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Abstract 

Author: Ida Granekull 

Title: ”Raise your hand if you’re a student with a term-time job” – a mixed 

methods study on social work students job during term-time [translated title] 

Supervisor: Marta Kolankiewicz 

Assesor: Lars B. Ohlsson 

 

This study aims to map out the phenomenon of Swedish social work students 

working part time jobs and to analyze the reported reasons for why they work 

alongside their university education. In Sweden, education is free of cost and the 

students are offered allowance and loan to cover the costs of being a student – 

such as literature, food and rent. 

To answer this purpose, a questionnaire was handed out to social work 

students at Lunds University to be able to map out the students working habits. In 

order to illuminate the students reported reasons for working and what these 

reasons can depend on a focus group of four social work students was carried out. 

The study applies consumerism, individualism and capital as its theoretical 

framework. 

The main results of this study showed that 72 % of the social work students at 

Lunds University have part time jobs alongside their academic education. The 

findings also revealed two main reasons for working part time; 1. to make money 

and 2. to gain working life experience. 

 

 

Keywords: social work, student, education, part time job, consumerism. 
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Förord 

Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra utan de studenter som 

medverkat, ett varmt tack tillägnas Er. Ett lika stort och varmt tack tillägnas den 

person som varit en hjälpande hand under hela processen och väglett mig – Lars 

Wahlgren – jag är tacksam för all din hjälp och allt stöd. Jag vill även tacka 

studiens handledare som lämnat stort utrymme för mig och mina egna tankar.   

 

Till Er som läser studien önskas en trevlig läsning. 

 

Lund, januari 2016. 

Ida Granekull 
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Problemformulering 
De ekonomiska problem som drabbade Sverige under 1990-talet, då flertalet 

arbeten försvann, innebar en sänkning av inkomsterna för ungdomar (18-24 år), 

vilken inte hämtat sig sedan dess (Kronofogden & Konsumentverket [KFM], 

2008:8). I samband med att samhället drabbades av dessa ekonomiska problem 

skedde en rad omstruktureringar inom offentlig tjänsteproduktion, vilket 

resulterade i fler privata aktörer inom sjukvård och omsorg (KFM, 2008:15). Då en 

tiondel av arbetena försvann under 1990-talet ansågs sysselsättningen låg. Den har 

återhämtat sig till viss del, men den sysselsättning som finns går främst till andra 

grupper än ungdomar (KFM, 2008:8). Många av de ungdomar som inte är 

sysselsatta ser en väg in i arbete och sysselsättning genom utbildning, vilket innebär 

en fortsatt svår ekonomisk situation (KFM, 2008:54). 

Sysselsättningen hos studenter i Sverige är allt annat än låg eftersom 6 av 10 

studerande har arbete vid sidan av studierna, detta innebär att fler än hälften av alla 

studerande både studerar och arbetar (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2008:11). 

Studenter kan inte enbart ses som heltidsstuderande eftersom de i stor utsträckning 

även är deltidsarbetande. Den duala rollen som arbetande och som studerande är 

viktig att se för föreläsare och för universitet och/eller högskola (Gilmore & 

Manthei, 2005:213; McAuliffe, Barns & Ryan, 2011:325; Pickering & Watts, 

2000:129). Detta är viktigt för att få en förståelse kring att arbete vid sidan av 

studierna emellertid är ett måste för studenten och för att det är den rådande normen 

(Curtis, 2007:387; Gilmore & Manthei, 2005:213). Vad gör detta till en rådande 

norm? Det finns forskning (Creed, French & Hood, 2015; Curtis, 2007; Gilmore & 

Manthei, 2005; Robotham, 2012) gjord kring arbete vid sidan av studier på 

universitets- och högskolenivå. Varav många har ett fokus på hur arbetet påverkar 

skolprestationer hos studenten och att anledningen till arbete ofta är en fråga om 

pengar. Det finns inte en klar bild av en mer förklarande analys av vad arbete vid 

sidan av studierna grundar sig i. Det är viktigt att lyfta frågan, då en ökad kunskap 

om fenomenet skulle kunna ge universitet och högskolor en bättre möjlighet att ta 

tillvara på kunskap som förvärvas i arbetet av de studerande. I synnerhet om den 

studerande arbetar inom ett område som är direkt relevant för utbildningen. Det 

skulle även kunna ge möjlighet till diskussion kring varför fenomenet förekommer 

och huruvida det är problematiskt eller inte.  
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I denna studie vill jag uppmärksamma de mönster som följer att vara studerande 

och arbetande. Vilka är faktorerna till att de studerande arbetar och vad betyder 

dessa i en större kontext? 

 

Syfte  

Syftet med undersökningen är att kartlägga Socialhögskolans socionomstudenters 

arbete vid sidan av sina heltidsstudier, samt att belysa arbetande 

socionomstudenters tankar och erfarenhet kring fenomenet och vad det grundar sig 

i. 

 

Frågeställningar 

- Hur ser Socialhögskolans socionomstudenters arbete vid sidan av studierna 

ut?  

- Vilka anledningar uttrycker studenterna att det finns till deras arbete vid 

sidan av studierna och vad grundar sig dessa i? 

 

Begrepp som används i studien 

Arbete 

I studien görs bland annat en kartläggning av socionomstudenters arbete vid sidan 

av studierna. Arbetet studien ämnar att kartlägga är både avlönat arbete och ideellt 

arbete, både inom och utom det sociala arbetets fält. Det arbete som kartläggs sker 

parallellt med studierna under terminerna. För att klargöra är arbete under 

sommaren inte inräknat i studien. 

 

Socionomstudenter 

Studien använder begreppet socionomstudenter genomgående, vilket enbart syftar 

till undersökningspopulationen och inte socionomstudenter generellt (såvida det 

inte uppges).  
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Kunskapsläge 
Det finns forskning som behandlar ämnet arbete i kombination med universitets-

/högskolestudier, flertalet av dessa studier har gjorts från 2005 och framåt (Avdic 

& Gartell, 2015; Creed et. al., 2015; Curtis, 2007; Gilmore & Manthei, 2005; 

Robotham, 2012), vilket tyder på att fenomenet är växande och uppmärksammas 

allt mer nu än förr. Det finns inte forskning inom området vilken ger kunskap om 

vad det är som genererar arbetande studenter. De förklaringar som finns rör vid 

ytan, exempelvis ”brist på pengar = studenter arbetar”, utan att försöka identifiera 

bakomliggande faktorer till varför den upplevda bristen av pengar finns och vad 

den grundar sig i. 

 

Studenters ekonomiska situation 

Det blir dyrare att studera, vilket gör att studenter börjar arbeta vid sidan av sina 

studier för att ha råd med dem (Holmes, 2008:313). Som student i Sverige består 

den huvudsakliga inkomstkällan av studiemedel (CSN, 2015b:17) från Centrala 

Studiestödsnämnden. En del studenter kanske inte får studielån av olika anledningar 

och en del kanske inte vill eller behöver ta studielån. Andelen studerande inom 

juridik- och samhällsvetarprogrammen vilka har studiemedel är 72 % (CSN, 

2015b:27), vilket gör att det finns grund att utgå från att de flesta deltagande i denna 

studie har studiemedel. 

I Sverige erbjuder Centrala Studiestödsnämnden [CSN] lån och bidrag – 

samlingsnamn för de båda är studiemedel – för att studenten ska klara 

levnadskostnaderna under studietiden (CSN, 2015d). Själva utbildningen kostar 

inget för studenten mer än i litteratur som används under utbildningens gång. Då en 

del av inkomsten studenten erbjuds av CSN är lån finns ränta och 

återbetalningsvillkor, dessa villkor kring återbetalningen har skärpts sedan 2001 

(Avdic & Gartell, 2015:37; KFM, 2008:8). Räntan på studielånet styrs av statens 

upplåningskostnad och fastställs av regeringen (CSN, 2015e). Under år 2016 är 

räntan 0,6 % (ibid.).  

 År 2011 och 2014 genomfördes två höjningar på ca 30 000 kr per höjning av 

CSNs fribelopp (CSN, 2014b). I praktiken betyder detta att studenter som erhåller 

studiemedel ges möjlighet att arbeta i större utsträckning än tidigare, utan att en 

reduktion av studiemedlet görs. Idag går fribeloppet för en heltidsstuderande som 
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studerar 40 veckor upp till 172 000 kr per kalenderår (ibid.). För de studenter som 

inte arbetar har fribeloppshöjningen ingen påverkan. Statens initiativ till ändrad 

studiestödsreform år 2001 och höjningar av fribeloppet har varit incitament för de 

studerande att omfördela tiden, från att lägga tid på utbildningen till att lägga mer 

tid på arbete (Avdic & Gartell, 2015:37). En höjning av studiemedlet, enbart 

lånedelen, tog plats i början av år 2015 (CSN, 2015a) och det påverkade alla 

studenter som erhöll studielån. Höjningen av lånebeloppet för en heltidsstuderande 

uppgick till 944 kr per månad (ibid.). Under år 2015 innebar detta att en 

heltidsstuderande som erhöll fullt studiemedel fick 9 948 kr per månad (CSN, 

2015c). 

 Internationellt finns ett annat system vad gäller kostnader av studierna studenten 

bedriver. Det finns flertalet olika modeller, varav en innebär att studenten måste 

betala för att gå utbildningen då det finns en undervisningsavgift, exempelvis i USA 

(CSN, 2015f). Detta gör att det vid internationell forskning krävs andra perspektiv 

och en kunskap om hur studenternas situation ser ut i det specifika land där 

forskningen genomförts. Internationell forskning visar att arbete vid sidan av 

studierna är ett måste för att studenten ska ha råd att studera (Holmes, 2008:308). 

Trots att läget är ett annat i Sverige, där studenten inte behöver betala 

undervisningsavgifter, uppger en del av studenterna att de arbetar för att de ska 

kunna bedriva sina studier (Svenskt Näringsliv, 2009:3). Av alla 

studiemedelstagare uppger 39 % att deras levnadskostnader helt täcks av 

studiemedlet (CSN, 2014a:14). Studiemedlet har höjts sedan 90-talet (höjningen 

från år 2015 är inte medräknad, det finns ännu ingen rapport om denna höjning), 

dock i en så liten mängd att det anses obetydligt (KFM, 2008:8). Detta har skett 

samtidigt som kraven på återbetalning har skärpts (Avdic & Gartell, 2015:28; 

KFM,2008:8). Många studerande får ekonomiskt stöd utav sitt sociala nätverk 

(KFM, 2008:9), vilket indikerar att studenter har en svår ekonomisk situation. 

 

Utgifter 

Ungdomar är den grupp som har haft sämst inkomstutveckling i jämförelse med 

andra grupper i samhället under de senaste 15 åren (KFM, 2008:8). Detta är en följd 

av att etablering på arbetsmarknaden sker allt senare då gruppen studerar, har låga 

ingångslöner och höga kostnader i övrigt (ibid.). Bland dessa höga kostnader finns 

bland annat hyrorna, 40 % av ungdomar mellan 18-24 år betalar mellan 4 000 och 
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6 000 kr i hyra varje månad (KFM, 2008:12). De ungdomar som då är 

heltidsstuderande och har studiemedel får drygt 9 900 kr per månad (CSN, 2015c), 

vilket innebär att en del studerande kan antas lägga mellan 40 och 60 % av sin 

inkomst på hyran. Rapporten från Kronofogden och Konsumentverket (KFM, 

2008) utgår från gruppen ungdomar (18-24 år) och kan antas ha begränsad relevans 

för denna studie utifrån vad studien hittills presenterat. Därför kan en motivering 

av rapportens relevans för studien vara på plats. 74 % av de studerande som deltagit 

i denna studie är mellan 19 och 25 år och därför har rapporten hög relevans för 

denna studie. 

Rapporten Kronofogden och Konsumentverket har gjort klargör att kraven på 

konsumtion ökar kraftigt i samhället (KFM, 2008:2). Ungdomar är en extra utsatt 

grupp på grund av små ekonomiska marginaler och för att de ofta söker en identitet 

genom konsumtion (ibid.). Makeover-programmen med budskap om förnyelse och 

förbättring av sig själv ökar och påverkar ungdomar (KFM, 2008:17f). All typ av 

marknadsföring och reklam har ökat (ibid.). Även konsumtionen då svenskarna år 

2007 köpte varor och tjänster för 1 350 miljarder kronor, en ökning med 60 % sedan 

1980-talet (KFM, 2008:19). En ökad konsumtion i samhället för med sig fördelar, 

då det bland annat genererar mer pengar till landets ekonomi och ger välfärden 

ökade resurser (KFM, 2008:20). Forskningen ovan visar att konsumtion tar stor 

plats i det nutida samhället.  

 

Utbildning och arbete – i konsensus eller konflikt? 

För att få en bild av huruvida arbete vid sidan av studierna ska ses i form av något 

bra eller något mindre bra presenteras forskning kring hur arbete påverkar 

studenterna nedan. 

Påverkas studenternas prestationer i utbildningen av arbetet? Av de studerande 

från Statistiska Centralbyråns [SCB] rapport uppger en tredjedel att arbetet 

påverkar deras studier negativt och en fjärdedel uppger att deras studier påverkas 

positivt av arbetet (SCB, 2008:11). Nackdelarna med att arbeta som student 

tenderar att vara något fler än fördelarna (Creed et. al., 2015:52) och är mer tydligt 

uttalade. Nationell och internationell forskning visar att arbete vid sidan av 

studierna ger sämre skolprestationer (Curtis, 2007:388; Gilmore & Manthei, 

2005:213; SCB, 2008:11). Det är dock inte påvisat att detta resultat skulle vara 

gällande för alla studerande som arbetar, eftersom att det i de flesta av studierna 
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också finns en grupp som anser att påverkan arbetet har på skolprestationerna är 

positivt. En kinesisk studie visar att det inte finns ett samband mellan arbete och 

studentens prestationer i utbildningen när arbete vid sidan av studierna ses som en 

homogen kategori (Kong, Shan, Vong & Wang, 2010:92). Vad den studien och 

flera andra däremot visar är att studenterna med arbete vid sidan av studierna anser 

att de tagit del av är att de förvärvat kunskaper de anser relevanta för sitt yrke 

(Cummins & Wylie, 2013:578; Kong et. al., 2010:92; McAuliffe et. al., 2011:325). 

Ytterligare en fördel med att arbeta vid sidan av studierna har visat sig vara att en 

del studenter erhåller en förbättrad planeringsförmåga och ökad effektivitet i bland 

annat skolarbetet (Cummins & Wylie, 2013:567; Gilmore & Manthei, 2005:211). 

Forskningen, vilken nämnts i stycket, visar att det inte är helt lätt att avgöra om det 

är gynnande med arbete vid sidan av studierna eller om det rentav missgynnar 

utbildningen. Svaret på hur arbete påverkar studierna kan vara sammanlänkad med 

hur och om högskolan och/eller universitetet har en medvetenhet kring fenomenet. 

En internationell studies forskningsresultat visar hur högskolan/universitetet har 

varit till hjälp för de som studerar och arbetar parallellt (Pickering & Watts, 

2000:132). Bland annat genom stöd från skolans ”studiehälsa” (ibid.). Ytterligare 

en artikel visar en önskan från studenter att högskolan/universitetet skulle kunna 

underlätta studenternas situation med arbete på olika vis, genom exempelvis längre 

och färre dagar (McAuliffe et. al., 2011:325). Detta skulle lämna utrymme för större 

möjlighet att arbeta och koncentrera tiden då studenten behöver vara i skolan. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkter som presenteras nedan är organiserade på så vis att 

konsumtion är den främsta utgångspunkten i vilken individualisering och kapital 

kopplas samman på olika vis. Denna sammankoppling återfinns tydligare senare i 

resultat- och analyskapitlet. 

 

Konsumtion och konsumism 

Konsumtion är en syssla som görs av enskilda människor. Konsumtion sker i 

människans vardag, exempelvis att handla och att använda och förbruka är att 

konsumera (Bauman, 2008:36). Konsumism är en egenskap hos ett samhälle och 
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sker när konsumtionen tar över den centrala rollen i samhället och påverkar den 

individuella och kollektiva självidentifikationsprocessen (ibid.). 

Konsumtionssamhälle är ett samhälle som gynnar och uppmuntrar en konsumistisk 

livsstil (Bauman, 2008:62). Ett konsumtionssamhälle utformas på ett sätt som gör 

att människan högst sannolikt kommer att välja den konsumistiska kulturen (ibid.).  

 Konsumtion i sin enklaste form är något människan och andra levande 

organismer är bundna till för att överleva och har alltid varit på grund utav vår 

biologi (Bauman, 2008:33). Konsumtionens syfte var biologiskt och när det syftet 

uppnåtts var behovet tillfredsställt och det fanns ingen anledning att konsumera mer 

(Bauman, 2004:227). Överkonsumtion ansågs oetiskt, likaså underkonsumtion 

(ibid.). Detta speglar hur konsumtion sågs på förr och mycket har hänt sedan dess.  

 Historiskt sett var att konsumera något som gjordes då det fanns ett behov och 

när behovet var tillfredsställt var också spänningstillståndet över (Bauman, 

2004:228). En förändring tog plats från det att behoven styrde konsumtionen till det 

att begär blev styrande (Bauman, 2004:228). Begär är något ombytligt och kortlivat 

menar Bauman (ibid.). Vidare innebar begäret att det inte skulle infinna sig ett 

tillstånd hos människor av ”mättnad”. Begäret har skapat ett konsumtionsberoende 

av denna nivå som finns idag (Bauman, 2004:229), där konsumentens dagliga 

överlevnad är beroende av konsumtionsmarknaden (Bauman, 2004:244). Bauman 

menar att konsumtionens viktigaste stöd idag är otrygghet, vilket styrande för 

konsumtionen. Då det i det individualiserade samhället finns en otrygghetskänsla 

för framtiden – som är oviss – erbjuder konsumtionen en trygghet och något som 

inte har krav på framtiden (Bauman, 2004:242f). Konsumtionssamhället utlovar 

lycka för konsumenten och den lyckan finns i nuet och ska komma från varan som 

ska konsumeras (Bauman, 2008:58). 

 Idag är nöjen och tidsfördriv, att konsumera, en del av den sociala ordningen 

(Bauman, 2004:233). Konsumtionen är en del av det mänskliga sättet att vara 

(Bauman, 2008:33f) och den bildar mönster som bestämmer det sociala livets stil 

och roll genom dessa (ibid.). Ur ett historiskt perspektiv sågs nöjen och tidsfördriv 

som ett hot mot den stabilitet, vilken den sociala ordningen hade (Bauman, 

2004:233). Värderingarna i vad människan bör ägna sig åt för nöjes skull har skiftat. 

Konsumtion idag syftar till saker vi människor gör rutinmässigt (Bauman, 

2008:33). 



12 
 

 Vad är det med konsumtionen som gör att den byggs upp och tar den stora plats 

den gör i samhället enligt Bauman? Vad ger den sina konsumenter? Ger den lycka? 

Bauman menar att det inte går att se på konsumtion i form av om den ger lycka 

eftersom lycka är ett tillstånd och ser olika ut för alla (Bauman, 2008:53). Det som 

däremot kan sägas om konsumtionsvolymens ökning är att det inte finns något som 

visar att den får antalet människor som känner sig lyckliga att öka i takt med 

ovannämnd volym (Bauman, 2008:55).  

 

Individualisering  

Bauman menar att i det individualiserade samhället betraktas att leva sitt liv som en 

uppgift, vilken varje individ måste ta tag i och utföra (Bauman, 2004). Att enbart 

leva sitt liv är inte längre något givet som bara sker (Bauman, 2002:174). Det 

individualiserade samhället har inneburit en förändring i synen på ansvar, där 

individen ansvarar för sig själv och sina val (Bauman, 2008:105). Vilka också 

förväntas vara ansvarsfulla (ibid.). Valen som görs av individer i det 

individualiserade samhället handlar om egna intressen och begär (ibid.). 

 Att individen själv är ansvarig för sitt liv är synligt genom det ansvar som 

tillskrivs individen av samhället då något går ”fel”. Individen har sig själv att skylla 

vid svårigheter eftersom dessa svårigheter definitivt är självorsakade (Bauman, 

2002:61). Om en person är arbetslös har hen inte tillräcklig kunskap för att få arbetet 

och om personen blir sjuk är det för att hen inte levt hälsosamt (ibid.). Detta kan 

kopplas till krav på prestation, då det är dina prestationer som individ vilka inte är 

tillräckliga när något går snett. 

Ett individualiserat samhälle genererar en känsla av otrygghet (Bauman, 

2002:35).  

 

Kapital 

Bourdieu (1993) har utformat en teori om kapital, vilken utgår ifrån tre olika kapital, 

vilka är bestämmande för en människas sociala klass. Ekonomiskt kapital har med 

ägande av ting att göra och hur mycket pengar en människa har. Det kulturella 

kapitalet har att göra med vad en människa konsumerar och vilken livsstil hen har 

(Bourdieu, 1999:17). Det sociala kapitalet innefattar om det finns ett brett socialt 

nätverk eller ett släktnamn med hög status (Bourdieu, 1993:285f). 
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 Bourdieu menar att det finns skillnader och differentieringsprinciper mellan 

människor, men att skillnaden inte ligger i begreppet ”klass” (Bourdieu, 1999:23). 

Enligt Bourdieu finns inte sociala klasser, det finns enbart ett socialt rum där de 

olika klasserna skapas virtuellt (ibid.). Det som utgör människans sociala klass är 

de olika kapitalen. Det finns olika faktorer som utgör kapitalet (Bourdieu, 

1993:269f), till exempel kan det ekonomiska kapitalet utgöras av antal bilar en 

människa äger. Dessa olika faktorer gör kapitalet starkt eller mindre starkt beroende 

av vilken tyngd faktorerna, exempelvis bilarna, har inom fältet de ses i (ibid.). 

Kapitalens – och de olika faktorerna som utgör kapitalet – olika värden bestäms av 

föreställningen om det sociala rummet (Bourdieu, 1999:23), vilken fältet i det 

rummet producerar och reproducerar (Bourdieu, 1993:270). Olika kapital blir 

därför olika mycket värda inom olika sociala rum (Bourdieu, 1993:270). Med andra 

ord; inom ett fält är det ekonomiska kapitalet inte lika viktigt som det kulturella. 

Eller inom ett kapital, låt säga det ekonomiska, är antal bilar inte lika viktigt som 

antal pengar investerade i aktiebörsen. Vilket kapital och vilka faktorer inom 

kapitalen som är högt värderat inom fältet och i det sociala rummet bestäms av 

föreställningarna gruppen har av just det sociala rummet de befinner sig i. 

I studien väljer jag att göra vissa ändringar av en del begrepp för att göra 

tankarna Bourdieu har applicerbara i studien, då Bourdieus begrepp är många år 

gamla. Det görs också för att teorin ska bli mer lättillgänglig för läsaren. Begreppet 

”fält” är inte enbart en yrkeskategori som Bourdieu beskriver i sina verk (Bourdieu, 

1993), utan beskrivs som grupper i denna studie. Begreppet ”social klass” byts ut 

emot social status, vilket är begreppet som används vidare i studien av samma 

anledning som nämns ovan. 

 

Metod 

Val av metod 

Jag har valt att genomföra en flermetodsstudie då studien syftar till att kartlägga 

socionomstudenters arbete vid sidan av deras studier, samt att förstå de tankar och 

erfarenheter som finns kring arbete i kombination med utbildning från 

socionomstudenternas eget perspektiv. För att få svar på syftet användes en enkät 

som socionomstudenter fick svara på. Samt en fokusgruppsdiskussion där 

socionomstudenter fick delta. Enkäten är en metod som är av kvantitativ art, där är 
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det av vikt att ha ett stort antal respondenter – i denna studies fall – för att kunna 

genomföra en kartläggning av fenomenet att arbeta och studera. Medan det i en 

fokusgrupp, vilken är av kvalitativ art, inte är mängden deltagande som är det 

väsentliga i denna studie för att nå deltagarnas erfarenheter och tankar. 

Enkäten delades ut till socionomstudenter där de frivilligt och anonymt fick 

svara på frågor om sina erfarenheter av att arbeta parallellt med studierna under 

socionomprogrammet. Enkätens syfte var att på ett deskriptivt sätt kartlägga 

socionomstudenternas arbete vid sidan av studierna. Inför fokusgruppen hade olika 

perspektiv av studiens tema skissats upp, se teman i bilaga 4. Målet med 

fokusgruppen var att analysera de erfarenheter och tankar fokusgruppsdeltagarna 

hade kring att arbeta parallellt med att bedriva studier vid socionomprogrammet.  

 

Metodens förtjänster och begräsningar 

En flermetodsstudie var bäst lämpad för studien, då de olika metoderna av 

kvantitativ och kvalitativ art kunde bidra med olika perspektiv i syfte att stärka den 

studie som genomförts. 

De förtjänster metoderna har haft är att de framför allt tillåtit studien att nå ut 

till sin fulla potential, eftersom syftet krävt olika metoder. Vanlig kritik till 

kvantitativ forskning är bland annat att den inte tycks passa till att undersöka sociala 

fenomen (Bryman, 2011:175). Detta för att kvantitativa metoder anses vara en mer 

naturvetenskaplig modell (ibid.). Detta är emellertid inte något jag håller med om 

då studiens syfte lämpat sig för en enkät, vilken är en kvantitativ metod. Den kritik 

till kvalitativ forskning som ekar högst är att den anses brista i objektivitet, då 

forskare osystematiskt väljer att fokusera på vad som är viktigt (Bryman, 

2011:368). Vad som har gjorts för att undvika osystematisk fokusering finns i 

avsnittet om metodens tillförlitlighet. 

Fördelen med att ha gjort en kvantitativ metod är att den tillåtit resultatet att 

säga något om en större grupp än de som svarat på enkäten, detta kallas att 

generalisera (Bryman, 2011:168; Levin, 2008:37). En annan förtjänst med enkäten 

som metod är att dess struktur styrts utefter vad studien behövt ha reda på (Bryman, 

2011:371). Studien krävde svar på vissa bestämda frågor för att kunna besvara den 

kartläggande delen av studiens syfte. Fördelen med att ha gjort en kvalitativ metod 

är att den erbjudit möjligheten att få tillgång till fokusgruppsdeltagarnas 
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erfarenheter och tankar och förstå deltagarnas upplevelse och tankar av det studien 

undersökt. En del av studien har krävt ett kvalitativt inslag för att fånga dynamiken 

i deltagarnas svar. Dessutom tillåter ett material ifrån en fokusgruppsdiskussion att 

jag som forskare använder olika teorier på materialet i efterhand (Jönson, 2010:59) 

och flera gånger för att hitta nya intressanta teman. 

För att undvika en av de begränsningar enkäter generellt har, vilken är att 

forskaren inte kan hjälpa respondenterna om det är någon fråga de inte förstår 

(Bryman, 2011:229), var jag närvarande under tiden respondenterna svarade på 

enkäten. Det gjorde att eventuella svårigheter i enkäten kunde redas ut genom att 

fråga mig. Resultatet av att en respondent inte förstår en fråga kan vara att 

respondenten inte svarar på frågan (ibid.). För att ytterligare förbättra enkäten som 

metod har en pilotstudie genomförts, enkäten har diskuterats med statistiska 

institutionens studierektor samt med studiens handledare. Detta gjordes för att 

enkäten skulle vara lätt att förstå. 

Det finns något Bryman (2011:229) kallar för intervjuareffekten, vilken innebär 

att det finns en risk att intervjuaren på ett negativt sätt påverkar svaren 

intervjudeltagarna lämnar. Under fokusgruppsdiskussionen var intervjuareffekten 

något det fanns medvetenhet om och kunde därmed undvikas i så stor mån som 

möjligt. Det är inte önskvärt att deltagarna ska påverkas av mig som forskare i större 

utsträckning. Med det följer att rollen som moderator innebar det att hålla en låg 

profil och främst låta deltagarna diskutera med varandra, vilket minskade 

intervjuareffekten avsevärt.  

Det finns flera anledningar till varför en flermetodsstudie var det mest lämpliga 

i denna studie. De olika metoderna av kvalitativ och kvantitativ art kunde bidra med 

olika styrkor, vilka redogjorts för ovan. 

Studien hade kunnat genomföras med enbart enkät som metod. Vidare skulle 

det inneburit att tiden för materialinsamlingen hade förkortats markant. Med enkät 

som enda metod hade respondenterna fått bundna svarsalternativ eller fria rader för 

formuleringar av deras upplevelser (Andersson & Swärd, 2008:238). Det hade inte 

lämnat utrymme för respondenterna att själv reflektera kring svaren eller få sina 

egna perspektiv i uttryck på samma sätt (ibid.) som i en fokusgrupp. Sett till studies 

syfte behövdes en metod där respondenterna skulle kunna vara friare i att uttrycka 

sina erfarenheter och tankar. Även där de skulle få ett erfarenhetsutbyte av andra 

socionomstudenter med arbete vid sidan av studierna. Därför genomfördes en 



16 
 

flermetodsstudie med hjälp av en enkät, samt en fokusgrupp. De valda metoderna 

hjälpte studien att få ett annat djup i analysen kring fenomenet som har undersökts. 

Ytterligare något som talade för en flermetodsstudie var att en sådan kunde bidra 

med att få en fullständighet i studien, då en metod av kvantitativ art tillsammans 

med en metod av kvalitativ art gjorde studien mer heltäckande (Bryman, 2011:560) 

sett till studiens syfte. 

 

Urval 

Populationen för denna studie var socionomstudenter vid Socialhögskolan i Lund 

och redan där gjordes ett urval ur populationen. Detta för att alla studenter från 

termin ett till termin sju på Socialhögskolan hade varit ett för stort urval för att 

rymmas i studien. Urvalet som gjordes till enkäten var för att få ett så kallat 

representativt urval (Bryman, 2011:179). Det gjordes med målet att resultatet i 

studien skulle kunna generaliseras till fler än enbart de som deltagit i studien 

(Bryman, 2011:168). Denna del av urvalet refereras till som respondenterna. Detta 

är de socionomstudenter som svarade på enkäten, vilka är studerande vid tre olika 

terminer – ett, fyra och sju. Urvalet till fokusgruppen gjordes utifrån att det i 

fokusgrupper är av vikt att välja de personer med erfarenhet kring det tänkta 

fokusområdet (Bryman, 2011:448). Det är viktigt med anledning av att få 

deltagarna att prata om fokusområdet under öppna förhållanden där moderatorn inte 

behöver styra gruppdiskussionen för mycket (ibid.). Denna del av urvalet refereras 

till som deltagarna. Detta är de socionomstudenter som deltog i fokusgruppen, 

vilka är från en lägre termin och en högre termin. Urvalet omfattar respondenter 

och deltagare från totalt fem olika terminer, dessa terminer är jämnt spridda över 

hela utbildningen från termin ett till termin sju. 

Fokusgruppens deltagare var socionomstudenter och hade erfarenhet av att 

arbeta vid sidan av sina studier på socionomprogrammet, samtliga hade avlönat 

arbete. Resultatet från enkäten visade att pengar var den främsta anledningen 

socionomstudenterna uppgav till arbetet vid sidan av studierna, därför var det 

intressant att ha en grupp där samtliga hade avlönat arbete. Om 

fokusgruppsdeltagarna enbart eller delvis arbetat ideellt kan det antas att resultatet 

i studien blivit ett annat, eftersom ideellt arbete inte utförs i syfte att tjäna pengar. 
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Denna typ av grupp studien använder när deltagarna har likartad erfarenhet utav 

det aktuella ämnet, kallas för en homogen grupp (Wibeck, 2010:63). Antalet 

deltagande i fokusgruppen, samt variationen av hur långt deltagarna nått i sin 

utbildning ledde till en bra dynamik i fokusgruppens diskussion för att de 

deltagande hade olika referensramar. 

Totalt var det 143 socionomstudenter som fyllde i och återlämnade enkäten. Det 

var ungefär lika många respondenter från samtliga tre terminer (49/40/53). Totalt 

var det fyra deltagande i fokusgruppen från två olika terminer, dessa var en lägre 

termin och en högre termin. Fokusgruppens deltagande om fyra studenter 

genererade en gruppdiskussion där samtliga deltagare var en del av samtalet under 

hela fokusgruppsdiskussionen. Antalet deltagande som kan vara involverade i ett 

samtal samtidigt går vid fyra enligt Dunbar (1997:129). Blir det fler än fyra 

deltagande kan inte längre allas uppmärksamhet hållas till det pågående samtalet 

(ibid.). Med det sagt innebär det inte att fler än fyra deltagare inte kan vara del av 

en fokusgrupp, enbart att fokusgruppen i denna studie ämnade att ha alla deltagare 

involverade i samtalet under hela fokusgruppsdiskussionen. 

 

Urvalets betydelse 

Det är av vikt att det redogörs för en medvetenhet kring urvalets betydelse i studien. 

I denna studie utgör fokusgruppsdeltagarna en grupp där alla arbetar avlönat, till 

skillnad från enkätens respondenter. Där en del utför ideellt arbete, vilket inte utförs 

i syfte att tjäna pengar. Det gör att resultatet från fokusgruppsdiskussionen ser ut på 

ett visst sätt och är därför inte applicerbart på alla socionomstudenter med arbete 

vid sidan av studierna, vilka återfinns i det större urvalet bland de studenter som 

svarade på enkäten. 

 

De olika terminerna 

Socionomprogrammet består totalt av sju terminer. Termin ett är den första 

terminen studenterna går, vid genomförandet av studien hade studenterna vid 

termin ett varit studerande i två och en halv månad. I termin fyra hade studenterna 

varit studerande i drygt två år vid genomförandet av studien och studenterna i 

termin sju, vilken är den sista terminen, hade varit studerande i tre år och fyra 
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månader – vidare innebär det att de vid genomförandet av studien hade två månader 

kvar till examen. 

Under termin fem har studenterna på Socialhögskolan vid Lunds Universitet 

verksamhetsförlagd praktik. Det innebär att under hela terminen är studenterna ute 

i det sociala arbetets fält för att förvärva kunskaper fältet har att erbjuda. 

Information om denna termin skrivs ut för att det är av betydelse för läsaren att ha 

den kunskapen, eftersom detta kan vara ett moment som påverkar studentens 

möjlighet till arbete. 

 

Genomförande av metoden 

Att utforma en enkät var svårt eftersom respondenterna skulle kunna förstå frågorna 

och svarsalternativen. Det skulle inte heller finnas utrymme för feltolkning. 

Ytterligare en sak att tänka på vid utförandet av enkäten var att den inte skulle vara 

för lång (Bryman, 2011:228). För att säkerställa kvalitén i enkäten innan den 

distribuerades ut genomfördes en pilotstudie med den tänkta enkäten bland 

socionomstudenter. I pilotstudiens sista fråga inkorporerades möjlighet för 

feedback på enkätens innehåll och struktur. Det var viktigt att ta reda på vad den 

innehöll som var bra, dåligt eller vad som behövdes förtydligas. Möjligheten för 

respondenterna att lämna feedback ledde till att delar av enkäten omkonstruerades 

och förbättrades. Se enkäten i bilaga 2. 

Enkäten delades ut av mig i de tre utvalda terminerna, under tiden då 

socionomstudenterna i respektive termin hade föreläsning. Det här 

tillvägagångssättet gav studien två stora fördelar, vilka var att; jag som forskare fick 

möjlighet att beskriva min studie i en interaktion med mitt urval. Detta tror jag att 

studien gynnades av på så vis att det kan ha ökat svarsfrekvensen. Väntetiden på att 

få tillbaka enkätsvaren blev minimerad eftersom enkäten samlades in direkt efter 

att studenterna fyllt i den.  

Information till socionomstudenterna gavs om studien, samt om frivilligheten 

att delta. Även om anonymiteten för deltagarna. En mer utförlig text om vad 

respondenterna och deltagarna i studien fick för information finns i avsnittet om 

etiska överväganden. 

Enkäten hade totalt 143 respondenter. Den data enkätresultaten genererade 

matades in i programmet SPSS efterhand som det empiriska materialet samlades in. 
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Detaljerad information kring inmatningen återfinns senare då studien redogör för 

bearbetning av data.  

Fokusgruppen utgjordes av totalt fyra deltagare och samtliga var 

socionomstudenter med avlönat arbete. Jag valde, med deltagarnas godkännande, 

att spela in fokusgruppsdiskussionen. 

Fokusgruppsdiskussionen inleddes med att jag som moderator presenterade 

studien och dess syfte, samt fokusgruppens betydelse för studien. Därpå ställdes en 

öppningsfråga, vilken skulle få deltagarna att känna samhörighet till varandra och 

för att de skulle få en övergripande bild av varandra inför diskussionen (Wibeck, 

2010:73). Deltagarna fick därefter en introducerande fråga, den hade målet att 

inleda gruppdiskussionen, så att jag som moderator kunde lämna över till deltagarna 

att själva styra diskussionen. Ett medvetet val som gjordes var att jag inte talade om 

att jag hade olika perspektiv kring fokusområdet förberedda om det skulle uppstå 

en situation där nya tankar behövdes introduceras i diskussionen. Valet att inte 

delge detta gjordes för att deltagarna inte skulle förlita sig på mig som moderator 

när en tystnad uppstod. Tystnaden i sig kan säga något, också vem som bryter den 

och i vilket sammanhang. Diskussionen var mellan gruppdeltagarna och tystnaden 

var en del av deras diskussion. 

Gruppdiskussionen varade i 73 minuter och den ägde rum hemma hos mig. 

Platsen för fokusgruppen valdes för att få en neutral miljö för deltagarna, vilket 

skolans lokaler – vilket var alternativet – inte skulle ha varit. Jag klev ur 

forskarrollen i den mån att jag i början av gruppdiskussionen presenterade mig som 

forskare och student med arbete. Denna information gavs ut till deltagarna för att 

synliggöra att jag är studerande precis som deltagarna i fokusgruppen och inte 

enbart forskare. Det var eftersträvansvärt att uppnå att inte bli sedd som enbart 

forskare, för att generera en gruppdiskussion där jag inte var en expert som 

bedömde det deltagarna sa i form av rätt och fel eller bra och dåligt. Tanken bakom 

detta var att det skulle leda till en ökad trygghetskänsla hos deltagarna. 

Oavsett avsikten att försöka kliva ur rollen som forskare och in i rollen som 

medstudent och insider är jag tillslut både och. Det går inte att enbart kliva ur en 

roll när den kan ha en negativ inverkan och kliva i igen då det har en positiv 

inverkan. Fördelar och nackdelar med att vara forskare och insider har jag hela tiden 

arbetat med under studien. Läs mer om detta i avsnittet om min relation till studiens 

ämne. 
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Bearbetning av data 

För att säkerställa ett underlättande av arbetet studien krävt har jag bekantat mig 

med de olika metodernas hjälpmedel (Bryman, 2011:95). SPSS är det hjälpmedel, 

vilket är ett datorprogram, som använts för hantering av enkätresultaten. Inmatning 

av resultaten i SPSS påbörjades efterhand att enkäterna mottogs för att effektivisera 

arbetet (ibid.). Inmatningen av enkätresultaten gjordes innan 

fokusgruppsdiskussionen ägde rum. Det gav mig som forskare en chans att följa 

upp intressanta resultat som framkommit i enkäten. 

För att analysera insamlad data från enkäten har en univariat analys använts, då 

en variabel åt gången analyserats (Bryman, 2011:322). Detta har gjorts genom att 

illustrera olika typer av diagram eller frekvenstabeller (ibid.). En bivariat analys, 

där två variabler analyserats (Bryman, 2011:326), har också använts. Dessa har 

använts för att illustrera samband (ibid.) och har gjorts genom korrelationstabeller 

(ibid.). Den bivariata analysen har bidragit till att ge enkätresultatet ytterligare en 

fördjupande dimension. 

Det empiriska materialet fokusgruppsdiskussionen genererade transkriberades i 

direkt anslutning till den avslutade fokusgruppsdiskussionen. Anledningen till det 

var för att kunna koppla gester till vissa uttalanden, vilket kan vara av vikt vid 

analysen (Wibeck, 2010:107). Detta material skulle hanteras och det gjordes genom 

att transkribera, vilket kan ske på olika sätt. I denna studie har transkribering enligt 

nivå ett genomförts. Nivå ett innebär att bland annat betonade ord, samtidigt tal, 

direkta uppföljningar på tal, inandning och avbrutna meningar skrivs ut (Wibeck, 

2010:95). Den utförliga transkriberingen visade tydligt vem som sa vad och i vilken 

kontext (Wibeck, 2010:106), vilket gjorde det möjligt att identifiera olika budskap 

eller mönster i detaljer i fokusgruppsdiskussionen. Såvida det inte har varit av 

betydelse för innebörden i citatet har de tecken transkriberingen innehållit inte 

skrivits ut. Detta val gjordes för att inte avbryta textens flöde för läsaren. Det 

transkriberade materialet kodades, vilket innebär att det sorterades utifrån 

kategorier (Jönson, 2010:56). Syftet med att koda var att identifiera intressanta 

återkommande teman (Jönson, 2010:57) eller något som ”stack ut” och var unikt 

för en deltagare. Under kodningen synliggjordes att en del teman var återkommande 

och det var på det sättet de teman som återfinns i analysen valdes ut. Denna typ av 

valprocess gjordes då deltagarnas diskussion skulle bli representerad på ett sätt som 

speglade diskussionen de fört, vilket gav studien högre tillförlitlighet då jag som 
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forskare inte osystematiskt fokuserat på teman av eget intresse. Kodningen ägde 

rum under flera dagar och detta gav utrymme att emellanåt ”ta ett steg tillbaka” i 

kodningsprocessen. Det var viktigt för att undvika att likställa kodningen med 

analysen, det är en del av analysen, men det är inte analysen i sig (Bryman, 

2011:525). 

 

Bortfall 

Det externa bortfallet i studien har inte varit möjligt att dokumentera på grund utav 

den valda metodens tillvägagångssätt. Här följer en beskrivning av de bortfall vilka 

kan redogöras för. Det interna bortfallet, vilket rör enstaka frågor en respondent inte 

besvarat (Bryman, 2011:320), finns i bilaga 3. 

Totalt var det 143 enkätsvar, varav två stycken fick uteslutas på grund av att de 

saknade så pass omfattande delar i svaren (se bilaga 3). 141 enkäter har bearbetats 

och matats in i SPSS. Av dessa 141 respondenter hade 39 inte hade arbete vid sidan 

av studierna, de ombads avsluta enkäten efter tredje frågan. Detta för att resterande 

frågorna rörde de med arbete. Vidare innebär det att 102 respondenter hade arbete. 

Nedan följer en illustration om vad som beskrivs ovan. 
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Metodens tillförlitlighet 

Det finns olika sätt att göra en kvalitetsbedömning och tillförlitlighetsbedömning 

av en studie. Genomgående har studien haft målet att vara transparent för att vara 

pålitlig (Bryman, 2011:354f), vilket öppnar upp för yttre granskande och följande 

av studiens alla steg. Vidare har enkäten studien använt hög tillförlitlighet eftersom 

en pilotstudie genomförts, vilket är en kvalitetssäkring. Pilotstudien fungerade som 

ett test av mätinstrumentet innan användningen av det. Detta gav en bild av 

huruvida instrumentet mätte vad det avsågs att mäta. Ytterligare ett avgörande 

begrepp för metodens tillförlitlighet är validitet. Detta berättar om de som ska mätas 

är det som faktiskt mäts, då finns validitet (Bryman, 2011:163; Jönson, 2010:13). 

Validitet är något studien strävat efter att uppnå för att studiens resultat ska kunna 

ses som giltiga (Bryman, 2011:167). Studien har också en trovärdighet genom att 

ha beskrivit vad studien forskat kring och hur begrepp har tolkats (Bryman, 

2011:354). Detta för att studien ska förstås rätt av andra forskare (ibid.).  

 

Etiska överväganden 

En viktig beståndsdel i varje steg i all forskning är etiken (Andersson & Swärd, 

2008:248). Särskilt inom den socialvetenskapliga forskningen, där utsatta gruppers 

livsvillkor är vad som ofta undersöks (Levin, 2008:35). Då behövs en hög grad av 

etisk medvetenhet (ibid.). För att lyckats genomföra studien på ett etiskt hållbart 

och försvarbart sätt har jag tagit del av information från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. 

De fyra viktigaste principerna för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskapen är till för att skydda individerna som deltar i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Samtliga av dessa krav har 

studien uppfyllt. 

Informationskravet innebär att forskaren delar ut förhandsinformation innan 

studien genomförs (Vetenskapsrådet, 2002:7). Respondenterna och deltagarna i 

denna studie informerades muntligt. Informationen innehöll undersökningens syfte 

och sätt att genomföras. Informationen innehöll också vilken roll respondenterna 

och deltagarna hade (ibid.). I denna information ingick att deltagandet i studien är 
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frivilligt (ibid.) och att det fanns en möjlighet att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002:10). 

Samtyckeskravet innebär att det måste inhämtas samtycke från de medverkande 

i studien (Vetenskapsrådet, 2002:9) och detta gjordes muntligt. Under 

samtyckesinhämtningen vid enkäten ställdes ingen separat fråga till enskild 

respondent om samtycke. Denna process skulle bli avancerad och innehålla för 

många kritiska moment, där bland annat respondenternas interna anonymitet skulle 

riskeras att röjas. Då förhandsinformationen inför enkätmomentet var tydlig och 

utförlig valde jag att se studenternas handling att fylla i och lämna in enkäten som 

ett samtycke (ibid.). 

Gällande konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12) informerades 

respondenterna och deltagarna om sin anonymitet i studien. Utöver att bevara 

anonymiteten hos deltagarna ingick också att förvara det empiriska materialet på 

ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002:12). Det har gjorts genom att enkäterna har 

varit inlåsta i min bostad och materialet från fokusgruppsdiskussionen har förvarats 

på digital enhet med lösenkodsskydd.  

Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter jag som 

forskare samlat in endast får användas till det studien utgett att de ska användas till 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Som forskare har jag varit medveten om 

nyttjandekravet och efterlevt det. När studien är slutförd förstörs och raderas allt 

material. 

 

Min relation till studiens ämne 

Ämnet denna studie behandlar är ett ämne jag har en relation till. Jag är själv 

socionomstudent vid Lunds Universitet och har arbete vid sidan av studierna och är 

därför en insider. Begreppet insider syftar i detta sammanhang till att jag som 

forskare är en del av populationen och att jag därmed har ett visst förhållande till 

studiens område och vissa kunskaper inom det.  

Att ha varit insider har tillfört studien kunskap den annars inte haft. Detta 

eftersom kunskapen insiderrollen har gett är speciell och svår för en utomstående 

forskare att besitta, vilket öppnat upp för fördelar med att vara insider. Det har 

bidragit med möjligheten att förstå vad de beforskade berättat. Också i vilken 

kontext de befunnit sig när de berättat om olika situationer. Eftersom det delas 
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gemensamma sätt att prata om saker och ord som används, samt gemensamma rum 

där studenterna vistas mellan mig som insider och deltagarna har det varit enklare 

få en visuell bild av ett berättande – detta är kunskaper en outsider saknar. 

Under hela studien har den fakta som framkommit och dess ursprung granskats 

för att försäkra mig om att det inte rört sig fakta jag sedan tidigare ”vet”. Det var 

viktigt att skilja på dessa fakta för att hålla studiens innehåll opåverkat av den egna 

rollen i största möjliga mån. Genom att jag har lyft bort blicken från materialet för 

att sedan se tillbaka på det har detta gett möjlighet och utrymme för att granska 

materialet. Också för att undvika att insiderrollen gjort att jag tolkat in annat än det 

som faktiskt framkommit i materialet. Detta var framför allt viktigt i 

transkriberings- och analysmomentet. 

Det kan tänkas att fler respondenter och fler deltagare har deltagit i studien för 

att hjälpa till med sitt deltagande då jag är ”en av dem”. Det kan även vara på så vis 

att då enkäten delades ut när studenterna var i skolan, som institution är överordnad 

dem, kände ett tvång att fylla i enkäten av den anledningen. Vilket även det varit 

viktigt att reflektera kring – att studien kan ha påverkats av det.  

Det jag upplevt är att insiderrollen gynnat studien. Genom att reflektera kring 

min roll på många sätt i alla moment och ta tillvara på de positiva delarna, anser jag 

att de negativa aspekterna av att beforska ett område som insider har minimerats. 

 

Resultat och analys 
De resultat som presenteras nedan kan enbart generaliseras till socionomstudenter 

vid Socialhögskolan i Lund. Om någon text syftar till övriga studenter än 

socionomstudenterna vilka inkluderas i denna studie görs detta tydligt i texten. 

Då två olika metoder har genomförts är det viktigt att belysa det faktum att resultatet 

dessa två givit inte kan eller bör ses på samma sätt. Fokusgruppens resultat kan inte 

generaliseras till en större grupp på samma sätt som enkätens resultat kan. Däremot 

bekräftar de olika resultaten varandra och synliggör mönster tillsammans. 

Samtliga respondenter och deltagare som medverkat i studien har varit 

socionomstudenter från olika terminer vid Socialhögskolan i Lund. En del av dem 

var studenter och en del var studenter med arbete vid sidan av sina studier. De 

studenter som deltog i fokusgruppen kommer refereras till som Annie, Britt, Carin 

och Dagny, vilka är fiktiva namn och har syftet att bevara deltagarnas anonymitet. 
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Dessa fyra deltagare tillhörde två olika terminer. Annie och Dagny tillhörde den 

högre terminen och Britt och Carin tillhörde den lägre terminen. 

Det var 86 % kvinnor och 14 % män som deltog i studien. Dessa siffror visar en 

tydlig majoritet av kvinnliga deltagare. Detta grundar sig i att socionomyrket, och 

därmed utbildningen, är kvinnodominerat (SCB, 2010). Vidare visar resultatet att 

drygt 74 % av respondenterna var mellan 19 och 25 år. 

Resultatet från studien visar att drygt 7 av 10 socionomstudenter hade arbete. 

Den exakta siffran visar att 72 % (statistisk felmarginal: 7 %) av 

socionomstudenterna uppgav att de hade arbete parallellt med studierna.  

Socionomprogrammet är en utbildning om 210 högskolepoäng där studierna 

bedrivs på heltid, vilket innebär att socionomstudenterna läser 60 högskolepoäng 

per år. Detta motsvarar 1,5 högskolepoäng i veckan och antalet timmar en 

heltidsstuderande förväntas lägga ned på sin utbildning per vecka är 38 timmar, här 

inkluderas föreläsningar och eget studerande (Triventi, 2014:3). Olika veckor kan 

kräva olika mycket av studenten och därför kan det faktiska timtalet per vecka stiga 

och sjunka en del. Faktumet kvarstår att studierna nästintill motsvarar ett 

heltidsjobb i antal timmar. Socionomstudenterna som hade arbete uppgav att de 

arbetade allt mellan två och 175 timmar per månad. Figuren nedan visar 

fördelningen mellan antal arbetade timmar för de med arbete. 

 

Figur 1. Det mest 

förekommande är 

att arbeta mellan 

20 och 30 timmar 

per månad. 

Majoriteten 

uppgav att de 

arbetar upp till 50 

timmar per 

månad. (N = 97, 5 

ej svarande). 
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Resultatet från enkäten visar att ungefär en fjärdedel av studenterna arbetade mellan 

50 och 175 timmar. Detta underbygger vad Avdic & Gartell (2015:37) menar – att 

studenter uppmuntras till att dra ned på tiden som är tänkt att tillägnas studier och 

istället lägga mer tid på att arbeta. Staten bestämmer de existerande fribeloppen och 

återbetalningsvillkoren är de som uppmuntrar till mer arbete genom höjningar av 

fribelopp och åtstramningar i återbetalningsvillkoren (ibid.). Denna studie har inte 

undersökt antal nedlagda timmar på skolarbete per månad och kan därmed inte att 

uttrycka något säkerställt om huruvida detta är en trend som återfinns bland de 

studerande på Socialhögskolan – att studera mindre och att arbeta mer. 

Detta är vad deltagarna i fokusgruppen berättade om utbildning, tid och arbete 

i förhållande till varandra: 

 

”I utbildningen finns det så många månader jag känt /…/ jag hade kunnat ha nästan 

ett heltidsjobb i alla fall ett 75 % jobb och ändå klara utbildningen.” (Annie) 

 

”Sen tror jag också det handlar mycket om vem man är som person jag till exempel 

tycker verkligen inte om att missa föreläsningar fast de inte är obligatoriska men sen 

vet jag en hel del /…/ som bara ’skitsamma, det är bara en föreläsning.’” (Dagny) 

 

”Det är bara en prioriteringsfråga det finns dom som säger att dom inte hinner jobba 

/…/ kanske vissa av civilingenjörslinjerna kan jag fatta att de inte vill ha jobb men jag 

stöttar inte de som säger att man inte hinner med” (Carin) 

 

Vad deltagarna uppgav speglar inte per automatik vad övriga socionomstudenter 

anser och kan inte generaliseras. Det visar däremot på ett sätt att tala som finns hos 

delar av de studerande vid Socialhögskolan. Citaten visar att det finns tid att arbeta 

då utbildningen inte är ett hinder rent tidsmässigt. Det beror också på vem studenten 

är, om hen prioriterar utbildning eller arbete. Detta speglar att det finns möjlighet 

att prioritera bort tid från utbildning till arbete 

I tabellen (figur 2) nedan visas att antalet arbetande per termin ökar ju längre de 

studerande når i sin utbildning. I termin ett var det drygt varannan student som 

uppgav att de hade arbete och i termin fyra uppgav 73 % att de hade arbete. I termin 

sju visas den högsta siffran där 92 % av de studerande uppgav att de hade arbete. 
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Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan vilken termin 

socionomstudenten tillhörde och om hen hade arbete vid sidan av utbildningen. Det 

visar sig att ju längre studenterna når i sin utbildning, desto större andel av dem 

börjar arbeta. En internationell studie har påvisat samma samband; att studenter i 

högre terminer mer sannolikt har ett arbete än de studenterna i lägre terminer 

(Robotham, 2012:68). 

 

Figur 2. Figuren synliggör antal av de studerande i respektive termin som hade arbete vid sidan av 

studierna. 

 

Termin  

 

Antal som arbetar 

(%) 

 

Antal svarande 

per termin 

   

1 25 (51,0) N = 49 

4 29 (72,5) N = 40 

7 48 (92,3) N = 52 

 

Skillnaden mellan terminerna är signifikant (chi2-test, p < 0,001). (N =141). 

 

Deltagarna i fokusgruppen uppgav att anledningarna till att arbete inte inleds direkt 

då studierna börjar kan vara att; som ny student finns inte de kontakterna till arbete 

eller en kännedom om vad studier på universitet innebär. Att andelen arbetande 

stiger i de högre terminerna kan också vara en del av en ”dominoeffekt”. Nedan 

redogörs för vad deltagarna i fokusgruppsdiskussionen tänkte kring varför fler 

studenters arbete inleds vid senare skede i utbildningen: 

 

”Man har varit fadder man har gjort det och då finns det mer och mer tid för att börja 

jobba och sen så börjar alla andra jobba och då och då finns det inget annat att göra 

ändå så.” (Annie) 

 

”Sen kände jag också såhär termin ett jag ville känna av lite såhär bara ’kommer jag 

verkligen hinna jobba extra?’” (Dagny) 

 

”Jag tror man prioriterar sånt också ju längre man kommer för man har lärt sig att bli 

effektiv i sitt arbete och då finns det också mer tid att kunna jobba.” (Carin) 



28 
 

”Ja många har ju flyttat hit precis när det börjar termin ett så det är ju inte säkert att 

man liksom har haft tid att söka jobb eller så.” (Britt) 

 

Vad som återfinns i citaten ovan understryker vad sambandet i figur 2 visar, mellan 

variabeln termin och arbete – att nyetablerade studenter inte prioriterar att söka 

arbete omgående.  

”Dominoeffekten” deltagarna ur fokusgruppsdiskussionen beskrev stödjer vad 

forskning visar om att arbete är en norm bland studenterna (Gilmore & Manthei, 

2005:213). De nya socionomstudenterna märker att flera utav deras medstudenter 

har arbete och att detta är en norm. Vilket kan leda till att fler studenter initierar 

arbete. 

Av socionomstudenterna hade 58 % ett arbete och 33 % hade två arbeten. I en 

internationell studie går siffran om antal studenter som erhåller två arbeten upp till 

ca 12 % (Robotham, 2012:68), vilket synliggör att andelen studerande i denna 

studie som hade två arbeten är betydligt högre. Av socionomstudentera i denna 

studie finns det de studenter som uppgav att de hade tre och fyra arbeten. Totalt 

utgör den gruppen 9 %, vilket tyder på att det inte är vanligt förekommande med 

fler arbeten än två bland socionomstudenterna. 

När det gäller var studenterna uppgav att de arbetade urskiljer studien tre 

områden; ideellt arbete, avlönat arbete inom det sociala arbetets fält och avlönat 

arbete utanför det sociala arbetets fält. Nedan syns andelen som arbetade inom de 

tre olika områdena. 

 

Figur 3. Figuren visar det antal av de studerande som hade arbete inom de tre olika områdena. (N = 

102). 

 

Område 

 

Antal som arbetar 

inom område (%) 

  

Avlönat arbete 

inom soc. arb. 

 

60 (58,8) 

Avlönat arbete 

utom soc. arb. 

 

42 (41,2) 

Ideellt arbete 30 (29,4) 
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Då en del av de studerande uppgav att de hade mer än ett arbete kunde de också 

uppge att de arbetade inom mer än ett område. Den höga andel studerande, vilka 

arbetar inom det sociala arbetets fält visar att studenterna hade arbete som finns 

inom den egna framtida yrkeskategorin. Detta underbygger vad studien visar om att 

en stor andel av studenterna som hade arbete uppgav att de ville förvärva erfarenhet. 

Läs mer om erfarenhetens betydelse i avsnittet som berör detta längre fram. 

Studenterna uppgav den primära anledningen till sitt arbete. Studien uttydde åtta 

olika anledningar till arbete (se figur 4). Resultatet visar att den anledning flest 

studenter uppgett till att de hade arbete var att tjäna pengar (49 %) följt av att 

förvärva arbetslivserfarenhet (23 %).  

 

Figur 4. Figuren illustrerar de studerande med arbete som uppger den främsta anledningen till att de 

arbetar. (N = 102) 

 

Primär anledning 

till arbete 

 

Antal (%) 

  

Pengar 50 (49) 

Erfarenhet 

till arbetsliv 

 

23 (22,5) 

Intresse/Personligt 

engagemang 

 

15 (14,7) 

Personlig utveckling 4 (3,9) 

Självuppfyllelse 3 (2,9) 

  

Hjälpa andra 

människor 

 

5 (4,9) 

Sysselsättning 1 (1,0) 

Vara aktiv i 

soc. arb .fält  

 

 

1 (1,0) 

Totalt 102 (100) 
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De olika anledningarna till arbete visar sig vara dynamiska och sammanhängande 

med varandra. Samtliga deltagare i fokusgruppen uppgav att erfarenheten och 

pengarna var viktiga anledningar till arbete. Det är dessa två anledningar vilka är 

de mest representerade i enkäten och i fokusgruppsdiskussionen. I citaten nedan 

återfinns några deltagares tankar om synen på varför de hade arbete: 

 

”Eftersom jag blev kontaktperson då var det att jag tänkte nu vill jag ha erfarenheten 

och sen så valde jag ju också att bli kontaktperson för att få pengar för att inte börja 

som volontärarbete och inte få någonting för det.” (Britt) 

 

”Till en början /…/ var det för att skaffa mig erfarenhet men nu känner jag att jag hade 

kunnat sluta på det jobbet idag för jag har den erfarenheten nu /…/ nu är det mer min 

inställning att det är gött med de extrapengarna.” (Dagny) 

 

Citaten visar att anledningarna är komplexa och föränderliga över tid, samt att de 

är tätt sammanlänkade med varandra, framför allt anledningen ”pengar” och 

”erfarenhet”. 

 

Konsumtion 

För att återkoppla till den teoretiska utgångspunkten om konsumtion, är att 

konsumera något vi människor gör dagligen och för det mesta sker det på rutin 

(Bauman, 2008:33). De typer av konsumtion som avsnittet handlar om är materiell 

konsumtion som innefattar köp av saker. Också en social konsumtion, vilken sker i 

grupp och utförs tillsammans. Denna uppdelning har gjorts för att studien har 

identifierat två olika typer av konsumtion och olika tankar kring dem och varför de 

utförs. Uppdelningen görs även för läsaren av studien, då det blivit svårt att skilja 

de två typerna av konsumtion åt i analysen om de benämns som enbart konsumtion. 

Individualisering har kopplats samman med konsumtion i följande avsnitt. 

Likaså de olika sociala klasserna som skapas i det sociala rummet och även 

kapitalen. Dessa teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning har använts för 

att analysera det insamlade materialet. 



31 
 

 Samtliga deltagare i fokusgruppen uttryckte att de hade arbete för att deras 

inkomst ska täcka utgifterna de har. En rapport från CSN visar att det inte är 

ovanligt då enbart 39 % av alla Sveriges studenter uppger att deras 

levnadskostnader täcks av studiemedlet (CSN, 2014a:8), vilket ligger på 9 948 kr 

för en heltidsstuderande (CSN, 2015c). Detta är vad några av deltagarna uppgav: 

 

”Det är som du säger så fort man vill göra något litet extra så räcker det ju inte med 

CSN.” (Annie) 

 

”Hade jag inte jobbat och inte fått de sparpengarna så hade jag inte kunnat köpa en 

bostad så då hade jag förlorat bostaden.” (Annie) 

 

Det som återfinns i citaten ovan visar deltagarnas olika bilder av vad pengarna går 

till. Det innefattar både sparande och spenderande. Av deltagarnas utsagor värderas 

konsumtion högt, men också sparandet. För studerande är den vanligaste 

sparformen att spara lite då och då (KFM, 2008:31). I citatet nedan återfinns att en 

del av anledningen till att arbetet sker är för att deltagarna ska kunna konsumera på 

önskat vis: 

 

”Man vill ju inte bara ’nej men jag är student så jag kan inte göra någonting’ utan man 

vill faktiskt kunna då aa men äta middag ute.” (Britt) 

 

Det är svårt att avgöra vad som ingår i ”levnadskostnader”, vilket studiemedlet ska 

täcka, eftersom de flesta studenter har olika livsstilar och därmed olika 

levnadskostnader. Det kan vara därför deltagarna visar en typ av kluvenhet till 

studiemedlets räckvidd. Nedan återfinns ett citat där Carin berättade att 

studiemedlet räcker till: 

 

”Men asså du klarar dig på CSN /…/ det är ju bara att man får ge upp de sakerna som 

man inte vill ge upp men om man är beredd att köra lite matlådor och göra lite budget 

och sånt så är det inga problem.” (Carin) 
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Å ena sidan krävs ett arbete vid sidan av studierna som tillägg till studiemedlet, å 

andra sidan räcker studiemedlet om uppoffringar görs. Fokusgruppens deltagare 

menade att dessa uppoffringar skulle vara förlorade sparpengar till en bostad, färre 

kronor på rese- och sparkontot och mer matlådor, samt bättre koll på sin ekonomi. 

Vad som också återfinns i citatet av Britt är att leva på enbart studiemedel 

innebär att studenten inte kan ”göra något”. Studiemedlet räcker inte till, förutsatt 

att studenten vill ”göra något”. Vad menar deltagarna med det?   

 

Kapitalen i förhållande till social konsumtion  

Att ”göra något” visar sig i fokusgruppen syfta till att delta i det sociala livet. För 

att kunna delta i det sociala livet uppgav deltagarna att det behövs ett starkare 

ekonomiskt kapital än vad studiemedlet ger:  

 

”Det är mycket av det här sociala som kostar pengar att man lagar mat hemma hos 

någon, man ta en kaffe på stan och har man inte råd och det tillsammans med att man 

inte vill missa något socialt blir ju att det går åt pengar.” (Annie) 

 

Här synliggörs den sociala konsumtionen och vad som gör den möjlig enligt 

deltagarna – individens ekonomiska kapital. Utan ett starkt ekonomiskt kapital blir 

det sociala livet begränsat, då det inte finns pengar till social konsumtion. Om 

individen har ett svagt ekonomiskt kapital finns inte samma möjlighet att kunna 

vara med i det sociala livet, eftersom ungdomars konsumtion till stor del handlar 

om resor och sociala aktiviteter (KFM, 2008:38). 

Studiens resultat visar att fler studerande hade arbete än vad det var studerande 

som inte hade arbete. Socionomstudenternas ekonomi gör att det inte finns en 

gemensam nivå för deras ekonomiska kapital och därmed inte för deras 

förutsättningar vad gäller deltagande i sociala aktiviteter. Det kan antas att det i 

större utsträckning gjort det om samtliga studenter enbart levt på studiemedlet, 

vilket är lika för alla heltidsstuderande som har rätt till studiemedel. Detta innebär 

också att studenter med andra sociala nätverk som till största del består av personer 

med arbete också har olika förutsättningar att delta i sociala aktiviteter. Till detta 

kan den tidigare beskrivna ”dominoeffekten” också appliceras. Det handlar enligt 

deltagarna i fokusgruppen om vilket ekonomiskt kapital och vilka förutsättningar 
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studenten har till ett deltagande i det sociala livet. Detta kan bidra till en ökad 

önskan hos studenten om samma ekonomiska kapital och förutsättningar som hos 

de sitt sociala nätverk och därmed generera att fler studenter börjar arbeta. 

Att vara en del av en grupp och ett socialt sammanhang genom olika sociala 

aktiviteter är viktigt enligt deltagarna. Det kan bero på att en stor del av de 

studerande flyttar och därför inte har ett utbrett socialt nätverk på den nya orten. Att 

inte vara med i de aktiviteter det sociala nätverket ägnar sig åt menade deltagarna 

var något jobbigt: 

 

”Ibland kan det väl vara lite stressigt /…/ jag vill jobba mycket men samtidigt vill jag 

vara med på allt det går ju inte hinna båda två liksom.” (Annie) 

 

”Det är verkligen tråkigt när alla andra har varit med på någonting och man själv 

kommer där och bara ’ja kul att ni hade kul’ då känner man att man missar något.” 

(Carin) 

 

”Jag är också sån att jag inte tycker om att missa saker liksom från det sociala livet.” 

(Britt) 

 

Att inte vara en självklar del i det sociala nätverket och därmed den sociala 

konsumtionen kan innebära att den egna statusen i gruppen inte ses som självklar 

och det sociala kapitalet, som Bourdieu (1999) beskriver, försvagas. Vad som 

återfinns i citaten ovan är att det infinner sig en jobbig känsla av att inte delta i det 

sociala livet. 

Det tas som självklart att studenten vill vara med i sociala aktiviteter utifrån vad 

deltagarna uppgett. Nedan återfinns en beskrivning om att ”studentlivet” är något 

som utförs genom vissa handlingar: 

 

”Det var just det som var anledningen till att jag inte började jobba extra direkt första 

terminen för jag kände att nu vill jag göra studentlivet riktigt.” (Annie) 

 

Uttryck som ”studentlivet” underbygger Bourdieus teori om det sociala rummet, då 

det finns en bild om hur en student förväntas vara och vad hen förväntas göra. Vad 



34 
 

som utgör ”studentlivet” är det som produceras och reproduceras av studenternas 

egna föreställningar och värderingar (Bourdieu, 1993:270) om ”studentlivet”. 

Föreställningarna och värderingarna är med och definierar vad ett starkt socialt 

kapital hos en student utgörs av. Deltagarna vill, som andra studerande, känna 

grupptillhörighet och förankring (KFM, 2008:21). Därför är det sociala kapitalet 

viktigt. Konsumtionen, i synnerhet den sociala, skapar känsla av tillhörighet till den 

grupp studenterna identifierar sig med och det finns en rädsla att hamna utanför 

gruppen om personen inte är vad hen förväntas vara (Bauman, 2008:125; KFM, 

2008:39; KFM, 2008:32). Att ha ett bra socialt kapital i gruppen är något deltagarna 

i fokusgruppen tycks värdesätta.  

 Anledningen till arbete kan tyckas simpel när den presenterades i figur 4, vilken 

visar att pengar är den främsta anledningen till arbete. Det finns något mycket mer 

dynamiskt i detta visar fokusgruppen. Anledningen beskrivs som deras första 

anledning till varför de initierade arbetet: 

 

 ”Anledningen till att jag började jobba extra under terminen var först att vi skulle ut 

och resa.” (Annie) 

 

 ”Ja jag tror att termin ett var det väldigt mycket för att jag ville ha extrapengar för att 

jag hade jobbat innan så jag var väldigt van vid mycket mer än CSN.” (Britt) 

 

Ungas konsumtion bestäms av en stress att leva livet och ta tillvara på de 

möjligheterna som erbjuds i den globaliserade värld som finns innan det är dags att 

fullt gå över till vuxenlivet (KFM, 2008:37). Att resa benämns som en av de 

möjligheterna, vilken ska tas tillvara på (KFM, 2008:31). Att leva fullt ut är en 

livsstil, som beskrivs ovan, och något eftersträvansvärt och kan därmed ses som en 

del av det kulturella kapital bland de ungdomar och studenter som finns i dagens 

samhälle. I Annies citat ovan syns att det ekonomiska kapitalet är en möjliggörare 

för det kulturella kapitalet. I Britts citat återfinns samma mönster, då hon uttrycker 

en vana vid en tidigare livsstil – kulturellt kapital – som pengarna gav utrymme för 

– ekonomiskt kapital.  

Anledningen till studenternas arbete är, som nämnts tidigare, dynamisk och 

föränderlig trots att anledningen ”att tjäna pengar” tillsynes är densamma för många 
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av de studerande. Vad deltagarna i fokusgruppen synliggör är dynamiken i 

anledningen till arbete, då de initierade arbete vid olika tidpunkter och av olika skäl, 

men ändå inom skälet ”pengar”. 

 

Rättfärdigande 

Då överkonsumtion, även underkonsumtion, sågs som etiskt fel sågs det onödiga 

konsumerandet inte på med en beundrande blick (Bauman, 2004:227). Då 

konsumtionen fortfarande utgjordes av behov var det nödvändigt att rättfärdiga 

konsumerandet så det inte skedde i överflöd. Begären som blev behovens 

efterträdare krävde inte ett rättfärdigande, vilket innebär att konsumtionen idag inte 

har någon rättfärdigande aspekt kvar enligt teorin om att vi lever i ett 

konsumtionssamhälle (Bauman, 2008). 

 Samtliga deltagare berättade att de inte spenderade studiemedlet annorlunda än 

lönen de fick när de blev tillfrågade. I svaren de lämnade fanns det tecken på att de 

tänkte annorlunda kring lönen: 

 

”Då brukar jag resonera såhär men jag jobbar faktiskt då är det okej att jag köper den 

här tröjan eller att jag går ut och äter.” (Dagny) 

 

”Eller om man vill lägga lite extra på en vinterjacka för att man bara ’jag har förtjänat 

det’” (Carin) 

 

”Nej jag tror också det handlar om att man tänker att ja det här har jag tjänat ihop själv.” 

(Britt) 

 

Det som återfinns i citaten är att det är lättare att konsumera om deltagarna har en 

känsla av att de är värda att konsumera, då de arbetat för pengarna. Detta kan grunda 

sig i det individualiserade samhället, där det ligger ett ökat ansvar på individen själv 

i allt den gör (Bauman, 2002:174). Därmed finns ett tankesätt hos individerna i 

samhället som präglas av detta – att var och en ”drar sitt strå till sin stack”.  

Det blir problematiskt att uppleva att det behövs ett rättfärdigande för det som 

konsumeras. Det kan leda till en stress att hela tiden behöva göra sig värd att få 

konsumera (gäller materiell och social konsumtion). 
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Erfarenhetens betydelse 

Pengar och erfarenhet är de två främsta anledningarna till att studenterna arbetar. 

Studien visar att anledningen till arbete är föränderlig och beroende av hur långt 

studenten nått i sin utbildning. Andelen socionomstudenter som arbetade för att 

erhålla erfarenhet blev större ju längre i utbildningen studenten nått. Studenterna i 

de lägre terminerna arbetade i mindre utsträckning för att få erfarenhet i jämförelse 

med de studenterna i de högre terminerna. I termin ett ökade siffran radikalt från 6 

% vilka arbetade för erfarenhet till 47 % i termin sju. Detta visar att ju högre 

socionomstudenterna når i sin utbildning desto fler av dem kommer att värdera 

erfarenhet över pengar. Se figur 5. 

 

Figur 5. Figuren visar antal studerande i de olika terminerna som uppgav pengar eller erfarenhet 

som främsta anledning till sitt arbete. De andra anledningarna har uteslutits från tabellen för att 

kunna genomföra ett chi2-test. 

 

Termin 

 

Antal som 

uppgav pengar 

(%) 

 

Antal som 

uppgav 

erfarenhet till 

arbetslivet (%) 

   

1 15 (93,8) 1 (6,3) 

4 16 (76,2) 5 (23,8) 

7  19 (52,8) 17 (47,2) 

 

Skillnaden mellan terminerna är signifikant (chi2-test, p = 0,009). (N = 73, uppgav andra 

anledningar = 29). 

 

Detta kan bero på att socionomstudenterna i termin sju, vilken är den sista terminen, 

värderar erfarenhet högre än pengar för att de är nära arbetslivet. Detta förklarar 

däremot inte varför erfarenhet är högt värderat för studenterna som har en 

utbildning på flera år bakom sig då de kommer ut i arbetslivet – räcker inte 

utbildningen? 

Andelen studerande vilka hade arbetade inom det sociala arbetets fält och som 

uppgav att den främsta anledningen till arbetet var erfarenhet är 35 %. 
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Socionomprogrammet innehåller en kurs om 30 högskolepoäng när studenterna får 

gå ut i det sociala arbetets fält (Socialhögskolan, 2015). Detta kan vara ett tillfälle 

då många studenter knyter kontakter inför framtiden och tillfredsställer sin önskan 

om att få erfarenhet till arbetslivet. Vidare visar studien att i termin sju arbetar högst 

andel för att förvärva erfarenhet (se figur 5), vilket indikerar att det inte uppstod en 

mättnad av erfarenhet från fältet efter terminen ute i det sociala arbetets fält. 

Vad är det som gör erfarenhet inför arbetslivet viktigt när studenterna studerar 

för att få legitim kunskap inom sitt fält? Utifrån vad fokusgruppsdeltagarna uppgav 

finns det ett värde i den erfarenheten fältet kan ge, vilken de menar att en utbildning 

inte kan: 

 

 ”Jag tycker man lär sig att ta situationer som man inte hade upplevt annars.” (Carin) 

 

”För kontakt med människor det är något man inte kan lära sig genom föreläsningar 

eller genom att läsa en bok så det är ju inte säkert att du blir en bra socionom för att 

du kan allting på pappret.” (Annie) 

 

”Det kan vara mycket tycker jag att man läser i programmet men sen så när man jobbar 

så sen så när man läser det så tänker man att såhär funkar det ju inte i verkligheten 

riktigt.” (Annie) 

 

Till det individualiserade samhället hör att ansvaret för att leva ett liv – sitt eget liv 

– kommer med konsekvenserna för eventuella misslyckanden i livet och dessa 

misslyckanden faller på individen (Bauman, 2002:61). Att vilja samla erfarenhet 

inför arbetslivet kan vara ett sätt att urskilja sig ifrån den massa som har en 

socionomexamen. Annie beskrev nyttan med arbetslivserfarenhet inom yrket så 

här: 

”Jag tänker /…/ att det kan vara bra för så många socionomer som utbildar sig att man 

kanske kan skilja sig lite från mängden då att man har (.) någon erfarenhet” 

- Annie 

 

Annies citat visar tydligt att det är viktigt att urskilja sig ifrån mängden i det 

framtida yrkeslivet. Detta är en del av ett resultat det individualiserade samhället 
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ger och kan också ses som en del av ett prestationssamhälle. Individen måste lyckas 

och för att lyckas måste hen prestera, dessutom bättre än andra (Bauman, 2002:61). 

Individen själv behöver gå segrande ur arbetsintervjun, annars har hen inte 

ansträngt sig tillräckligt (ibid.). Att studien visar att erfarenheten är viktig 

underbygger de mönster det individualiserade samhället medför.  

 

Slutdiskussion 
Studiens syfte var att kartlägga Socialhögskolans socionomstudenters arbete vid 

sidan av sina heltidsstudier, samt att belysa arbetande studenters tankar och 

erfarenheter kring fenomenet och vad det kan grunda sig i. För att nå syftet har en 

flermetodsstudie genomförts, där en enkät och en fokusgrupp har varit de två valda 

metoderna. Studiens första frågeställning är deskriptiv och vad som lägger grunden 

för resten av studien, då den ger kunskap som är väsentlig för att genomföra studien. 

Jag vill påstå att den första frågeställningen möjliggjorde studiens tyngd. Studiens 

resultat visar att socionomstudenterna med arbete vid sidan av studierna uppgick 

till 72 %. Vidare visar studien att den mest frekvent nämnda anledningen till arbetet 

är för att tjäna pengar, följt utav att få erfarenhet. Att få erfarenhet är en av de två 

mest frekvent nämnda anledningarna stämmer överens med att de flesta med arbete 

arbetade avlönat inom det sociala arbetets fält (59 %). De flesta studenterna uppgav 

att de arbetade mellan 20 och 30 timmar per månad. 

Som tidigare nämnts är den anledning till arbete, vilken angivits av flest antal 

studerande att tjäna pengar. Att förvärva erfarenhet till arbetslivet är den anledning 

som är näst störst. Vad studien framför allt ämnade att göra var att förstå 

anledningarna till studenternas arbete. Varför finns det ett behov av pengar när 

utbildningen i Sverige är kostnadsfri och studenterna erbjuds studiemedel under sin 

studietid? Varför finns det ett behov av erfarenhet till arbetslivet när studenterna 

läser hundratals högskolepoäng för att få kunskapen de behöver? 

Studien visar vad det kan grunda sig i att majoriteten av de studerande hade 

arbete för att tjäna pengar. I fokusgruppen menade deltagarna att anledningen till 

varför pengarna behövdes var för att kunna konsumera eftersom studiemedlet inte 

räckte för att täcka deras levnadskostnader. Denna konsumtion, framför allt den 

sociala, uppgav deltagarna att det var något tillhörande att vara student. Vidare finns 
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det en uppfattning om att delta i sociala aktiviteter kostar pengar, vilket då skapar 

ett socialt konsumerande. Att det beskrivs som jobbigt att missa de sociala 

sammanhangen visar en vilja av att vara en del av gruppen. Att inte vara med i de 

sociala aktiviteterna kan innebära att den egna rollen i gruppen inte ses som 

självklar och att det sociala kapitalet (Bourdieu, 1993) då försvagas. Samtliga 

deltagare i fokusgruppsdiskussionen och majoriteten av respondenterna var mellan 

19 och 25 år, vilket gör att det framför allt är denna gruppens sociala liv som 

återspeglats i resultatet. Därför finns flertalet socionomstudenter vilka läser studien 

och inte känner igen sig i vad resultatet visar. Detta är viktigt att belysa eftersom 

det visar en medvetenhet kring resultatens begränsning i att generaliseras på en 

större grupp. 

I studien identifierades ett rättfärdigande hos deltagarna vid deras konsumtion 

– framför allt den materiella konsumtionen. Det kan förefalla sig på så sätt att det 

finns en större medvetenhet kring konsumtionens negativa aspekter bland 

socionomstudenterna. Också att ett liv i överflöd inte ses på med beundran i dagens 

samhälle där människor omkring oss inte har de tingen som är för dem flesta mest 

självklara. Det kan tyda på att det konsumtionssamhälle vi lever i (Bauman, 2004) 

kan vara i förändring. 

Erfarenhet till arbetslivet eftersträvar 23  % av studenterna. Det kan ha en 

förklaring i det individualiserade samhället som idag är rådande. Det 

individualiserade samhället medför krav på individen, vilket kan kopplas till ökade 

krav på prestation att lyckas. Studien visar att det socionomstudenterna värderar 

arbetslivserfarenhet i större utsträckning ju högre i utbildningen de når. Det sättet 

deltagarna talar om erfarenheten gör att den ses som berikande för den egna 

kunskapen som yrkesverksam. Detta i kombination med att de flesta 

socionomstudenter arbetade inom det sociala arbetets fält, tyder på en vilja hos de 

studerande att lära mer genom praktiska moment och i kontakt med fältet. 

Resultaten i studien visar att det finns komplexitet i varför socionomstudenterna 

arbetade. 

Förslag på vidare forskning inom området är att genomföra en liknande studie 

vid ett annat universitet eller högskola. Då Lunds universitet är det representerade 

i denna studie kan det ha bidragit till att den har fått ett resultat där det enbart visas 

en viss typ av konsumtion, vilken inte skulle stämma överens med andra universitet 

och/eller högskolor.  
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Bilaga 1 
 

Mall om information som jag delgav respondenterna när de fick enkäten. 

 

- Presentation av mig själv 

 

- Genomför en studie om socionomstudenters erfarenheter av arbete 

- Definitionen av arbete i min studie – arbete som sker under terminerna 

(alltså inte sommarjobb). 

- De som har arbete och de som inte har arbete är båda viktiga för studien. 

 

- Studien har två moment, en enkät och en fokusgrupp 

 

- I fokusgruppen kommer vi diskutera upplevda för- och nackdelar med att 

arbeta parallellt med studier. Ca 1 timma, mitten av november. Lapp 

skickas runt för att fylla i intresse och få mer info. Även lapp om 

forskningsresultatet finns att fylla i om ni är intresserade av vad studien 

visar. 

 

- Till momentet som ska genomföras idag, enkäten. Den har 9 frågor och tar 

runt 5 minuter att fylla i.  

- Enkäten är anonym, det går inte härleda svar tillbaks till dig som enskild  

- Det är helt frivilligt att medverka!  

 

Tack för att ni tog er tid att lyssna. Lycka till med fortsatta studier. 
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Bilaga 2 
 

 
 ENKÄTUNDERSÖKNING OM ARBETE VID SIDAN AV STUDIE PÅ 

SOCIONOMPROGRAMMET 

 

 

Födelseår: _________________________ 

Kön: ______________________________ 

 

Arbetar du vid sidan av studierna? (Både oavlönat ideellt/frivilligarbete och 

avlönat arbete) 

 

Ja  

Nej 

Om du svarade ”Nej” vänligen avsluta din enkät här, tusen tack för din medverkan.  

 

Hur många arbeten har du? _____________st 

 

Inom vilket område arbetar du? (Ett eller fler kryss) 

  

Ideellt/frivilligarbete  

Avlönat arbete inom det sociala arbetets fält 

Avlönat arbete utanför det sociala arbetets fält 

 

När började du arbeta med detta? (Ett kryss, utgå från den arbetsplats där du 

arbetar flest antal timmar) 

 

Innan studierna på socionomprogrammet 

Under termin ___________ på socionomprogrammet  

 

 

Psst, enkäten fortsätter på baksidan!  
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Hur många timmar per månad arbetar du? ______________/månad  

 

Under vilka veckodagar och tider sker arbetet vanligtvis? (Ett eller fler kryss) 

 

Vardag, dagtid 

Vardag, kvällstid  

Helg 

 

 

Vilken är den viktigaste anledningen (endast en) till att du arbetar vid sidan av 

studierna? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________. 

 

 

Tusen tack för din medverkan i min studie! 

 

/ Ida, socionomstudent på termin 6 
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Bilaga 3  
Vid inmatning av data i SPSS uppkom en del svårigheter, vars tillvägagångssätt 

redogörs för nedan.  

De enkäter som innehöll fler än ett svar under frågan där studenten ombads 

uppge den primära anledningen till arbete hanterades genom att den först skrivna 

anledningen var den som matades in i SPSS. Det var viktigt att det fanns ett 

system för att hantera de fall där respondenten gett två anledningar. Därför var 

den anledning som skrevs först den som antogs vara viktigast. 

Under frågan om hur många timmar per månad studenten arbetar har en del 

respondenter valt att svara i intervaller. Detta har jag inte sett som ett problem 

eftersom det kan vara svårt att ange exakt hur många timmar studenten arbetar. 

Hanteringen vid denna typ av svar har varit att ta medianen för den intervall som 

studenten uppgav. 

Totalt fyra respondenter har inte uppgett något under frågan hur många timmar 

per månad de arbetar, det kan bero på att det upplevts svårt att uppge en siffra. I 

dessa fall har inte resultatet för den specifika frågan matats in i SPSS och har ett 

”missing value”, detta påverkar inte några resultat i omfattande mening. 

I andra fall som endast varit enstaka redogörs för mycket kortfattat; 

 

- Antal arbeten uppgetts som ”x” med skriven text bredvid där två arbeten 

kan uttydas. Valt att mata in två arbeten i SPSS. 

 

- Uppgett att arbete initierades under termin två och respondenten i fråga 

går termin ett. Valt att mata in den termin som uppgavs av respondenten 

då det inte har någon märkbar påverkan i resultaten. 

 

- Uppger två terminer under frågan om under vilken termin studenten fick 

arbete. Valt att mata in det först skrivna svaret i SPSS. 

 

- Endast fyllt i baksidan av enkäten. Valt att inte mata in enkäten då det är 

för mycket information som saknar för att enkäten ska vara användbar. 

Räknas som bortfall. 
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- Uppger att arbete sker 24 timmar/dygn. Valt att mata in att respondenten 

arbetar dagtid, kvällstid och helger. 

 

- Uppger antal arbeten som 2-3. Valt att mata in 3 i SPSS då respondenten 

emellertid har 3. 

 

- Uppger inte kön eller födelseår. Antingen har respondenten missat 

frågorna eller önskar respondenten att inte uppge det. Valt att låta det stå 

som ”missing value” i SPSS då det inte har någon större påverkan på 

resultatet. Övriga svar matades in. 

 

- Respondent uppger att arbete bedrivs på heltid och studier är avslutade. 

Valt att inte mata in resultat från enkäten då det skulle bli missvisande i 

resultatet angående antal timmar som studenterna arbetar. Räknas som 

bortfall. 

 

- Uppger antal dagar arbetade per månad istället för timmar. Då det inte går 

att utgå från att en av dessa arbetsdagar är 8 timmar valdes att inte mata in 

svar i SPSS, därmed finns ett ”missing value”. Detta påverkar inte 

resultaten i större utsträckning. 

 

Enkäten har totalt två bortfall, 143 st inlämnade enkäter och 141 st inmatades i 

SPSS.  

”Missing value” innebär att endast ett svar på en viss fråga faller bort, detta på 

grund utav att det inte funnits tillräckligt med information eller svårtolkad 

information i det specifika svaret. Resten av svaren matas in i SPSS som vanligt. 

Under resterande som redogörs för i avsnittet har resultaten matats in i SPSS. 
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Bilaga 4 
 

Mall jag utgick ifrån om fokusgruppsdiskussionens teman och information som 

delgavs. 

 

- Praktiska biten om inspelning, anonymitet och samtycke 

- Berätta om studiens syfte 

- Ni är en tillgång för mig, ni är experter på era erfarenheter och tankar 

- Jag kommer inte delta i diskussionen 

 

- Introducerande fråga alla svarar på: berätta var ni arbetar och ungefär hur 

mycket 

 

- Öppnande fråga för gruppdiskussionen: vad var det som gjorde att ni 

började arbeta? 

 

- Nya diskussionsområden om diskussionen behöver det: 

- Tid, arbete och utbildning 

- Konflikt eller konsensus mellan skola och arbete? 

- Vad tror ni är anledningen till att många studenter arbetar? 

- Stress i relation till arbete och utbildning 

- Vad tycker ni en student bör tänka på innan hen bestämmer om ett arbete 

vid sidan av studierna? 

 

- Avslut, lägga till något?  

- Tack 

 


