
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska nätverket för professionsforskning inbjuder till konferens den 28-
29 september 2011 i Växjö 
 
 

Kunskap, profession och expertis 
 
Svenska nätverket för professionsforskning är ett mångdisciplinärt nätverk med svenska 
forskare (deltagare från övriga nodiska länder är välkomna) med intresse för professioner och 
yrkesgrupper med akademisk utbildning. Nätverket träffades första gången i december 2008 i 
Växjö. 2009 genomfördes en andra konferens vid Malmö högskola, där temat var 
”Gränssättning inom och utanför professioner”. 2010 var Göteborgs universitet och 
institutionen för arbetsvetenskap värd för den tredje konferensen på temat ”Den reglera[n]de 
professionen – professioner och politik”. I år är det återigen dags för Linnéuniversitetet och 
Växjö att stå som värd. Konferensen anordnas av Centrum för professionsstudier (CPS) vid 
Malmö högskola, Forum för Professionsforskning (FPF) vid Linnéuniversitetet.  
 
Temat för årets konferens är ”Kunskap, profession och expertis”. Inom ramen för detta tema 
har vi formulerat fyra underteman som kommer att ligga till grund för konferensens sessioner:  
 
 

1. Från utbildning till yrke 
Professionsutbildningar har gemensamt att de ger tillträde till ett specifikt yrke; 
professionsyrken har det gemensamt att de förutsätter en specifik utbildning. Vad innebär 
denna sammanlänkning mellan utbildning och yrke för studenternas gång från utbildning till 
arbetsmarknad? Hur betingar den lärandet under utbildningen respektive i yrket? Vilka 
kognitiva, normativa och regulativa förutsättningar bygger detta på? Hur avspeglas det i 
institutioner och organisationer och vilka konsekvenser medför det? 

Under detta tema välkomnar vi papper som på olika sätt berör lärande i professioner, 
övergången mellan högre utbildning och arbetsmarknad, samt inte minst jämförelser mellan 
professioner respektive mellan professioner och icke-professioner i dessa avseenden. 
 
 
2. På väg till profession? 
Allt fler yrkesgrupper har under de senaste årtiondena gjort anspråk på att ses som 
professioner. Dels kan dessa anspråk kopplas till yrkesgruppers krav på legitimitet och status, 
dels har vi också under de senaste fyrtio åren sett en begynnande kristallisering av nya 
utbildning/yrke-konstellationer. Gamla yrken som förses med akademisk överbyggnad, 



utbildningar som flyttar in på universiteten, programstudenter som ansamlas i nya eller 
etablerade yrkespositioner, ny teknik som anammas av specifika yrkesgrupper och anförs som 
stöd för professionsanspråk. Vad innebär allt detta för systemet av professioner? Vilka är de 
aspirerande professionerna och hur utvecklas de inom ramen för ett system som redan 
innehåller såväl de klassiska professionerna som välfärdens professioner? 

Under detta tema bjuder vi in papper som behandlar vår tids professioner i vardande, 
utbildningslandskapets förändringar, nya yrkesgruppers plats i den sociala arbetsdelningen 
och relaterade frågor om makt, gränsdragning och kognitiv auktoritet. Hit vill vi också 
välkomna papper som berör den historiska formeringen av redan etablerade professioner. 
 
 

3. Expertis eller profession i organisation? 
Organisation, som hierarki eller byråkrati, har idealtypiskt ställts mot professionalismen som 
logik. En central aspekt i denna jämförelse är professionens anspråk på expertis, på att ensam 
kunna avgöra vilket arbete som ska utföras, vem som får utföra det, och vem som kan 
kontrollera dess kvalitet. Men frågan är om all expertis är knuten till professioner, och om alla 
professioner är bärare av expertis. De senaste åren har begrepp som kunskapsintensiva 
organisationer och professionella service organisationer flitigt använts för att beskriva 
organisationer med expertis på olika områden. Hur styrs och fungerar då organisationer som 
är avhängiga professionella grupper, och hur skiljer de sig från fall där den expertisen är 
nödvändig, men individbunden? Hur har de sista årtiondenas utveckling på 
organisationsstyrningens område påverkat professionerna? Går utvecklingen mot 
professionell expertis, expertlös professionalism eller individualiserad expertis - och skiljer 
sig detta åt beroende på placering i det professionella landskapet?  

Under detta tema vill vi bjuda in sådana papper som behandlar förhållandet mellan 
organisation och profession, mellan organisation och expertis och mellan profession och 
expertis.  
 
 

4. Specialisering inom professioner – stratifiering eller segmentering? 
Professioner härbärgerar i det typiska fallet flera subspecialiteter. Sådana kan vara spår av en 
gång separata yrken som sedan förts samman till en enda profession, men kan också vara 
resultatet en pågående arbetsdelningen inom professionen. Samexistensen av separata 
karriärvägar, med korresponderande specialiseringar i utbildningen, inom en och samma 
profession reser frågor om de professionella gruppernas inre organisation. I vilken 
utsträckning är subspecialiteter hierarkiskt ordnade, och i vilken utsträckning är de separata 
men jämbördiga specialiseringar? Tilldelas olika specialiseringar olika status, i vilken 
utsträckning är detta samtidigt en genusarbetsdelning, och vilken är den underliggande 
strukturen i tillskrivningen av status? Vad är det som har bidragit till att föra samman en 
grupp av specialiserade uppgifter under en och samma profession, och vad håller dem kvar 
där?  

Under detta tema välkomnar vi  papper som, i vid mening, tar upp professionernas inre 
struktur: intern arbetsdelning, status, kollektiva normer, kognitiv auktoritet, 
professionsutbildningars element och komposition, etc.  
 

 
Anmälan 
Vi inbjuder Dig att delta i konferensen. Om du vill presentera Din forskning behöver Du 
skicka in ett abstract på ca 250 ord. Meddela också vilken session (session 1-4) som ditt 
papper knyter an till. Anmälan och abstract vill vi ha senast den 31 maj 2011. Vi vill 



dessutom att du som presenterar Din forskning skickar in en sammanfattning på 3-5 sidor 
eller ett ”full-paper” senast den 15 augusti 2011. Den muntliga presentationen ska vara 20-
30 minuter lång. Skicka anmälan, abstract och färdiga konferensbidrag till 

ola.fransson@mah.se  
 
 

Avgift 
Avgiften för konferensen är 900 kr för anställda vid universitet eller högskolor. För övriga 
deltagare tillkommer moms, vilket innebär att avgiften blir 1125 kr. I avgiften ingår kaffe 
förmiddag och eftermiddag, lunch båda dagarna samt konferensmiddag den 28 september. 
Avgiften sätts in på postgiro 50816-8 SENAST den 15 augusti 2011. Glöm inte att uppge 
ditt namn, vilken högskola eller vilket universitet Du tillhör och märk inbetalningen med 
61 720 021 för att det ska framgå att inbetalningen avser konferensen ”Kunskap, profession 
och expertis”. För betalning för deltagare från andra länder än Sverige, kontakta Ola 
Fransson.  

 
Program 
Ett detaljerat program kommer att sändas ut i juni. 

 
Välkommen! 
 

Frågor angående konferensen kontakta: 
 
Ola Fransson   Ola Agevall 
ola.fransson@mah.se  ola.agevall@lnu.se  
tel. 040-665 75 49  tel. 0470-70 87 68 
 
Karin Jonnergård  Elin Funck 
karin.jonnergard@lnu.se  elin.funck@lnu.se  
tel. 0470-70 86 76  tel. 0470-70 87 67 
 
 
 


