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Statligt arbete
Det finns fleratalet statliga myndigheter inom vilka socionomer kan jobba. 
Arbetsuppgifterna skiljer sig men socionomer efterfrågas på grund av sin kompetens 
inom områden såsom juridik, samhällsöverblick samt människoförståelse.



Kriminalvården
Här kan du arbeta inom fri-
vården, häkte eller anstalt. 

Migrationsverket
Här kan du arbeta som 
handläggare med 
asylansökningar.

Polisen
Bidra med socionomens 
kompetens genom att 
arbeta i team med polisen. 
Meriterande med 
kriminologistudier.

Politiker
Arbetar på en samhällsnivå.

Rättspsykiatri
Innebär att arbeta med 
människor som är dömda till 
vård genom brotts-
prevention och kurativt 
arbete.

SiS
Statens Institutionsstyrelse.
Jobbar med behandling, 
utredning och yttrande till 
domstol. 

Skola
Främja elevers skolsituation, 
främst som skolkurator.

Socialstyrelsen
Utredningsuppdrag på 
nationell nivå. Kräver mas-
terexamen och arbetslivser-
farenhet. 

Arbetsförmedlingen
Stötta och motivera 
individer till arbete.

Försäkringskassan
Samordningsansvar för 
rehabiliteringsinsatser, 
pensions- och bidrags-
frågor.



Regionalt arbete
Regioner, även kallat landsting, är större geografiska områden i Sverige som har 
huvudansvar för hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafiken. Som socionom är 
det huvudsakligen arbete inom hälso- och sjukvård som är aktuellt. 



→ Sjukvården
Inom sjukvården kan du arbeta som exempelvis kurator.

→ Ungdomsmottagning
Här kan en socionom arbeta som kurator. Meriterande 
med sexologistudier.

→ Barn- och ungdomspsykiatri

→ Vuxenpsykiatri



Kommunalt arbete
Inom den kommunala sektorn finns det många möjligheter för en socionom att jobba då 
kommunerna är en av de största arbetsgivarna. En socionom kan inom kommunen både 
jobba med myndighetsutövning och som utförare. 



Myndighetsutövning
inom socialtjänsten

→ Individ- och familjeomsorg (IFO)
Vuxna   Socialsekreterare för ekonomiskt 
  bistånd, utredningar och uppföljning 
  i pågående ärenden. 

Barn & unga  Socialsekreterare för utredningar,  
  handläggning av ärenden samt 
  uppföljningar. Kan även utreda 
  eventuella kontaktpersoner,
  kontaktfamiljer och familjehem.

→ Äldreomsorg
Inom äldreomsorgen kan du arbeta som 
biståndshandläggare.

→ Funktionsnedsättning och funktionshinder (LSS)
Inom LSS kan du arbeta som biståndshandläggare.  

Inom ovannämnda verksamhetsfält finns möjligheten att 
”klättra uppåt” och bli gruppchef, enhetschef, samodnare 
eller förste socialsekreterare.

Utförare 
inns även inom privat sektor.

→ Behandlare
Som utförare kan du arbeta som behandlare med 
målgrupper som missbrukare, ungdomar, föräldrar och 
familjer.

→ Kurator
Du kan även arbeta som kurator på exempelvis ett 
äldreboende eller inom anhörigstöd. 

→ På boenden
Du kan arbeta som socionom på missbruksboenden, 
LSS-boenden, HVB-hem och institutioner. 

→ Sakkunnig
Du kan arbeta som sakkunnig inom ett speciellt område.

→ Boendestödjare

→ Rådgivare

→ Konsult



Plugga vidare?
→ Psykoterapeut

För att studera till psykoterapeut behövs en akademisk examen som exempelvis socionom, 
psykolog eller läkare. Psykoterapeututbildningen är en 3-årig påbyggnadsutbildning på 
halvfart och innehåller teoretiska studier såväl som psykoterapeutiskt arbete under 
handledning samt egen terapi. 

→ Studera på masternivå
Masternivå finns med olika inriktningar som exempelvis sexolog. Efter master kan du 
studera vidare och doktorera i ämnet, för att sedan studera till professor.

→ Sakkunnig
Utökade studier i ett ämne för att erhålla spetskompetens inom ämnet.

→ Forskare
Jobba med olika forskningsprojekt och undervisa på universitetet.



Andra möjligheter
→ Fackliga organisationer såsom Akademikerförbundet SSR, Vision och Unionen.

→ Inom internationella organisationer såsom socionomer utan gränser, eller exempelvis 
religiösa samfund såsom Svenska Kyrkan.

→ Inom religiösa samfund i Sverige. Som diakon fungerar du som länken mellan kyrkan och 
samhället. 

→ Stödorganisationer som rör sig inom socialt arbete såsom exempelvis BRIS, Rädda Barnen, 
SIDA, tjej- och kvinnojourer och brottsofferjourer. 

→ Jobba med personalvård och personalfrågor inom olika verksamheter som rör socialt 
arbete.
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