel när de hävdar ”att deras 

medlemmar, främst socionomer och beteendevetare, har haft den bästa löneutvecklingen i 

kommuner och landsting de senaste tio åren”. En träff handlar om nominerade ledamöter till 

förbundsstyrelserepresentanter och en av de nominerade är ”arbetssökande beteendevetare”. 

En träff handlar om Tria som är namnet på det studentfackliga samarbete som SKTF, Unionen 

och ST nu driver tillsammans. ”Tria har tillkommit som ett gemensamt svar från de tre 

vertikala TCO-förbunden på det offensiva rekryteringsarbete som SACO och dess förbund 

bedrivit under en följd av år inom universitet och högskolevärlden” och i listan över 

prioriterade utbildningsinriktningar som ska rekryteras finns beteendevetare med. Tre 

sökträffar länkar till olika nummer av SKTF’s tidning Chefen i fokus men de verkar inte 

handla om beteendevetare utan termen omnämns förmodligen bara någonstans i tidningen. 

(www.sktf.se 2008-04-30) Det gjordes även en sökning på Tria men de har inte heller någon 

specifik information om beteendevetare på sin hemsida. (www.tria.se 2008-04-30) 

Sökningar från Saco-förbunden Jusek, SRAT och Akademikerförbundet SSR 

Jusek beskrivs på saco’s hemsida som ”fackförbundet för jurister, civilekonomer, 

systemvetare, personalvetare och samhällsvetare” och medlemmarna är indelade efter 

yrkeskategori och arbetsplats. Under rubriken ”krav för medlemskap” finns bland annat 

”beteendevetenskaplig eller annan samhällsvetenskaplig examen”. Vid en sökning på 

beteendevetare på Juseks hemsida blir resultatet ”Antal träffar: 0”. (www.jusek.se 2008-04-

29) Vi finner dock lite information om beteendevetare under alternativet Jobb och karriär. Där 

finns några sammanställningar av läget på arbetsmarknaden som förbundet gjort för sina 

medlemsgrupper. I sammanställningen för ”Olika delgrupper av samhällsvetare” finns lite 
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information om inom vilka näringsgrenar vi finner dessa grupper. De skriver att ”till 

samhällsvetare räknas framförallt statsvetare, statistiker, kulturgeografer (samhällsplanerare), 

förvaltare men även media- och kommunikationsvetare”. De fortsätter uppräkningen med att 

förklara att till samhällsvetare ”hör även olika beteendevetenskapliga grupper såsom 

sociologer, socialantropologer och etnologer samt beteendevetare med pedagogik och 

psykologi som huvudämne utan att ha en lärarutbildning eller vara psykolog”. De har även 

med gruppen ”allmänna beteendevetare” och i denna grupp finner vi ”beteendevetare 

examinerade under början av 1980-talet” eftersom det för dem inte alltid går att ”tydligt 

identifiera enskilda fördjupningsämnen”. Utifrån denna information kan man ana att jusek 

anser att beteendevetare bör ha en specialisering och att de sedan utgår från tjänst snarare än 

examenstitel i sitt fackliga arbete. Vi finner ingen annan specifik information om 

beteendevetare förutom ovan nämnda kategorisering på hemsidan. (www.jusek.se 2008-04-

29)  

 SRAT är enligt deras hemsida ”ett fackförbund som organiserar medlemsgrupper som är 

för små för att bilda egna fackförbund” och de ”företräder medlemmar inom hälsa, 

kommunikation och förvaltning”. SRAT organiserar över 11600 medlemmar och har 26 

medlemsföreningar. Det finns ingen sökfunktion på hemsidan och det verkar inte heller finnas 

någon specifik information som handlar om beteendevetare. (www.srat.se 2008-04-29)  

 Akademikerförbundet SSR ser sig enligt deras hemsida inte bara som ett fackförbund 

som arbetar med arbetsrättsliga frågor utan även som ett yrkesförbund som aktivt arbetar med 

att profilera de olika yrkesgrupperna. De medlemsgrupper som förbundet organiserar är 

socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och, ett relativt nytt 

tillskott, folkhälsovetare. På hemsidan finns beteendevetare med bland de sju alternativen 

under fliken ”Profession” och där finns en del att läsa. Det verkar som att 

Akademikerförbundet SSR är en aktör som har något att säga om termen beteendevetare och 

vi söker vidare på deras hemsida i jakt på information. (www.akademssr.se 2008-04-29) 

 Den senaste informationen om beteendevetare på hemsidan hämtades 2008-04-29. Det 

framgår dock inte när den senaste informationen publicerades på hemsidan. Tidigare 

sökningar gjordes hösten 2005. Det finns en hel del material på hemsidan. Vi har funnit 

Akademikerförbundet SSR’s studentråds informationsbroschyr om medlemsgrupperna samt 

deras krav på förbundet från 2005 samt informationsfoldrar om beteendevetare och 

personalvetare från 2004, 2006 och 2007. Där fanns även informationsbroschyrer om lön och 

arbetsmarknad för förbundets medlemsgrupper från 2004 och 2007. Eftersom det är fler 

likheter än skillnader mellan texterna utgår vi i analysen från den senaste foldern ”Policy för 
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beteendevetare” från 2007 där förbundet gör en rad påståenden vars argument framgår tydligt. 

På denna text kommer vi ge oss på en mer fullständig argumentationsanalys för att se om 

denna metod kan bidra till större klarhet i frågan.  

 

Textanalys och tolkning  

Bergström och Boréus definierar text som ”en skriftlig framställning som är sammanhängande 

och som kan fungera kommunikativt” (Bergström och Boréus 2000, s 19). Av de 

textanalytiska inriktningar de beskriver är det främst argumentationsanalysen vi kommer att 

hämta inspiration från i denna studie. Innan vi beskriver denna inriktning kommer vi titta 

närmare på hur vi kan förhålla oss till tolkning. Bergström och Boréus använder ordet 

tolkning på två sätt. Tolkning utgör dels ett steg i forskningsprocessen och dels innebär det att 

texter behöver tolkas, det vill säga bli meningsfulla. När det gäller den samhällsvetenskapliga 

studiens tolkningssituation urskiljer författarna fem element vilka utgörs av texten, kontexten, 

avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Utifrån dessa element urskiljs fyra strategier för 

tolkning. En av strategierna relaterar texten till uttolkaren själv, en till avsändaren, en till 

mottagaren och en relaterar texten ”till den omgivande diskursen utan att fokusera speciella 

aktörer” (Bergström och Boréus 2000, s 25). Det kan vara mer eller mindre viktigt att hålla 

isär de olika strategierna beroende på sammanhanget. Det är därför viktigt ”att ha klart för sig 

vad man är ute efter att tolka” (Bergström och Boréus 2000, s 34). Om det som avsändaren 

vill säga och det som mottagaren uppfattar sammanfaller någorlunda väl inom ett samhälle 

som delar språk, kultur och tidsperiod är det enligt dem kanske inte lika nödvändigt att hålla 

isär strategierna. Bergström och Boréus poängterar att forskaren inte bara är en utomstående 

iakttagare i förhållande till det samhällsvetenskapliga studieobjektet.  

Tvärtom är man med och konstruerar sitt studieobjekt och den egna förförståelsen bestämmer 
vilka svar som finns på frågan. Därför måste inte bara de använda verktygen – som någon 
speciell textanalysmetod – beaktas i validitetsbedömningen utan också forskaren själv med sin 
historiskt och socialt präglade förförståelse. Om en forskare ökar förståelsen av sin förförståelse, 
t.ex. genom att lära sig mer om sin egen vetenskapskultur och den sociala kontext i vilken 
undersökningarna äger rum, ökar också möjligheten till god validitet i studierna. (Bergström och 
Boréus 2000, s 36).  

Författarna förespråkar således att vi redogör för våra fördomar och utökar vår förståelse av 

sammanhanget för att uppnå en god validitet. Det bör dock inte vara av intresse att i detta 

sammanhang utöva någon form av ”bekännelsemetodologi” eftersom vederbörande redan 

uppenbarligen befinner sig ”därute” (Wide 2005, s 50). De urval av källor som visar 

aktörernas uppfattning om frågan och diskussionen kring studiens resultat kommer att visa 
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den, förhoppningsvis fördjupade, insikt i ämnet som undertecknad kan tänkas förvärva eller 

besitta.  

För det första: Om bekännelsen ska vara meningsfull måste den samtidigt vara onödig. Ty om 
de uppräknade egenskaperna på något sätt har förvrängt resultatet borde forskaren själv redan ha 
korrigerat detta. Uppräkningen blir en lättjans och ansvarslöshetens bekännelse. För det andra: 
Sanningen i det uppvisade framgår i regel av de grunder man kan anföra och inte av forskarens 
biografi (eller släkttavla). I själva analyserna måste han eller hon visa sin redlighet; i 
vetenskapen duger inga aldrig så fromma avsiktsförklaringar. (Wide 2005, s 50) 

Bergström och Boréus diskuterar även reliabilitetsbegreppet som de menar kan vidgas och bli 

giltigt för den här typen av undersökningar. På ett generellt plan handlar det då om 

noggrannhet och om att utesluta felkällor i största möjliga utsträckning. För att utesluta 

felkällor skulle vi kunna ta hjälp av några källkritiska regler. Eftersom ”samhällsvetenskapens 

frågor är höggradigt komplexa och de möjliga perspektiven obegränsat många” är det 

dessutom rimligt att ifrågasätta detta arbetes intersubjektivitet (Bergström och Boréus 2000, s 

37). Tolkningsaspekten av textanalysen kan sägas vara en reliabilitetsfråga och oavsett 

tolkningsstrategi ”måste textläsningen vara tillräckligt noggrann för det syfte man har” (ibid.). 

Genom att jämföra de utvalda källornas uttalade påståenden uppstår således en ny 

argumentation som mottagaren av detta arbete själv får ta ställning till.  

 

Argumentationsanalys   

I samhällelig kommunikation görs ofta ”försöket att övertyga människor om en 

handlingsinriktning, en värdering eller en verklighetsbeskrivning” (Bergström och Boréus 

2000, s 89). De anser därmed att argumentation är något som man bör kunna hantera i 

textanalyser. ”Att kunna beskriva argumentation kan vara viktigt i forskning där man vill 

skapa överblick och jämföra denna aspekt av kommunikationen i olika textsammanhang” 

(ibid.). Argumentation betraktas inom den ”filosofiskt baserade argumentationsanalysen” som 

rationell och logisk (Bergström och Boréus 2000, s 90). Innebördsaspekten är det som i första 

hand fokuseras i argumentationsanalys vilken är logosinriktad. Logos, ethos och pathos är tre 

grundbegrepp inom retoriken där man intresserar sig för vad som gör kommunikation 

effektiv. Logos vädjar till intellektet och texter med detta inslag gör ett sakligt intryck och har 

få värdeladdade uttalanden.  

 Argumentationsanalys kan ha åtminstone tre syften; ett deskriptivt, ett preskriptivt 

och/eller att avgöra en argumentations beviskraft. Den sistnämnda kräver att en deskriptiv 

analys är genomförd. Bergström och Boréus ger förslag på några verktyg man kan använda 

och som kan kombineras och modifieras för de syften man kan tänkas ha med den 

samhällsvetenskapliga textanalysen. ”Att beskriva argumentationer med hjälp av dessa 
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verktyg är naturligtvis inget självändamål och man kanske inte speciellt ofta behöver göra 

fullständiga argumentationsanalyser av texter på de sätt som demonstreras här” (Bergström 

och Boreús 2000, s 95). Arne Naess pro et contra-analys är ett enkelt men arbetsamt sätt att 

strukturera upp en text. En argumentation består av en tes och ett eller flera argument. ”Ett 

argument är ett påstående avsett att antingen stödja eller undergräva något annat påstående i 

argumentationen, ibland tesen, ibland något annat argument.” (Bergström och Boréus 2000, s 

101) Första steget enligt Naess modell handlar om att finna tesen i texten Sen söker vi de 

argument som presenteras för eller emot tesen samt relaterar argumenten till varandra. Vi letar 

efter påståenden och numrerar dem i syfte att särskilja, inte för att rangordna. Sedan letar vi 

reda på argumenten för (eller emot) de olika påståendena och numrerar även här för att 

särskilja. Påstående = P + nummer. Argument = A + nummer.   

 Författarna menar att det är en variant av den uttolkarorienterade strategin som ligger 

argumentationsanalysen närmast då forskaren letar efter något slags mönster i texten ”för vars 

existens analytikern kan argumentera utan att behöva hävda att avsändaren ens var medveten 

om detta mönster” (Bergström och Boréus 2000, s 142).  

 Här passar vi på och förtydliga att när vi skriver att ”texten påstår” eller ”textens 

argument” är det ett uttryck för metoden inom vilken vi letar efter påståenden och argument, 

det innebär inte nödvändigtvis att påståendet inte skulle stämma eller vara orimligt på något 

sätt. För att förtydliga detta skrivs det ut i att det är texten som påstår, ingen specifik aktör. I 

analysen däremot kommer vi att försöka reda ut begreppen med vad aktörerna påstår.   

 
KARTLÄGGNINGSRESULTAT OCH TEXTANALYS 

Vi börjar med att beskriva resultatet av genomgången av uppslagsverkens definitioner och går 

sedan vidare och jämför högskolornas och universitetens beskrivningar av beteendevetarnas i 

förhållande till frågor om utbildning, kunskaper och verksamhetsområden Vi försöker 

undersöka om det i texterna går att uttyda några av de attribut som Brante sammanställt i sin 

artikel. Därefter ser vi efter vad Akademikerförbundet SSR säger om beteendevetare på sin 

hemsida samt gör en mer utförlig argumentationsanalys av en av deras informationsfoldrar 

om medlemsgruppen beteendevetare.  

Innan vi går in på de centrala aktörerna ska vi se vad vi fått fram i uppslagsverken. En 

sökning på beteendevetare i nationalencyklopedin på Internet ger en träff: 

Beteendevetare bete`endevetare subst. ~n äv. beteendevetarn, plur. ~, best. plur. 
beteendevetarna  ORDLED: be-te-ende--vet-ar-en  
• person som (yrkesmässigt) ägnar sig åt beteendevetenskap HIST.: sedan 1967 (www.ne.se 
2005-12-08) 
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I ”Psykologilexikon” (Egidius 1994) är definitionen av beteendevetare en ”person som 

antingen är forskare inom området psykologi/sociologi/pedagogik eller som i arbetet ägnar sig 

åt psykologiska och sociala frågor (varvid ofta inte bara sociologer, psykologer och pedagoger 

utan även socionomer räknas som beteendevetare). I ”Termlexikon i psykologi, pedagogik 

och psykoterapi” (Egidius 2002) står att läsa att beteendevetare är en ”person som forskar 

eller bedriver praktiskt psykologiskt arbete på beteendevetenskapliga områden (psykologi 

och/eller pedagogik med sociologi och statistik som gränsområden); jfr beteendevetenskap”. 

En sökning på beteendevetenskap i nationalencyklopedin på nätet gav två träffar;  

Beteendevetenskap, samlingsterm för de samhällsvetenskaper där individens eller gruppens 
beteende är ett väsentligt studieobjekt. Till beteendevetenskaperna räknas psykologi och 
pedagogik, ofta även sociologi, ibland också företagsekonomi och socialantropologi. 
(www.ne.se 2005-12-01)  

Den andra träffen återfinns i nationalencyklopedins ordlista och där står följande; ”vetenskap 

som studerar människors beteende i vidsträckt mening [övergripande beteckning]: till ~erna 

räknas bl. a. psykologi, sociologi och socialantropologi HIST.: sedan 1962; efter eng. 

behavioural science” (www.ne.se 2005-12-01)  

 I Sociologisk lexikon (1997) finns inte beteendevetenskap eller beteendevetare med men 

under termen beteende kan vi läsa; ”direkt observerbart sätt att uppföra sig. Beteende är ett 

ofta förekommande begrepp inom sociologin, men beroende på sammanhanget ges det något 

olika innebörd. Till beteendevetenskaperna brukar vid sidan av sociologin också räknas 

pedagogik och psykologi.” I Natur och Kulturs ”Psykologilexikon” (Egidius 1994) beskrivs 

beteendevetenskap som en ”vetenskap som har till uppgift att bedriva forskning om djurs och 

människors beteende. Beteendevetenskaplig forskning och verksamhet har till uppgift att 

beskriva, förklara och förstå handlingar och reaktionssätt samt att fylla en terapeutisk 

funktion.” I detta lexikon får vi även viss kännedom om termens historia. Termen var okänd 

före 50-talet men spreds snabbt och accepterades i amerikansk psykologi och sociologi under 

50-talet.  

Den bildades när en grupp biologer och samhällsforskare vid Harvard-universitetet i USA 
började söka efter en teori som på ett övergripande sätt skulle kunna förklara beteende som 
resultat av biologiskt arv och stimuluspåverkan. De myntade då termen behavioral sciences för 
de universitetsämnen som skulle kunna inkluderas i en sådan ny övergripande 
beteendevetenskap. (Egidius 1994) 

I Sverige tog man till sig termen under 80-talet som en ”beteckning på vetenskaper om 

beteendet, oavsett vilken grundsyn som präglar enskilda projekt och oavsett metodvalet”. I 

resten av norden ”har inte begreppet beteendevetenskap slagit igenom som samlingsnamn för 

psykologi, sociologi, etologi, antropologi m fl vetenskaper.” (Egidius 1994) Språkbruket kan 
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ibland vara tvetydigt även i Sverige eftersom ordet beteendevetenskapligt emellanåt används 

synonymt med behavioristiskt. ”I sträng mening kan endast psykologin, etologin, 

sociobiologin samt sådan nervfysiologisk forskning som handlar om sambandet mellan 

beteende och nervprocesser räknas till beteendevetenskaperna” (Egidius 1994). I 

”Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi” står det att termen lanserades av 

”Fordstiftelsen i USA omkring 1950 som beteckning på sådan vetenskap där djurs eller 

människors handlingsliv är föremål för experimentell forskning” termen har därefter blivit en 

”sammanfattande beteckning på psykologi, pedagogik, sociologi, antropologi och etologi” 

(Egidius 2002). Utbildning och forskning i beteendevetenskap återfinns vid universitet och 

socialhögskolor och ”beteendevetenskapliga ämnen ingår i flera utbildningar, främst sådana 

med inriktning på vård, socialt arbete, ekonomi, administration och handel” (Egidius 2002).  

 Utifrån dessa definitioner kan vi konstatera att det inte finns någon entydig innebörd av 

begreppet beteendevetare.  

 

Högskolor och universitet - en jämförelse  

I det följande kommer vi uppmärksamma likheter och skillnader mellan utbildningarna och 

sammanfatta jämförelserna. Till att börja med tar vi reda på vad utbildningarna kallas för, 

vilken institution som ansvarar för utbildningen och vilka ämnen som ingår i utbildningen 

samt om utbildningen följer fasta kursplaner eller i vilken utsträckning studenterna får välja 

sina kurser. Därefter undersöker vi vilka kunskaper och färdigheter man förväntas utveckla 

under utbildningen, var man ska kunna arbeta efter examen (arbetsuppgifter och 

verksamhetsområden) samt om det finns några kopplingar till arbetslivet under utbildningen i 

form av praktik eller dylikt.  

Hur är utbildningarna utformade? 

Resultatet av sökningar efter kurser som kallas beteendevetenskap visar att det finns två 

kurser som kallas beteendevetenskaplig grundkurs och omfattar 60 poäng vid Lunds och 

Linköpings universitet. På båda kurserna ingår ämnena sociologi, psykologi och pedagogik. 

Skillnaden är att efter avslutad kurs blir man i Linköping behörig att söka till alla tre ämnena 

på B-nivå medan man i Lund väljer inriktning när man väljer en av tre metodkurser på 

grundkursen, en för respektive ämne, och detta val avgör vilken B-kurs man blir behörig att 

söka till. Här blir man alltså inte behörig till alla tre huvudämnena. På båda kurserna följer 

man fasta kursplaner. Vi finner ingen större skillnad mellan informationen hämtad 2005-12-

01 och 2008-05-03. (www.lu.se, www.liu.se)  
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 Vidare finns det tre program som omfattar 180 poäng och har stora likheter. 

Beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola, beteendevetenskapligt 

kandidatprogram vid Uppsala universitet och programmet för samhälls- och 

beteendevetenskap vid Örebro universitet. På Mälardalens högskola ges programmet vid 

akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling HST, på Uppsala universitet ges 

programmet vid institutionen för psykologi och på Örebro universitet ges programmet vid den 

samhällsvetenskapliga institutionen. (www.mdh.se, www.uu.se, www.oru.se 2008-05-03)  

 På Mälardalens högskola och på Uppsala universitet tar man på programmen en 

kandidatexamen i något av de tre huvudämnena pedagogik, psykologi och sociologi. På 

Örebro universitet har man ett något bredare utbud och kan förutom dessa tre ovan nämnda 

huvudområden välja mellan att ta examen i kulturgeografi, genusvetenskap, nationalekonomi 

och statskunskap.  

 På Mälardalens högskola läser man till att börja med en ettårig samhälls- och 

beteendevetenskaplig grundkurs i psykologi, pedagogik och sociologi omfattande 60 

högskolepoäng som ger behörighet att söka till nästa nivå i samtliga huvudämnen. Förutom de 

tre huvudämnena går det att välja bland kurser som berör områden som samtal, utvärdering, 

mångfald samt organisation och ledarskap och man sätter samman sin egen utbildning. Du 

väljer fritt bland alla kurser inom institutionens ämnesområde men du kan också gå utanför 

institutionens kursutbud. Under rubriken ”en unik profil” står att ”det som kännetecknar det 

beteendevetenskapliga programmet är en stor bredd och en stor valbarhet” och ”det innebär 

att du själv ges möjligheten att skapa din egen unika utbildningsprofil”. (www.mdh.se 2008-

05-03) Efter den inledande grundkursen finns ingen fast kursplan på programmet på 

Mälardalens högskola. Det finns ingen skillnad i upplägget enligt informationen från 2005.  

 På programmet i Uppsala väljer man ett av basämnena till huvudämne och programmet 

har även en ”specialinrättad” kurs i utvärdering. Enligt utbildningsplanen framgår det att 

programmet har en fast kursplan och när studenterna läst de tre A-kurserna väljer de 

huvudinriktning och läser ett av ämnena till C-nivå. Den femte terminen läser man en 

specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering. Detta är en B-kurs som ”innefattar 

perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering så som intervju, enkätkonstruktion, 

orientering om test samt ett avslutande projektarbete”. (www.selma.uu.se 2008-05-03) 

 På Örebro universitet börjar du med att läsa en obligatorisk vetenskaplig baskurs som 

”introducerar dig till vetenskaplig verksamhet och till samhälls- och beteendevetenskapernas 

historia”. ”Programmet ger dig frihet att skapa en unik utbildning som passar just dig genom 
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egna val av kurser” vilket innebär att du måste ta ansvar för planeringen av din egen 

utbildning. (www.oru.se 2008-05-03)  

 Sammanfattningsvis ansvarar man som student på Örebro universitet och på 

Mälardalens högskola själv för att sätta samman sin unika utbildningsprofil medan man på 

Uppsala universitet följer en fast kursplan. Mälardalens högskola och Uppsala universitet har 

dock samma huvudämnen gemensamt som på Lunds och Linköpings universitet medan 

Örebro universitet har ett bredare utbud att välja på när det gäller områden att ta sin examen 

inom. I praktiken har man samma möjligheter att sätta samman sin utbildning på Lunds och 

Linköpings universitet efter avslutad grundkurs som man har inom programmen. Gemensamt 

för de högskolor och universitet som nämnts här är att de erbjuder en bred utbildning inom 

samhälls- och beteendevetenskap där man själv ansvarar som student för att skapa sin egen 

specialisering. Uppsala universitet är de enda som redan har en bestämd inriktning mot 

utvärdering och detta kandidatprogram kanske har större likheter med programmen med en 

mer uttalad inriktning. Studenter som avslutat dessa utbildningar på de olika skolorna skulle 

därmed kunna ha likartad examen eller olika inriktningar, likaså kan eleverna på samma 

utbildningsprogram ha olika inriktningar på sin examen.  

 Mittuniversitetet och Umeå universitet erbjuder beteendevetenskapliga program med 

olika inriktningar. Mittuniversitetet erbjuder ett beteendevetenskapligt program med 

inriktning mot datavetenskap alternativt mot humanvetenskapligt ämnesområde på 180 poäng 

vid Institutionen för utbildningsvetenskap UTV. Umeå universitet erbjuder ett 

beteendevetenskapligt program med inriktning mot IT-miljöer på 180 poäng vid Pedagogiska 

institutionen. På Umeå universitet består utbildningen av kurser i ämnena sociologi, 

pedagogik, psykologi och informatik och där läser man ”ungefär lika många poäng i 

respektive ämne och väljer sedan i vilket ämne du vill göra ditt examensarbete” Det första året 

på programmet ”innehåller kurser om hur grupper och individer i IT-miljöer förändras och 

påverkas av vår ökade användning av IT”. Under det andra året ”läser du om hur både 

organisationer och samhället förändras, och fortsätter att förändras, i takt med utvecklingen på 

IT-området”. Det sista året ”ägnas åt temat arbetsliv och IT, samt ett avslutande 

examensarbete”. Det finns en fast kursplan på programmet. (www.miun.se 2008-05-03, 

www.umu.se 2005-12-03) 

 På båda inriktningarna på programmet vid Mittuniversitet läser man enligt 

utbildningsplanen (2008) pedagogik och psykologi och huvudämnet är pedagogik. 

Inriktningen mot humanvetenskapligt ämnesområde innehåller två terminer med kurser i 

”arkivvetenskap och juridik i privat och offentlig sektor” samt ”utvärdering och 
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förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet”. Inriktningen mot datavetenskap 

innehåller två terminer med kurser i datavetenskap. I informationen om utbildningen som är 

hämtad 2005 framgår det att inriktningen mot datavetenskap såg likadan ut som nu men 

inriktningen mot humanvetenskap hade inga bestämda ämnen de två terminer som 

inriktningen omfattar. Termin 4 och 5 läste studenter med denna inriktning ”valbar relevant 

kurs” inom humanvetenskapliga ämnen enligt förutbestämda kursplaner. En skillnad är också 

att i den gamla kursplanen är det större fokus på att läsa till en magisterexamen. På 

programmet följer man fasta kursplaner och läser obligatoriska kurser i pedagogik till och 

med kandidatnivå samt en termin psykologi. (www.miun.se 2008-05-03 och 2005-12-03) 

 Inriktningarna mot IT-miljöer respektive datavetenskap har en del gemensamt i och med 

att de för in beteendevetenskapen i teknikens värld. Inriktningen mot datavetenskap kan dock 

sägas vara något smalare då de på mittuniversitetet inte inkluderar sociologi i programmen. 

Inriktningen mot humanvetenskapligt ämnesområde har en del likheter med 

kandidatprogrammet i Uppsala.  

 Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet finns även institutionen för 

beteendevetenskapliga mätningar. Vi får reda på att ”beteendevetenskapliga mätningar är ett 

mångdisciplinärt kunskapsområde som inriktas på mätningars kvalitet” och att ”grunderna 

återfinns inom beteendevetenskapen och den tillämpade statistiken med inriktning på 

mätningens teori och praktik”. I 2005 års information erbjöds A- och B-kurser i 

Beteendevetenskapliga mätningar som omfattar 20 poäng vardera och det står även att 

”beteendevetenskapliga mätningar kan vara huvudämne i kandidatexamen”. Det är fristående 

kurser det handlar om och det finns ett antal kortare kurser att välja bland förutom A- och B-

kursen. A- och B-kurserna verkar dock inte erbjudas längre enligt 2008 års information men 

institutionen finns och erbjuder fortfarande ett flertal kurser. (www.umu.se 2005-12-02, 2008-

05-03) 

Vilka kunskaper och färdigheter förväntas man utveckla under utbildningen? 

Informationen om programmet på Mälardalens högskola påstår att på programmet ”får du en 

bred förståelse för hur människor fungerar i en mängd olika sammanhang, men även 

möjlighet att fördjupa dig inom specialområden”. Utbildningen innebär enligt texten att ”du 

utvecklar ett professionellt förhållningssätt till företeelser och problem där människor är 

involverade” samt att ”i din yrkesroll kommer du att kunna reflektera, förstå sammanhang, 

tillföra perspektiv och arbeta metodiskt”. När det gäller utbildningens innehåll står att läsa att 

”som en följd av utbildningens lärandemål anpassas undervisningsformer och examinationer” 
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och ”genom kritiskt tänkande, reflekterande, kunskapsproducerande arbeten, 

fördjupningsmoment och metodiskt övningar, i kombination med projektarbete, muntliga och 

skriftliga presentationer samt kommunikationsövningar, läggs grunden till både 

anställningsbarhet och fortsatta avancerade studier inom området”. (www.mdh.se 2008-05-

03) 

 Informationen om programmet på Uppsala universitet påstår att ”Beteendevetenskaplig 

kunskap är viktig i alla delar i arbetslivet” och att denna kunskap ”underlättar att kunna 

kommunicera till grupper och att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och 

samhällelig förändring”. Utbildningens syfte är enligt utbildningsplanen ”att ge en bred bas” 

inom de tre ämnena samt ”ge en tillämpning av ämnena inom området utvärdering” 

(www.selma.uu.se 2008-05-03).  

 Texten hämtad från Mittuniversitetets hemsida påstår att det ”i en beteendevetares 

kunskapsområde ingår breda kunskaper inom ämnen som pedagogik och psykologi, men även 

andra humanvetenskapliga ämnen som på olika sätt behandlar mänskligt beteende och är 

användbara i arbete med människor”. Den påstår vidare att ”inom modern informations- och 

kommunikationsteknik efterfrågas idag ofta tekniskt kunnande i kombination med andra 

ämnesinriktningar, ofta där människan/teknikanvändaren står i fokus”. Den datavetenskapliga 

inriktningen är enligt texten bred ”med både tekniska kurser men också kurser inom till 

exempel verksamhetsutveckling”. (www.miun.se 2008-05-03) 

 I informationen från Umeå universitet står det att genom att ”kombinera 

beteendevetenskap med kunskaper om informationsteknik” ger programmet ”gedigna 

kunskaper om människans användning av informationsteknik”. ”Under utbildningen 

fokuseras hur människan formas och förändras när teknik i allmänhet, och informationsteknik 

i synnerhet, förs in i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.” ”Utbildningen ger 

dig bred kunskap om samspelet mellan människa och informationsteknik, och god förmåga att 

planera och leda förändringsprocesser.” (www.umu.se 2005-12-02) 

 Fyra av de fem lärosäten som erbjuder program redovisar lärandemål med utgångspunkt 

i högskolelagen 1 kap 8 § enligt vilken all högskoleutbildning har följande mål:  

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt beredskap att 
möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, 
utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper på området.(SFS 2006:173) 

Därefter formuleras de specifika målen för programmen med koppling till de ämnen som 

ingår på grundnivå enligt kategorierna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt 
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värderingsförmåga och förhållningssätt. Vi utgår här ifrån ett exempel från Mälardalens 

högskola. De andra skolornas redogörelser är snarlika förutom att programmen med 

inriktningar har tillägg om att de ska tillägna sig kunskaper inom området utbildningen 

inriktar sig mot på likartat sätt som inom det beteendevetenskapliga ämnesområdet. Vi väljer 

ut exemplet nedan med anledning av att den är indelad på ett översiktligt sätt.  

Kunskap och förståelse 

För en filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik, psykologi eller sociologi 
ska den studerande: 

- visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdena pedagogik, psykologi och 
sociologi, - visa kunskap och förståelse om områdets vetenskapliga grund, inbegripet 
kunskap om tillämpliga vetenskapliga metoder inom det beteendevetenskapliga området,  

- visa fördjupad kunskap och vetenskaplig orientering inom något av huvudområdena 
pedagogik, psykologi eller sociologi,  

- visa kunskap om och förstå vikten av att bidra till hållbar utveckling i samhället inom 
det beteendevetenskapliga området. 

Färdighet och förmåga 

För en filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik, psykologi eller sociologi 
ska den studerande: 

- visa förmåga att förstå och tolka information, kritiskt diskutera samt analysera 
företeelser, frågeställningar och situationer inom det beteendevetenskapliga området på 
individ-, grupp-, organisations-, samt samhällsnivå,  

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem och uppgifter 
inom givna tidsramar,  

- visa förmåga att kommunicera så väl muntligt som i skrift, 

- visa förmåga att redogöra för och diskutera information, hantera problem och lösningar 
inom det beteendevetenskapliga området,  

- visa färdigheter att strukturera och metodiskt genomföra olika uppgifter,  

- visa förmåga att kommunicera med olika målgrupper inom det beteendevetenskapliga 
forsknings- och arbetsområdet,  

- visa förmåga att etablera och upprätthålla kontakter med relevanta avnämare inom 
näringsliv och offentlig sektor. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För en filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik, psykologi eller sociologi 
ska den studerande: 

- visa förmåga att genomföra etiska värderingar och bedömningar på individ-, grupp-, 
organisations- och samhällsnivå med relevans för beteendevetenskapliga sammanhang 
och aspekter,  

- visa insikt om vilken roll beteendevetenskapliga kunskaper spelar i samhället och även 
förstå hur sådan kunskap kan tillämpas på ett ansvarsfullt sätt inom det 
beteendevetenskapliga forsknings- och arbetsområdet,  

- visa insikt om vilken kompetens som leder till anställningsbarhet inom den individuellt 
valda beteendevetenskapliga profilen och hur denna profil kan utvecklas inom det 
beteendevetenskapliga forskningsområdet, 
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- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens i ett framtida 
utvecklingsperspektiv, 

- vidgat sin förståelse och respekt för olika synsätt, kulturer och traditioner. 

 Det finns inte någon information tillgänglig om denna fråga på Örebro universitets 

hemsida, utan endast om vad de olika ämnena inriktar sig på. (www.oru.se 2008-05-03) 

Var och med vad kan man arbeta efter examen? 

Programmet på Mälardalens högskola ”ger dig kunskaper om människan som individ, i grupp 

och som samhällsvarelse vilka är relevanta för en mängd olika områden som familj, 

utbildning, arbetsliv och hälsa”. Texten påstår att du ”kan arbeta som utredare eller 

handläggare inom statliga och kommunala verksamheter” samt ” i olika personalfunktioner 

samt med stöd och rådgivning inom både offentlig och privat sektor”. Under rubriken ”Vad 

gör en beteendevetare?” sägs följande (www.mdh.se 2008-05-03):  

Beteendevetare är framförallt en utbildningstitel men den har gradvis vunnit allt större 
erkännande i arbetslivet. Begreppet används idag i platsannonser och det finns också ett mindre 
antal yrken där yrkestiteln är just beteendevetare.  

Beteendevetaren återfinns också inom utbildningsväsendet på flera olika nivåer med olika 
pedagogiska uppgifter eller inom forskningen. Och slutligen arbetar denne inte sällan i en direkt 
omvårdande funktion framförallt inom offentliga men också inom privata verksamheter.  

Enligt 2005 års information från Mälardalens högskola ska studenten efter examen ”kunna 

arbeta med personalfrågor, utrednings- och utvärderingsfrågor inom såväl offentlig som privat 

verksamhet” och ”uppföljningar av utbildningen visar att arbetsmarknaden återfinns inom 

socialtjänsten, försäkringskassor, arbetsförmedlingar samt Migrationsverket men flera jobbar 

också inom den privata sektorn med bland annat personalfrågor”. Enligt beskrivningen är det 

”svårt att generellt beskriva deras framtidsutsikter” eftersom ”beteendevetare inte är någon 

enhetlig grupp och deras arbetsmarknad är bred”. ”Beteendevetenskaplig utbildning kan 

användas på många områden och för olika arbetsuppgifter beroende på utbildningens 

inriktning, kompletterande ämnen och intresseområde.” (www.mdh.se 2005-12-19) 

 Informationen från 2005 verkar vara mer specifik än vad som sägs 2008. I den senare 

informationen nämns inga förslag på yrken utan talar mer generellt om möjliga 

arbetsområden.  

 Texten hämtad från Uppsala universitet påstår att ”beteendevetenskaplig kunskap är 

viktig i alla delar av arbetslivet” och det kan ”gälla så vitt skilda områden som skola, vård och 

omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö”. Enligt 

informationen om ”arbete” syftar programmet till att ”du efter avslutad utbildning skall kunna 

arbeta med individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens 
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både inom den privata och offentliga sektorn” och dessutom ” innehar du som genomgått 

kandidatprogrammet särskild kompetens vad gäller utvärdering”. (www.selma.uu.se 2008-05-

03) 

 På Örebro universitets hemsida står att ”Utbildningen leder till olika typer av arbete, 

beroende på vilket huvudområde du väljer. Efter utbildningen förväntas du kunna undersöka 

samhällsproblem på ett vetenskapligt sätt. Programmet ger dig arbete inom offentlig sektor 

men även den privata sektorn behöver planerare, handläggare eller utredare som har samhälls- 

och beteendevetenskaplig utbildning.” (www.oru.se 2008-05-03) 

 Texten hämtad från Mittuniversitetet påstår att ”kunskaper inom pedagogik och 

psykologi efterfrågas idag inom stort sett alla yrkesområden” och inriktningen ”med 

utgångspunkt i breda kunskaper inom det humanvetenskapliga ämnesområdet” syftar till ”att 

förebereda för att kunna leda förändringsarbete i privat och offentlig sektor”. Den 

datavetenskapliga inriktningen innehåller även kurser i verksamhetsutveckling och ”syftar till 

att man till exempel ska kunna arbeta med beställningar och företräda användare i 

utvecklingsprojekt”. Vidare påstår texten att ”efterfrågan på kompetens inom 

beteendevetenskap i kombination med datavetenskap eller humanvetenskap blir alltmer vanlig 

inom praktiskt taget alla samhällssektorer och yrkesområden, såväl inom privat som offentlig 

sektor”. Texten fortsätter med att ”detta gäller inte enbart verksamheter där 

beteendevetenskapen sedan länge finns etablerad, som i till exempel skola, barnomsorg och 

sjukvård, utan även inom tekniska och ekonomiska yrkesområden”. Texten ger förslag på 

tänkbara arbetsuppgifter som ”arbete med utveckling av programvaror ur användarsynpunkt, 

olika typer av personalfrågor, utredningsarbeten, intern- och vidareutbildning med mera”. Det 

framkommer inga skillnader mellan beskrivningarna från 2005 och från 2008 när det gäller 

denna fråga. (www.miun.se 2008-05-03 och 2005-12-03) 

 Programmet på Umeå universitet ”förbereder dig för beteendevetenskapligt orienterat 

utrednings- planerings- och utvecklingsarbete och ger därför en god grund för 

yrkesverksamhet inom privat eller offentlig sektor såväl som inom forskning”. ”Utbildningen 

förbereder för arbete i verksamheter där kunskaper om teknikbaserade förändringsprocesser är 

viktiga.” Några exempel på vad man kan arbeta med är ”planering av informationsteknikens 

användning med hänsyn till människans, gruppens och organisationens förutsättningar” eller 

så kan det ”handla om att leda projekt, planera utbildningar och genomföra utredningar”. 

(www.umu.se 2005-12-02) 

 Informationen om beteendevetenskapliga mätningar påstår att ”i dagens samhälle är 

olika typer av mätningar vanliga” och ”sker i skolan, på arbetsplatsen, inom sjukvården, i 
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idrottsliga eller i andra sammanhang”. Det handlar vanligtvis ”om enkäter, prov och tester 

men även intervjuer och olika former av bedömningar av såväl beteenden som teoretiska och 

praktiska kunskaper är vanligt förekommande”. (www.umu.se 2005-12-02) 

Finns det kopplingar till arbetslivet under utbildningen? 

I informationen från Mälardalens högskola står att till programmet ”finns en stor grupp 

referenspersoner från arbetslivet anknuten” och under ”det andra året erbjuds du en sådan 

referensperson”. ”Denne kommer sedan att fungera som en diskussionspartner under resten av 

din studietid.” ”Tillsammans med referenspersonen kan du diskutera beteendevetarens roll i 

arbetslivet och vilka kurser du skall välja till din utbildningsprofil.” ”Ibland skriver man som 

student också projektarbeten eller uppsatser med anknytning till referenspersonens 

arbetsområde.” ”Efter programmet kan du söka en kurs där du får praktisera 

beteendevetenskapligt arbete.” Kursen är arbetslivsorienterad och du får vistas på en 

arbetsplats och ”praktisera samhälls- och beteendevetenskapligt arbete”. I informationen från 

2005 framgår att det finns tre inriktningar på de arbetsplatsförlagda studierna och de är: 

organisationsutveckling, psykosocial arbetsmiljö eller professionella möten. På kursen ska de 

studerande ”producera ett dokument med relevans för den praktiska samhälls- och 

beteendevetenskapliga situationen på arbetsplatsen”. (www.mdh.se 2005-12-19) 

Undertecknad har inte lyckats finna någon kursplan för 2008.  

 Under rubriken studentmedverkan står i utbildningsplanen att ”studentrepresentanter 

medverkar regelbundet i programmets branschråd” bland annat. (www.mdh.se 2008-05-03) 

Enligt 2005 års information finns det möjlighet att ”erhålla en referensperson” på samma sätt 

som nu men det fanns ingen möjlighet till arbetsplatsförlagda studier som det gör nu 

(www.mdh.se 2005-12-19) 

 Det framgår inte i texten att programmen på Uppsala och Örebro universitet har någon 

specifik koppling till arbetslivet. (www.selma.uu.se 2008-05-03, www.oru.se 2008-05-03) 

 Enligt utbildningsplanen från Mittuniversitetet är fältstudier ”viktiga inslag under 

utbildningen och ger tillsammans med uppsatsarbeten tillfälle att fördjupa sig inom aktuella 

och relevanta problemområden” och fältstudierna ”syftar till att utgöra en brygga mellan teori 

och praktisk verksamhet”. Beskrivningarna från 2005 och från 2008 säger samma sak i denna 

fråga. (www.miun.se 2008-05-03 och 2005-12-03) 

 Enligt den tillgängliga informationen från Umeå universitet om programmet finner vi 

ingenting angående denna fråga. När det gäller beteendevetenskapliga mätningar finns det 

heller ingen tydlig koppling till denna fråga men det framgår att vid institutionen ”genomförs 
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för närvarande ett antal projekt med inriktning på de ovan nämnda frågeställningarna” och de 

ovan nämnda frågorna handlar om högskoleprovet och nationella kursprov i matematik. De 

nämner även att det genomförs ”forskning inriktad på körkortsprövning, antagning till högre 

utbildning, datorbaserade prov och andra generella mätteoretiska frågeställningar”. 

(www.umu.se 2005-12-02) 

 

Akademikerförbundet SSR anser att… 

Till sist ser vi efter vad Akademikerförbundet SSR säger om beteendevetare på sin hemsida 

samt gör en mer utförlig argumentationsanalys på deras folder ”Policy för beteendevetare” 

från 2007.  

 Bland de sju alternativen under fliken som kallas profession på hemsidan finns 

beteendevetare med och där står bland annat att beteendevetare ”är en nygammal grupp som 

utökas varje år med nya utbildningsmöjligheter” och att ”titeln beteendevetare är svårbestämd 

då den dels hänvisar till ett större forskningsområde, beteendevetenskap, dels till specifika 

utbildningar, beteendevetenskapliga program”. Det står även att beteendevetare inte heller är 

”ett befäst begrepp på den svenska arbetsmarknaden och titeln används till att särskilja 

arbetsuppgifter snarare än att definiera en särskild kompetens”. De skriver också att många 

beteendevetare ”upplever idag ett identitetslöst tillstånd på arbetsmarknaden och efterfrågar 

bättre anpassning hos arbetsförmedlare och arbetsgivare”. Om utbildningen står bland annat 

att ”den är metodinriktad och ger en bred grund inför kommande arbetsliv” och att det inte går 

att ge ”en allmän bild av vad en beteendevetares kunskapsområden består av utan den bestäms 

utifrån varje beteendevetares egen utbildning och erfarenhet”. De ger lite exempel på var man 

återfinner beteendevetare på arbetsmarknaden och skriver även att beteendevetare ”som 

yrkeskategori fyller en funktion inom samtliga branscher och organisationer med sin kunskap 

om det humana kapitalet”. Om framtidsutsikterna skriver de att den offentliga sektorns 

expansion och de kommande årens pensionsavgångar ”kan också leda till att beteendevetare i 

stor utsträckning kommer att ersätta andra yrkesgrupper, till exempel socionomer, framförallt 

i den offentliga sektorn inom omsorg, behandling och rehabilitering”. (www.akademssr.se 

2008-04-29).  

 ”Akademikerförbundet SSR anordnar lokala träffar kring aktuella professionsfrågor. Vi 

genomför varje år den rikstäckande profilkonferensen Beteendevetardagarna. Förbundets 

referensgrupp bestående av yrkesverksamma beteendevetare bevakar arbetet med 

professionsfrågorna.” 
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 ”Beteendevetarna behöver stöd i sitt förhållningssätt till de etiska dilemman och etiska 

överväganden som aktualiseras i arbetet. Akademikerförbundet SSR har antagit etiska koder 

för kvalificerat personalarbete, för socialt arbete, för ekonomer inom den offentliga sektorn 

och inom ideella organisationer. Dessa etiska koder ger stöd även inom beteendevetarnas 

arbetsfält. Det är viktigt för Akademikerförbundet SSR att beteendevetarnas behov av etiskt 

stöd ska tillgodoses på bästa sätt. Vi bevakar behovet av utökat stöd för att stimulera det 

etiska samtalet och ge nödvändiga riktlinjer.”  

 Texten i foldern ”Policy för beteendevetare” börjar med att berätta att den är förbundets 

”policyskrift kring beteendevetarnas utbildning, kompetens och ställning på 

arbetsmarknaden” samt att de ”lägger stor vikt vid att delta i det fortsatta arbetet med 

beteendevetarnas professionsfrågor liksom det fortsatta arbetet med att profilera och 

marknadsföra yrkesgruppen”. En anledning till detta är enligt texten att ”beteendevetarna är 

en av de snabbast växande grupperna på arbetsmarknaden och inom förbundet” och det 

tillkommer nya ”beteendevetarutbildningar med olika inriktningar” varje år. Dessutom är 

Akademikerförbundet SSR enligt texten ”det största fackförbundet för beteendevetare”.  

 De gör en rad påståenden under rubriken ”Akademikerförbundet SSR anser att” som 

förekommer efter varje avsnitt. De anser alltså följande (Påståenden = P, Argument = A):  

 

P1 ”att beteendevetare är en egen profession med olika huvudinriktningar”  

P1A1 ”För att kunna kalla sig beteendevetare ska man ha en fil.kand.- eller en 

magisterexamen med något av huvudämnena pedagogik, psykologi eller sociologi.”  

P1A2 ”Specialinriktningen kan sedan vara mot allt från social omsorg eller arbetsvetenskap 

till samhällsvetenskapliga ämnen, IT eller olika sociologiska inriktningar.” 

P1A3 ”Men beteendevetare kan också ha genomgått olika typer av program med 

beteendevetenskaplig inriktning eller själva ha satt samman sin utbildning.”  

P1A4 ”Spännvidden i beteendevetarnas kunskap har ökat. Men det finns en kärna i 

kunskapen, något som är gemensamt för beteendevetarna, nämligen en bredd, en förmåga till 

kritiskt tänkande, en kunskap om mänskligt beteende och om organisation.” 

P1A5 ”Våra beteendevetarmedlemmar återfinns idag främst inom fyra huvudområden, 

personalområdet, kvalificerat utredningsarbete, olika typer av behandlingsarbete samt 

hälsoområdet.”  

 
P2 att det råder ”oklarhet kring beteendevetarbegreppet”  

P2A1 ”Beteendevetarnas utbildningsbakgrund ser väldigt olika ut.”  
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P2A2 ”Begreppet beteendevetare används ibland av yrkesgrupper med annan utbildning. 

Psykologer, socionomer och personalvetare beskrivs också som beteendevetare i vissa 

sammanhang.”  

P2A3 ”att utbildningsanordnarna på ett tidigt stadium behöver informera och vägleda 

studenter kring deras kommande arbetsmarknad.”  

P2A4”att den enskilde beteendevetaren bör tydliggöra sin specialisering, då utbildningarna 

ännu inte är så kända och då beteendevetarna ofta konkurrerar med andra utbildningar om 

jobben”.  

P2A5 ”Som beteendevetare måste man ändå ofta skapa sin egen arbetsmarknad i konkurrens 

med andra yrkesgrupper, detta för att utbildningarna fortfarande är tämligen okända i 

arbetslivet.” 

 

P3 ”att studiernas koppling till arbetslivet behöver stärkas”  

P3A1 ”att arbetsmarknadens kunskap om beteendevetarkompetensen behöver stärkas” 

P3A2 ”Att synliggöra grunden i beteendevetarkompetensen är en viktig uppgift för förbundet 

och för våra medlemmar, beteendevetarna.”  

P3A4 ”att utbildningsanordnarna måste marknadsföra sina utbildningar bättre gentemot 

arbetsgivarna”  

P3A5 ”Idag startar universitet och högskolor flera nya beteendevetarutbildningar med oklar 

koppling till arbetsmarknaden och utan att marknadsföra dem externt eller tydliggöra för 

studenterna vart de kan leda. Detta är en mycket olycklig utveckling som vi vill motverka.” 

P3A6 ”Flertalet utbildningar är tämligen okända för arbetsgivarna och dessutom nytillskapade 

och av generalistkaraktär.”  

 

P4 Förbundet vill även ”hjälpa till att muta in de arbetsområden där det är självklart 

och tydligt att beteendevetarkompetensen är den bästa”.  

P4A1 ”Arbetet ska ske i samverkan med våra medlemmar, utbildningsanordnarna och 

arbetsgivarna.”   

P4A2 ”Beteendevetarnas kompetens passar till exempel utmärkt för arbete med behandling, 

motivation och inom företagshälsovård. Områden där socionomkompetensen tidigare varit 

vanligast förekommande.” 

P4A3 ”Många beteendevetare arbetar också med personalfrågor, organisationsutveckling, 

rehabilitering och hälsofrågor.” 
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P4A4 ”Kvalificerat utredningsarbete är en annan typisk beteendevetaruppgift och många 

beteendevetare är chefer.” 

P4A5 ”Egenföretagare med beteendevetarbakgrund är en växande grupp.”  

P4A6 ”Behovet av beteendevetarnas breda kunskap och förmåga att kunna arbeta med såväl 

övergripande utredningar som med mänskliga beteenden sätts allt mer i fokus.” 

P4A7 ”Beteendevetarna är ofta ensamma på arbetsplatsen med sin utbildning och med sina 

arbetsuppgifter.” 

P4A8 ”Dessutom jobbar de ofta i team med kolleger med annan utbildning.” 

P4A9 ”Därför är det extra viktigt med kompetensutveckling, egna nätverk och annan 

uppbackning utifrån den egna professionen.”  

 

Vi har nu gått igenom det omfattande material av texter som vi valde ut efter kartläggningen 

och redovisat resultatet av analysen. Vi har systematiskt gått igenom materialet från 

hemsidorna och sammanställt de påståenden vi funnit om beteendevetare. Vi valde att göra en 

mer utförlig argumentationsanalys på Akademikerförbundet SSR’s policyskrift för 

beteendevetare där vi plockat ut de påståenden som kan tänkas stödja argumenten. Vi går nu 

vidare med utgångspunkt i vårt resultat och ser hur det förhåller sig till professionsteorierna. 

 

DISKUSSION 

Vi börjar med att reflektera kring vilka av de för traditionella professioner karakteristiska 

egenskaper beteendevetare kan tänkas ha. Vi går igenom kriterierna en efter en i den ordning 

Brante tagit upp dem. Här kan vi dock passa på att återigen betona att detta inte är någon 

rangordning över vilka kriterier som är mest betydelsefulla. Sedan funderar vi över vilka 

tecken vi ser som tyder på att beteendevetare tillhör de olika typerna i Brantes teori och om de 

kanske kan ses som mer självklart tillhörande någon av typerna. Vi diskuterar även huruvida 

beteendevetare kan sägas vara orienterade mot altruism eller nytta och hur deras strategier för 

att göra anspråk på, stänga och monopolisera vissa positioner i samhället och på 

arbetsmarknaden ser ut utifrån Hellbergs indelning i L- och T-professioner. Till sist ägnar vi 

oss åt några avslutande reflektioner.  

 

Kriteriet: Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

Det råder ingen tvekan om att beteendevetare har teoretiska kunskaper men hur dessa 

kunskaper kan användas verkar inte vara lika självklart. Enligt Mälardalens högskolas 
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information på hemsidan har examinationer och undervisning anpassats och ”genom kritiskt 

tänkande, reflekterande, kunskapsproducerande arbeten, fördjupningsmoment och metodiska 

övningar, i kombination med projektarbete, muntliga och skriftliga presentationer samt 

kommunikationsövningar, läggs grunden till både anställningsbarhet och fortsatta avancerade 

studier inom området”. Enligt Uppsala universitet är beteendevetenskaplig kunskap viktig i 

alla delar i arbetslivet och deras utbildning ger dessutom en tillämpning inom området 

utvärdering. Mittuniversitetets inriktningar ger kunskaper i ämnen som är ”användbara i 

arbete med människor” samt inom områden där människan/teknikanvändaren står i fokus eller 

inom verksamhetsutveckling. Umeå universitets utbildning sägs bland annat ge god förmåga 

att planera och leda förändringsprocesser.  

 Allt detta låter bra och imponerande men om vi utgår från Brantes uppfattning att 

formell utbildning och examination inte ska överbetonas i definitionen av professioner 

eftersom många professionella förvärvar en stor del av sina yrkeskunskaper på annat sätt, 

”inte minst efter den formella utbildningen” i själva praktiken eller genom vidareutbildning i 

företagen så kan vi fundera över vilka färdigheter man egentligen tillägnar sig i högskolan 

förutom att lära sig skriva tentor och uppsatser? Även Dellgran och Höjer diskuterar den så 

kallade ”abstraktionsaspekten” som innebär att vetenskapliga kunskaper är generaliserbara 

och att det kan utgöra problem för individen att ”översätta och applicera denna på just det 

enskilda fallet”.  

 Akademikerförbundet SSR skriver som vi sett på sin hemsida att det inte går att ge en 

allmän bild av vad en beteendevetares kunskapsområden består av utan den bestäms utifrån 

varje beteendevetares egen utbildning och erfarenhet. Trots att de framhåller att spännvidden i 

beteendevetarnas kunskap har ökat vill de understryka att ”det finns en kärna i kunskapen, 

något som är gemensamt för beteendevetarna, nämligen en bredd, en förmåga till kritiskt 

tänkande, en kunskap om mänskligt beteende och om organisation”.  

 Beteendevetare har teoretiska kunskaper men hur kan vi göra för att ta reda på om de 

färdigheter de använder i sin yrkesroll inom så vitt skilda områden som nämnts i 

kartläggningen är grundade i den beteendevetenskapliga kunskapen? Det kanske är just det att 

det inte är möjligt att avgränsa det beteendevetenskapliga området på det sätt som definitioner 

av professioner kräver som är problemet. Det finns trots allt förutsättningar för beteendevetare 

att använda färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap i sin yrkesroll.  
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Kriteriet: Utbildning och träning i dessa (teoretiskt grundade) färdigheter  

Utbildningarna erbjuder teoretiska kunskaper men ger inga direkta tillfällen att öva upp 

praktiska färdigheter inom det beteendevetenskapliga området. Två av högskolorna har dock 

en viss koppling mellan teori och praktik. På Mälardalens högskola erbjuds du som nämnts 

ditt andra studieår en referensperson som du kan diskutera med om beteendevetarens roll i 

arbetslivet och vilka kurser du skall välja till din utbildningsprofil. Efter programmet kan du 

söka en kurs som är arbetslivsorienterad där du får tillfälle att vistas på en arbetsplats och 

”praktisera samhälls- och beteendevetenskapligt arbete”. På kursen ska de studerande 

”producera ett dokument med relevans för den praktiska samhälls- och beteendevetenskapliga 

situationen på arbetsplatsen” och de tre inriktningarna är organisationsutveckling, psykosocial 

arbetsmiljö eller professionella möten. Mittuniversitetet betonar på sin hemsida att fältstudier 

är viktiga inslag i utbildningen och de ”syftar till att utgöra en brygga mellan teori och 

praktisk verksamhet”.  

 Akademikerförbundet SSR kritiserar att högskolor och universitet startar ”flera nya 

beteendevetarutbildningar med oklar koppling till arbetsmarknaden och utan att marknadsföra 

dem externt eller tydliggöra för studenterna vart de kan leda”. Detta kriteriet verkar därmed 

inte uppfyllas ur ett traditionellt professionsteoretiskt perspektiv.  

 

Kriteriet: Professionellas kompetens garanteras genom examina 

Akademikerförbundet SSR slår fast i sin policyskrift att man ska ha en fil.kand. eller 

magisterexamen med något av huvudämnena pedagogik, psykologi eller sociologi för att 

kunna kalla sig beteendevetare. Samtliga program i vår undersökning leder till en filosofie 

kandidat- eller magisterexamen som kan innebära att ”du utvecklar ett professionellt 

förhållningssätt till företeelser och problem där människor är involverade” samt att ”i din 

yrkesroll kommer du att kunna reflektera, förstå sammanhang, tillföra perspektiv och arbeta 

metodiskt”. Mälardalens högskola skriver på hemsidan att ”beteendevetare är framförallt en 

utbildningstitel men den har gradvis vunnit allt större erkännande i arbetslivet”. De menar att 

begreppet idag används i platsannonser och att det finns ett mindre antal yrken där yrkestiteln 

är just beteendevetare.  

 Att de som kallar sig beteendevetare har en examen är närmast en självklarhet. Det finns 

dock inget som kallas beteendevetarexamen utan det är en kandidat eller magisterexamen i ett 

beteendevetenskapligt ämne det handlar om. Akademikerförbundet SSR skriver att ”titeln 

beteendevetare är svårbestämd då den dels hänvisar till ett större forskningsområde, 

beteendevetenskap, dels till specifika utbildningar, beteendevetenskapliga program”. De 
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skriver även att beteendevetare inte heller är ”ett befäst begrepp på den svenska 

arbetsmarknaden och titeln används till att särskilja arbetsuppgifter snarare än att definiera en 

särskild kompetens”. Dessutom står det att läsa på hemsidan att begreppet beteendevetare 

ibland används av yrkesgrupper med annan utbildning. Psykologer, socionomer och 

personalvetare beskrivs också som beteendevetare i vissa sammanhang. Vi kan därmed 

konstatera att det råder oklarhet kring beteendevetarbegreppet men även att de som kallar sig 

beteendevetare garanterat har en examen av något slag.  

 

Kriteriet: En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

I foldern från Akademikerförbundet SSR står att ”beteendevetarna behöver stöd i sitt 

förhållningssätt till de etiska dilemman och etiska överväganden som aktualiseras i arbetet”. 

Akademikerförbundet SSR har antagit etiska koder för kvalificerat personalarbete, för socialt 

arbete, för ekonomer inom den offentliga sektorn och inom ideella organisationer. Dessa 

etiska koder ger stöd även inom beteendevetarnas arbetsfält. Det är viktigt för 

Akademikerförbundet SSR att beteendevetarnas behov av etiskt stöd ska tillgodoses på bästa 

sätt. De bevakar behovet av utökat stöd för att stimulera det etiska samtalet och ge 

nödvändiga riktlinjer. 

 Enligt skolornas lärandemål när det gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska 

man för att få en examen visa förmåga att genomföra etiska värderingar och bedömningar på 

individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå med relevans för beteendevetenskapliga 

sammanhang och aspekter. Studenten ska även visa insikt om vilken roll 

beteendevetenskapliga kunskaper spelar i samhället och även förstå hur sådan kunskap kan 

tillämpas på ett ansvarsfullt sätt inom det beteendevetenskapliga forsknings- och 

arbetsområdet. I den vetenskapliga praktiken är etiska aspekter viktiga inslag som det ägnas 

tid åt i metodkurser och uppsatsarbeten. De som tagit en examen inom ett 

beteendevetenskapligt ämne bör vara medveten om Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistiskt- samhällsvetenskaplig forskning med krav på konfidentialitet, 

information, samtycke och nyttjande av empiriskt material.  

 Akademikerförbundet har tagit detta professionskriterium på allvar och tagit fram etiska 

koder för yrkesverksamma inom ovan nämnda verksamhetsområden. Utifrån vårt empiriska 

material kan vi sluta oss till att på individnivå finns det garanterat en medvetenhet om etisk 

problematik i förhållande till forskning samt tillgång till etiska koder för vissa 

verksamhetsområden. Om det finns en handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten kan vi 



 
 

54 

förmodligen inte säga så mycket om eftersom vi finner beteendevetare inom många olika 

områden som kanske kan tänkas ha olika krav på yrkesintegritet.  

 

Kriteriet: Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

Här kan vi kanske återigen nämna lärandemålet att studenten ska visa insikt om vilken roll 

beteendevetenskapliga kunskaper spelar i samhället och även förstå hur sådan kunskap kan 

tillämpas på ett ansvarsfullt sätt inom det beteendevetenskapliga forsknings- och 

arbetsområdet. Enligt målen ska studenten även visa kunskap om och förstå vikten av att bidra 

till hållbar utveckling i samhället inom det beteendevetenskapliga området. För övrigt kan vi 

utifrån vårt material se att det som beteendevetare är möjligt att inrikta sig mot områden där 

man förväntas utföra tjänster för det allmänna bästa. Programmet på Mälardalens högskola 

”ger dig kunskaper om människan som individ, i grupp och som samhällsvarelse vilka är 

relevanta för en mängd olika områden som familj, utbildning, arbetsliv och hälsa”. 

Mälardalens högskola skriver på hemsidan att beteendevetaren återfinns inom 

utbildningsväsendet på flera olika nivåer med olika pedagogiska uppgifter eller inom 

forskningen. Ofta arbetar de också i en direkt omvårdande funktion framförallt inom 

offentliga men också inom privata verksamheter.  

 Uppsala universitet skriver på hemsidan att ”beteendevetenskaplig kunskap är viktig i 

alla delar av arbetslivet” och det kan ”gälla så vitt skilda områden som skola, vård och 

omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö”.  

 Örebro universitet skriver på sin hemsida att du efter utbildningen förväntas kunna 

undersöka samhällsproblem på ett vetenskapligt sätt. ”Programmet ger dig arbete inom 

offentlig sektor men även den privata sektorn behöver planerare, handläggare eller utredare 

som har samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning.”  

 På Mittuniversitetets hemsida står att läsa att inriktningen ”med utgångspunkt i breda 

kunskaper inom det humanvetenskapliga ämnesområdet” syftar till ”att förebereda för att 

kunna leda förändringsarbete i privat och offentlig sektor”. Den datavetenskapliga 

inriktningen innehåller även kurser i verksamhetsutveckling och ”syftar till att man till 

exempel ska kunna arbeta med beställningar och företräda användare i utvecklingsprojekt”. 

Vidare påstår texten att ”efterfrågan på kompetens inom beteendevetenskap i kombination 

med datavetenskap eller humanvetenskap blir alltmer vanlig inom praktiskt taget alla 

samhällssektorer och yrkesområden, såväl inom privat som offentlig sektor”. Texten fortsätter 

med att ”detta gäller inte enbart verksamheter där beteendevetenskapen sedan länge finns 
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etablerad, som i till exempel skola, barnomsorg och sjukvård, utan även inom tekniska och 

ekonomiska yrkesområden”.  

 Utbildningen vid Umeå universitet förbereder enligt informationen på hemsidan för 

arbete i ”verksamheter där kunskaper om teknikbaserade förändringsprocesser är viktiga”. 

Några exempel på vad man kan arbeta med är ”planering av informationsteknikens 

användning med hänsyn till människans, gruppens och organisationens förutsättningar” eller 

så kan det ”handla om att leda projekt, planera utbildningar och genomföra utredningar”. Om 

vi ska tro informationen på Mittuniversitetets och Umeå universitets hemsidor kan vi 

misstänka att inriktningarna mot datavetenskap och IT-miljöer skulle kunna visa på att 

efterfrågan på beteendevetares kompetens även behövs inom Hellbergs så kallade 

nyttoorienterade T-professioner.  

 De olika aktörerna betonar verksamhetsområden inom den offentliga sektorn i något 

större utsträckning än inom den privata och om vi kopplar detta förhållande till Hellbergs 

typer kan vi se att det är något vanligare med en altruistisk orientering bland beteendevetare 

än med en nyttoorientering. Denna slutsats är dock inte baserad på någon statistik utan på att 

beteendevetare i detta material oftare nämns i förhållande till yrken som är förknippade med 

den offentliga sektorn. Vi kan dock dra slutsatsen att det är vanligt att yrkesverksamma 

beteendevetare i stor utsträckning utför tjänster för det allmänna bästa.  

 

Kriteriet: En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

Som vi sett i urvalsprocessen finns det inte en självklar organisation som organiserar 

yrkesverksamma beteendevetare utan ett antal fackförbund som beteendevetare kan bli 

medlem i. Akademikerförbundet SSR skiljer dock ut sig av den anledningen att de även ser 

sig som ett yrkesförbund som aktivt arbetar med att profilera de olika yrkesgrupperna 

socionomer, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och folkhälsovetare. 

Vi skulle därmed kunna klassa Akademikerförbundet SSR som en ”hybridorganisation” enligt 

Selanders definition där fackliga och professionella intressen blandas vilket enligt honom kan 

göra det svårt att få till stånd någon enhetlig, framgångsrik strategi eftersom projektet att 

professionalisera sig omfattar flera motstridiga tendenser. ”Professionell organisering handlar 

om att kontrollera ett kunskaps- och verksamhetsområde medan facklig organisering handlar 

om att nå förhandlingsstyrka gentemot arbetsgivaren.” Detta kriterium kan inte sägas vara 

uppfyllt ur ett traditionellt professionsteoretiskt perspektiv.  
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Kriteriet: Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma 

värderingar 

Bland de sju alternativen under fliken som kallas profession på hemsidan finns beteendevetare 

med och där står bland annat att beteendevetare ”är en nygammal grupp som utökas varje år 

med nya utbildningsmöjligheter” och att ”titeln beteendevetare är svårbestämd då den dels 

hänvisar till ett större forskningsområde, beteendevetenskap, dels till specifika utbildningar, 

beteendevetenskapliga program”. Det står även att beteendevetare inte heller är ”ett befäst 

begrepp på den svenska arbetsmarknaden och titeln används till att särskilja arbetsuppgifter 

snarare än att definiera en särskild kompetens”. De skriver också att många beteendevetare 

”upplever idag ett identitetslöst tillstånd på arbetsmarknaden och efterfrågar bättre anpassning 

hos arbetsförmedlare och arbetsgivare”. Om utbildningen står bland annat att ”den är 

metodinriktad och ger en bred grund inför kommande arbetsliv” och att det inte går att ge ”en 

allmän bild av vad en beteendevetares kunskapsområden består av utan den bestäms utifrån 

varje beteendevetares egen utbildning och erfarenhet”. De ger lite exempel på var man 

återfinner beteendevetare på arbetsmarknaden och skriver även att beteendevetare ”som 

yrkeskategori fyller en funktion inom samtliga branscher och organisationer med sin kunskap 

om det humana kapitalet”. 

 Utifrån detta kan vi se att det inte verkar finnas så goda förutsättningar för 

beteendevetare som grupp att utveckla en känsla av identitet. Akademikerförbundet SSR 

skriver rent av att beteendevetare upplever ett identitetslöst tillstånd på arbetsmarknaden. Det 

finns inget tydligt område att knyta an sin identitet till och arbetsförmedlingen och 

arbetsgivare verkar inte ha så stora kunskaper om beteendevetare. När det gäller frågan om 

gemensamma värderingar är det återigen lärandemålen vi har att utgå ifrån och de hänvisar 

bland annat till att den studerande ska visa förmåga att genomföra etiska värderingar men som 

sagt verkar detta bara finnas på individnivå och inom akademin men för övrigt finns inget 

område att knyta identitet och värderingar till.  

 

Kriteriet: Inom området för professionen finns det ett gemensamt språk, som endast 

delvis kan förstås av utanförstående 

Nu kommer återigen frågan om verksamhetsområde upp och det är tydligt att det inte finns ett 

område där ett sådant språk kan utvecklas. Undantaget kan tänkas vara inom akademin och ett 

akademiskt språk och beteendevetenskapliga termer kan väl sägas vara det beteendevetare har 

gemensamt. Akademikerförbundet SSR skriver dock att beteendevetarna ofta är ensamma på 

arbetsplatsen med sin utbildning och med sina arbetsuppgifter och de jobbar ofta i team med 
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kolleger med annan utbildning. ”Därför är det extra viktigt med kompetensutveckling, egna 

nätverk och annan uppbackning utifrån den egna professionen.” Akademikerförbundet SSR 

anordnar därför lokala träffar kring aktuella professionsfrågor och genomför varje år den 

”rikstäckande profilkonferensen Beteendevetardagarna”. Det verkar inte finnas förutsättningar 

för att utveckla ett gemensamt språk utifrån vårt material sett men Akademikerförbundet SSR 

gör försök att skapa förutsättningar med hjälp av dessa aktiviteter.  

 

Kriteriet: Professioner skapar nästa generation socialt genom selektionen av elever 

Vi har inte funnit något i vårt material som talar för att så skulle vara fallet. De enda krav som 

finns för att bli beteendevetare är behörighet till högskolan och att man tar sin examen. Det 

finns enligt vårt material ingen arbetsgivare som lägger sig i den frågan.  

 
Brantes fyra professionstyper 

Brantes teori bör alltså användas som ett komplement till traditionella teoretiska ansatser och 

inte som en ersättning. Precis som han skriver att läkare förekommer i samtliga typer kommer 

vi att finna beteendevetare inom dem alla. Detta har vi kunnat ana oss till i läsningen av de 

generella beskrivningarna av beteendevetarnas verksamhetsområde i resultatet. För att titta 

närmare på typerna vars utgångspunkt enligt Brante är ”villkoren för verksamheten” får vi 

försöka bestämma vilka verksamhetsområden vi ska titta på. Om vi till att börja med 

summerar de områden som omnämnts i vårt material kanske det blir möjligt att urskilja några 

av typerna.  

 Beteendevetare kan enligt högskolornas och universitetens information arbeta med 

individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens framförallt 

inom offentliga men också inom privata verksamheter.  

 De områden som vi kan urskilja i vårt material är familj, utbildning (inom 

utbildningsväsendet på flera olika nivåer med olika pedagogiska uppgifter samt med intern- 

och vidareutbildning), arbetsliv och hälsa, inom forskningen, inom vård och omsorg (ofta i en 

direkt omvårdande funktion), handel och reklam, underhållning och kommunikation, inom 

teknik och miljö samt inom ekonomiska yrkesområden.  

 De arbetsuppgifter som nämns är utvärderings- utrednings- planerings- och 

utvecklingsarbete samt handläggning, stöd och rådgivning, att leda förändringsarbete och 

projekt, företräda användare i utvecklingsprojekt samt arbeta i olika personalfunktioner.  

 Akademikerförbundet SSR skriver att deras beteendevetarmedlemmar återfinns främst 

inom fyra huvudområden: personalområdet, kvalificerat utredningsarbete, olika typer av 
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behandlingsarbete samt hälsoområdet. De menar att beteendevetarnas kompetens passar till 

exempel utmärkt för arbete med behandling, motivation och inom företagshälsovård. De 

nämner även organisationsutveckling och att många beteendevetare är chefer. Dessutom är 

egenföretagare med beteendevetarbakgrund en växande grupp enligt förbundets hemsida.  

 Efter denna sammanställning går vi vidare och tittar närmare på de fyra 

professionstyperna.  

 

De fria professionerna 

Denna typ av profession riktar sig enligt Brante mot marknaden generellt och kan jämföras 

med egenföretagare och entreprenörer. Utifrån ovanstående sammanställning kan vi se att det 

finns beteendevetarmedlemmar i Akademikerförbundet SSR som är privatpraktiserande och 

egenföretagare vilka utgör en växande grupp inom förbundet.  

 

Kapitalets professioner 

Denna typ av profession medför en fokusering på ökad lönsamhet genom innovationer och 

rationaliseringar. Hit skulle beteendevetare som arbetar med intern- och vidareutbildning, 

arbetsliv och hälsa, handel och reklam, underhållning och kommunikation, inom teknik och 

miljö samt inom ekonomiska yrkesområden kunna räknas. Deras arbetsuppgifter skulle kunna 

handla om utvärderings- planerings- och utvecklingsarbete samt om att leda förändringsarbete 

och projekt, företräda användare i utvecklingsprojekt samt arbeta i olika personalfunktioner. 

Akademikerförbundet SSR menar att beteendevetarnas kompetens passar utmärkt för arbete 

med behandling, motivation och inom företagshälsovård vilket vi även finner inom den 

privata sektorn.  

 

Akademiska professioner 

Den materiella basen inom denna typ består i en tjänst som lektor och inom denna typ 

återfinns man inom utbildningsväsendet och inom forskningen.  

 

Statens professioner 

Denna professionstyp utgörs framför allt av serviceorgan till allmänheten, kommuner och 

staten och det är offentliganställda som räknas hit. Hit hör alltså beteendevetare som arbetar 

med familj, utbildning arbetsliv och hälsa, inom vård och omsorg (ofta i en direkt 

omvårdande funktion) vars arbetsuppgifter är utvärdering, utredning, handläggning, stöd och 

rådgivning samt planerings- och utvecklingsarbete av behandlingsarbete samt hälsoområdet. 
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Även personalfrågor och organisationsutveckling förekommer inom offentlig sektor och här 

finner vi säkert även en och annan chef som är beteendevetare.  

 

Professionstyper som komplement till traditionell professionsforskning 

Brante menar att individerna inom en viss profession ofta arbetar i olika sociala sammanhang 

och är underställda olika materiella villkor. Därför behövs traditionell forskning som ägnat sig 

åt att studera vissa enskilda yrkesgruppers framväxt, gemensamma nämnare, ideologier och 

intressen kompletteras med en teori om professionstyper. Eftersom det utifrån vårt material 

tydligt framgår att det inte går att betrakta beteendevetare som en profession utifrån 

traditionella professionskriterier blir det svårt att undersöka och jämföra deras materiella 

villkor i förhållande till typerna i Brantes teori. Vi kan bara konstatera att 

Akademikerförbundet SSR har mycket att göra i ”det fortsatta arbetet med beteendevetarnas 

professionsfrågor”.  

 

Hellbergs L- och T-professioner 

Enligt Hellbergs idealtyper kan vi klassificera de flesta av beteendevetarnas områden och 

uppgifter som orienterade mot altruism. Beteendevetare har enligt vårt material generellt sett 

mer kunskaper om det levande (L-professioner) än om tingen (T-professioner) Det som inte 

stämmer in på beteendevetare i idealtypen för L-professioner är att de inte har en statlig 

legitimation samt att det inte finns en utbildning på högsta möjliga nivå. Beteendevetare har 

visserligen utbildning på högskolor och universitet men det finns som vi sett inte bara ett enda 

sätt att bli beteendevetare. De beteendevetare som inriktar sig mot datavetenskap och IT-

miljöer kan sägas ha mer orientering mot nytta men får nog ändå klassas som L-professioner 

med tendens åt T-typen då det trots allt är människan och användaren i fokus enligt 

utbildningsmaterialet. Sammanfattningsvis kan vi säga att det vi lärt oss om beteendevetare 

inte helt och fullt stämmer in på någon av idealtyperna. 

 

Avslutande reflektioner 

Med lite välvilja skulle vi efter denna genomgång kunna säga att beteendevetare uppfyller 

hälften av de krav som traditionella kriterierna ställer på professioner. Vi skulle dock även 

kunna kritisera professionsteorierna för att inte vara anpassade efter dagens arbetsmarknad. 

Det kanske behövs ett nytt professionsbegrepp som är anpassat efter dagens arbetsmarknads 

krav? Eller är det helt enkelt så att det är svårt att analysera just beteendevetare på grund av 
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att det inte är möjligt att betrakta dem som en profession? Om vi utgick från en stark 

definition i Selanders mening hade vi kanske kunnat välja ut ett område där beteendevetare 

verkar och titta på just dem för att se om de kan betraktas som en profession. Men vem tjänar 

på det? Akademikerförbundet SSR har anammat en svag definition av profession vilket de 

kanske är tvungna till om de ska kunna värva beteendevetare. Det enda kriteriet de har för 

medlemskap är att man minst har en kandidatexamen. Sen försöker de reda ut var gränserna 

går mellan deras medlemsgrupper vilket även Dellgran och Höjer berör i förhållande till 

socionomers strävan efter professionell status som de menar ”framtvingar ett tal om socialt 

arbete i mer enhetliga termer och ett behov av att identifiera dess specifika bas, domän och 

behov av kunskaper, vilket i stort sett är detsamma som att reda ut relationer till andra yrken 

och ämnen”. De menar att risken med ”alliansen mellan utbildningsparadigm och 

professionaliseringsprojekt” är att socialt arbete blir smalare som forskningsområde än vad 

det är i sin praxis. Detta är en risk som Dellgran och Höjer vill varna för. Strävanden efter 

professionalisering kan enligt dem beskrivas som ”ett säkerhetsprojekt vars syfte är att 

förstärka socionomernas professionella identitet” och de vill visa på att ett bejakande av 

osäkerheten inte nödvändigtvis behöver skapa otrygghet.  

 Detta är en intressant tanke om vi relaterar den till beteendevetarna som enligt 

Akademikerförbundet SSR upplever ett ”identitetslöst tillstånd” på arbetsmarknaden. En 

utgångspunkt i denna uppsats är som sagt att det råder en viss förvirring kring begreppet 

beteendevetare. Ett motiv kunde därmed sägas vara att synliggöra denna förvirring. Genom att 

kartlägga vad de olika aktörerna säger om beteendevetare har vi fått reda på att det finns en 

rik variation i alternativ på arbetsmarknaden för personer med en beteendevetenskaplig 

utbildning. Det finns dock främst hos Akademikerförbundet SSR en tendens att tala om 

beteendevetare som om de vore en profession vilket skulle kunna tänkas bidra till 

förvirringen. Det finns dock inte någon bestämd definition av vad en profession är vilket i 

princip skulle kunna göra det möjligt att ändå hävda att det går att se beteendevetare som en 

profession om man har välvilliga glasögon på sig. De förväntningar som till stor del finns 

underförstådda i vårt material men ibland även uttalas är att ”den enskilde beteendevetaren 

bör tydliggöra sin specialisering, då utbildningarna ännu inte är så kända och då 

beteendevetarna ofta konkurrerar med andra utbildningar om jobben”. Dessutom måste man 

som beteendevetare ändå ofta skapa sin egen arbetsmarknad i konkurrens med andra 

yrkesgrupper, detta för att utbildningarna fortfarande är tämligen okända i arbetslivet. Hur 

skulle man kunna bejaka osäkerheten som beteendevetare? Syftet med denna uppsats var att 

undersöka huruvida beteendevetarna kan sägas utgöra eller kanske vara på väg mot att bli en 
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profession och enligt vår undersökning kan vi sluta oss till att beteendevetare har en ganska 

lång väg kvar mot en profession sett ur ett professionsteoretiskt perspektiv.  

 Vi skulle även kunna fråga oss vad konsekvensen blir av att professionalisera 

beteendevetare? Ingelstam ställer frågan om en lärarprofessionalisering ”som betonar 

intressegemenskapen professionella lärare emellan starkare än andra intressen” verkligen 

ligger i samhällets, kunskapens och framstegets intresse? Han skriver att åsikten att läraryrket 

inte bör professionaliseras är sällsynt. ”Som nämnts kan detta delvis bero på det förment 

självklara att en professionell yrkesutövare helt enkelt anses betyda bättre yrkesutövare, vilket 

är felaktigt. Vilket som är bättre eller sämre beror givetvis på individen, men framför allt på 

yrkets och samhällsuppgiftens natur.” Att professionaliseringen går hand i hand med 

strävanden efter högre status och bättre ekonomiska förmåner är också omvittnat och att 

Akademikerförbundet SSR anser att deras medlemsgrupper förtjänar detta är rimligt och 

garanterat önskvärt från medlemmarnas synvinkel. Frågan är om professionalisering av 

medlemsgrupperna är att välja den bästa vägen? 

 Förhoppningsvis har detta arbete bidragit med att klargöra förvirringen kring begreppet 

beteendevetare vilket skulle kunna förenkla för både individen och organisationerna att tala 

om förutsättningar och möjligheter för dem. Utifrån vårt material betraktat har vi att göra med 

personer som själva tagit ansvar över sin utbildning och har breda abstrakta kunskaper och är 

flexibla när det handlar om både arbetsuppgifter och verksamhetsområde. Frågor man skulle 

kunna undersöka vidare är att undersöka om det finns en kärna i kunskapen, något som är 

gemensamt för beteendevetarna, som Akademikerförbundet SSR hävdar. Vad innebär denna 

bredd, förmåga till kritiskt tänkande, kunskap om mänskligt beteende och om organisation 

generellt? Vilken kunskap utvecklar man när man själv ansvarar för att profilera sin 

utbildning? Flexibilitet? Självständighet? Ansvar? Det skulle även vara intressant att studera 

Akademikerförbundet SSR’s strategier i dess strävan att professionalisera medlemsgrupperna.  
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KÄLLFÖRTECKNING  

http://www.ams.se 2005-11-22 Arbetsförmedlingen 
 
http://www.ne.se 2005-11-24 Nationalencyklopedin  
 
http://www.saco.se 2008-04-29 Saco Sveriges akademikers centralorganisation 
 
http://www.studera.nu 2008-05-01 Högskoleverkets portal i samarbete med VHS och 
Sveriges högskolor.  
 
http://www.tco.se 2008-04-30 TCO Tjänstemännens centralorganisation 
 
 
Fackförbund 
 
http://www.akademssr.se 2008-04-29 Akademikerförbundet SSR 
 
http://www.jusek.se 2008-04-29 Fackförbundet Jusek 
 
http://www.sktf.se 2008-04.30 Fackförbundet SKTF 
 
http://www.srat.se 2008-04-29 Fackförbundet SRAT 
 
http://www.st.org 2008-04-30 Fackförbundet ST 
 
http://www.unionen.se 2008-04-30 Fackförbundet Unionen 
 
http://www.tria.se 2008-04-30 Ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för 
studenter.  
 
 
Högskolor och universitet 
 
http://www.liu.se 2005-12-03 Linköpings universitet 
 
http://www.lu.se 2008-05-03 Lunds universitet 
 
http://www.miun.se 2005-12-03, 2008-05-03 Mittuniversitetet 
 
http://www.mdh.se 2005-12-19, 2008-05-03 Mälardalens högskola 
 
http://www.selma.uu.se 2008-05-03 Uppsala universitet 
 
http://www.umu.se 2005-12-02 Umeå universitet 
 
http://www.oru.se 2008-05-03 Örebro universitet  
 
 



 
 

63 

REFERENSER 

Ambjörnsson, Ronny. (1996) Mitt förnamn är Ronny,  
 
Bergström, Göran och Boréus, Kristina. (2000) Textens mening och makt – Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys, Lund: Studentlitteratur.  
 
Björkman, Eva och Ohlsson, Richard. (2000) Research på Internet, Stockholm: Liber. 
 
Brante, Thomas. (1987) ”Sociologiska föreställningar om professioner” i Bergryd Ulla (red.) 
Den sociologiska fantasin – teorier om samhället, Stockholm: Rabén & Sjögren.  
 
Brante, Thomas.  (1989) ”Professioners identitet och samhälleliga villkor” i Selander, Staffan 
(red.). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap – Professionaliseringens sociala grund, 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Brante, Thomas, Andersen, Heine och Korsnes, Olav. (1997) Sociologiskt Lexikon, 
Stockholm: Universitetsforlaget.  
 
Burrage, Michael och Torstendahl, Rolf (ed.). (1990) Professions in theory and history – 

Rethinking the Study of the Professions, London: SAGE Publications 
 
Dellgran, Peter och Höjer, Staffan. (2000) Kunskapsbildning, akademisering och 

professionalisering i socialt arbete, Göteborg: Kompendiet.  
 
Egidius, Henry. (1994) Psykologilexikon,  Stockholm: Natur och Kultur.  
 
Egidius, Henry. (2002)  Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Evertsson, Lars, (2002) Välfärdspolitik och kvinnoyrken – Organisation, välfärdsstat och 
professionaliseringens villkor. Umeå Universitet: Doktorsavhandling i Sociologi.  
 
Hellberg, Inga (1999) “Altruism and Utility – Two logics of professional action” i Hellberg, 
Inga, Saks, Mike och Benoit, Cecilia (ed.). Professional Identities in Transition – Cross-

cultural dimensions, Södertälje: Almqvist och Wiksell. 
 
Hellberg, Inga, Saks, Mike och Benoit, Cecilia (ed.). (1999) Professional Identities in 

Transition – Cross-cultural dimensions, Södertälje: Almqvist och Wiksell. 
 
Hellspong, Lennart. (2001) Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur. 
 
Häger, Björn och Strömblad, Anna. (1997) Internet – en handbok för faktasökare, Stockholm: 
Sveriges Radios förlag. 
 
Ingelstam, Lars. (2004) Kampen om kunskapen, Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 
 
Leth, Göran och Thurén, Torsten. (2000) Källkritik för Internet, Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt försvar, rapport 177.  
 



 
 

64 

Liedman, Sven-Eric. (2004) Ett oändligt äventyr – om människans kunskaper, Albert 
Bonniers Förlag.  
 
Lund, Carina. (2005) Akademi’a Ett reviderat kontrakt – en sociologisk studie av den 

samhällsvetenskapliga professionens utveckling över tid. Växjö universitet: 
Licentiatavhandling i Sociologi.  
 
Lundström , Lena och Andersson, Monica (2005) Högskolestudenters tillit till 

högskoleutbildning – ämnesområde påverkar, C-uppsats i Sociologi (nr 291) vid Mälardalens 
högskola, Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap ISB.  
 
Selander, Staffan (red.). (1989) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap – 

Professionaliseringens sociala grund, Lund: Studentlitteratur.  
 
Selander, Staffan, (1989) ”Förvetenskapligande av yrken och professionaliserigsstrategier” i 
Selander, Staffan (red.). Kampen om yrkesutövning, status och kunskap – 

Professionaliseringens sociala grund, Lund: Studentlitteratur. 
 
Torstendahl, Rolf och Burrage, Michael, (1990) The formation of professions – Knowledge, 

State and Strategy, London: SAGE Publications.  
 
Wide, Sverre. (2005) Människans mått – om statistik, sociologi och världen som socialt vara, 
Stockholm, Brutus Östlings Bokförlag Symposium.  
 


