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Om socionomutbildningar, forskarutbildningar 

och avhandlingar i socialt arbete 1980-2012  

 

Den här rapporten innehåller en sammanställning av samtliga avhandlingar som 

skrivits inom ämnet socialt arbete i Sverige sedan ämnet etablerades som ett 

akademiskt ämne Avhandlingarnas innehåll och utvecklandet av socialt arbete som 

en vetenskaplig disciplin har vid flera tillfällen granskats och blivit föremål för 

vetenskapliga diskussioner (Brunnberg, & Larsson Sjöberg, 2004; Brunnberg, & 

Larsson Sjöberg, 2008; Dellgran & Höjer, 1999; Dellgran & Höjer 2000a; Dellgran 

& Höjer 2000b; Dellgran & Höjer, 2012; Nygren, 1992; Nygren, 2000; Svärd, 2007). 

I den kommande texten görs ingen förnyad analys av avhandlingarnas innehåll. 

Kartläggningen och förteckningen över vilka avhandlingar som skrivits inom ämnet 

socialt arbete är trots detta en viktig del av syftet med rapporten. Jag hoppas att 

förteckningen kommer att vara till glädje för de som vill forska eller skriva uppsatser 

inom ämnet. Den inledande texten är en kort beskrivning av den kontext i vilken 

avhandlingarna författats. Bakgrunden visar på en process där det skett och 

fortfarande sker många förändringar. En reflektion över utvecklingen görs i 

rapporten utifrån ett genusperspektiv. 

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen (1992:1434) tillhandahålla 

utbildning och forskning av hög kvalitet. Undervisningen måste förankras i aktuell 

forskning om studenters lärande och vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och 

på beprövad erfarenhet. Detta är enligt Högskoleverket en kvalitetsaspekt som skiljer 

högskoleutbildning från annan utbildning (Högskoleverkets rapportserie, 2009:25 R). 

I den vetenskapliga grund som finns inom ämnet socialt arbete är de avhandlingar 

som skrivits inom ämnet en viktig del.  

     Den första avhandlingen inom ämnet kom 1980 och handlade om barnavård-

slagstiftningens roll i socialt förändringsarbete och särskilt om barns rätt (Krantz, 

1980:1). Det är skriven på ett tema som fortfarande 2013 ett mycket aktuellt tema. 

Sammanlagt 319 avhandlingar i socialt arbete har skrivits fram till och med 

december 2012 vid svenska universitet och högskolor (se bilaga 1). De har skrivits 

vid Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, Lunds 

universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå 

universitet, och Örebro universitet 

Sammanlagt har det under 1980-2012 även författats 50 licentiatavhandlingar (se 

bilaga 2). De universitet där det skrivits flest licentiatavhandlingar är Göteborgs 

universitet och Linnéuniversitetet. Förteckningen av licentiatavhandlingar är helt 

nyupprättad och jag vill på det här sättet ge viss reservation för att jag kan ha missat 

någon. 
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På Högskolan i Gävle, Karlstads universitet, Linköpings universitet och 

Mälardalens högskola har forskarutbildning inom ämnet socialt arbete nyligen 

inrättats eller är på väg att etableras, så ingen doktorand har på de platserna ännu 

hunnit disputera inom ämnet. Det finns även flera avhandlingar som skrivits inom 

andra vetenskapliga discipliner om det sociala arbetets praktik. De senare ingår inte i 

den sammanställning som finns i slutet av rapporten. 

 

Socionomutbildningar 

Den 1 januari 2013 finns det 16 universitet/högskolor som bedriver 

socionomutbildningar och undervisning i socialt arbete. Lika många 

socionomutbildningar fanns det även 2009, men inte på exakt samma 

utbildningsorter eller i samma organisationsformer. Nya har kommit till, 

sammanslagningar har skett och program har lagts ner. De som har kommit till är 

Mälardalens högskola och högskolan i Dalarna. Den utbildning som lagts ner är på 

Högskolan i Kristianstad och den sammanslagning som skett är mellan Växjö 

universitet och Högskolan i Kalmar till det som sedan 1 januari 2010 heter 

Linnéuniversitetet.  

Den 1 januari 2013 bedrivs socionomutbildning vid Ersta Sköndal högskola, 

Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i 

Jönköping, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö 

högskola, Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms 

universitet, Umeå universitet, Universitetet i Linköping och Örebro Universitet.  

Den genomgång som gjordes 2009 av Högskoleverket visade att de flesta 

socionom-utbildningarna hade socialt arbete som sitt huvudområde (Högskoleverkets 

rapportserie 2009:36 R). Det fanns dock några socionomutbildningar som hade valt 

ett annat huvudområde. Det var Uppsala universitet som hade sociologi som huvud-

område, Karlstads universitet som hade social omsorgsvetenskap som huvudområde och 

Högskolan i Gävle som hade två inriktningar med sociologi som huvudområde och en 

tredje med socialt arbete. De socionomutbildningar som kommit till efter 2009 - 

Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna - har båda socialt arbete som 

huvudområde, Gävle högskola, Karlstad universitet och Uppsala universitet har övergått 

till att ha socialt arbete som huvudområde. Så nu finns socialt arbete som huvudområde 

för alla socionomutbildningarna i Sverige. 

 

Etablering av forskarutbildning i socialt arbete 

Alla universitet har rätt att bedriva forskarutbildning och alltså utfärda 

doktorsexamen i socialt arbete. Högskolorna har inte någon generell rätt att 

bedriva forskarutbildning inom de områden som man bedriver grundutbildning. 

Tidigare kunde högskolor ansöka hos regeringen om att få ett av fyra breda 
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vetenskapsområden och därmed tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom 

hela det aktuella vetenskapsområdet. Vetenskapsområde som grund för 

examensrätt på forskarnivå har upphört att gälla. Sedan 1 januari 2010 kan 

Högskolorna ansöka hos Högskoleverket om tillstånd för att bedriva 

forskarutbildning inom ett smalare område. Det området kan högskolan själv 

definiera och det kan omfatta ett eller flera forskarutbildningsämnen. Ett område 

uppfattas som mer tydligt avgränsat än vad ett ”vetenskapsområde” var. Den 

bakomliggande tanken bakom förändringen är dels att förbättra kvalitetsnivån på 

forskarutbildningen och dels att även mindre högskolor med hög kvalitet ska 

kunna ge forskarutbildning (Doktorandhandboken, 2012).  
 

Forskarutbildning i social arbete vid universitet 

Forskarutbildning i socialt arbete bedrivs vid Göteborgs universitet, Lunds 

universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet samt sedan flera år tillbaka 

även vid Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro Universitet. De här sju 

universiteten har haft doktorander som hunnit disputera.  

Karlstad universitet och Linköpings universitet är ytterligare två universitet 

som startat forskarutbildning i socialt arbete, men där har ännu ingen doktorand 

hunnit disputera, Karlstads universitet har tidigare haft en variant på 

forskarutbildning som varit i sociologi med inriktning mot social omsorg. Endast 

en doktorand har antagits inom den inriktningen och hon disputerade 2012
1
. 

Linköping universitet startade forskarutbildningen inom socialt arbete 2011. 

Uppsala universitet har inte någon forskarutbildning i socialt arbete, men 

planerar att inrätta det om tre år. 

Forskarutbildning i socialt arbete vid en högskola med ett 

vetenskapsområde 

Humaniora-samhällsvetenskap är ett vetenskapsområde som Högskolan i 

Jönköping har haft rätt att ge forskarutbildning inom. I det vetenskapsområdet 

ingick rätten att bedriva forskarutbildning i ämnet socialt arbete. Sedan år 2012 

har Högskolan i Jönköping rätten att bedriva forskarutbildning inom området 

humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, utom i statsvetenskap 

Forskarutbildning inom ett område  

Sedan 1 januari 2010 har högskolor möjlighet att bedriva forskarutbildning och ge 

doktorsexamen efter att ha fått tillstånd från Högskoleverket. Det kan ske inom 

ett smalare område, där högskolan har särskilt goda förutsättningar. Högskolan 

bestämmer själv vilket område de vill ansöka om tillstånd för. I forskar-

                                                 

 
1
 Grönberg Eskel, Marit (2012). Från totala institutioner till institutionaliserat 

omhändertagande. 
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utbildningen inom ett område kan flera forskarutbildningsämnen ingå. Det var 

inget av de första tillstånden som berörde områden socialt arbete var engagerad i. 

Tillstånd för nya forskarutbildningsområden som berör socialt arbete beviljades 2011 

för Mälardalens högskola, Malmö högskola och Högskolan i Gävle.  

 

Ett nytt högskolelandskap under framväxt inom ämnet socialt arbete  

Under senare år har alltså några högskolor fått rätten att bedriva forskarutbildning. 

De forskarutbildningsområden det gäller är Hälsa och välfärd för Mälardalens 

högskola, Hälsa, vård och välfärd för Högskolan i Malmö och Hälsofrämjande 

arbetsliv för Högskolan i Gävle. Socialt arbete kan alltså vara ett ämne som ingår i 

mycket skilda områden. Det innebär att forskarutbildningen i socialt arbete kan ta 

helt nya former. 

I Malmö startar vårterminen 2013 en forskarutbildning för yrkesverksamma inom 

det sociala området. Det kommer att vara en forskarutbildning upp till 

Licentiatexamen i nära samarbete mellan Malmö högskola och huvudmän inom det 

sociala området i Skåne. Utbildningen bedrivs på halvfart och inom ramen för 

doktorandens ordinarie anställning,. Syftet är att långsiktigt tillgodose behovet av 

forskarutbildad personal inom regionens verksamheter. Doktoranderna kommer att 

antas i Socialt arbete respektive Hälsa och samhälle.  

   På Mälardalens högskola startade i september 2012 en tvärvetenskaplig 

forskarutbildning inom området hälsa och välfärd med ämnena vårdvetenskap, 

socialt arbete, folkhälsovetenskap och sjukgymnastik. Forskarutbildningen bedrivs 

på engelska. Hösten 2012 antogs 22 doktorander varav sju kom från Thailand, fem 

var halvtidsdoktorander och adjunkter på Akademin Hälsa vård och välfärd. Deras 

doktorandstudier bekostades av Akademin som kompetensutveckling. De resterade 

10 doktoranderna kommer att bedriva sina doktorandstudier på 80 procent under fem 

år. De flesta av dem är sk samverkansdoktorander som finansieras av kommuner och 

landsting  i regionen. Någon enstaka har finansierats med andra externa medel. 

    Forskarutbildningen sker både på Malmö högskola och Mälardalens högskola i 

samverkan med kommuner och landsting som finansierar flera av doktorand-

tjänsterna. Om och hur samverkan mellan universitet och kommuner/ landsting 

kommer att påverka utbildningens utformning genom till exempel ämnesval för 

avhandlingsstudier och spridning av resultat vet vi ännu inte. Det kan i alla fall ses 

som ett inlägg i den ständigt pågående diskussionen om relationen mellan teori och 

praktik. 

 

Doktorand på annan högskola/universitet 

De högskolor som inte har egen forskarutbildning har kunnat ha doktorander på 

andra universitet/högskolor som har forskarutbildning. Detta gäller även från andra 

länder. 
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Karlstad universitet  har tre doktorander från Norge som är anställda och avlönade på 

norska lärosäten sk Norgedoktorander. På motsvarande sätt har andra lärosäten tagit 

emot doktorander från till exempel Danmark, Island, men också från utomeuropeiska 

lander som till exempel Iran, Thailand. 

 

Internationell utveckling av forskarutbildning i socialt arbete 

Internationellt finns en utveckling för forskarutbildningen i socialt arbete där det 

även ingår en allt starkare koppling till praktiken. I England har det till exempel 

utvecklats en särskild form av doktorsexamen – ’Professional doctorate’. Där finns 

tre olika typer av forskarutbildningar; dels en traditionell akademisk doktorsexamen 

PhD, dels en Ph.D. by publication och så en Professional doctorate (se Scourfield & 

Maxwell, 2010; Anastas & Videka, 2012; London School of Economics, 2012). I det 

engelska systemet skiljer sig utbildningarna åt. Den version som i det engelska 

systemet kallas för Ph.D. by publication förekommer inte särskilt ofta. Det gör 

däremot ’Professional Doctorate’ som ger motsvarande status och är en liknande 

utmaning som en PhD, men betraktas som mer lämplig för de som siktar på en 

professionell karriär snarare än en akademisk karriär. Kopplingen till praktiken är 

alltså starkare.  

 

Socialt arbete som akademiskt ämne 

Den sociala utbildningen i Sverige startat på 1910-talet då kurser i socialt arbete 

började ges av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) (se Aronsson, 2009). De 

som utbildades skulle med sin kunskap bli goda vägvisare i det frivilliga sociala 

arbetet. Centralförbundet för socialt arbete (CSA), en organisation som bildades 

1903, tog initiativ som ledde till framväxten av flera organisationer viktiga för 

etablerandet av en socionomutbildning i Sverige  

 

CSA-kretsen med dess entusiastiska, samhällsintresserade och 

mestadels unga människor – påfallande många kvinnor – blev 

något av en informellt arbetande ’idé-central’ och kunskapsbank, 

en mötesplats för dåtidens fackmän inom det sociala området 

(Lindeberg, 2007 s. 10). 

År 1921 kom nästa milstolpe inom framväxten av den sociala utbildningen. Då 

startade på initiativ från pionjärkvinnorna inom CSA det första Institutet för 

socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm ’Sopis’. Institutet 

var länge det enda lärosätet av sitt slag (Lindeberg, 2007). Det dröjde till 1944 innan 

socialinstitutet i Göteborg startade, Sydsvenska socialinstitutet i Lund 1947 och  

Socialinstitutet i Umeå 1962. Socialinstituten blir 1964 statliga socialhögskolor. 
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Socialhögskolan i Örebro blev den femte socialhögskolan i landet när den startade i 

januari 1967 och blev snabbt den näst största socialhögskolan när det gällde antalet 

studerande.  

År 1964 bytte socialinstituten namn till socialhögskolor och fick ställning som 

högskola. År 1977 fördes socialhögskolorna över till universiteten och fick sin första 

professur (se Westin Hellertz 1999). Då inrättades även det akademiska ämnet socialt 

arbete och ämnet social metodik försvann. Det fanns 1977 sju universitet och 

högskolor med rättigheter att bedriva socionomutbildning (se Svärd, 2007; 

Lindeberg, 2007 ). Det var Ersta-Sköndal, Göteborg, Lund, Umeå, Stockholm, 

Örebro och Östersund. Det kunde på socialhögskolorna finnas tre linjer: sociala 

linjen, förvaltningslinjen och en teoretisk linje. På 1980-talet delades 

socialhögskolorna till två institutioner: Socialhögskolan och Förvaltningshögskolan. 

En ny examensordning i högskoleförordningen trädde i kraft i januari 2007. Den innebar 

nya mål och krav på en socionomutbildning med större bredd än tidigare. Delar av den 

tidigare social omsorgsexamen kom att ingå i den nya socionomexamen. Sedan 

socialhögskolorna fördes över till universiteten har det skett mer än en fördubbling 

av antalet orter med rätt att bedriva socionomutbildning (från 7 till 16).  

  

Definition av socialt arbete och diskussion 

Det har under lång tid gjorts många försök att definiera socialt arbete och ingen har 

lyckats riktigt. En världsomspännande organisation av socialarbetare International 

Federation of Social Workers (IFSW) har definierat socialt arbete på följande sätt: 

Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i 

mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte 

att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om 

mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de 

områden där människor samspelar med sin omgivning. Principer 

om mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande 

för socialt arbete (IFSW, 2012). 

Professionellt socialt arbete är enligt IFSW:s definition ofta inriktat på 

problemlösning och förändringar för människor i socialt utsatta situationer. Socialt 

arbete har sitt ursprung i humanistiska och demokratiska ideal, och dess värden 

grundas på solidaritet och respekt för alla människors jämlikhet, värde och värdighet. 

Mänskliga rättigheter och social rättvisa utgör basen för agerande i socialt arbete som 

gäller för människor i alla åldrar. Malcolm Payne beskrev på världskongressen i 

socialt arbete, 2012, socialt arbete som Social work is Human endeavor in 

humanistic practice [Socialt arbete är en mänsklig strävan i en humanistisk praktik] 

(Malcolme Payne, 2012). Malcolm Payne menar att socialt arbete bör bygga på en 

stark allians mellan socialarbetaren som människa och de som hon/han arbetar med.  



  

 

11(52) 

 

 

Mänskliga rättigheter med rätten till delaktighet och jämlikhet är centralt men också 

rätten att utveckla oss själva dvs. till personlig utveckling och ’shared humanity’. 

Målen skall vara tydliga och med sikte på positiva resultat och förändring. Detta sker 

i en globaliserad värld med möten mellan många olika kulturer. 

Det traditionella sociala arbetet har historiskt framförallt skett inom intresse-

organisationer och kyrka, men även inom kommuner, landsting, statliga institutioner 

och privat. Under 1990 och 2000talet har den privata marknaden vuxit starkt. Det 

finns idag också allt starkare krav på att det sociala arbetet genomföras utifrån en 

mer vetenskapligt underbyggd kunskapsbas så kallad evidensbaserad praktik eller 

evidensbaserat socialt arbete (se Bergmark & Lundström, 2006; Bergmark, 

Bergmark & Lundström, 2012).  Det finns idag en brist på forskning som studerar 

effekterna av interventioner i socialt arbete även om intresset för studier av sociala 

arbetasmetoder tyck ha ökat (Dellgran & Höjer, 2012). Introduktionen och 

implementeringen av evidensbaserat socialt arbete har samtidigt lett till många 

kontroverser och engagerade diskussioner (se. Bergmark, Bergmark & Lundström, 

2012).  

 

Starkt inflytande från sociologi 

I ett ämneshistoriskt perspektiv kan även tillsättandet av de första professorerna i 

socialt arbete ge en bakgrund till etablerandet av ämnet som vetenskaplig disciplin i 

Sverige. Den första professuren som 1977 inrättades vid Göteborgs universitet 

tillsattes med sociologen Harald Swedner. Nästa tillsättning av en professorstjänst i 

socialt arbete skedde 1978 i Stockholm med sociologen Hans Berglind. Den tredje 

inrättades i Umeå och tillsattes 1980 med psykologen Bengt Börjesson. Den fjärde 

inrättades i Lund och tillsattes 1983 med sociologen Sune Sunesson. En psykolog 

och tre sociologer fick alltså initialt den huvudsakliga makten att påverka 

etablerandet av socialt arbete som en vetenskaplig disciplin. Av de tio första 

professorerna var sju sociologer (se Dellgran & Höjer 2000). Så det tycks ha skett en 

etablering av ämnet socialt arbete under starkt inflytande från ämnet sociologi. 

    I augusti 2002 fanns 15 lärostolsprofessurer i socialt arbete (Brante 2003). Det 

fanns även befordringsprofessorer. Brante (2003) konstaterar att av de femton 

professorer han valt att intervjua har åtta sin bakgrund i sociologi, två i psykologi och 

fem i socialt arbete. Det fanns alltså i början på 2000talet fortfarande ett starkt 

inflytande från sociologi, men det började även finnas professorer med 

grundutbildning i och erfarenhet av socialt arbete. I december 2007 fanns även 

forskarutbildningar i socialt arbete etablerade i Östersund och Växjö alltså på sju 

orter. Det fanns då sammanlagt 36 professurer inklusive befordringsprofessurer 

(Svärd, 2007).  
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Ett nytt scenario 

Den 1 januari 2013 finns forskarutbildning i socialt arbete etablerad eller på väg att 

etableras i någon form på de flesta av de sexton universitet och högskolor som har 

grundutbildning. Huvudämnet är inom samtliga socionomutbildningar socialt arbete. 

I dec 2012 fanns 64 professorer i socialt arbete enligt uppgifter på högskolornas och 

universitetens hemsidor. Av dem är sju emeritus. Cirka hälften av professorerna är 

disputerade i socialt arbete. Det är ett nytt scenario att det finns många professorer 

med sin bakgrund i socialt arbete, men också att det finns en ny grupp som är 

professorer emeritus. De senare kan fortsätta vara aktiva forskare även efter sin 

pensionering.  

 

Manliga professorer 

Forskning i socialt arbete etablerades av män. Inte någon av de kvinnliga pionjärerna 

som deltog i utvecklingen av socialt arbete som vetenskap kom att tillhöra de första 

professorerna annat än som vikarie (Aronsson, 2009). Bland de första som 

disputerade i socialt arbete fram till 1990 var 64 procent män. Men i mitten på 

1990talet började en förändring av den manliga forskningsdominansen att ske inom 

forskarutbildningen. Under 2000-talet har det varit de omvända proportionerna 

jämfört med början på 1990-talet när det gäller manliga respektive kvinnliga 

doktorander som disputerar. De studerande inom grundutbildningen är till 85 procent 

kvinnor och 15 procent män (Högskoleverket rapportserie, 2009:36 R).  År 2012 var 

det första gången som andelen kvinnor som disputerade motsvarade andelen kvinnor 

inom grundutbildningen. Fram till i mitten på 1990talet fanns en manlig dominans så 

att numerärt fler män än kvinnor disputerade.  Under 2000-talet har andelen kvinnor 

som disputerat i socialt arbete successivt ökat från 60 procent till 84 procent. År 2012 

stämmer andelen kvinnor i grundutbildningen överens med andelen som disputerar i 

socialt arbete. Det kan tolkas som att det nu finns en könsmässig balans mellan 

grundutbildningen och forskarutbildningen. Det kan också tolkas som att det nu finns 

samma könsmässiga obalans inom forskarutbildningen som inom grundutbildningen, 

    Av professorerna i socialt arbete var år 2012 bara en tredjedel kvinnor. Andelen 

kvinnliga professorer år 2012 är betydligt lägre än andelen kvinnor som disputerar. 

Det finns alltså en orimligt stark fördröjningseffekt när det gäller att 

forskarutbildningseffekter får genomslag i tjänstetillsättning inom akademin.  
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Jämställdhet en lågt prioriterad fråga 

I utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor, som 

gjordes 2009, konstaterade högskoleverket  

 

att andelen manliga respektive kvinnliga studenter inom 

socionom-utbildningen fortfarande är mycket ojämn. Det är i stort 

sett samma fördelning som vid den förra utvärderingen 2002/2003, i 

genomsnitt cirka 15 procent män och 85 procent kvinnor. 

Högskoleverket har inte sett speciellt många fruktbara initiativ 

från lärosätena att försöka öka andelen manliga 

socionomstudenter vilket tyvärr tyder på att frågan är lågt 

prioriterad* (Högskoleverkets rapportserie 2009:36 R , s 11-12).   

Högskoleverket såg inga initiativ till att öka jämställdheten bland de sökande till 

socionomutbildningen och kom inte heller med några förslag på hur detta skulle 

kunna ske.  

Allt sedan sjuttiotalet har fler kvinnor än män studerat och utexaminerats från de 

svenska universiteten (Wold & Chrapkowska, 2004). Forskningen i socialt arbete 

etablerades på 1980talet av män. Studenterna på grundutbildningen är till starkt 

dominerande andel kvinnor. Doktoranderna och de som disputerar har i lägre 

omfattning varit kvinnor. Wold och Chrapkowska (2004) förklarar detta fenomen 

utifrån begreppet Leaky pipeline som innebär att på väg upp i hierarkin inom 

akademin faller kvinnor ur i betydligt snabbare takt än männen. Det har gällt och 

gäller fortfarande för socialt arbete även om den könsmässiga fördelningen år 2012 

är likvärdig inom grundutbildningen och de som disputerar. Av jämställdhetsskäl 

finns en dubbel problematik för socialt arbete dels bristen på jämställdhet när det 

gäller sökande till socionomutbildningen och dels ett ’leaky pipeline’ när det gäller 

forskning och tjänstetillsättning som forskningsledare. När det gäller övergången 

från grundutbildningen till forskarutbildningen tycks den inte längre präglas av 

fenomenet ’leaky pipleine’. Det finns istället både när det gäller grundutbildningen 

och forskarutbildningen en jämställdhetsproblematik när det gäller antagningen då 

det är förhållandevis få män som söker sig till och kommer in på socionom-

utbildningen och fortsättningsvis även på forskarutbildningen i socialt arbete. Varken 

för att minska ojämlikheten vid antagningen till grundutbildning eller för att minska 

the ’leaky piplening’ i karriären inom akademin görs några riktade insatser. 

Ökad jämställdhet en kvalitetsfråga  

Numera har kvinnor, i något ökad utsträckning, tillträde till högre utbildning och 

höga positioner inom den akademiska hierarkin. ”The leaky pipeline” är dock 

fortfarande lika effektiv. Enligt Sandström och Hällsten (2008) är den ökade 

kvinnliga representationen inte ett utslag av ökad jämlikhet mellan könen utan 

snarare ett resultat av att det initialt höga antalet kvinnor i systemet dvs. på 
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grundutbildningsnivå. Det innebär att samtliga kvinnor inte hinner ramla ur systemet 

innan de höga positionerna inom akademin ska tillsättas (Sandström and Hällsten, 

2008). Ju fler individer det finns i högskolesystemet desto fler kvinnor finns det på 

höga poster det visar även Charlotte Sillander i sin avhandling (2010). Sillander 

påpekar dock att man inte skall glömma att det finns mycket stora skillnader mellan 

olika ämnesområden (se Eliasson, 2010).  

Det tycks finnas aktiva gatekeepers för att behålla de ojämlika strukturerna inom 

akademin. Det finns ofta välformulerade handlingsplaner för jämlikhet. Det gäller att 

förändra attityden som prioriterar den aktiva okunskapen om kvinnors aktiviteter och 

osynliggörandet av kvinnors prestationer och publikationer samt framhävandet och 

belönandet av männens aktiviteter, prestationer och publikationer. Vissa lärosäten 

poängterar i sin utbildnings- och forskningsstrategi att det finns ett samband mellan 

akademisk kvalitet och jämställdhet. Ökad jämställdhet är med andra ord en 

kvalitetsfråga. Välformulerade och relevanta planer och dokument finns. Enda 

problemet är att de inte följs. För socialt arbete och socionomutbildningen finns även 

ett mycket stort rekryteringsproblem och där inga aktiva insatser sker trots att 

fördelningen varit 85/15 mellan kön under lång tid. Motsvarande problematik finns 

även i andra länder. 

 

Avhandlingar i socialt arbete i Sverige 

Det är något fler doktorander som disputerat än avhandlingar som författats på grund 

av att 12 avhandlingar har två författare. De flesta avhandlingarna har skrivits på 

svenska språket (249) men flera avhandlingar har även skrivits på engelska (61) och 

en del på andra nordiska språk (10). Det senare har skett i Lund och Göteborg. 

Avhandlingar författades även på 1980talet på engelska men under 2000talet sker det 

förhållandevis ofta med var 3-4:e avhandling på engelska. Då skrivs inte bara 

monografier utan även sammanläggningsavhandlingar dvs. avhandlingar som oftast 

är en sammanläggning av vetenskapliga artiklar publicerade i internationella 

vetenskapliga tidskrifter. En granskning av de avhandlingar som skrivits i socialt 

arbete fram till och med 2009 visar att intresset för studier om sociala arbetsmetoder 

ökat under 2000talet liksom antalet sammanläggningsavhandlingar (se Dellgran & 

Höjer, 2012). Antalet monografier har minskat från 83 % under åren 1999-2004 till 

61 % under åren 2005-2009. 
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Tabell 1 Antal doktorsavhandlingar i socialt arbete under åren 1980 – 2012 och 

antalet disputerade och könsfördelning 

År Antal 

avhandlingar 

Antal 

disputerade 

Män Kvinnor 

         -1990 22 26 17 9 (35 %)                                                                                                                                

1991–1993 25 25 13 12 (48 %) 

1994–1996 19 20 9 11 (55 %) 

1997–1999 35 35 16 19 (54 %) 

2000–2002 43 45 18 27 (60 %) 

2003- 2005 44 46 17 29 (63 %) 

2006- 2008 55 57 21 36 (63 %) 

2009- 2011 45 46 14 32 (70 %) 

2012 31 31 5 26 (84 %) 

Totalt 319 331 130 201 (63 %) 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis sker en fortsatt utveckling med en generell socionomutbildning 

som ges på allt fler universitet/högskolor och där huvudämnet är socialt arbete.  I 

Sverige finns 47 universitet och högskolor som får utfärda examina varav 37 är 

statliga universitet och högskolor. Av dem har 16 socionomutbildning. På de flesta 

av de 16 lärosätena med socionomutbildning kommer inom en snar framtid även att 

bedrivas forskarutbildning inom ämnet socialt arbete. Både antalet grundutbildningar 

och forskarutbildningar ökar alltså.. Samtidigt har allt fler professorstjänster tillsatts 

inom ämnet. Det finns idag flera professorer med sin bakgrund i socialt arbete och 

socionomutbildningen. Trots att antalet professorer ökat finns det ingen balans sett ur 

ett genusperspektiv. Den snedfördelning som initialt fanns till manliga forskares 

fördel finns fortfarande kvar. En nyhet är däremot att antalet kvinnliga 

nyexaminerade doktorer procentuellt motsvarar antalet kvinnliga studerande på 

socionomutbildningen. Någon förändring har däremot inte alls skett när det gäller 

antagningen av studerande till socionomutbildningen utan där dominerar kvinnliga 

studerande precis som tidigare. Ytterligare en förändring som sker kan på sätt och vis 

sägas gälla kopplingen mellan teori och praktik. Det finns dels ett ökat krav på 

evidensbaserad praktik och dels förekommer allt fler samverkansdoktorander dvs. 

doktorander med tjänster som finansieras framförallt av kommuner och landsting. En 

annan utvecklingslinje är också att internationalisering sker både genom att det skrivs 

allt fler sammanläggningsavhandlingar på engelska vilket leder till att svenska 

forskningsresultat får internationell spridning och att det antas doktorander i 
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samverkan med högskolor/regeringar i såväl andra nordiska länder som 

utomeuropeiska länder. Det bedrivs nu även forskarutbildning på engelska. 

Dessutom skriver seniora forskare vetenskapliga artiklar som publiceras 

internationellt. Socialt arbete startade sin forskning på 1970-talet framförallt från ett 

sociologiskt perspektiv men fördjupar nu kunskapsbasen i socialt arbete dels genom 

att det finns ett stort antal seniora forskare inom ämnet och dels genom att det finns 

flera forskarutbildningar.  
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