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Abstract 

 

This quantitative study was designed to measure how solidarity changes within social work students 

in Lund and Helsingborg. A survey was sent out through the university student-mail to all 1050 

students who studies social work in Lund or Helsingborg. 364 replies were received. The survey 

was built with Likert-Scales and measured solidarity through 12 items, which the students graded 

from one to seven in how well the items matched them as a person. The collected sum of the items 

was used to calculate a solidarity-score for each term. How solidarity changed from the first to last 

term was shown.  

The finding of this study was that solidarity decreases with time of education. It does increase and 

decrease between start to finish but ultimately it does decrease. This is considered a problem since 

literature suggests that solidarity is something that affects social work in a positive way. Therefore, 

it is necessary to regard the decrease of solidarity as something that ought to be explored in the 

social work education.   
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Förord 

 

Detta började som en idé där jag ville undersöka i hur stor mån människor tar sitt sociala ansvar, i 

hur stor mån vi hjälper varandra, sen rullade tankarna vidare och hamnade ofrånkomligen på termen 

solidaritet. En i viss bemärkelse nästan omodern term. Men vare sig termen är modern eller inte så 

finns konceptet, tanken, idén kvar. Så först och främst vill jag rikta ett tack till alla studenter på 

socialhögskolan som tillsammans skapat mitt forskningsunderlag med vilket utan denna uppsats 

vore en omöjlighet. Sen vill jag tacka min handledare Anders Olsson för råd och stöd. Jag vill även 

tacka Anette Salling på Socialhögskolan Lund för hjälp med utdelning av enkäten genom 

studentmailen. Till sist vill jag tacka de vänner som orkat med mina resonemang kring solidaritet 

och till råga på det tagit sig tid och ork för att hjälpa mig utveckla dem. Tack igen och trevlig 

läsning för dig som tagit sig an att läsa uppsatsen! 
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Inledning och solidaritet 

En inledande text kring vikten av solidaritet och hur jag kommer definiera det i den här uppsatsen 

 

Solidaritet är en bakgrund för det sociala arbetet. Det står inte ensamt som bakgrund utan det står i 

sällskap av andra begrepp såsom jämlikhet, humanitet, människovärdesprincipen och social rättvisa. 

Likväl så anses det fortfarande vara ett högt värderat begrepp med en koppling till praktik. Om vi 

utgår från att det sociala arbetet bygger på en vilja att hjälpa människor i socialt utsatta situationer 

så bör vi anta att det finns en solidaritetstanke hos socialarbetaren. Denna tanke återfinns i Etik i 

socialt arbete av Akademikerförbundet SSR som beskriver solidaritet som ett syskonbegrepp till 

Humanitet. Med detta i åtanke så kan vi anta att socialarbetare bör eftersträva hög solidaritet och då 

bör även socionomutbildningen sträva mot ett högre mått på solidaritet hos dess studenter 

(utbildningen bör därför sträva efter att höja solidariteten hos sina studenter). Även om vi kan 

spekulera i att orsaken till att man söker sig till en sådan utbildning och ett sådant yrke från början 

bygger på en tidigare grundtanke om solidaritet, att man väljer socionomutbildningen för att man 

vill hjälpa människor, så bör utbildningen ämna utveckla och höja solidariteten hos studenterna.  

Där hittar vi spänningen i texten du läser. Höjer socionomutbildningen dess studenters solidaritet? 

Minskar den? Kan vi hitta metoder för att höja den? Jag har för den här uppsatsen konstruerat en 

enkät med syfte att mäta solidaritet och sen har jag delat ut den till samtliga elever på 

Socialhögskolan i Lund och Campus Helsingborg för att undersöka hur solidaritet förändras under 

utbildningens gång. För vad händer om solidariteten uteblir ur det sociala arbetet? Varför hjälper vi 

då människor? Eller snarare, hjälper vi då människor? Solidaritet är en förgrund för det sociala 

arbetet. Solidaritet måste vara en förgrund för det sociala arbetet.  

 

Uppsatsen bygger på ordet solidaritet och därför är det viktigt, för förståelsen av uppsatsen, att veta 

vad jag menar med begreppet solidaritet. Eftersom solidaritet är ett vagt begrepp så bör man hålla i 

åtanke att definitionen som används här är min och inte en allmänt vedertagen definition. Det finns 

däremot en definition ur Nationalencyklopedin som står citerad här under: 

 

 

” Solidaritet (franska solidarité, av latin solidus 'gedigen', 'fast', 'enhetlig'), 

sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen 

med beredskap för inbördes hjälp. Ordet var från början en term inom franskt 

rättsväsen som betecknade det som fortfarande kallas solidariskt ansvar. Principen 

kunde uttryckas som "en för alla, alla för en", och ordet solidaritet passade därför väl 
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också i ett socialt och politiskt sammanhang.” 

        - Ur Nationalencyklopedin 

I Nationalencyklopedins definition ingår alltså att solidaritet verkar inom grupper men gruppen är 

odefinierad. Jag skulle vilja hävda att solidaritet är något vi praktiserar i hög grad inom små grupper 

(t.ex. Familjer) och att det sen oftast sjunker ju längre ut i den sociala periferin man når. Den 

globala solidariteten är till exempel oftast rätt låg i förhållande till solidariteten mellan systrar. Detta 

beror på att solidaritet ligger i förhållande till inbördes beroende, så kallad organisk solidaritet (La 

Capra 1972). I ett postmodernt samhälle existerar organisk solidaritet utifrån att vi har 

specialiserade yrken som gör oss beroende av varandra. Datateknikern behöver köpa bröd hos 

bagaren, bagaren behöver köpa mjöl hos bonden, bonden behöver ett datasystem för att organisera 

sina odlingar osv. Det inbördes beroendet är också ett sätt att likställa de som ingår i gruppen vilket 

ökar sammanhållningen.  

 

Med det sagt så vill jag inte säga att solidaritet inte praktiseras över gruppers gränser. Tvärtemot vill 

jag hävda att ju längre ifrån vår egen grupp vi når med våra handlingar desto mer solidarisk kan vi 

tolka handlingen. Detta exemplifieras väl i Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton (Danielsson 

2004) där Karl-Bertil bryter sig ur sin sociala grupptillhörighet och delar ut paket till ett lägre 

samhällsskikt utav välvilja. Hans handling tolkas som mer solidarisk då han vänder sig mot en 

grupp i en socialt utsatt situation utan att behöva göra det. Hans handling är inte värdefull för den 

ekonomiska rättvisa som skippas utan för att han tillskriver de hemlösa i historien ett 

människovärde genom att han inkluderar dem i sin egen grupp. Handlingen kan tolkas som vertikal 

hjälp där begrepp som paternalism ligger nära till hands men det är snarare så att handlingen jämnar 

ut skillnaden och kan på så sätt tolkas som horisontell, vi hjälper någon och på så sätt hjälper vi oss 

själva. Vi inkluderar människor med solidariska handlingar, man är solidarisk med någon eller 

några. Detta visar vidare på den aspekt av moral och empati som existerar i solidaritet. En solidarisk 

handling är att ta ansvar för andra genom att hjälpa dem med något (Blennberger 2005). Det är en 

handling eller attityd grundad i välvilja gentemot andra. Solidaritet över gränserna är också något 

som återfinns i Det kommunistiska manifestet (Marx & Engels 1848) där man förvisso binder 

sammanhållning till klass men likväl så ingår arbetare världen över till samma grupp. Slutmålet är 

detsamma som för Durkheim (Liedman 1999), att vi alla ska ingå i en 'Människo-grupp'.  

 

I kort så kommer jag att definiera solidaritet som en handling eller attityd där man ämnar förbättra 

en eller fleras livssituation eller stärker sammanhållningen människor emellan, jag kommer också 
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tyda det som ett tecken på starkare solidaritet ju längre ifrån objektet för handlingen är till personen 

som utför den då det finns en lägre förväntan på att man själv ska gynnas av handlingen.  

 

Problemformulering 

 

Med utgångspunkt i ovanstående definition av solidaritet så kommer den här uppsatsen att 

undersöka socionomutbildningen ökar eller minskar solidariteten hos dess studenter. Med 

utgångspunkt att solidaritet är någonting som verkar positivt för det sociala arbetet i den mån att det 

ökar det personliga initiativet till att göra ett gott hjälparbete så vill jag se vad som händer med 

solidariteten till andra när en genomgår socionomutbildningen. Min frågeställning är alltså: 

 

Förändrar socionomutbildningen dess studenters solidaritet?  

 

Och hypotesen som följer frågeställningen är då: 

 

Socionomutbildningen höjer dess studenters solidaritet på grund av att de ökar sin identifiering 

med andra. 

 

Genom att studera människor och deras öden i den vinkling som ges på Socialhögskolan så ökar det 

förståelsen för detsamma. Även om vi inte är samma person som andra så har vi anknytningar och 

överlappande verkligheter med varandra. Vi har värden som gör oss till en gemensam grupp, desto 

mindre vi vet om en annan person eller snarare ju mer främmande en person är desto färre 

knytpunkter till den personen har vi. Det finns en idé om att rasism oftast bygger på rädsla för det 

okända. Förhöjt kan vi alltså se diskriminering som en orsak av okunskap. Genom 

socionomutbildningen och hur den påverkar oss under dess gång så ökar studenternas kunskap och 

därmed deras förmåga till att känna och visa solidaritet.  

 

Tidigare forskning 

Här har jag samlat tidigare utföra kvantitativa studier som kan kopplas till begreppet solidaritet 

och dess praktik. Det finns flera undersökningar utförda kring ämnet solidaritet eller aspekter av 

det som undersökts individuellt. Jag tänkte här ta upp några av de artiklar som har presenterats 

och vilka samband de har visat på.    

 

Till att börja med har det (med grund i det kinesiska ordspråket “Att hjälpa andra är grunden till 
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lycka”) utförts en undersökning kring ömsesidig hjälp i Hong Kong (Ye & Leung & Mok 2010) där 

man förvisso kunde se en korrelation mellan att ge och ta emot hjälp men att värdena för att ge hjälp 

oftast var högre. Alltså att respondenterna för studien var mer benägna att ge än att ta emot hjälp. 

Ovillighet att ta emot hjälp var också något som ökade signifikant bland de äldre respondenterna. 

Detta ansåg man ligga i relation till främst fyra faktorer. Dels att äldres problemhantering handlar 

mer om att ignorera problemet genom att fokusera på annat, dels att samhällsstödet i deras närmiljö 

är lågt och därför uttrycker de heller inte intresse för det och vidare finns det grund till att tro att 

vetskapen hos äldre om de insatser som är möjliga är låg. Den sista orsaken har troligtvis sin grund i 

starka kinesiska värderingar kring stolthet och ära, att det vore osjälvständigt och därför skamligt att 

söka hjälp och därför undviks det. Vidare kan man se att det finns en korrelation till hög utbildning i 

det att både hjälpgivande och hjälpsökande ökar med högre utbildningsgrad.  

 

Det har också gjorts en annan studie kring solidaritet i Hong Kong som visar på korrelation mellan 

social solidaritet och social harmoni genom att se på flera aspekter av solidaritet (distributiv, 

mekanisk, organisk, inkluderande och dialektal) (Cheung & Ma 2010). Man kunde även se ett 

samband gällande klass, desto högre respondentens inkomst var desto högre social solidaritet 

praktiserade man. Man kunde också konstatera att det inte fanns ett samband mellan social klass 

och social harmoni. Mekanisk solidaritet markerade sig genom att (till skillnad från de andra 

formerna av solidaritet) inte ha någon större inverkan på den sociala harmonin i samhället vilket 

vidare kan tolkas som att mekanisk solidaritet är mindre eftersträvansvärt än de andra formerna. 

Den form av solidaritet som visade sig ha det starkaste sambandet i relation till ökning av social 

harmoni var inkluderande solidaritet. Det kan tyda på att den inkluderande solidariteten som av sin 

natur är mer praktiskt förlagd är den som tydligare märks av i ett samhälle. Artikeln poängterar 

dock också att samhället är relativt heterogent vilket innebär att olika personer kommer både 

praktisera solidaritet och reagera på solidaritet på olika sätt vilket gör det svårt att förutsäga hur vi 

bäst höjer solidariteten i ett samhälle.  

 

Torbjörnsson et al. (2011) har sett närmare på attityder till hållbar utveckling där solidaritet var en 

av aspekterna som undersöktes och då med hjälp av likertskalor. Undersökningen ledde upp till att 

man kunde se korrelationer mellan alla de aspekter de tog upp, solidaritet hängde samman med 

tankar om en bättre värld i flera aspekter. I förlängning innebär det också att lyckas jag mäta en 

aspekt av solidaritet så kan vi anta att det är en del av en större och relativt konsekvent bild.  

 

Hojat et al. (2009) Skriver har utfört en longitudinell studie på empati hos läkarstudenter där man 
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ser hur den förändras över utbildningens gång. Man har i undersökningen använt sig av en skala 

byggd likertskalor med sju punkter spridda över tjugo items för att mäta empatin och kunde 

konstatera att den sjunker drastiskt i tredje året när studenterna börjar med direkt patientvård. Man 

anser i artikeln att detta bygger på höga ideal vid början av utbildningen som sen ger vika för 

socialiseringen och anpassningen till den professionella rollen som pågår under utbildningen. Men 

det finns också förändringspotential. Det finns sätt att åter höja empatin och artikelförfattarna menar 

att det bör vara obligatoriskt med en sådan tanke bland läkarutbildningar. Man kan genom 

socialiseringsövningar och uppmärksammande av empati motverka erosionen densamma.  

  

Teori 

En samling av teorier relevanta för begreppet solidaritet och hur det kan praktiseras i samhället. 

Jag kommer även att återkoppla till dessa teorier i min analys av resultaten. .  

 

Man hade för det valda ämnet för uppsatsen kunnat tänka sig att välja en teori byggd på interaktion 

mellan människor eller anda socialiseringsteorier men jag har istället valt att fokusera på begreppet 

solidaritet och använda det som teoretisk grund. Sen berörs socialisering och interaktion indirekt 

genom utvecklingen av begreppet solidaritet. Detta har jag gjort för att jag anser att solidaritet som 

fenomen är så pass djupt att det mycket väl går att använda för att analysera mina resultat utifrån. 

Det är min förhoppning att läsaren kommer se det efter att ha läst detta teorikapitel.  

 

Solidaritet är ett gammalt begrepp och en av de tidigaste författarna som skrev om det (om än 

indirekt) var Karl Marx som tillsammans med Friedrich Engels författade Kommunistiska 

manifestet (Marx & Engels 1848). Det främsta fokuset för Marx & Engels var arbetarklassens 

solidaritet och hur man med hjälp av sammanhållning i arbetarklassen skulle övervinna 'kapitalet' 

för att uppnå ett mer likställt samhälle. Man räknade då in samtliga 'proletärer' i en grupp som låg i 

motsättning till 'kapitalet' eller i förlängning då människorna som ägde kapitalet, 'kapitalister'. 

Vilket exemplifieras väl i sista meningen på manifestet “Proletärer världen över, förena er!”. Detta 

kan då tyckas osolidariskt eftersom man skapar ett vi emot dem scenario där ingen ska eller bör 

vara solidarisk mot kapitalisterna. Men Marx och Engels menade snarare att även de skulle 

inkluderas i gruppen proletärer över tid. Kapitalet är ansiktslös och vi ska alla vara lika, utopin är 

klasslös. Det skulle alltså utlevas genom en distributiv solidaritet där den ekonomiska makten och 

därmed möjligheterna skulle vara likställda (Cheung & Kan Ma 2010). Genom att alla har samma 

materiella möjligheter skapas en jämställd solidaritet. Det kan också jämföras med vad Durkheim 

menade med mekanisk solidaritet (La Capra 1972 om Durkheim). Mekanisk solidaritet byggde på 
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att vi utförde liknande arbetsuppgifter och levde i en stark gemensam samhällsnorm, vilket främst 

praktiserades innan moderniseringen. I ett post-modernt samhälle menade Durkheim att vi 

praktiserar en organisk solidaritet (se tidigare i texten). Ett problem med den organiska solidariteten 

är att den förlitar sig starkt på det automatiska justerandet av de olika samhällskomponenterna och 

att de är jämställda samt bibehåller den jämställdheten. Alltså att man ser alla olika delar av 

samhället som lika viktiga för att samhället ska fungera. Vi kan också bortse från den 

arbetspraktiskfördelade solidariteten och se till Inkluderande solidaritet (Cheung & Kan Ma 2010) 

som ämnar åstadkomma solidaritet genom socialt inkluderande av människor. Inkluderande 

solidaritet menar att vi uppnår bäst solidaritet genom interaktion och vänlighet över våra sociala 

grupper. Interaktionen kommer verka symboliskt i samhället och skapa en gemensam identitet och 

genom den motverka utanförskap, stämpling och diskriminering. En liknande sorts solidaritet som 

också tar spelutrymme främst socialt är dialektal solidaritet. Att vi kommer uppnå ett solidariskt 

samhälle om vi överkommer våra kommunikationssvårigheter människor emellan. I ett idealt 

samhälle skulle vi alla ha god förståelse av varandra genom språket och därför är det ett enat sätt att 

kommunicera vi bör eftersträva. Om vi är fullkomligt språkligt likställda skulle förtryck som 

uppkommit genom maktskillnader försvinna.  

 

Solidaritet har också en religiös koppling i dess värderingsgrund (Harmon 2006). I de flesta större 

religioner finns grundstenar som vi också finner i solidariska värderingar, såsom broderskap (som 

vi idag kanske kan kritisera ur ett genusperspektiv), ömsesidig respekt/kärlek, generösa och 

kärleksfulla handlingar gentemot varandra. Detta är dock handlingar som alla bör upphöjas till att 

vara viktiga utan en religiös motivering. Vinningen i ett solidariskt samhälle är såpass stor att vi bör 

värdera det likställt med andra moraliska självklarheter såsom att alla människor har ett värde 

(Harmon 2006). En solidarisk handling bör kunna tolkas som moraliskt god i den mån att den är 

upphöjbar till allmän lag vilket är Emanuel Kants grundregel för vad som utgör en acceptabel 

moralisk handling (Fredriksson 1994). Intentionen för en solidarisk handling är god. Det är också 

grundbulten till solidariteten i vårt sekulariserade samhälle, att vi anser solidaritet vara 

samhällsbyggande. Att vi ser en större vinning än den personliga med våra solidariska handlingar.  

Vi kan inte förlita oss till religionen utan vi får istället rationellt närma oss ämnet solidaritet och 

motivera det med en stabil moralisk grund. Enligt Rorty (1989) innehar vi ingen inre gemensam 

mänsklig natur och ingen inbyggd mänsklig solidaritet. Vi har inte en medfödd vilja att göra gott. 

Detta exemplifierar han genom att referera till förintelsen och hur människor valde att hjälpa andra 

eller inte hjälpa andra. Solidaritet är inte något givet mänskligt. Vi vill gärna se att det finns värden 

som står över historia och institutioner men händelserna i till exempel Auschwitz motsäger just 



 11/33 

detta. Måttet på solidaritet skulle då ligga i relevans till vår förmåga att se oss själva i andra. De 

som tog in och hjälpte judar under den tidsperioden hade oftast en emotionell koppling till personen 

de hjälpte eller hade erfarenheter som ledde upp till en aktiv hjälphandling. De hade i större eller 

mindre utsträckning ett visst mått av identifiering i de personer de hjälpte. I motsättning har vi de 

som inte hjälpte genom att de distanserade sig från gruppen judar och skapade en stark vi och dem 

känsla. Man ansåg sig inte ha något gemensamt och därför hade man inget incitament att hjälpa. 

Allt vi har är vad som socialiserats in i oss och vårt språk att utbyta erfarenheter och upplevelser. 

Vår starkaste gemensamma knytpunkt är smärta med vilken vi kan känna igen varandra i. Smärta är 

en upplevelse som vi gemensamt söker oss bort ifrån. Solidaritet definieras av Rorty (1989) som vår 

förmåga att se oss själva i andra och uppnås alltså genom att vi upplever, ser och hör andras 

berättelser och världsbilder. Dels direkt människor emellan men också i stor utsträckningen genom 

film, musik och litteratur.  

 

I motvikt till att se oss själva i andra kan vi se till vad som händer när vi gör främlingar av andra. 

Scheff (1997) skriver om främlingskap och hur det påverkar oss i stort. När vi skjuter ifrån oss 

andra och gör dem till något okänt. Scheff (1997) menar att det är upptakten till första och andra 

världskriget, funktionerna som låg bakom Frankrike och Tysklands sätt att göra varandra till 

främlingar. Han skriver även att kriget inte bara är Tysklands fel som det annars brukar utmålas 

utan att det var alla de större nationernas inblandning som skapade motsättningar som ledde upp till 

kriget. Utanförskapet skapar känslor av skam vilket leder upp till starka motsättningar och väldigt 

låg identifiering i varandra över gränserna. Detta ger en eskalerande vi - dem effekt som ledde in till 

krig. Grunden till detta bygger han på sin teori om säkra sociala band. Ett säkert socialt band är ett i 

vilket man identifierar sig med och förstår motparten i motsats till att missförstå och särskilja sig 

ifrån varandra. Vidare så måste bandet byggas, repareras eller underhållas och görs inte detta aktivt 

så förstörs det istället. Inte på en gång men i ett långtgående perspektiv. Detta kan man då också 

lägga i förhållande till ovanstående exempel av Rorty (1989) som också beskriver stora problem 

med en förklaringsmodell byggd på bristande solidaritet. I både första och andra världskriget så 

polariserade vi grupper av människor så att de fullkomligt särskiljde sig från varandra och därmed 

försvann också solidariteten till varandra.  

 

 

Metod - Att mäta solidaritet 

Jag har här med hjälp av underrubriker försökt samla och formulera de olika delar av min metod 

som har är relevanta för att förstå hur undersökningen har gått till.  
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Så hur går man bäst till väga för att mäta solidaritet? Vi hade kunnat tänka oss flera olika metoder 

för att nära oss ämnet. För att kunna gå djupare i det så hade en kvalitativ metod såsom 

semistrukturerade intervjuer varit att föredra (Bryman 2008). Vi hade då kunnat plocka en eller 

flera studenter från varje termin och undersöka den personens syn på solidaritet och sen jämföra 

resultaten med varandra för att försöka utläsa en förändring i synen på solidaritet. Jag har istället 

valt en kvantitativ metod och med hjälp av en enkät försökt fånga synen på solidaritet hos så många 

som möjligt från socionomutbildningen för att jag tror annars vi riskerar att få ett vinklat resultat 

starkt beroende av de individer som skulle intervjuats. Hade det funnits mer tid för undersökningen 

hade man även kunnat genomföra en kvantitativ-kvalitativ undersökning (Bryman 2008), alltså att 

behålla konceptet av en enkät men även genomföra en rad intervjuer för att få en bild av hur 

studenterna själva tänker kring solidaritet. Nedan följer en rad av de olika delar som har byggt min 

kvantitativa undersökning och varför jag valt att använda dessa metoder.  

 

− Webenkät 

 

Mitt medium i den här undersökningen är webenkäter, alltså en internetbaserad enkät. Jag har 

använt mig av en internettjänst som tillåter att man konstruerar en enkät och sen producerar den en 

länk till enkäten vilken folk kan följa och enkelt fylla i den. Det är en enkät som kan läsas av 

merdelen av webbläsare och jag räknar därför med att alla respondenter kommer kunna fylla i 

enkäten när de får tillgång till den. Det gör även att jag får direkt tillgång till svaren och kommer få 

ett lågt bortfall av ifyllda enkäter, alltså att alla de enkäter som har fyllts i kommer att komma till 

mig till skillnad från t.ex. Postenkäter där ett visst antal ifyllda aldrig når tillbaka till sändaren. Ett 

potentiellt problem är konfidentialiteten då data som skickas över webben är möjlig att avlyssna om 

den inte är krypterad (Trost 2007) men jag bedömer inte informationen som särskilt känslig. 

Däremot så uppkom som förväntat ett högt bortfall då det är enkelt att bortse från ett email i 

inkorgen man inte anser relevant för en själv. Det finns inga starka initiativ såsom personlig vinning 

för respondenterna att besvara den. Med den här metoden kommer uppsatsen hålla relativt hög 

transparens (May 1997) och det kommer vara enkelt att gå tillbaka för att se hur jag gjort för att nå 

de resultat jag gjort.  

 

− Förstudie 

 

Jag skapade även en grupp på 8 personer i syfte att ha en förstudie (May 1997). En förstudie ska 
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helst representeras av ett suburval men då jag bara kommer skicka ut enkäten till socialhögskolan 

här så använda jag mig istället av studenter från andra institutioner såsom psykologer, och 

samhällsvetare. Jag bedömer dem som snarlika nog i förhållande till socionomstudenter i sin 

förmåga att förstå och bedöma enkätfrågorna. Min förhoppning är att omformuleringen och 

justeringarna som uppkom ska öka validiteten för studien.  

 

 

− Urval, undersökningspopulationen 

 

En tumregel för kvantitativa undersökningar är att reliabiliteten ökar med antalet människor som 

deltar i undersökningen (Bryman 2008). Nu har jag en begränsad tidsrymd att utföra min 

undersökning på vilket är en av anledningarna till att jag valt att inte gå utanför Socialhögskolan i 

Lund och Campus Helsingborg när jag sökt upp socionomstudenter. Jag tror också att en anledning 

till att många svarade är känslan av ömsesidighet bland studenter, att fler har fyllt i enkäten för att 

de kan identifiera sig i att det kan vara svårt att finna respondenter till en c-uppsats-enkät. Studenter 

har också i stort mer tid och är för mig lättare att nå än yrkesverksamma personer. Det finns dock 

också ett forskningsproblem att röra sig i grupper som ligger för nära forskaren själv eftersom det 

kan riskera att påverka resultatet vilket jag försöker vara medveten om i analysen. 

Undersökningspopulationen är alltså socionomstudenter från termin ett till sju som studerar i Lund 

eller Helsingborg.  

 

För att öka svarsfrekvensen satte jag upp lappar på både socialhögskolan i lund och Helsingborg 

som påminde studenterna om enkäten och uppmuntrade dem att svara på den (Se bilaga 2). Det är 

för mig omöjligt att avgöra hur stor påverkan de uppsatta lapparna hade på svarsfrekvensen då jag 

inte inkluderat ett mätinstrument i enkäten för att undersöka den frågan men vi får utgå ifrån att det 

åtminstone inte sänkte svarsfrekvensen.  

 

Nedanför finner vi en tabell över antalet studerande på socionomutbildningen i Lund respektive 

Helsingborg. Då det finns en majoritet kvinnor på socialhögskolan har jag även noterat ner hur 

många som är registrerade som kvinnor i varje grupp. Jag har även delat upp det i hur många som är 

förstagångsregistrerade och hur många som är omregistrerade.  

 

Termin 1 2 3 4 5 6 7 
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Antalet 
förstagång
sregistrera
de 

169 144 147 136 158 140 123 

Därav 
kvinnor: 

146 123 127 109 124 119 101 

        
Omregistre
rade: 

4 2 5 3 0 7 12 

Drav 
kvinnor: 

4 1 4 1 0 4 8 

 
 

− Likertskalor 

För att mäta solidaritet väljer jag att använda mig av Likert-skalor (Bryman 2008 s.157). De 

fungerar som så att man formulerar påståenden eller snarare “items” kring vad man ämnar 

undersöka och sen får respondenten ta ställning till itemet. Med hjälp av likertskalor kan man också 

fånga mindre nyanser i attityder då man kan hålla eller ta a vstånd ifrån något olika mycket. Jag har 

själv valt en skala mellan ett och sju för hur mycket man tar till sig något respektive tar avstånd 

ifrån. Även om respondenten är benägen att stötta påståendet så är det inte alltid den gör det fullt ut 

och på det sättet kan vi lyfta fram små skillnader i materialet som kan vara betydande i ett större 

sammanhang.  

 

- Etiska överväganden 

 

När vi gör forskningsetiska överväganden handlar det i stort om att vi väger nytta mot risk (red. 

Meueuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen, Jacobsson 2008 s. 237). I den här undersökningen är 

riskerna för att någon skulle känna sig kränkt eller för den delen att en person skulle bli exponerad 

för sina åsikter relativt låg.  Att undersöka solidaritet kvantitativ genom enkäter är ett opersonligt 

ämne som bygger mer på en persons attityd än deras personliga erfarenheter. Ett annat sätt att 

påvisa den låga riskfaktorn är att undersökningen är frivillig och den utförs i en långt ifrån maktlös 

grupp.  

 

Vidare har jag valt att inkluderat en missiv (se bilaga 3) i enkäten där jag förklarar att enkäten 

givetvis är anonym och att jag kommer hantera informationen på ett sätt så att den inte kan spåras 

tillbaka till individer.  
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- Enkät 

 

Enkäten inleds med påståendet “Det är lika viktigt att hjälpa främlingar som människor jag känner”. 

Som ska vara ett mått på hur mycket man är redo att försöka nå ut till människor bortom sina egna 

mindre grupper och således också ett mått på hur villig man är att inkludera andra till sina egna 

grupper. Det finns även en logisk inkonsekvensfråga till den i form av ett påstående som lyder “Det 

är viktigare att hjälpa människor man känner än främlingar”. Dessa ligger inte i följd av varandra i 

enkäten. En logisk inkonsekvensfråga innebär att en fråga speglas genom att man tar upp dess 

motsats. Jag har sedan i resultaten vänt på värdena från detta påstående för att få ett värde där högre 

poäng tyder på högre solidaritet. Tredje påståendet lyder “Det är en plikt att hjälpa andra” vilket 

helt enkelt är en pliktetisk utgångspunkt för solidaritet. Det kan ligga ett felmarginalutrymme i ordet 

plikt då det är värdeladdat men samtidigt så vill jag mena att man i viss mån är förpliktigad att 

hjälpa andra om man påstår sig vara solidarisk som person. Nästa påstående är av praktisk karaktär 

och lyder såsom “Jag skulle kunna tänka mig att skänka 100 kronor i månaden till skolprojekt i 

tredje världen”. Alltså ett påstående för att mäta den en praktisk aspekt av solidaritet, även om 

frågan är teoretiskt ställd. Det ligger även en poäng i att fastställa summan och påvisa den praktiska 

aspekten, vart pengarna skulle gå. Det är min tro att studenter vid socialhögskolan förstår vad som 

innebär både med begreppet skolprojekt och begreppet tredjevärlden vilket är en förutsättning för 

att påståendet ska kunna graderas av respondenten. Näst påstående är av teoretisk karaktär och lyder 

“Självständighet är viktigare än gemenskap”. Ett påstående för att se närmare på attityd till 

gemenskap och sammanhållning, vi kommer här tolka ett starkt igenkännande som ett tecken på låg 

solidaritet. Påståendet är snarlikt till ordspråk som 'Var man är en ö' eller 'Bra karl reder sig själv' 

vilka också tyder på motsatsen till den solidaritet jag försöker mäta. Ett problem här är att 

självständighet inte nödvändighet ligger i motpol till gemenskap men jag anser att det löser sig i att 

respondenten kryssar i svaret på en skala och att ju närmare ett motsättande vi kommer desto högre 

indikator på solidaritet. Jag har alltså även här vänt på de värden jag fått in så att ett högre värde 

kommer tyda på högre solidaritet vilket har möjliggjort ett samlat solidaritetsvärde. Nästa påstående 

lyder “Jag skulle kunna tänka mig gå på socialbidrag en period om jag saknade inkomst” vilket är 

ett påstående för att försöka se hur villig respondenten själv är att ta emot hjälp från andra. I 

händelse av att man identifierar sig med begreppet så tyder även det på en högre grad av solidaritet 

då man inkluderar sig själv i en större grupp människor, att ta emot hjälp ses inte av respondenten 

som något stigmatiserat.  
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Påståendet som följer det är “Jag försöker anpassa mitt språk till den jag pratar med för att göra mig 

förstådd”. Ett mått på dialektal solidaritet, när vi kommunicerar på ett sätt som minimerar 

möjligheten till missförstånd så kommer vi också att känna större samhörighet med andra. Jag 

räknar även detta till ett mått på praktisk solidaritet. Även nästa ämnar mäta praktisk solidaritet 

genom påståendet “Ser någon vilse ut på stan så stannar jag för att hjälpa personen hitta rätt”.  Det 

är ett enkelt påstående kring direkt och enkel hjälp. Det känns även rimligt att peka ut att det är i en 

stadsmiljö då man även kan se vilse ut i andra situationer, såsom på fest till exempel. Även nästa är 

av liknande karaktär och lyder “Om någon trillar med så stannar jag för att se om personen är 

skadad och behöver hjälp”. Detta har skrivits ut för att jämna ut svaren. Även om det tidigare 

påståendet frågar i princip samma sak så kan vi få ut ett resultat närmare verkligheten genom att 

återanvända oss av vissa principitems. Vidare har vi ett item som undersöker något liknande men 

som kräver en större insats från respondenten nämligen “Jag kan tänka mig att arbeta gratis en 

period för en god sak”. Här cirkulerar frågan också kring en tidskrävande insats för att hjälpa någon 

man inte känner i frågan. Jag väljer aktivt att inte använda termen volentärarbete då det är ett 

värdeladdat ord men jag riktar ändå tankarna ditåt genom att skriva 'en period', det ligger annars i 

risk att respondenten ponerar att det skulle vara väldigt länge. Mina sista två items är båda praktiskt 

lagda och det näst sista lyder “Om någon tappar en bunt papper inne på ett bibliotek så hjälper jag 

till och plockar upp” vilket cirkulerar kring en situation som är lätt att känna igen sig i. Ett ord som 

kan tolkas mycket vagt här är “bunt” men den generella uppfattningen är inte att arbetet som krävs 

för att hjälpa personen är speciellt stort. Det handlar i viss mån om artighet, liksom det sista gör. 

“Om det är en person som är i större behov av att sitta ner på ett offentligt transportmedel erbjuder 

jag min plats. Ett sista item kring praktisk solidaritet, även här något som man kan känna igen sig i. 

Att låta en äldre person ta ens plats. Ett problem med den här frågan är att alla inte använder sig av 

offentliga transportmedel eller åtminstone inte så ofta men förhoppningsvis så kan respondenten se 

vad jag menar och skapa sig en ide om vad hen hade gjort i den situationen.  

 

Jag har valt att använda mig av fyra variabler i min enkät som jag sen kommer se tillbaka på i 

resultatanalysen. Den främsta variabeln är “Vilken termin på Socionomutbildningen går du?” där 

man då får kryssa 1-7 för att ange termin. Man får då också hålla i huvudet att enkäten kom ut i 

november på höstterminen så relativt sent på terminen. Men det är också utifrån den variabeln som 

jag kommer försöka se hur solidariteten förändras hos respondenterna under socionomprogrammets 

gång.  De andra tre variablerna har jag främst för att se om jag kan hitta andra starka samband till 

solidaritet mellan dem då vi hade kunnat kritisera förändringen mellan terminerna utifrån dessa. 

Men också för att de kan vara intressanta i sig. Först ut frågar jag efter födelseår då jag vill veta 
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respondentens ålder samtidigt som jag försöker undvika att de blir självmedvetna om sin ålder när 

de fyller i enkäten. Vidare efterfrågar jag respondentens kön och redan i förväg vet vi att det finns 

en majoritet kvinnor men det är fortfarande intressant att se hur det faller ut i mitt resultat. Jag har 

också alternativet att inte identifiera sitt kön för de som inte vill kategorisera sig på det sättet. Min 

sista variabel bygger på klass. Då har respondenten möjlighet att välja mellan Underklass / 

Arbetarklass / Medelklass / Överklass / Inget av ovanstående. Detta blir en väldigt subjektiv 

tolkning av klass för respondenten men jag anser fortfarande att det är en relevant variabel dels av 

historiska skäl men också utifrån den idé om solidaritet som vi finner i Kommunistiska manifestet 

(Marx & Engels 1848). 

 

Jag har också gett möjlighet att fylla i anledning till att respondenten deltog i enkäten för att bättre 

kunna kritisera mina resultat och resonera kring bortfall. Då har jag gett följande alternativ: Ville 

hjälpa till med c-uppsatsen / Hade tråkigt / Tycker det är viktigt med den här typen av 

undersökningar / [möjlighet att fylla i sitt eget svar].   

 

- Missiv  

 

Tanken med missivbrevet är främst att få respondenten att känns sig trygg med enkäten. Det 

försöker jag uppnå genom att beskriva hur man fyller i den, hur man får kontakt med mig och att 

den är fullkomligt anonym (Trost 2007). Något som kan diskuteras är att jag inte anger syftet med 

enkäten förrän slutet. Jag har aktivt gjort avvägningen mellan nytta och risk utifrån hur viktigt det är 

för respondenten att veta syftet och hur mycket det kommer påverka respondenten att veta syftet i 

förhand. Jag ansåg då att vinningen var större för undersökningen än behovet att veta på förhand för 

respondenten och angav syftet först i slutet på enkäten. För missivbrevet se Bilaga 3. 

 

Empiri / Resultat 

Min samlade empiri utifrån den enkät jag har delat ut och senare samlat in. Presenterat i form av 

olika diagram och tabeller för att göra det överskådligt. 

 

Jag har i detta första nedanstående diagram (Diagram 1.1) lagt samman värdena från samtliga items 

ämnade att mäta solidaritet och fått ut ett medelvärde för varje termin. Viktigt att komma ihåg till 

det här diagrammet är att värdena bygger på ett sammanlagt medelvärde av skalor från ett till sju 

från 12 stycken items. Ett minimum värde från en respondent är alltså 12 och maximum värde är 84 

men i det här diagrammet så ser vi bara växlingar mellan 62 och 66 poäng, om vi hade zoomat ut i 
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diagrammet hade vi fått en betydligt rakare linje. Solidariteten sjunker alltså men den är en liten 

sänkning.  

 
Diagram 1.1 Sammanräknat solidaritetsmedelvärde för varje termin 

 

Den bottennotering som vi ser på termin två kan också ha sin grund i att det bara var 22 studenter 

från termin två som fyllde i enkäten (vilket åtminstone är mindre än hälften eller ännu mindre i 

jämförelse med de andra terminerna) vilket kan påverka reliabiliteten i värdet. Termin två 

representerar bara 6% av antalet studenter som fyllt i enkäten. Man skulle kunna tänka sig en 

jämnare kurva om vi hade haft fler respondenter från termin två. För att ge en bild av spridning och 

svarsfrekvensen följer nedan en tabell (Tabell 1.1) över antalet respondenter för varje termin i både 

antal och procent.  

 

 
13. Jag läser 

till socionom 

på termin:  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 49 13,5 13,6 13,6 

2 22 6,0 6,1 19,7 

3 47 12,9 13,0 32,7 

4 49 13,5 13,6 46,3 

5 61 16,8 16,9 63,2 

6 80 22,0 22,2 85,3 

7 53 14,6 14,7 100,0 

Valid 

Total 361 99,2 100,0  
Missing System 3 ,8   
Total 364 100,0    

Tabell 1.1 Översikt av respondenterna i antal och procent 

 

I det här Box-and-whiskers diagrammet (Diagram 1.2) nedan kan vi även så spridningen av 

resultaten och då ser det lite jämnare ut. Här kan vi även lätt utläsa standardavvikelserna och se hur 

pass stor spridningen är inom varje termin. Medelvärdet representeras också av det svarta strecket I 

varje “box”. Men ofrånkomligt kan vi även här se att solidariteten sjunker från första till sista 

terminen trots förändringar däremellan. Intressant är också att man är som mest enad kring 

solidaritet på sista terminen, det är där vi har den minsta spridningen inom en termin.  
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Diagram 1.2 Medelsolidaritet för varje termin presenterat med spridning av resultaten 

 

Vidare så kan vi även påvisa att solidaritetsminskningen är statistiskt säkerhetsställd (Tabell 1.2) 

genom ett chi-två test där den förväntade frekvensen är mindre än 5 vilket innebär att ju längre 

utbildningen pågår desto mer sjunker solidariteten.  

 

Test Statistics  
 

Solidaritet 

13. Jag läser till 

socionom på 

termin:  

Chi-Square 220,602a 35,053b 

df 40 6 

Asymp. Sig. ,000 ,000 

  

  

Tabell 1.2 Resultaten av Chi-två testet för att statistiskt säkerhetsställa resultatet 
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Vi kan då tänka oss att solidariteten kanske minskar med åldern om det nu ligger på en tidslinje 

utifrån utbildning men det här diagrammet (Diagram 1.3) menar snarare på motsatsen. I en kritisk 

reflektion av diagrammet kan vi dock tänka oss att det snarare handlar om individuella toppar bland 

de äldre eleverna då majoriteten av studenterna är mellan 18 och 30 och att linjen som visar 

genomsnittssolidariteten lägger sig som den gör genom att de äldre studenter som deltagit I 

undersökningen ligger något högre. Spridningen är såpass jämn att vi inte kan se några starka 

samband mellan solidaritet och ålder.  

 

 
Diagram 1.3 Solidaritetsvärden i förhållande till ålder 

 

I den mindre tabellen (tabell 1.3) här precis under så finner vi medelvärdet för solidariteten för 

kvinnor, män och de som inte valde att definiera sitt kön, vi kan också se antalet respondenter I 

respektive grupp. De som inte valt att definiera sitt kön uppgår till nitton personer och har den 

högsta solidariteten men det är också en såpass liten grupp att det är svårt att visa på några starka 

samband statistiskt. Men även i grupperna “Kvinna” och “Man” kunde vi inte statistiskt 

säkerhetsställa skillnaden. Vi kan spekulera i tanken kring att en skulle ha hög solidaritet för att 
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välja socionomutbildningen och det är främst kvinnor som läser den men jag kommer inte gå in 

närmare på det I den här uppsatsen. I mitt material finner vi inga större skillnader mellan mäns och 

kvinnors solidaritetsvärden.  

 
 
Report  

Solidaritet  

Könsidentitet Mean N Std. Deviation 

Jag väljer att inte definiera 

mitt kön 

65,9474 19 6,67894 

Kvinna 64,1115 278 7,15015 

Man 62,7455 55 9,28603 

Total 63,9972 352 7,50745 

Tabell 1.3 Medelsolidaritet i förhållande till könsvariabeln 

 

Däremot så kan vi statistiskt säkerhetställa ett högre solidaritetsvärde hos de studenter som 

identifierar sig med arbetarklass (Tabell 1.4) i jämförelse med de som identifierar sig med 

medelklass. Det är också de enda grupperna stora nog för att vara av intresse. Vi har en grupp på 45 

studenter som valde att inte kategorisera sig i den här frågan men vi kan inte veta varför de valt som 

de gjort, deras solidaritet är nära likställd med medelklassstudenterna dock. Vad gäller de som valt 

att identifiera sig med underklass och överklass så är det sammanlagt fem studenter vilket är ett 

mycket litet antal i studien. Sen måste man också komma ihåg att det är en väldigt subjektiv 

tolkning av klass hos studenterna vilket gör det svårt att veta hur de uppfattar de olika 

klassbegreppen.  

 
 
Report  

Solidaritet  

Klassidentitet Mean N Std. Deviation 

Arbetarklass 66,4146 82 6,27744 

Inget av ovanstående 63,3556 45 8,28513 

Medelklass 63,1667 216 7,52670 

Underklass 61,3333 3 12,58306 

Överklass 58,5000 2 2,12132 

Total 63,9138 348 7,48474 

Tabell 1.4 Medelsolidaritet i förhållande till Klassvariabeln 

 

Vi kan också dela upp solidaritetsmåtten I praktisk och teoretisk solidaritet (Diagram 1.4). 
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Teoretisk solidaritet (item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10) bygger då på de items som inte frågar efter ett direkt 

handlingsmönster utan närmar sig solidaritet genom att se till attityd och tankemönster. Praktisk 

solidaritet bygger på de items som direkt efterfrågar hur respondenten hade handlad I en specifik 

situation (item 7, 8, 9, 11, 12). Item 4, 6 och 10 efterfrågar förvisso en praktisk handling men 

formuleringen efterfrågar om respondenten “kan tänkta sig” vilket gör den till teoretisk. Notera 

även att det finns fler teoretiska items än vad det finns praktiska vilket innebär att de teoretiska 

ligger högre på skalan. Vad vi kan se till är hur kurvorna rör sig över terminernas gång och då ser vi 

att den teoretiska solidariteten sjunker över terminernas gång men den praktiska solidariteten ökar 

vilket visualiseras här nedanför.  

 

 
Diagram 1.4 Medelvärde på samlade teoretiska och praktiska items över terminsvariabeln 

 

Enkäten avslutas med en öppen fråga kring hur studenterna själva trodde att deras solidaritet till 

andra förändras under utbildningens gång. I den öppna frågan så uttryckte 141 (ca 38.7%) personer 

att de tror att solidariteten ökar med utbildningen, 62 (ca17.0%) personer tror inte att utbildningen 

förändrar solidariteten, 3 (ca 0.8%) personer tror att utbildningen minskar solidariteten, 36 (ca 
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9.8%) personer uttryckte andra åsikter och 122 (ca 33.5%) personer valde att inte skriva något.  

 
Kritisk reflektion över resultaten 

 

Vi kan börja se till bortfallet i studien. Av 1050 studenter så svarade 364 stycken på enkäten vilket 

innebär att vi har ett bortfall på ca 65.3%. Det höga bortfallet är heller inte helt oväntat då det är 

många som ignorerar webenkäter (Trost 2007). Som tidigare nämnt så har vi dock ett särskilt högt 

bortfall i termin två. Sen kan det också vara så att ämnet ligger i relation till svarsfrekvensen på det 

sättet att det kan tolkas som ett tecken på solidaritet att fylla i enkäten. Vilket då korrelerar väl med 

den låga solidariteten och det höga bortfallet på termin två. Det var också en klar majoritet som 

valde att fylla i enkäten för att vara hjälpsamma vilket visas i nedanstående diagram (Diagram 1.5).  

 

 
Diagram 1.5 Cirkeldiagram över anledning att respondenten besvarade enkäten 

 

Så vi kan konstatera att det finns en vilja att 'hjälpa till med c-uppsatsen' vilket kan ha påverkat 
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sättet respondenterna fyllt i enkäten. Vidare så läser jag själv vid sjätte terminen på Socialhögskolan 

Lund. Nu har resultaten samlats in både vid Socialhögskolan i Lund och Campus Helsingborg men 

det innebär fortfarande att jag har varit i kontakt med många av respondenterna i de senare 

terminerna på socialhögskolan i Lund. Jag har även gjort ett avhopp som innebär att jag har studerat 

tillsammans med både termin 6 och sju på socialhögskolan i Lund. Det finns också uttryckt i två 

kommentarer i koppling till anledning till att fylla i enkäten, att de fyllt i för att de vet vem jag är.  

 

Sen kan vi också spekulera i huruvida det snarare är kulturer inom de specifika klasserna till de 

olika terminerna än en utveckling som sker inom socionomutbildningen. Risken för en sådan 

vinkling sjunker förvisso med tanke på att jag har undersökt både Socialhögskolan i Lund och 

Campus Helsingborg men vi hade antagligen fått ett svar närmare verkligheten genom en 

longitudinell studie (Bryman 2008). Problemet kvarstår dock som jag ser det i den här 

kohortstudien att det kan finnas stora skillnader mellan klasserna och deras attityder, vi kan också 

tänka oss att det finns en skillnad mellan generationer. Att den generation som börjat på 

socialhögskolan nu innehar en högre solidaritet än den generation som nu läser sista terminen vilket 

också är ett problem som hade kunnat granskas ur ett annat perspektiv om vi gjort en longitudinell 

studie.  

 

Analys av resultaten 

En analys av de resultat jag kunnat få fram ur mitt insamlade material kopplat till de teorier jag tar 

upp i teoriavsnittet och tankar kring vad de kan visa på.  

 

Om vi börjar med att se till diagram 1.1. och 1.2 så kan vi i båda dessa konstatera att solidariteten 

sjunker eller åtminstone så kan vi säga att den inte ökar som min hypotes menar att den borde göra. 

Men det motsäger inte nödvändigtvis sambandet mellan identifiering med andra grupper och 

solidaritet utan det kan vara så att socionomutbildningen är den som inte ökar dess studenters 

identifiering med andra grupper. Något som stöttar ett samband mellan att identifiera sig i andra och 

solidaritet är utifrån Marx & Engels (1848) resultatet att vi fann en högre solidaritet hos de som 

identifierar sig med arbetarklass än de som identifierar sig med medelklass. Tanken är då att en 

lägre socioekonomisk klass ger större identifiering med andra inom samma klass och där av högre 

solidaritet. Det är dock en tes som går att kritisera utifrån att den bygger på ett klassamhälle som 

analyserades för över 150 år sedan och som har sin grund i att distributiv solidaritet (Cheung & Ma 

2010) är den mest grundläggande formen av solidaritet för samhällsutveckling. Bakomliggande 

orsaker till att den har minskat kan också vara att solidariteten är mycket hög till en början vilket vi 
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också finner i resultaten. Att när studenterna börjar har de väldigt höga ambitioner kring solidaritet 

och sen sjunker det ner till en mer normaliserad nivå. Att studenterna till en början har en naiv 

inställning till socialarbetarrollen som sen förändras allteftersom studenterna får en mer komplex 

bild av densamma. När utbildningen påbörjas ser studenterna på en hjälphandling som en 

enkelriktad handling som dessutom ger resultat varje gång men inser allteftersom att detta speglas 

inte i verkligheten. Det skulle kunna ge upphov till en viss cynism hos studenterna. Om vi resonerar 

utifrån Rorty (1989) som anser att solidaritet är något vi socialiseras in i så kan vi anta att 

utbildningen inte gör just detta. Istället för att bygga en bild av oss som solidariska socialarbetare så 

skulle utbildningen då socialisera oss in i en yrkesroll där vi särskiljer starkare på människogrupper, 

så som klient – socialarbetare. Vi kan även ta stöd i ett sådant resonemang utifrån Hojat et al (2009) 

som konstaterade att empatin hos läkarstudenter sjunker under utbildningens gång. Man ansåg i 

slutdiskussionen att socialiseringen in till läkarrollen påverkade empatin negativt vilket då skulle 

tala för att bilden eleverna i undersökningen har av en professionell läkare är en person med låg 

empati. Man skulle kunna tänka sig ett liknande resonemang även inom socialt arbete, att 

studenterna under utbildningens gång får en bild av socialarbetare som en något osolidarisk person. 

I undersökningen såg man även en stark nedgång i empati när studierna skiftade till delen av 

utbildningen som lade mer vikt på patientrelationen. Något socionomutbildningen gör i viss mån 

varje termin. Genom att studera människor i socialt utsatta situationer skapar vi också ett vi – dem 

tänk. När en på utbildningen pratar om människor i socialt utsatta situationer så räknar studenterna 

sällan sig själva till den gruppen eftersom det är studenterna som ska agera hjälpare i framtiden. 

Detta är något som diskuteras under utbildningens gång men detta till trots så sjunker solidariteten. 

Vad som kanske behöver diskuteras då är hur vi skapar ett socialt band (Scheff 1997) mellan de 

blivande socialarbetarna och brukare. Vi kan tänka oss olika praktiska strategier som till exempel 

olika övningar i inlevelseförmåga eller projekt som involverar brukare för att stärka det sociala 

bandet. Om bandet inte repareras eller underhålls aktivt kommer det också enligt Scheff (1997) att 

konstant förvärras vilket innebär att solidariteten kommer sjunka ytterligare hos yrkesverksamma 

socionomer om sättet att se på grupper av människor då inte förändras. Solidaritet är också en del 

av ett större spektra altruistiska värderingar såsom empati, humanitet och en vilja att skapa en bättre 

värld för alla och sjunker solidariteten kan vi då också anta att de andra värderingarna också har 

börjat erodera (Torbjörnsson et al 2011). Vi kan alltså se erosionen av solidaritet som ett större 

problem än bara i den direkta klientkontakten. Det är då viktigt att vi jobbar starkt med 

inkluderande solidaritet (Cheung & Ma 2010) och detta är något som skulle kunna användas i form 

av en praktisk övning, att öva vår förmåga att se oss själv i andra.  
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Ovanstående gäller för den totala solidariteten men vi kan också dela upp det i två grupper av 

solidaritetstyper (Diagram 1.4) varpå vi finner att den teoretiska solidariteten sjunker men den 

praktiska solidariteten ökar. Att den praktiska solidariteten ligger på en jämnare nivå kan bero på att 

de bygger på items som är lättare att tolka i jämförelse med de items som mäter teoretisk solidaritet 

som innehåller fler värdeladdade ord med ett större subjektivt tolkningsutrymme. Det kan i så fall 

tyda på att solidariteten hos studenterna faktiskt inte har minskat. Studenternas grundsolidaritet 

skulle befinna sig på samma nivå vilket tas uttryck i deras praktiska handlingar men de blir under 

utbildningens gång mer reflekterande och kritiska till begrepp som tas upp i enkäten och därför så 

poängsätter de också mer kritiskt. Heterogenitet (Cheung & Ma 2010) i socionomklasserna kan leda 

till breda tolkningar av de teoretiska items som finns i enkäten vilket leder till ett felaktigt resultat. 

Sen kan vi också tolka resultatet som positivt på det sättet att en lägre teoretisk solidaritet, en mer 

cynisk inställning, kan ge blivande socialarbetare den distans som behövs för att kunna utföra det 

arbete de gör. Om vi använder oss av Hojat et al. (2009) som hävdar att en anledning till att empatin 

sjunker hos läkarstudenter är att de socialiseras in i en professionell roll så kan ett liknande 

resonemang kan föras för blivande socialarbetare. Att det på socialhögskolan skapas ett 

verklighetsförankrat förhållningssätt som motverkar att de går under som yrkesverksamma. Ändock 

bibehålls en vilja att hjälpa vilket den stoiska praktiska solidariteten är ett tecken på.   

 

Diskussion 

En diskussion på hur vi kan använda forskningsmaterialet och analysen samt tankar inför vidare 

forskning på ämnet. 

 

Andra forskningsområden som skulle kunna vara intressanta för den här typen är hur solidariteten 

sen förändras när vi blir yrkesverksamma. Om vi har en tes kring naiviteten hos studenterna och hur 

den bryts ner så kan vi fråga oss vad som händer när de blir yrkesverksamma?  Utlever 

socialarbetare den fördomsfulla cyniska bilden som existerar? Detta skulle kräva en större 

longitudinell studie för att rimligtvis kunna undersökas. Vi skulle även kunna undersöka effekter av 

insatser för att höja solidariteten. Vi skulle då kunna använda oss av en kontrollgrupp (Bryman 

2008) som inte mottar någon form av insats för att öka solidariteten och en som gör det och sen se 

hur solidariteten förändras över tid för de olika grupperna. Det är i min åsikt den forskningen som 

skulle kunna bära mest frukt, den forskning som ämnar öka solidaritet. Huruvida solidariteten ökar 

eller minskar på grund av olika faktorer är egentligen ointressant om det inte kan resultera i att vi 

kan använda den kunskapen för att ultimat öka solidariteten. Men alla dessa forskningsområden 

bygger på att solidaritet är något som har en genuint positiv inverkar på socialt arbete, även min 
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uppsats bygger på den tesen. Det skulle man dock kunna undersöka närmare och framförallt hur 

yrkesverksamma socialarbete med längre erfarenhet ställer sig till solidaritet. Är det som jag tar upp 

i resultatanalysen inte också viktigt för socialarbetaren själv med en viss distans till sitt eget yrke? 

Det hade alltså funnits en vinning i att se till huruvida solidaritet faktiskt har en positiv effekt för 

det sociala arbetet.  
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Bilaga 1 Webenkäten som skickades ut 

C-Uppsats Enkät 

Hej, jag heter Ale Holmdahl och går sjätte terminen på socionomprogrammet. Just nu skriver jag 
min c-uppsats och för den vill jag använda mig av ett kvantitativt underlag. Det skulle vara till stor 
hjälp om du skulle kunna ge bort några minuter av din tid till att fylla i den här enkäten! 
Undersökningen är fullkomligt anonym och du som person kommer inte gå att identifiera utifrån 
det slutmaterial jag presenterar offentligt. Enkäten går till som så att du läser påståendena och fyller 
sen i mellan ett och sju hur väl påståendet stämmer eller inte stämmer. Att fylla i en fyra räknas som 
ett neutralt svar. Är man nyfiken och intresserad av resultatet, tanken bakom enkäten eller har andra 
frågor och funderingar är du välkommen att maila mig på ale.holmdahl@gmail.com 

 
1. Det är en plikt att hjälpa andra  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
2. Det är lika viktigt för mig att hjälpa främlingar som människor jag känner  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
3. Självständighet är viktigare än gemenskap  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
4. Jag kan tänka mig gå på socialbidrag om jag saknade inkomst  
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 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
5. Det är viktigare för mig att hjälpa människor jag känner än främlingar  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
6. Jag skulle kunna tänka mig att skänka 100 kronor i månaden till skolprojekt i tredje världen  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
7. Ser någon vilse ut på stan så stannar jag för att hjälpa personen hitta rätt  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
8. Jag försöker anpassa mitt språk till den jag pratar med för att göra mig förstådd  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
9. Om någon trillar så stannar jag för att se om personen är skadad och behöver hjälp  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
10 Jag kan tänka mig att arbeta gratis under en period för en god sak  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
11. Om det är en person som är i större behov av att sitta ner på ett offentligt transportmedel 
erbjuder jag min plats  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
12. Om någon tappar en bunt papper inne på ett bibliotek så hjälper jag till och plockar upp  

 1 2 3 4 5 6 7  

Stämmer inte        Stämmer 
 
13. Jag läser till socionom på termin:  

•  1  
•  2  
•  3  
•  4  
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•  5  
•  6  
•  7  

 
14. Kön:  

•  Kvinna  
•  Man  
•  Jag väljer att inte definiera mitt kön  

 
15. Skriv ditt födelseår med fyra siffror (tex. 1988):  
 
16. Jag identifierar mig med:  

•  Underklass  
•  Arbetarklass  
•  Medelklass  
•  Överklass  
•  Inget av ovanstående  

 
17. Jag hjälpte till och fyllde i den här enkäten för att jag:  

•  ville hjälpa till med c-uppsatsen  
•  hade tråkigt  
•  tycker det är viktigt med den här typen av undersökningar  
•  Other:  

 
18. Tack så mycket! Om du har nått hit så hoppas jag att du också har fyllt i enkäten. Syftet med 
enkäten är att försöka mäta solidaritet och sen tolka det utifrån de variabler du fyllde i slutet på 
enkäten. Tanken är att se närmare på om solidaritet förändras under utbildningens gång och då är 
alltså min sista fråga hur du som socionomstudent tror att utbildningen förändrar din solidaritet till 
andra?  
 
Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms 
 

Bilaga 2 Påminnelselapp för enkäten uppsatt på Socialhögskolan i Lund och Campus 
Helsingborg 

 

Studerar du till 
socionom?  
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Då har du fått ett mail 
från mig genom luvit 
innehållande en 
webenkät. Glöm inte att 
fylla i den. Tack på 
förhand! 
 
MvH Ale Homdahl 
 
 

Vid frågor och kontakt, maila gärna mig på ale.holmdahl@gmail.com 

 

Bilaga 3 Missivbreven 

 

Före enkäten:  

 

Hej, jag heter Ale Holmdahl och går sjätte terminen på socionomprogrammet. Just nu skriver jag 

min c-uppsats och för den vill jag använda mig av ett kvantitativt underlag. Det skulle vara till stor 
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hjälp om du skulle kunna ge bort några minuter av din tid till att fylla i den här enkäten! 

Undersökningen är fullkomligt anonym och du som person kommer inte gå att identifiera utifrån 

det slutmatrial jag presenterar offentligt.  

 

Enkäten går till som så att du läser påståendet och sen fyller i mellan ett och sju hur mycket du 

håller med om just det påståendet och senare i enkäten hur mycket på en skala ett till sju påståendet 

stämmer på dig som person. Att fylla i en fyra räknas som ett neutralt svar. Är man nyfiken och 

intresserad av resultatet, tanken bakom enkäten eller har andra frågor och funderingar är man 

välkommen att maila mig på ale.holmdahl@gmail.com 

 

Efter enkäten:  

 

Om du har nått hit så hoppas jag att du också har fyllt i enkäten. Syftet med enkäten är att försöka 

mäta solidaritet och sen tolka det utifrån de variabler du fyllde i slutet på enkäten. Tanken är att se 

närmare på om solidaritet förändras under utbildningens gång och då är alltså min sista fråga hur du 

som socionomstudent tror att utbildningen förändrar din solidaritet till andra? 


