
Vässa din kompetens
Läs en master i socialt arbete



Utvecklas i ditt arbete, få högre 
lön och bli bättre förberedd på 
en arbetsmarknad som ställer 
allt högre krav på specialiserad 
kompetens. Flera av de som 
läst en master arbetar idag med 
kvalificerat utrednings- och 
utvärderingsarbete.

Det finns ett stort behov av fler 
ämneskunniga socionomer som kan 
bedriva ett professionellt förbättrings- 
och förändringsarbete inom kommuner, 
landsting, stat och ideella organisationer. 
Lunds universitet och Malmö universitet 
har därför startat ett unikt samarbete 
mellan masterprogrammen i socialt arbete.

Detta samarbete ger dig specialiserad 
kompetensutveckling inom flera 
ämnesområden utifrån det som intresserar 
dig och passar just din yrkesroll och 
livssituation. Dina studier i Lund eller i 
Malmö kan exempelvis med fördel kopplas 
till arbetsuppgifter du redan har på din 
arbetsplats.

Du utvecklas i din yrkesroll
En master i socialt arbete hjälper dig att 
utvecklas vidare som socionom. Du kan 
specialisera dig i frågor som rör barn, unga 
och familjer, kön och sexualitet, äldre, 

missbruk och beroendeproblem, fattigdom 
och försörjning eller i något annat område. 
Du kan välja kurser inom socialt arbete 
både vid Lunds universitet och Malmö 
universitet inom det område du vill ha 
mera kunskap om. 

Genom utbildningen får du fördjupade 
ämneskunskaper och färdigheter med 
breda perspektiv och omvärldsanknytning. 
Som masterstudent tränas du i att kritiskt 
granska forskning, att använda olika 
forskningsmetoder och att producera 
vetenskapliga texter kopplat till praktiskt 
socialt arbete.

Fler ämneskunniga behövs 
En masterexamen i socialt arbete är en 
kompetensutveckling för socionomer 
och andra yrkesverksamma i 
människobehandlande organisationer. 
Genom att gå utbildningen blir du bättre 
förberedd på en arbetsmarknad som ställer 
allt högre krav på specialiserad kompetens 
–  lokalt, nationellt och internationellt. 

Flera av de som läst utbildningen arbetar 
idag med kvalificerat utrednings- och 
utvärderingsarbete inom offentlig, 
privat och frivillig social verksamhet. 
Programmet ger dig även behörighet att 
söka vidare till forskarutbildning.

En master i socialt arbete ger dig en analytisk och metodologisk förmåga som är 
användbar i allt socialt arbete. Det rör sig om till exempel: 

• projektarbeten
• problemanalyser och inventeringar
• mål- och visionsarbete
• konsekvensanalyser
• brukarundersökningar
• utvärderingar
• utredningsarbete
• forskning

Fördjupade 
ämneskunskaper 

ger nya möjligheter.

Masterprogrammen ges både på hel- och halvfart. Utbildningen i Malmö startar på 
vårterminen och i Lund på höstterminen. Du som har en socionomutbildning och/
eller magisterexamen i socialt arbete kan ansöka om att tillgodoräkna vissa kurser. 
I en masterexamen inom socialt arbete ingår:

Malmö
75 hp valbara och obligatoriska kurser på avancerad nivå
15 hp vetenskapsteori, metod och analys
30 hp examensarbete i socialt arbete

Lund
30 hp valbara kurser i socialt arbete på avancerad nivå
30 hp vetenskapsteori och metod 
30 hp valbara kurser på valfri nivå
30 hp examensarbete i socialt arbete

Utbildningen i 

Malmö startar på 

vårterminen och i Lund 

på höstterminen!



Hur tycker du att utbildningen på 
masternivån skiljer sig från den på 
kandidatnivån?
– Jag tycker den största skillnaden 
ligger i betoningen på kritiskt tänkande 
och analysförmåga. Diskussioner och 
resonemang förväntas vara mycket mer 
kritiska och präglas av vetenskaplighet 
på masternivån. Utbildningen är också 
mer självständig och du analyserar och 
reflekterar på egen hand.

Vad har studierna på 
masterprogrammet gett dig?
– Jag har framför allt tränats i min 
analytiska förmåga och mitt kritiska 
tänkande. Jag har också fått en bättre 
förståelse för socialt arbete och social 

utsatthet. Det är kul för jag har kunnat 
gå tillbaka till grundböckerna på 
socionomprogrammet och upptäckt 
saker där som jag inte sett tidigare. 
Masteruppsatsen har även gett mig 
utrymme att fördjupa mig i mitt egna 
specifika intresseområde, vilket har 
varit otroligt givande.

Vad är det bästa/sämsta med 
utbildningen?
– Det bästa är att jag har känt att 
jag utvecklats. Är du öppen för det, 
erbjuder studierna verkligen möjligheter 
till professionell och kunskapsmässig 
utveckling. Det beror inte minst på 
lärarna. Jag har inte upplevt något 
dåligt med utbildningen.

Varför är socialförvalningen i 
Lunds kommun intresserade av en 
masterutbildning i socialt arbete?
– Vi vill att våra medarbetare på olika sätt 
kontinuerligt utvecklar och ökar
sina kunskaper i socialt arbete i vår 
kunskapsbaserade socialtjänst. Vi vill 
stimulera till kompetensutveckling och 
genom en masterutbildning i socialt arbete 
kan vi säkerställa en högre kvalitet i vår 
verksamhet.

Vad kan vidareutbildade socionomer 
bidra med?
– Medarbetare får högre kompetens och 
kan på så vis bidra på olika sätt i till
exempel utvärderingar, uppföljningar och 
förvaltningsövergripande arbetsgrupper.
Den som vidareutbildar sig kan också 

agera som en resursperson inom 
förvaltningen i olika projekt och 
utvecklingsarbeten. Vi som arbetsgivare får 
alltså en mycket värdefull medarbetare.

Varför ska socionomer läsa en master i 
socialt arbete?
– Därför att möjligheterna i arbetslivet 
som yrkesverksam socionom blir fler 
om man har en högre akademisk och 
teoretisk bas att stå på. Bredden av 
stimulerande uppdrag blir också större. 
Om en medarbetare bidrar med kunskap 
till organisationen och omsätter den i det 
praktiska arbetet ska det avspegla sig i 
löneutvecklingen.

Lagunathan Govender 
Doktorand och tidigare student i Lund

Annika Petterson 
Socialdirektör Lunds kommun

»Jag har tränats 
i min analytiska 
förmåga och mitt 
kritiska tänkande.«

»Genom en 
masterutbildning i 
socialt arbete kan 
vi säkerställa en 
högre kvalitet i vår 
verksamhet.«



Varför finns  det ett behov för en 
masterutbildning i socialt arbete?
– Det finns ett behov av fler ämneskunniga 
som kan bedriva ett professionellt 
förbättrings- och förändringsarbete inom 
vår verksamhet. Masterprogrammet i 
socialt arbete är därför ett viktigt bidrag 
för att utveckla en kunskapsbaserad 
socialtjänst och fånga upp många av de 
behov vi har i Malmö stad.

Vad bidrar medarbetare som vidare- 
utbildat sig inom området med?
–  Våra medarbetare behöver ha olika 
kompetenser och det är viktigt att 
möjligheten finns att vidareutbilda 
sig i sitt arbete. Vi behöver rekrytera 
fler medarbetare som kan bedriva ett 

kvalificerat utredningsarbete, följa upp och 
utvärdera verksamheten och implementera 
kunskapsbaserade metoder.

Hur ser framtiden ut inom området för 
socialt arbete?
– Det pågår ständigt utveckling inom 
området. Därför är det här programmet 
väldigt viktig för oss och vi ser fram emot 
ett fortsatt samarbete kring kompetens- 
och utbildningsfrågor med Malmö 
universitet och Lunds universitet.

Annelie Larsson
Förvaltningsdirektör, Malmö stad

»Vi behöver rekrytera 
fler medarbetare som kan 
bedriva ett kvalificerat 
utredningsarbete.«

Vad jobbar du med? 
Jag jobbar som familjerättssekreterare på 
familjerätten i Malmö stad. Det innebär 
att jag gör utredningar på uppdrag av 
tingsrätten om familjesituationen när 
föräldrar ligger i vårdnadstvist. Det 
handlar om att utreda och ge förslag 
gällande vårdnad, boende och umgänge  
utifrån vad som blir bäst för barnet.

Varför valde du att läsa en master i 
socialt arbete?
Jag tycker om att studera och tycker 
det är viktigt att ha kvar det teoretiska 
perspektivet. På jobbet är det fullt fokus 
på utredningar och då finns risken att 
man tappar det. Efter min examen 2011 
gick jag ut förutsättningslöst och fick jobb 
som barnavårdsutredare, vilket jag är 
jättetacksam för. Jag har lärt mig otroligt 
mycket genom det. Samtidigt var det bra 

att komma tillbaka till studierna och 
fundera på ett annat plan.

Vad var det bästa med utbildningen?
För mig var det att få tid att fördjupa mig 
inom ett område genom uppsatsarbetet. 
Jag valde att inrikta mig på våld i 
nära relationer och utredningar på 
socialtjänsten. Jag kan se en likhet mellan 
uppsatsarbete och utredningsarbete. Man 
samlar in information genom samtal och 
observationer, tar med sig informationen 
till kontoret och analyserar sedan 
materialet som samlats in med hjälp av 
forskning och beprövad erfarenhet. Nu 
när jag har varit ute och arbetat i verkliga 
livet och pluggat samtidigt kan jag på 
ett helt annat sätt applicera teorierna på 
verkligheten. 

Maria Grönte
Familjerättssekreterare, Malmö stad
Tidigare student vid Malmö universitet

»Det är viktigt att få 
ett teoretiskt perspektiv 
även när man jobbar.«




