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HANS JØRGEN STAUGAARD 
(1949-2016) var cand.mag. i 

dansk og fransk og ph.d. i ud-

dannelsessociologi. Han var 

tidligere lek tor og projektleder 

ved Enheden for Forskning og 

Udvikling ved Professions-

højskolen University College 

Nordjylland (UCN). Hans var 

en drivende kraft i forsknings- og udviklingsarbejdet 

ved UCN, bl.a. som udviklingschef, som leder af  

Videncenter for Professionsudvikling, som leder  

af forsknings- og udviklingsprojekter og som bro-

bygger mellem professionshøjskole og universitet. 

De seneste år arbejdede han med analyser af vel-

færds- eller relationsprofessioner, hvor den profes-

sionelle er direkte og personligt mellemled mellem 

borger og offentlig myndighed. Han udgav en lang 

række artikler, som blandt andet tæller „Kaldet til  

orden“ i antologien Professioner under pres (2014) 

og „Professionsbegrebet“ i antologien Professio-

nernes sociologi og vidensgrundlag (2011), ligesom 

han var medredaktør på antologien Ekspert  

i undervisning en (2010). Han har desuden udgivet 

artikler i fx Dansk pædagogisk Tidsskrift, Gjaller-

horn – Tidsskrift for Professionsstudier og tidsskrif-

tet Uddannelse. Endvidere var han redaktionsmed-

lem i Gjallerhorn – Tidsskrift for Professions uddan - 

nelser i en årrække.

Betyder det noget særligt at være medlem af en profession, 

siden man i nogle tilfælde taler om profession i stedet for blot 

beskæftigelse, erhverv eller job?

Det er det hovedspørgsmål, som denne bog beskæftiger sig med.   

Professionsbegrebet søges indkredset ved at se på, hvordan 

betegnelsen ‘profession’ har udviklet sig i forskellige historiske 

perioder og i forskellige kulturelle sammenhænge.  

På baggrund af den aktuelle anvendelse af betegnelsen 

‘profession’ i Danmark fokuseres på, hvilke særlige kendetegn 

eller markører der er typiske for især de professioner, vi ofte 

kalder ‘velfærdsprofessionerne’. 

I medierne vrimler det med beretninger om, hvordan disse 

professi oner er under pres på grund af økonomiske nedskæringer 

og stadig mere detaljeret styring og kontrol med det daglige 

arbejde. De afsluttende kapitler belyser, hvad det stigende pres 

betyder for professionsudøvelsen.
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Professionernes begreber er en udgivelsesserie, som redigeres af Peter Østergaard 

Andersen (KU), Thomas Bestle (Samfundslitteratur) og Elsebeth Jensen (VIA).

1. udgave 2017

© Samfundslitteratur 2017

Forlagsredaktør: Thomas Bestle

Manuskriptredaktør: Anders Juhl Gajhede

Omslag: Imperiet (Annette Borsbøl)

Sats og figurer: Ane Svendsen, SL grafik (slgrafik.dk)

Bogen er sat med Kievit og Lexicon

Tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S

ISBN: 978-87-593-2250-5 (trykt bog)

ISBN: 978-87-593-2932-0 (e-bog)

Samfundslitteratur

info@samfundslitteratur.dk

samfundslitteratur.dk

Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner eller i 

virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun 

inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget herfra er korte uddrag 

til anmeldelse.




