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2 års rapport för 2011-2013 

Land:  Sverige 

 

I: Grunnutdanning i Sosialt arbeid 

 

Fakta:  

Antall utdanninger: 16 

Antall med tilknytning til høgskoler:6 

Antall med tilknytning til universitet: 10 

Gjerne nettadresse her 

Hälsohögskolan i Jönköping   www.hhj.se 

Ersta Sköndal Högskola www.esh.se 

Stockholms Universitet www.socarb.su.se 

Mittuniversitetet  www.miun.se 

Göteborgs Universitet www.socwork.gu.se 

Lunds Universitet www.soch.lu.se 

Umeå Universitet www.socw.umu.se  

Örebro Universitet www.oru.se  

Linnéuniversitetet www.lnu.se 

Uppsala Universitet www.uu.se  

Karlstad Universitet www.kau.se  

Högskolan Gävle www.hig.se  

Högskolan Dalarna www.du.se 

Linköpings Universitet www.liu.se 

Malmö Högskola www.mah.se 

Mälardalens Högskola www.mdh.se 

 

 

Eventuelle kommentarer vedrørende tilknytning:  

Utbildning i socialt arbete ges på grundnivå, masternivå och forskarnivå. 

http://www.hhj.se/
http://www.esh.se/
http://www.socarb.su.se/
http://www.miun.se/
http://www.socwork.gu.se/
http://www.soch.lu.se/
http://www.socw.umu.se/
http://www.oru.se/
http://www.lnu.se/
http://www.uu.se/
http://www.kau.se/
http://www.hig.se/
http://www.du.se/
http://www.liu.se/
http://www.mah.se/
http://www.mdh.se/
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Utdannelsens lengde (antall år): 

Socionomexamen 3,5 års studier. Till gruppen socionomer räknas också de som har en social 

omsorgsexamen. Detta yrkesexamensprogram har ersatts med socionomexamen eller i vissa 

fall en inriktning social omsorg på socionomutbildningen. 

 

Antalet programnybörjare 

Antalet nybörjare har minskat med 358 studenter mellan läsåren 2009/10 (3087) och 2011/12 

(2729). Antalet har inte varit så lågt sedan läsåret 2005/06. Detta betyder att antalet 

examinerade på sikt kommer att minska. Antalet examinerade socionomer var 2011, 2204 och 

2012, 2433. Rekryteringsbehovet av socionomer har minskat de senaste två åren och är lägre 

än antalet examinerade socionomer i landet. Flertalet arbetsgivare i Sverige bedömer att det 

råder god tillgång till nyexaminerade socionomer medan bilden är splittrad när det gäller 

yrkeserfarna. Efterfrågan på socionomer med inriktning mot äldreomsorg väntas växa i takt 

med den åldrande befolkningen. 

 

Tittel etter endt utdanning:  Socionom (vanliga yrkestitlar; socialsekreterare, kurator, 

verksamhetschef inom vård och omsorg, handläggare). 

 

Autorisasjon Ja, men ej legitimation. I maj 2013 togs ett beslut av Regeringen att ge 

Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en utbildning som leder till legitimation för kuratorer 

inom hälso- och sjukvården. 

 

Viktige endringer i 2011-2013: 

Antalet utbildningsplatser har minskat. Fortsatt utbyggnad av masterprogram, och 

internationella masterprogram ofta i samarbete med andra institutioner inom samhälls- och 

vårdvetenskap.   

 

Lovgrunnlag for utdannelsen/myndighetenes tyring 

1. Examensordning för socionomer – fastställs av regering och riksdag 

2. Utbildningsplan – fastställs av fakultetsnämnden (universitetet) 

3. Kursplaner – fastsälls av institutionsstyrelsen alt fakultetsnämnden 

 

Annet:  
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Opptak: 

Hvordan foregår opptaket? 

Antagningen sker centralt via Universitets- och högskolerådet genom ansökan till vald 

socionomutbildning. Sökande rangordnar utbildningsalternativ och utbildningsorter. 

Opptakskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier  (gymnasiebetyg eller 

högskoleprov) samt särskild behörighet som varje lärosäte kan besluta. 

Skal man fremskaffe vandelsattest/straffeattest/politiattest ved opptak? 

Nej      

Blir studentene underlagt en løpende vurdering av personlig 

egnethet/skikkethetsvurdering?  

I flertalet utbildningar finns ett genomgående arbete med Professionell Personlig Utveckling 

(PPU) som helhet i programmet och är i en del fall betygsgrundande. 

 

Praksis: 
Antall praksisperioder og plassering  i utdanningen: De flesta utbildningarna har en lång 

sammanhängande praktikperiod, 16-20 veckor, som oftast ligger på termin 5. Därutöver ingår 

kortare perioder av fältförlagda studier på olika terminer. Det förekommer också perioder 

förlagda på två olika terminer.  

Omfang – lengde: . Totalt mellan 15 och 35 veckor under hela utbildningen. 

Annet: Handledd studiepraktik fortsätter att minska inom socionomutbildningen. 

Socionomutbildningen omfattar olika inriktningar vilket innebär att praktiken på vissa 

utbildningar sker inom förutbestämda verksamhetsområden.. För att säkerställa kvalitén och 

tillgången på praktikplatser har i dag alltfler utbildningar kontrakterade praktikplatser främst 

inom kommunala, landstings- och statliga verksamheter. 

 

 

Evalueringsformer: 

Eksamen – hvilke eksamensformer (muntlig, skriftlig, prosjekt, etc.):   

Muntlig examination samt skriftlig examination i form av salstenta alt hemtenta, projektarbete 

och uppsatser på olika nivåer – individuellt och i grupp. Seminarier och presentationer 

förekommer också.   

Annet:  
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Finansieringssystem av utdanningene:  

Rammefinansiering/stykkpris etter studenter som avlegger eksamen/publisering/annet 

Anslag ges till utbildningsinstitutionerna i form av ett takbelopp (ett högsta belopp som kan 

utgå) som skall täcka kostnaderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utbildning 

inom olika områden avräknas med belopp av olika storlek. Avräkningen baseras på antalet 

studenter som är registrerade (helårsstudenter) samt på antalet avklarade högskolepoäng 

(helårsprestationer). Beloppen varierar mellan olika utbildningsområden och därför ger inte 

alla helårsstudenter och helårsprestationer samma ersättning. T.ex. genererar en student som 

varit registrerad på kurser under ett år inom humaniora 28 400 kronor medan motsvarande 

student inom teknik genererar 50 400 kronor. Om dessa studenter klarar alla kurser under ett 

år medför det 19 300 kronor respektive 42 500 kronor i ersättninng för en helårsprestation. 

Det finns också ett riksdagsbeslut på att medel på grundnivå och avancerad nivå även ska 

baseras på kvalitetsutvärderingar som görs av Universitetskanslerämbetet. Från och med 2013 

fördelas en mindre del av medlen på så sätt att lärosäten som i utvärderingarna får högsta 

omdöme enligt en tregradig skala får extra anslag.  

 

Internasjonalt samarbeid:  

Merparten av alla utbildningar har ett omfattade internationellt samarbete på 

grundutbildningsnivå och  avancerad nivå. Detta innefattar såväl lärar- som studentutbyten 

både inom och utom Europa och främst inom ramen för Nordplus, Erasmus och 

Linnaeus/Palme. 

Internationella forskningssamarbetet finns också med länder inom och utom Europa.  

 

Tendens i utdanningene:   

Det internationella samarbetet är stort och på många lärosäten ökande. 

 

Generellt angående internationalisering så infördes från och med höstterminen 2011 

studieavgifter från inkommande studenter från länder som ligger utanför EU/EES och 

Schweiz. Avifter tas inte ut från studenter som kommer från universitet där det finns skrivna 

avtal dem emellan. Detta har lett till att de Svenska lärosäte har behövt utveckla former för att 

rekrytera utländska betalstudenter till kurser och program. Som resultat av detta kan vi se att 

antalet inresande studenter som helhet i landet minskade med 30% under läsåret 2011/12 och 
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det är främst freemover-studenter från Asien som är färre. Dock är majoriteten av freemover-

studenterna som betalar studieavgifter från Asien där de vanligaste länderna är Kina, Iran och 

Indien. Vi ser också en sakta ökning igen dock är det inte samma antal som innan 

avgiftsreformen infördes.  

Antalet utresande studenter har ökat något under läsåret 2011/12. I framtiden kommer 

kontrollen av resiprociteten att ses över och skärpas eftersom antalet inresande studenter är 

högre än antalet utresande. 

 

 

II: Utdanning etter bachelor: 

Master: Ja 

PHD:  Ja 

Andre videreutdanninger: Uppdragsutbildningar 

 

III: Forskning og fagutvikling 

Tid: 

Tid til forskning og fagutvikling på grunnutdanningene:  Det ser olika ut på olika 

utbildningar men vanligast är kompetensutveckling mellan 10%–20%.  

 

Tid til forskning og fagutvikling på master-, PhD og videreutdanningene: Se ovan. 

Tid för Kompetensutveckling är inte knuten till utbildningsnivå. 

 

Publisering: 

Hvilke økonomiske virkemidler brukes for å styre publisering:  

Det ser olika ut, men på vissa fakulteter fördelas fakultetsmedlen utifrån en rad kriterier där 

typ av publikation är en av dessa. En indirekt styrning sker genom att bedömningar av 

docentansökan till stor del beror på antalet publicerade artiklar i internationella tidskrifter.  

 

Annet 

En annan trend inom det sociala arbetets forskningsfält är att avhandlingarna i en allt större 

omfattning är sammanläggningsavhandlingar. Detta är ett tydligt trendbrott vid ett flertal 
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institutioner. För en genomgång av samtliga avhandlingar i socialt arbete fram till 2009 se 

http://www.rssw.se/data/forskar/files/file_element/1f30792d752f14a26138053871eb84ff/SA

MTLIGA_AVH_I_SOCIALT_ARBETE_aug_2009.pdf se även 

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011

/Nya%20trender%20och%20gamla%20m%C3%B6nster.%20Doktorsavhandlingarna%20i%2

0socialt%20arbete%201980-

2009%20av%20Peter%20Dellgran.%20och%20Staffan%20H%C3%B6jer.pdf 

 

 

Andre merknader om forskning og fagutvikling 

 

Eksempler på forskning: På lärosäten där forskning bedrivs återfinns forskning främst 

inom det sociala arbetets kärnområden; t ex barn och familj, missbruk och social exkludering.  

funktionshinder, äldre, migration och frivilligsektorn.  

För mer information var god se institutionernas webbsidor. 

 

Nationella forskarskolan 

Sedan 2008 har det funnits en nationell forskarskola i socialt arbete. Denna skola driver 

fortfarande gemensamma kurser för doktorander i socialt arbete i Sverige. För mer 

information, se: http://www.rssw.se/om-forskarskolan 

 

 

http://www.rssw.se/data/forskar/files/file_element/1f30792d752f14a26138053871eb84ff/SAMTLIGA_AVH_I_SOCIALT_ARBETE_aug_2009.pdf
http://www.rssw.se/data/forskar/files/file_element/1f30792d752f14a26138053871eb84ff/SAMTLIGA_AVH_I_SOCIALT_ARBETE_aug_2009.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/Nya%20trender%20och%20gamla%20m%C3%B6nster.%20Doktorsavhandlingarna%20i%20socialt%20arbete%201980-2009%20av%20Peter%20Dellgran.%20och%20Staffan%20H%C3%B6jer.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/Nya%20trender%20och%20gamla%20m%C3%B6nster.%20Doktorsavhandlingarna%20i%20socialt%20arbete%201980-2009%20av%20Peter%20Dellgran.%20och%20Staffan%20H%C3%B6jer.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/Nya%20trender%20och%20gamla%20m%C3%B6nster.%20Doktorsavhandlingarna%20i%20socialt%20arbete%201980-2009%20av%20Peter%20Dellgran.%20och%20Staffan%20H%C3%B6jer.pdf
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/Nya%20trender%20och%20gamla%20m%C3%B6nster.%20Doktorsavhandlingarna%20i%20socialt%20arbete%201980-2009%20av%20Peter%20Dellgran.%20och%20Staffan%20H%C3%B6jer.pdf

