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Abstract 

Authors: Benny Pham and Mattias Svensson 
Title: “Safe or Out”  
Supervisor: Torbjörn Hjort 
Assessor: Anna Rypi 

It isn’t always easy to be a student and have a work besides the studies. One can be placed in 
a workgroup where they don’t take you seriously. Our aim with this study is to look closer 
into students that are studying social work at a university and work with social work besides 
their studies. We have chosen to have a qualitative approach throughout our study and the 
core of this study is to seek these students’ experiences regarding team-work, roles and 
professions in the social work. The students have been interviewed by us where they could 
speak freely regarding these topics and it has given us material to study. The results have 
shown us different dimensions on these topics but the majority of the students described that 
there were groups in work that often got into conflicts with each other and this affected the 
group-dynamic. The role as a student also affected the groups and there were times where 
they felt neglected by the rest of the group because they were students. 

Keywords: Group-dynamic, students, team-work, roles, professions. 
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1. Problemformulering 

Socialt arbete är i en ständig förändring och har varit det enda sedan expansionen av det 

sociala arbetet i början på 1970 – talet (Kullberg 2011). I dagens läge skriker 

arbetsmarknaden efter socionomer. I SCB:s (2013) arbetskraftsbarometer beskrivs 

arbetsmarknaden för socionomer vara i balans men att det finns en stor brist på yrkeserfarna 

socionomer. Det har i sin tur gjort att arbetsgivare har fått söka arbetskraft på annat håll. 

Användandet av studentmedarbetare inom det sociala arbetet är något som blir allt vanligare 

och där akademikerförbundet SSR tillsammans med SKL har tecknat ett 

studentmedarbetaravtal för att förbättra möjligheterna för både arbetsgivarna och studenterna 

(akademikerförbundet SSR, 2016). Det innebär att socionomstudenter kan vara 

yrkesverksamma som socionomer under utbildningens gång, innan man har tagit sin 

socionomexamen. 

Inom de människobehandlande organisationerna finns det grupperingar, professionsskillnader 

och andra faktorer som är väsentliga för socialt arbete som är av intresse att undersöka. Inom 

dessa organisationsramar finns en egen kultur precis som det finns inom andra arbetsområden 

(Bang 1999). Utifrån detta kan det uppstå professionsproblematik, etiska konflikter, 

ojämlikhet och andra faktorer som gör att det sociala arbetet blir ett komplext område. När 

studenterna kommer in i bilden skapas ännu fler aspekter att ta hänsyn till. De är en del av 

arbetsgruppen och representerar en viss roll med egna normer som skall synkroniseras ihop 

med de övriga och det kan bli en påfrestning för gruppen. Men att ha en levande 

gruppdynamik på arbetsplatsen kan också ge upphov till positiva utfall. Kollegor lär sig att 

samarbeta, imitera goda sidor och utbyter givande information (Svedberg 2014). Studenterna 

får uppleva denna rörliga gruppdynamik och de kan få inspiration från arbetsgruppen som de 

kanske inte kan få bakom en skolbänk. 

Arbetsgrupperna inom det sociala arbetet kan se olika ut då socialarbetarna har olika 

utbildningsbakgrunder, där socionomer är de som är främst kopplade till det sociala arbetet. 

Arbetsförmedlingen (2013) beskriver yrket socionom som en examensbeteckning för dem 

som har tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet eller högskola. 

Socionomer arbetar för att hjälpa människor som befinner sig i olika problematiska skeden i 

livet. Något som har diskuterats flitigt i många år inom det sociala arbetet är legitimeringen av 

socionomtiteln och på så sätt förstärka den redan existerande professionen. Kullberg (2011:8) 

skriver att kritiken mot att legitimera socionomer är att man då exkluderar de personer med 
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annan utbildningsbakgrund från det sociala arbetet. Dock med eller utan legitimation existerar 

det en uppfattning inom att det finns en professionsskillnad mellan de som har 

socionomutbildning och de som inte har det. Brante (2009:17) menar att en 

universitetsutbildning är meriterande och skapar en ”ovillkorlig inträdesbiljett” till det 

professionella yrkeslivet.  

Då medlemmarna inom en arbetsgrupp har olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter har 

forskning visat på att det påverkar gruppdynamiken och arbetet på arbetsplatsen. Där har den 

ordinarie och mer meriterande personalen haft stor makt och det har skapat stor statusskillnad 

mot den övriga personalen (Alfonsson 2015). Det är i den verklighet som 

socionomstudenterna befinner sig i när de arbetar inom det sociala arbetet under sin 

utbildning. Då socionomstudenterna inte har någon färdig socionomexamen och studerar 

under tiden kan det innebära att dem utbildningsmässigt skiljs från den övriga fasta 

personalen. Görs den skillnaden tydlig på arbetsplatsen och påverkas gruppdynamiken av 

blandningen mellan socionomstudenter och fast personal? Påverkar gruppdynamiken 

socionomstudenternas uppfattning om deras identitet? Det är frågor som består obesvarade då 

det sociala arbetet beger sig in i en ny tid där professionen blir allt starkare.   

1.1. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett antal arbetande socionomstudenter 

uppfattar sin situation som student på en arbetsplats inom det sociala arbetet.    

1.2. Frågeställningar 

• Hur upplever socionomstudenten samarbetet med sina arbetskollegor?  

• Upplever socionomstudenten sig likvärdig med sina arbetskollegor? 

• Känner socionomstudenten sig inkluderad eller exkluderad av arbetsgruppen? 
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras den tidigare forskning som fungerar som en bakgrund till vår 

studie. Forskningen som beskrivs nedan består av hur gruppdynamiken på en arbetsplats kan 

se ut beroende på olika arbetssituationer, behovsanställdas upplevelser av arbetsmiljön samt 

vilka vägar en socionom kan gå under sin yrkeskarriär. Utifrån den tidigare forskningen ger 

det en grundlig förståelse i hur arbetsgrupper är och påverkas på en arbetsplats. Det som 

forskningen inte tar upp som blivit grunden till vår studie är hur socionomstudenter upplever 

gruppdynamiken på sin arbetsplats.   

2.1. Gruppdynamiken på arbetsplatsen  

I Gunilla Olofsdotters (2008)  avhandling ”Flexibilitetens främlingar – om anställda i 

bemanningsföretag” läggs stor fokus på gruppdynamiken på arbetsplatser och hur den kan 

förändras beroende på personalens inställningar och positioner på jobbet. Enligt Olofsdotter 

(2008:20) menar Coser att makt och statusrelationer har ett samband med förekomsten av 

konflikter i en arbetsgrupp. När det råder olikheter och när kollegors relationer blir 

asymmetriska kan gruppdynamiken fånga upp negativa effekter som en konsekvens. De som 

befinner sig i en lägre eller en mer utsatt position kanske avundas de som befinner sig i en 

högre position. Vissa kanske får bättre förmåner än andra och det kan skapa konkurrens och 

avundsjuka. Olofsdotter (2008:20) nämner Simmels resonemang om att det är först när den 

mindre privilegierade gruppen inser sina rättigheter som konflikter börjar uppstå. Det kan se 

olika ut beroende från person till person, vissa vågar kanske inte uttrycka sig eftersom de inte 

vill starta någon konflikt medan andra uttrycker sig mer. 

På ett arbete där alla arbetar under samma tak kan det finnas osynliga sociala gränser även om 

arbetarna utför samma arbete. Olofsdotter (2008) menar att gränser har en betydelse för hur vi 

människor med mer eller mindre makt behandlar varandra. Utifrån dessa sociala gränser 

klassificeras människor på jobbet in i olika kategorier som till exempel ”gamlingarna”, 

studenterna, deltidsarbetarna, cheferna osv. Det är ett sätt för oss människor att hålla reda på 

”vem som tillhör vilken grupp” men detta kan även bilda gränser som är svåra att se förbi. De 

som tillhör en specifik grupp kanske inte tycker om en annan grupp men de måste ändå arbeta 

tillsammans eftersom jobbet kanske begär att man ska jobba i team och kunna samarbeta. 

Kategorisering kan ge upphov till en vi – och – dem känsla enligt Olofsdotter (2008). Dessa 

resonemang som Olofsdotter för i hennes avhandling är relevant för vår undersökning 

eftersom de studenter som vi har intervjuat tillhör en viss kategori på arbetsmarknaden.  
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2.2. Visstidspersonals kontra ordinariepersonals betydelse för arbetsmiljö 

En arbetsplats är inte bara uppbyggt på fast personal som jobbar efter ett heltidsschema utan 

arbetsgivaren använder sig ibland av tillfälligpersonal och behovsanställningar. De 

behovsanställda består av dem som används under en bestämd tid på arbetsplatsen när 

arbetsgruppen är i behov av extra personal för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 

Aronsson och Göransson (1998) ville i sin forskning se om det fanns något samband mellan 

svag arbetsmarknadsposition och tillfälligt anställda. Studien visade på att större delen av de 

som rapporterades hade kunskapsbrister inom verksamheten bestod av gruppen tillfälligt 

anställda. De tillfälligt anställda kände sig också i större utsträckning åtsidosatta och på grund 

av sin bristande tid på arbetsplatsen kände dem att de inte hade någon möjlighet att påverka i 

arbetsmiljöfrågorna (Aronsson & Göransson: 1998).   

Aronsson et.al. (2000) undersökte om det fanns eventuella skillnader inom arbetsförhållanden 

och arbetsmiljön mellan fast anställda och visstidsanställda. Av de visstidsanställda ingick det 

säsongsarbetare, vikarier och behovsanställda. Resultatet visade att de som skiljde sig mest 

från de övriga grupperna var de behovsanställda inom det sociala arbetet samt vården. De var 

den största andelen av grupperna som angav lägst nivå ifråga om möjlighet att lära sig något 

nytt och utvecklas på arbetsplatsen (Aronsson et.al. 2000). Studien visade även på att de 

behovsanställda upplevde att de hade sämre möjligheter att ha ett inflytande på beslut om 

uppläggning av arbetet. Det visade sig i resultatet att de behovsanställda var den största 

representerade gruppen som låg längst ifrån normgruppens arbetsvillkor, det vill säga de fast 

anställda (Aronsson et.al. 2000).  

Alfonsson (2015) skriver i sin artikel om genomförandet av en studie gällande 

behovsanställdas situation på arbetsmarknaden. Studien undersöker visstidsanställda som inte 

har ett fast schema och som kallas in efter arbetsgivarens behov. De beskrivs främst som unga 

människor som får ta obestämda timmar med kort varsel när en arbetsgivare behöver deras 

tjänster. Det som Alfonsson (2015) främst trycker på är hur arbetsmiljön påverkas på 

arbetsplatsen och inte minst den anställdes hälsa. Behovsanställda präglas av stor rörlighet 

samt begränsat antal timmar på arbetsplatsen vilket gör att det blir svårt att komma in i den 

gemensamma arbetsgruppen vilket i sin tur påverkar relationen till den övriga personalen 

menar Alfonsson (2015).  

Alfonssons (2015) studie visar på att det finns möjligheter för behovsanställda att integreras 

med de tillsvidareanställda. De sammankopplas på det plan där de tillsvidareanställda har så 
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mycket att göra och de känner sig överkörda av cheferna vilket då länkar samman alla de 

anställda, de stöttar varandra mot cheferna. Men även om möjligheten finns där enligt de 

tillsvidareanställda så verkar det ske väldigt sällan. De två olika parternas arbetssituation 

skiljer sig ganska mycket åt vilket även upplevelserna och problemen gör. Det i sin tur skapar 

svårigheter för grupperna att identifiera sig med varandra vilket skapar ökad distans skriver 

Alfonsson (2015).  

Anledningen till att de behovsanställda känner sig utanför är att de tillbringar så pass få 

timmar på arbetsplatsen och att de hamnar hierarkiskt under de tillsvidareanställda, det 

framgår i Alfonssons (2015) artikel. De beskriver det som lönlöst att försöka knyta sociala 

kontaker och integreras med de tillsvidareanställda. De behovsanställda kan inte identifiera 

sig med de övriga. De tillsvidareanställda kan ibland verka som chefer då de är med och 

påverkar i beslut om vilka som behövs ringas in när det finns mycket att göra. Det gör att de 

tillsvidareanställda blir överordnande och därför kan det bli svårt för de behovsanställda att 

knyta an till dem som kollegor, utan snarare som chefer. Det kan då skapas förutfattade 

meningar bland de tillsvidareanställda vilket då skapar stigmatisering och utfrysning. 

Fördomarna som finns kan skapa svårigheter för de behovsanställda till att få ett erkännande 

för det arbete som de utför (Alfonsson, 2015).  

Då de behovsanställda hamnar utanför gemenskapen leder det till att de tillsvidareanställda 

har svårt att få en tillit till de behovsanställda.  Flera av de behovsanställda känner sig uttittade 

och pressen att prestera är stor. Många blev utvärderade vid flera tillfällen. De 

behovsanställda går också miste om möjligheten att planera och påverka arbetets 

genomförande. Även fritiden blir hotad då de inte har ett bestämt arbetsschema och de kan bli 

tvungna att jobba när som helst på dygnet, vilket då skapar en svårighet att ha en planerad 

fritid (Alfonsson, 2015).  

Håkansson (2001) har i sin studie undersökt om användandet av visstidsanställningar skapar 

ett a-lag och ett b-lag på arbetsplatsen där a-laget består av fastanställda och b-laget av 

visstidsanställda som i perioder går mellan jobb och arbetslöshet. Även i den här studien 

består de visstidsanställda av behovsanställda och timanställda som representerar den grupp 

som är längst ifrån den fasta personalen vad gäller arbetsvillkor och arbetsuppgifter.   
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2.3. Socionomkarriärer  

I vår studie undersöker vi arbetande socionomstudenters upplevelser av sin situation som 

student på en arbetsplats. Karin Kullberg (2011) skriver i sin avhandling ”Socionomkarriärer 

– Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner” om vilka olika typer 

av karriärer det finns inom socionomyrket. Detta är intressant för studien eftersom de som vi 

har undersökt är studenter och de befinner sig i början av sin socionomkarriär. 

Kullberg (2011:5) inleder med att diskutera om den stigande privatiseringen inom socialt 

arbete och att det är ett arbetsfält som breddar ut sig mer för varje dag. En av de följder som 

kommer med i denna förändring som Kullberg (ibid) lyfter fram är att socionomer lämnar 

vissa arbetsområden under de första åren i karriären för att kanske få bättre lön och/eller 

arbetsvillkor. Detta är ett sätt att skapa sin socionomkarriär och vi människor har olika sätt att 

skapa våra vägar i livet, därför ser även karriärerna olika ut.  

Kullberg (2011:13) nämner två olika synvinklar kring karriärer som Arthur et al skriver om. 

Den första är objektiv karriär vilket betyder att karriären är synlig utåt och den ger den 

allmänna uppfattningen om status och position. Det är en karriär som ögat kan se och andra 

personer kan göra en slags bedömning om. Subjektiv karriär däremot är individens egen syn 

på sin karriär. Det som andra upplever som framgång kanske individen själv upplever som 

raka motsatsen. Det är känslorna hos individen som är den avgörande faktorn här. 

Karriärer går inte endast i en riktning, det kan gå uppåt, neråt, inom och utanför 

organisationen. Kullberg (2011:13-18) beskriver om fyra olika karriärer som skiljer sig från 

varandra. De fyra karriärerna är den traditionella, gränslösa, proteanska karriären och 

spiralkarriären. Den traditionella karriären utgår från organisationsnivå och rör sig 

förutsägbart i hierarkiskt ordnade studier. Denna rörelse knyts till individens ålder. Det är 

alltså tiden som ger en mer kunskap och erfarenhet. När det gäller den gränslösa karriären är 

det kunskap som utgör den viktigaste kärnan i karriären och det är vanligt att byta till olika 

arbetsgivare beskriver Kullberg (ibid). Denna typ av karriär styrs av individers subjektiva 

värderingar och inte av makt, prestige och inkomst vilket det gör i den traditionella karriären. 

I den proteanska karriären är det fokus på individen och dennes värderingar kring karriär. Det 

handlar om att individen själv är nöjd och att individen gör en psykologisk framgång istället 

för en framgång i kanske lön eller andra materiella förmåner. Friheten att växa som person är 

det som är kärnan i denna typ av karriär. Spiralkarriären däremot handlar om periodiska 
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rörelser över arbetsområden där individen får med sig olika specialiteter och disciplin från 

olika arbetsområden. Individen tar med sig dessa erfarenheter och applicerar det i det nya 

arbetsområdet. 

Sammanfattningsvis från Kullbergs (2011) avhandling diskuterar hon mycket kring den 

utveckling och förändring som har skett för socionomer under åren. Kullberg (2011:23) 

beskriver att den allmänna diskussionen länge har varit om socionomen verkligen är en 

profession eller inte eftersom det är berör många fält inom arbetsmarknaden. Med tanke på att 

de flesta som studerar till socionom vill ha ett jobb och en karriär efter utbildningen kan 

denna diskussion påverka socionomernas framtid.  

2.4. Den tidigare forskningens koppling till studien  

Den forskning som har presenterats i detta kapitel ska fungera som en grund till vår studie. 

Forskningen har dels gett en bakgrundsförståelse om hur en gruppdynamik påverkar 

samarbetet och prestandan på arbetsplatsen. En välfungerande gruppdynamik är avgörande för 

att arbetsmiljön skall vara så bra som möjligt. Förståelsen om gruppdynamikens innebörd är 

väsentlig för att kunna förstå socionomstudenternas situation och hur de ska förhålla sig till 

den redan existerade arbetsgruppen som finns på arbetsplatsen. Forskningen gällande 

användandet av behovsanställda är användbar då de bohovsanställdas situation kan likställas 

med socionomstudenternas situation. De båda består av en grupp som inte befinner sig på 

arbetsplatsen kontinuerligt och därför kan deras situation gällande tillhörigheten till den 

övriga personalen vara intressant att jämföra. I diskussionen och forskningen gällande 

professionens inverkan i det sociala arbetet kan det hjälpa oss att förstå vilken roll 

professionen har i en arbetsgrupp och i samarbetet mellan studenten och kollegorna.   
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3. Teoretiska ansatser 
I det här kapitlet presenteras de teorier som kommer användas för att analysera studiens 

resultat och besvara studiens syfte samt frågeställningar. De teorier som studien består av är 

Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv samt professionsteorin. Goffmans (2004) teorier 

utgör den huvudsakliga delen av analyseringen av studiens resultat men behövdes 

kompletteras med Brantes (2009) professionsteori i vissa delar av resultatet. Brantes teorier 

passar in i den empiri som vi har fått in och de underbygger resultatet med relevanta 

resonemang som vi har tagit användning av under undersökningens gång. 

3.1. Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffmans (2004) teori, ”det dramaturgiska perspektivet”, handlar om olika roller som vi 

människor använder oss av för att genomgå vardagen. Goffman (2004) använder sig av 

metaforer från teatervärlden för att beskriva de resonemang han förankrar med den verkliga 

världen. Goffman (2004:27) nämner tillexempel att aktörer kan börja från tvivel till tro, alltså 

att vi har en viss tvekan i vår roll men att den formar sig med tiden utifrån omgivningen. Detta 

kan råda på en arbetsplats då studenten kanske inte har hittat sin position eller roll men efter 

ett tag ger omgivningen individen olika möjligheter samt begränsningar vilket påverkar hur 

studenten formar sin roll på arbetsplatsen. Det finns olika aktörer och teorier som Goffman 

(2004) skriver i sin bok ”Jaget och Maskerna” och han sätter framförallt individen i fokus och 

vilken funktion den enskilde individen har i grupper. Denna teori är intressant för vår studie 

eftersom det kan hjälpa oss att förstå gruppdynamiken som finns på en arbetsplats och vad 

som händer med den samt med studenten när denne får inta en roll som professionell 

socionom trots att man inte är klar med sin utbildning.  

3.1.1. Roller: Dramatiskt förverkligande och idealisering 

Dramatiskt förverkligande är ett resonemang som Goffman (2004:35) skriver om och det 

grundar sig i att dramatisera sin roll för att göra publiken nöjd. Det är när individen befinner 

sig med andra som han eller hon går in i sin roll och om publiken inte gillar rollen kanske man 

börjar dramatisera för få publikens godkännande. Det handlar om att sticka ut och det som 

inte ses eller hörs anses som oberäkneligt enligt Goffman (2004:36). Då man kommer in som 

student på en arbetsplats kan det finnas en stor benägenhet att visa upp sig och göra ett bra 

jobb inför sina kollegor för att visa att man förtjänar att vara där. Det kan vara svårt för en 
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student att ta plats och påverka den ordinarie personalen men man måste fånga omgivningens 

uppmärksamhet för att bevisa att man utgör en funktion för arbetsgruppen.  

Goffman (2004:39) nämner även begreppet idealisering. Det går ihop med ett dramatiskt 

förverkligande eftersom idealisering handlar om att individer vill idealisera sig till något som 

är bättre än vad man egentligen är. Man offrar vissa saker i sin personlighet eller förvränger 

sitt framträdande för publiken för att få publikens godtycke. Denna procedur är vanlig när 

personer vill klättra upp i samhällsrangordningen. Socionomstudenter har kanske inte så stor 

erfarenhet av att jobba inom det sociala arbetet. De är kanske osäkra på sig själva och de 

påverkas mycket av sina kollegor som man främst får sin nya kunskap av. Det är därför 

intressant att se hur mycket studenterna väljer att idealisera sig med sina kollegor och hur 

mycket de efterliknar dem i arbetsprocessen.   

3.1.2. Team 

Goffman (2004:73) gör det tydligt att innebörden av framträdandet samt rolltagandet inte bara 

ska framställa den personliga aspekten utan en stor del av framträdandets syfte är att skapa en 

funktionell interaktion. Den funktionella interaktionen och samspelet mellan flera rollers 

framträdande skall förgrenas och bäras upp av det intima samarbetet för att verkligheten skall 

kunna fungera. De olika rollerna skapar tillsammans ett team. Även om de olika rollerna som 

deltagarna av teamet har är på olika nivåer och består av olika kunskaper måste de ändå kunna 

integreras och använda sig av varandra för att behålla teamets existens. Goffman (2004:73-74) 

menar att det är viktigt att varje deltagare i teamet får spela ut sin roll. Att man som 

socionomstudent får möjlighet att göra sina bedömningar och vara delaktig i arbetsgruppen. 

Kollegorna med expertisen och erfarenheten har som uppgift att låta studenten utvecklas och 

bli delaktig samtidigt som kollegorna går in och gör bedömningen när det behövs. På så sätt 

får man ett välfungerande team (Goffman 2044:74).  

Goffman (2004:77) presenterar viktiga beståndsdelar vad gäller ett team och dess deltagare i 

insikten om att de står i ett betydelsefullt förhållande till varandra. Varje en av deltagarna har 

möjligheten att sabotera eller fördärva för gruppen genom dåligt uppträdande mot publiken. 

Det skadar hela gruppen och alla inom den. Varje teammedlem är tvungen att lita på de andra 

och de är i sin tur tvungna att lita på honom eller henne. Därför är varje teammedlem med 

nödvändighet förgrenade och beroende av varandra för teamets överlevnad. Då man som 

socionomstudent kommer in i en ny arbetsgrupp som man inte jobbar med särskilt ofta är det 

av ännu större betydelse att medlemmarna inom teamet litar på varandra. Goffman (2004:81) 
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menar på att när det uppstår öppna motsättningar och konflikter inom ett team skapar det en 

otrygg och splittrad fasad gemtemot sin publik. Det är därför avgörande för 

socionomstudenten att han eller hon upplever ett förtroende mellan sig själv och kollegorna.  

3.1.3. Hemligheter inom teamet 

Goffman (2004:126) beskriver att en generell målsättning för en grupp borde vara att 

upprätthålla den definition av situationen som dess framträdande uppammar jämtemot sin 

publik. Med andra ord teamet måste sträva efter att huvudsyftet och det önskade 

teamframträdandet alltid är det som skall visas. Med det sagt kan det uppstå problem när 

teamets medlemmar tappar kontrollen under sitt framträdande och på så sätt skulle väcka 

misstroende hos publiken och splittra teamframträdandets mening. Sådana fakta förklarar 

Goffman (2004:126) som destruktiv information, vilket teamet måste lära sig att hålla 

hemligt. Om det har uppstått diskussioner mellan socionomstudenten och kollegorna där 

informationen kan vara skadlig för teamets roller måste det hållas hemligt för klienterna. De 

måste kunna arbeta som en enhet inför klienterna även om det kan finnas konflikter i teamet. 

Goffman (2004:127-129) menar på att hemligheter inte bara finns mellan teamet och publiken 

utan det kan även förekomma hemligheter som hålls inom gruppen mellan två eller flera 

teammedlemmar. Det kan då skapas flera team inom arbetsgruppen som har hemligheter mot 

varandra. Det är därför riskabelt om vem eller vilka man väljer anförtro sina hemligheter till. 

Goffman (2004:133) menar på att det även kan uppstå situationer där en och samma person 

kan få ta del av två parters hemligheter och därför bli en sorts mellanhand. Båda parterna har 

förlitat sig till personen och förväntar sig att han eller hon skall kunna förvara hemligheten. 

Det här blir intressant när man tittar på socionomstudentens roll då han eller hon inte är 

tillgänglig så ofta på arbetsplatsen. Socionomstudenten har kanske inte integrerats tillräckligt i 

arbetsgruppen och hoppas kanske mellan olika arbetsgrupper vilket då kanske innebär att 

socionomstudenten inte får någon information av sina kollegor.   

3.1.4. Kommunikation i strid med rollgestalten 

På många arbetsplatser och sociala träffpunkter sker det ofta att två team eller flera 

konfronteras med varandra och utför en social interaktion sinsemellan. Teammedlemmarna 

brukar då upprätthålla illusionen om att de är vad de har gett anspråk på att vara, det vill säga 

att de upprätthåller sina roller (Goffman 2004:149). I mångt och mycket krävs det ofta flera 

team för lyckas genomföra vissa saker och teamen förväntas kunna samarbeta och respektera 
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varandra. Dock är det inte alltid en möjlighet och det kan lätt uppstå konflikter. En vanlig 

konflikt eller problem på en arbetsplats är att ett team pratar illa om ett annat när de inte är 

närvarande, något som Goffman (2004:151) beskriver som behandlingen av de frånvarande. 

Det kan givetvis förekomma den motsatta formen också att ett team smickrar och pratar gott 

om ett annat team (Goffman 2004:152). Det är en intressant teoretisk utgångspunkt i och med 

att socionomstudenterna inte är närvarande på arbetsplatsen hela tiden. Pratar kollegorna illa 

om studenterna när de inte är där? Det kan i sådana fall skada studenternas roll på 

arbetsplatsen och förtroendet till sina kollegor. En sådan konflikt kan ge utfall på att man låter 

irritationen ta över och samarbetet blir då sämre (Goffman 2004:155).  

När det gäller teamets agerande jämtemot publiken förväntar sig publiken att teamdeltagarna 

ska förhålla sig på ett särskilt sätt. Goffman (2004:167) nämner dock att det kan ske 

rollomkastningar inom teamet. De här rollomkastningarna är inte något som en individ gör 

med sig själv och sin egen roll utan det innebär i allmänhet att teammedlemmarna behandlar 

varandra på ett annat sätt än vad som egentligen är narturligt för dem (Goffman 2004:167). 

Med andra ord beskriver man en annan teammedlems roll som något den egentligen inte utger 

sig för att vara. De här skapade rollomkastningarna görs för en egen vinning för att visa sig 

bättre än den andra personen eller andra teamet inför publiken utan att publiken skall förstå att 

en rollomkastning har skett (Goffman 2004:168).  

3.2. Professionsteori 

Under åren har socialt arbete varit i förändring och det har kommit nya lagar som har gjort att 

socialt arbete inte längre ser ut som det en gång gjorde. Definitionen på profession är inte 

tydlig och innebörden kan variera från person till person. Den moderna definitionen av 

profession är bundet till en högre formell utbildning enligt Brante (2009:16-17) vilket ger 

individen en slags ”inträdesbiljett” till det professionella yrkeslivet. Brante (2009:16) nämner 

bland annat i sin artikel ”Vad är en profession? – Teoretiska ansatser och definitioner” att 

professioner har haft en stark tillväxt i det moderna samhället och de består av klassiska 

professioner som till exempel ekonomer, läkare, ingenjörer mm. De yrken som rör vid socialt 

arbete kallas dock för semiprofessioner enligt Brante (ibid). Dessa semiprofessioner innebär 

att de har vissa attribut från de klassiska professioner men de uppfyller inte kraven fullt ut för 

att benämnas som klassiska professioner. De socionomstudenter som vi har undersökt 

befinner sig alltså i en semiprofession och inom dessa ramar finns olika förhållningssätt på 

hur en socionomprofession ska vara. Det är en het diskussion i det sociala arbetet då de 
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”gamla” socionomerna möter de nyexaminerade studenterna och det blir en kollision av olika 

tankesätt. Vissa personer är kanske rädda för att förlora sin professionsstatus genom att utföra 

handlingar som får statusen att sänkas. Det finns olika förhållningssätt till hur man vill vara i 

sin profession, vissa kanske tänker på att få ut en så stor ekonomisk vinst som möjligt medan 

andra hellre vill jobba i frivilliga organisationer utan någon större vinst vad gäller den egna 

ekonomin. 

Christoffersen (2007:49-50) nämner tre olika professionella förhållningssätt som Talcott 

Parsons, Max Weber och Michel Foucault resonerar kring. Parsons menar att profession är en 

yrkesgrupp som hjälper människor i nöd utan några baktankar som till exempel ekonomisk 

vinst medan Weber ser profession som ett yrkesmonopol. Foucault menar att professioner 

sörjer utsatta personer för att kontrollera den sociala ordningen. Dessa tre resonemang mynnar 

ut till att det är lättare att tro på någon som har en profession jämfört med en som inte har 

någon titel eller akademisk bakgrund. Detta skapar i sin tur asymmetri i det professionella 

mötet menar Christoffersen (2007:86). Det kan till exempel vara mellan yrkesutövaren och 

klienten där yrkesutövaren har mer ”status” än klienten eftersom yrkesutövaren har en roll 

som professionell. Det kan även vara mellan kollegor där ordinariepersonal inte har utbildning 

medan socionomstudenten har en pågående utbildning och då är det en frågan om vem som är 

mer professionell. Som nämnt menar Brante (2009:16–17) att det flesta moderna sociologiska 

definitioner av professioner är anknutna till högre formell utbildning. Detta ger per automatik 

den utbildade en högre status och prestige. I denna roll förväntas den professionella att 

leverera kunskap och handledning så att mottagaren ska kunna bearbeta denna professionella 

hjälp. Med tanke på att studenterna har en pågående utbildning kanske omgivningen förväntar 

sig mer av studenterna. 

I människobehandlade yrken är det människor som arbetar med varandra. Vi är kollegor, 

klienter och yrkesutövare och inom detta område är det många känslor inblandade. Faktorer 

som status, prestige och profession tillkommer och det är oundvikligt att inte reagera på dessa 

faktorer. I många fall kan det vara att den ena kollegan avundas av den andre på grund av att 

han eller hon har fått bättre arbetsvillkor. Med tanke på att man har olika asymmetriska 

förhållande till varandra som Christoffersen (ibid) nämner kan det skapa irritation mellan 

kollegor och klienter. Socionomstudenterna kanske blir irriterade när ordinariepersonal ska 

rätta dem hela tiden eller så avundas den ordinariepersonalen att studenterna har en högre 

utbildning än vad dem själva har. Det är många faktorer som spelar in i professionen och det 

påverkar i sin tur relationerna på arbetsplatsen. 
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4. Metod  

I detta kapitel presenterar vi hur vi har gått tillväga med vår undersökning. Detta är en 

presentation av de metoder som vi har använt oss av, vilka steg vi valde att ta och hur vi 

tänkte kring de olika moment som är väsentliga till vår undersökning. Det är olika avsnitt som 

är uppdelade och de fungerar som ett underlag för utformningen av vårt arbete. 

4.1. Val av metod  

Syftet i vår studie är att undersöka studenters upplevelser av den arbetsmiljö som finns på sin 

arbetsplats och hur deras yrkesroll ser ut jämfört med sina kollegors. Då det var studenternas 

egna erfarenheter och upplevelser vi ville undersöka föll valet på en kvalitativ metod i form 

av intervjuer. En kvalitativ forskning fokuserar på orden och upplevelserna och ger en större 

flexibilitet i arbetet vilket underlättar om man vill åt respondenternas egna upplevelser 

(Bryman 2011:413). I vår studie hade vi en induktiv syn där teorin skapas utifrån det resultat 

vi har samlat in (Bryman 2011:347-348). Utifrån detta valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod för vår studie där vi tilläts ställa individuella frågor och följdfrågor utifrån 

varje respondents individuella upplevelser och svar. Vi ansåg att det bästa sättet att genomföra 

vår kvalitativa studie var genom att använda oss av individuella intervjuer. De två alternativen 

för kvalitativa intervjuer vi hade att välja på var: ostrukturerade intervjuer och 

semistrukturerade intervjuer.  

Bryman (2011:413) beskriver att skillnaden mellan ostrukturerade- och semistrukturerade- 

intervjuer är förhållningssättet till intervjuns förberedda struktur. Vid ostrukturerade 

intervjuer använder sig forskaren av en minneslapp om teman som han eller hon vill behandla 

under intervjun. Ostrukturerade intervjuer tenderar att likna som mest ett vanligt samtal där 

man diskuterar öppet inom det valda temat. De semistrukturerade intervjuerna kräver lite mer 

förberedelser då man är ute efter att få svar på några bestämda frågor. Frågorna kan vara 

väldigt öppna men intervjuaren leder samtalet mer utifrån de frågor han eller hon vill 

behandla (Bryman 2011:415). Då vi hade ett visst antal teman och förutbestämdafrågor som 

vi ville få besvarade i vår intervjuguide (se Bilaga 1) ansåg vi att en semistrukturerad intervju 

var den bäst lämpade inriktningen att ta. Frågorna gav dock utrymme för öppna svar och de 

var inte specificerade till en viss typ av person utan vem som helst skulle kunna besvara 

frågorna utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. Vi konstruerade även frågorna på det 
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viset att det gavs utrymme för följdfrågor beroende på vad varje enskild intervjuperson 

svarade.  

4.2. Urval  

I vår undersökning har vi gjort ett målinriktat urval. Detta tillvägagångsätt till urvalet är 

rekommenderat i en kvalitativ studie enligt Bryman (2011:434). Det är en strategisk 

samplingsteknik som försöker skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval 

och det är vi som forskare som väljer de personer som är relevant för undersökningen menar 

Bryman (ibid). Det urval som vi har inriktat oss på är socionomstudenter som läser på sjunde 

terminen på ett universitet eller en högskola i södra Skåne, som jobbar vid sidan av studierna 

på en arbetsplats inom det sociala arbetet. Vi valde att intervjua ett mindre antal personer, 

alltså sex personer, då det var intervjupersonernas individuella känslor och upplevelser som vi 

var intresserade av för vårt forskningsämne.  

Andersson & Swärd (2008:239) nämner att tillgängligheten av intervjupersonerna kan vara 

begränsat eftersom vissa grupper kan man endast nå genom att kontakta myndigheter eller 

andra personer som har hand om dessa grupper. Vår målgrupp är studenter på universitetsnivå 

som är över 18 år vilket innebar att vi inte behövde fråga om tillstånd från deras föräldrar. 

Dessutom är vi själva studenter och tillgängligheten för att få tag i andra studenter var bred 

för vår del. Vi behövde inte prata med någon myndighet för att nå denna målgrupp utan det 

var intervjupersonerna själva som fick bestämma om de ville medverka eller inte.  

Vi hade ingen speciell relation till intervjupersonerna utan det var endast personer som vi fick 

kontakt via mail. Det var mail som vi fick av vår handledare och studievägledare på 

högskolorna och universiteten i södra Skåne. Vi ville hålla en viss social distans från 

intervjupersonerna eftersom vi inte ville att någon nära relation till intervjupersonerna då det 

kanske skulle ha påverkat innehållet av empirin. 

4.3. Tillvägagångssätt  

Den insamlingsmetod av data som vi valde att använda oss av var semistrukturerade 

intervjuer. Utformningen av intervjuguiden har vi själva gjort. Det har krävts en viss struktur 

på intervjuguiden eftersom det var sex personer som deltog i vår undersökning vilket innebar 

att vi var tvungna att anpassa intervjuguiden efter dessa personer. Till en början var det inte 

lätt att få tag i personer, vi bad vår handledare och även studievägledare på andra 

högskolor/universitet i södra Skåne att skicka ut en förfrågan till studenter som skulle kunna 
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tänka sig att ställa upp på en intervju. I början av sökandet letade vi efter personer som 

jobbade på socialtjänsten vid sidan av studierna men med tiden insåg vi att det inte var många 

som jobbade just på socialtjänsten så vi breddade vår urvalsgrupp. Vi valde istället att 

intervjua de som jobbade i team inom det sociala arbetet. Det var trots allt studenternas 

känslor och upplevelser kring gruppdynamiken och rollerna på arbetsplatsen som vi var 

intresserade att undersöka. När vi breddade på denna urvalsgrupp började fler personer svara 

på våra mail om att de ville delta och då kunde vi börja våra intervjuer. Konsekvenserna utav 

detta var att vi fick mer intervjupersoner än vi hade tänkt och då fick vi skriva till vissa 

personer att de inte behövdes i undersökningen längre. 

För oss var det viktigt att respondenterna skulle känna sig bekväma och av den anledningen 

bad vi respektive att välja tid och plats som passade dem bäst. Vi anpassade oss efter 

eventuella önskemål och tog tåg eller buss till de ställen där respondenten ville träffas. Före 

intervjuerna informerade vi om sekretess och vilka rättigheter intervjupersonerna hade. Vi 

använde oss av ljudinspelning på en telefon som var på flygplansläge så att inga 

störningsmoment kunde ske. Vi använde oss av funktionen ”röstmemo” på telefonen. Alla 

respondenter som deltog gick med på att intervjun spelades in. Ljudinspelningen gjordes för 

att inte behöva sitta och anteckna hela tiden, det hade tagit för lång tid och risken hade varit 

att vi hade missat viktig information. Kvale & Brinkman (2014:218) nämner att 

ljudinspelning ger intervjupersonen friheten att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun. Det kan dock dyka upp vissa svårigheter med att spela in menar Kvale och 

Brinkmann (ibid). Det går till exempel inte att fånga kroppsspråk i inspelningen och detta är 

en viktig punkt att ta i beaktning under transkriberingen. 

Före de ”riktiga” intervjuerna genomförde vi en pilotintervju. Det gjorde vi då vi ville 

tillförsäkra oss om att allting fungerade med intervjufrågorna, inspelningen, dynamiken och 

för att få se hur intervjun skulle forma sig. Om det inte hade gått som vi tänkte oss hade vi 

behövt byta intervjuguide men pilotintervjun gick bra och vi valde att börja med de ”riktiga” 

intervjuerna. 

Vi var två intervjuare som ledde intervjun och vi hade en intervjuperson åt gången som vi 

intervjuade. Hela intervjun började med att vi återigen informerade om syftet med vår 

undersökning och lotsade in intervjupersonen i undersökningens tankebanor. Båda intervjuare 

hade varsitt papper med frågor ifall vi skulle tappa bort oss. Under intervjuns gång försökte vi 

inte att prata i mun på varandra och den respektive lät den andra avsluta sin mening. Vi 
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kompletterade varandra under intervjun genom att hjälpa varandra om någon av oss glömde 

något. En utav de första frågorna var om det var okej för Intervjupersonerna att vi var två 

intervjuare. Inga av intervjupersonerna hade något emot det. Under intervjuns gång höll vi 

samtalet öppet och vi förhöll oss som deltagare i intervjun och inte som två personer som ska 

förhöra intervjupersonen. Kvale & Brinkmann (2014:125) nämner att rollen som deltagare i 

en intervju syftar åt att inte behandla intervjupersonens svar och beskrivningar som fakta som 

ska analyseras utan mer som yttranden som ska samproduceras under intervjun. Vi försökte 

hålla det rörligt och öppet för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm med att svara och 

att våra följdfrågor skulle flyta på naturligt. 

4.4. Metodens tillförlitlighet  

Med tanke på att innebörden och användandet av reliabilitet och validitet skiljer sig en del 

mellan kvalitativ och kvantitativ forskning gäller det att använda rätt begrepp och att man 

beskriver innebörden av det på ett korrekt sätt. Inom den kvantitativa forskningen beskrivs 

begreppen reliabilitet och validitet kortfattat som granskningen av forskningens trovärdighet 

och mätning (Bryman 2011:351). Då den kvalitativa forskningen är uppbyggt på ett annat sätt 

och undersöker andra saker ser även granskningen av reliabiliteten och validiteten olika ut och 

det finns flera olika beskrivningar och definitioner om vad dessa begrepp har för innebörd i 

den kvalitativa forskningen (Bryman 2011:352). Nedan kommer det presenteras olika 

begreppsdefinitioner som är utvalda utifrån dess relevans till vår valda metod.  

Då vi är två personer som har genomfört den här forskningen har det inneburit andra 

möjligheter men också hinder som har behövts redas ut för att forskningen skulle bli korrekt. 

Bryman (2011:352) hänvisar till LeCompte & Goetz beskrivning av reliabilitetens innebörd 

där de bland annat tar upp faktorn kring flera forskare i en undersökning. De kallar det för 

intern reliabilitet vilket innebär att medlemmarna inom forskarlaget kommer överens om en 

gemensam tolkning av det de ser och hör. Det är viktigt att forskarlaget har en gemensam 

förståelse över sin forskning så att materialet inte blir splittrat och därmed påverka 

forskningens resultat. Under forskningens gång har vi diskuterat och bearbetat materialet för 

att undvika eventuella misstolkningar för att hamna på samma tolkningsplan.  

Vi har genomfört en kvalitativ intervju vilket har inneburit social kontakt med olika 

intervjupersoner, här är det viktigt att man gör en respondentvalidering av forskningen. Det 

begreppet innebär att vi har förmedlat resultatet till de människor som har medverkat i 

undersökningen. På så sätt har vi fått en bekräftelse och granskning av att resultatet stämmer 
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överens med det som intervjupersonerna har förmedlat. Det är alltså en kontroll av att inget 

material har ändrats (Bryman 2011:353).  

Då studiens syfte är att undersöka hur socionomstudenter upplever gruppdynamiken på en 

arbetsplats har vi försökt att vara ytterst tydliga för att resultatet skulle bli så korrekt i 

förhållandet till syftet som möjligt. Vad gäller studiens validitet är vi som forskare medvetna 

om att vi inte kan veta med säkerhet att våra intervjupersoner hade upplevt det annorlunda om 

vi istället hade intervjuat dem när de var nyexaminerade och nybliven anställd på en 

arbetsplats. Vi får därför förlita oss på de svar som våra intervjupersoner har gett oss och att 

vi genom våra frågor har försökt göra det så tydligt som möjligt att det är deras roll som 

student på en arbetsplats som är det intressanta för studien. 

4.5. Analys av material  

Det vi gjorde före intervjuerna var att läsa kurslitteratur om olika teorier och utifrån detta lät 

vi de olika teoretiska frågeställningarna styra problemformuleringen och som i sin tur leder 

till insamlingen och analysen av data (Bryman 2011:344). Den empiri som vi fick in av 

intervjuerna gav oss möjlighet till att få en fördjupad och verklighetsförankrad bild från 

verkliga personer som vi sedan kunde applicera till de teoretiska resonemang som vi har läst 

före intervjuerna. Vi intog en tolkande roll utifrån empirin och detta tolkande synsätt kan 

innebära att vi som forskare kommer fram till förvånande resultat (Bryman 2011:35). Med 

tanke på att vi var två forskare kunde visst material förvåna den ena forskaren mer än den 

andra. Vi diskuterade, analyserade och jämförde det material som vi fick in för att hamna i 

samma tankebanor. Kvalitativ forskning med intervjuer kan ge forskarna rikt med information 

och det var viktigt för oss att inte ta denna empiri och generalisera det till samhället i stort 

(Bryman 2011:510). 

I början av uppsatsen hade vi som tanke att välja socionomstuderande studenter som jobbar på 

socialtjänsten vid sidan av studierna men detta, som nämnt, ändrade vi på. Vi fick dock med 

oss några studenter som jobbade på socialtjänsten. Om vi hade hållit fast vid de studenter som 

jobbade på socialtjänsten kanske vår empiri hade sett annorlunda ut, det var en utav 

konsekvenserna från denna ändring. Vi arbetade efter en analytisk induktion och enligt 

Bryman (2011:511) inleds det med en vetenskaplig frågeställning och fortsätter med 

hypotetiska förklaringar. Forskarna har alltså en föreställning om hur ett forskningsproblem är 

och vi hade föreställningen om att det var många socionomstuderande studenter som jobbade 

på socialtjänsten vid sidan av studierna men grundat på den knappa responsen vi fick fanns 
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det tydligen inte så pass många som vi först trodde. Det kan också ha varit att de som blev 

kontaktade inte ville delta i undersökningen. 

Efter transkriberingen tog vi ut olika avsnitt från empirin och jämförde de olika resonemang 

med varandra. Vi markerade de olika resonemangen med olika färger beroende på hur de 

passade med varandra och med olika teoretiska ansatser. Det var till exempel resonemang 

som en intervjuperson sa som liknade ett annat resonemang från en annan intervjuperson och 

då valde vi färgen gul för att markera att de hängde ihop. 

4.6. Etiska överväganden  

Under undersökningens gång kan det dyka upp etiska konflikter som kan påverka 

arbetsprocessen. Bryman (2011:131–132) nämner fyra etiska principer, de är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De som vi 

intervjuade var direkt kopplade till undersökningen och det var därför viktigt att följa de 

etiska principerna för att det skulle utgöra en säkerhet för deltagarna i undersökningen. Vi 

informerade deltagarna om undersökningens syfte och att de hade det fria valet till att svara 

eller inte svara. De kunde bestämma i vilken utsträckning de ville medverka och de kunde 

avbryta intervjun när de ville. Vi informerade även om att deras uppgifter hålls anonyma och 

att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt. Den information vi fick av deltagarna var endast 

till användning till vår undersökning. All denna information meddelades i början av 

intervjuerna. 

För oss som forskare är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt i undersökningen enligt 

May (2013:85). Vi måste se rimligheten i den undersökning som vi utförde och inte 

överskrida några etiska principer. Det kan leda till att man inkräktar i deltagarens integritet. 

Om till exempel deltagaren ändrar sig och inte vill delta längre är det viktigt att ta hänsyn till 

detta och inte försöka tvinga på deltagaren. 
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa det insamlade material som vi har fått från de 

genomförda intervjuerna. Resultatet analyseras utifrån de valda teoretiska perspektiven och 

den tidigare forskning som vi har presenterat tidigare. Våra huvudsakliga teorier var grundat 

på Goffmans (2004) teorier men efter intervjuerna visade det sig även att professionsteorier 

behövdes tillämpas i analyseringen av materialet. I detta avsnitt har vi även med andra 

relevanta kurslitteraturer för att underbygga de resonemang som förs. Vi har delat upp detta 

kapitel i tre olika teman som bäst beskriver intervjupersonernas upplevelser om hur det är att 

vara arbetande socionomstudent. De tre teman består av roller på arbetsplatsen, 

gruppdynamiken och profession. 

De sex socionomstudenterna vi intervjuade är samtliga kvinnor. Det var inget medvetet val vi 

gjorde utan de personerna som vi fick tag i och ville ställa upp på vår studie råkade vara 

kvinnor. Här nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner, hur de kommer 

benämnas i vår resultat-del samt vilken arbetsplats de jobbar på. 

Intervjuperson 1: Gruppboende för missbrukare 

Intervjuperson 2: Gruppboende för ungdomar 

Intervjuperson 3: Gruppboende för ensamkommande flyktingbarn 

Intervjuperson 4: Socialtjänst på barn - och ungdomsenheten 

Intervjuperson 5: Gruppboende för missbrukare 

Intervjuperson 6: Socialtjänst på ekonomiskt bistånd 

5.1. Socionom eller socionomstudent? 

Något som blev centralt i vår undersökning och som ofta kom upp under intervjuerna var 

begreppet roller. Mycket fokus låg i intervjupersonernas egen roll som socionomstudent och 

som socionom. Man relaterade sin egen roll i hänvisning till sina kollegors, vad som skiljer 

dem åt och när de kände sig likvärdiga. Intervjupersonerna beskrev olika händelser på 

arbetsplatsen som gjorde det svårt för dem att identifiera sig med endast en roll. Ibland 

upplevde de sig som en arbetskollega och ibland som en socionomstudent. I det här kapitlet 
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kommer rollerna stå i fokus utifrån studenternas egna föreställningar om sin roll, kollegornas 

syn på studenternas roll samt hur socionomstudentens roll uttrycks inför klienterna. 

 

5.1.1. Socionomstudentens syn på sin roll 

När intervjupersonerna skulle beskriva sin egen roll och hur de upplevde den var svaret inte så 

enkelt som de först kanske hade tänkt sig. Det man först fick skilja på var hur de själva skulle 

vilja att deras roll såg ut i kontrast mot vad dem verkligen upplevde deras roll var i praktiken. 

Majoriteten av studiens intervjupersoner beskrev deras rolltagande som utvecklande och 

förändrande under deras tid på arbetsplatsen. Första dagen på arbetet drog man sig mer 

tillbaka och tog inte så mycket plats. Man ställde sig sist i ledet för att lära känna kollegornas 

och arbetsplatsens metoder samt normer. Så här beskrev intervjuperson 2 sin första tid på 

arbetsplatsen: 

Jag hade väl placerat mig under ordinarie personal, alltså de som har 

jobbat där jättelänge. Det är mycket grundat på den tiden man har 

jobbat. De som har jobbat där längst har mer erfarenhet.  

Goffman (2004:27) förklarar att det är ett vanligt förekommande på en ny plats. Man går från 

tvivel till tro när det gäller sin roll i ett nytt team. Det finns en viss tvekan i början men efter 

tidens gång formas ens roll utifrån egna upplevelser och omgivningens påfrestningar. En som 

dock hade en annan upplevelse jämfört med de andra intervjupersonerna var intervjuperson 3. 

Då hon som ensam med en socionomutbildning (förutom sin chef) på arbetsplatsen fick hon 

hitta sin roll tidigt. ”Jag fick helt ärligt väldigt mycket ansvar från början just för att jag var 

den enda socionomen, den andra socionomen är min chef” berättar hon. Gemensamt med de 

övriga intervjupersonerna var att hennes rolltillhörighet skapades utifrån omgivningen på 

arbetsplatsen. 

Efter mer erfarenhet och tid på deras olika arbetsplatser har även självförtroendet växt hos 

intervjupersonerna och de kan lättare identifiera sig som en jämbördig socionom på 

arbetsplatsen. Dock påverkas deras rolltillhörighet beroende på vilken slagkraft deras roll har i 

bestämmandet på arbetsplatsen. Intervjuperson 1 har upplevt vid några tillfällen att hennes 

roll har haft lägre status till skillnad från sina kollegors och det har påverkat hennes syn på sin 

roll.  ”Jag kan känna att jag är lite mindre betydelsefull ibland fastän jag gör samma arbete 

som ordinarie personal” uttrycker hon. Det var många av intervjupersonerna som vid ett antal 
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tillfällen känt behovet av att sticka ut och märkas på arbetsplatsen för att deras roll skulle få 

utrymme. Goffman (2004:35) beskriver den handlingen som ett dramatiskt förverkligande. 

Vilket grundar sig i att man dramatiserar sin roll för att göra omgivningen nöjd. 

Intervjupersonerna har känt ett behov av att förtydliga sin roll för att få ett erkännande. Det 

var ganska tydligt för var och en av våra intervjupersoner hur de själva ville se sig. Så här 

beskrev intervjuperson 5 sin syn på sin egen roll: 

Jag ser mig som socionom. För att det är ju det jag är. Ett nej från mig 

är ju ett lika mycket nej som kommer från en som jobbat där i 10 år. 

Och ett beslut från mig måste ju vara lika mycket gällande som från 

någon annan av personalen. 

Samtliga av våra intervjupersoner ville se sig själva som en socionom vilket är 

intressant då de rent utbildningsmässigt inte är färdigutbildade socionomer än. Det 

är ytterligare en likhet med Goffmans (2004:35) teori gällande dramatiskt 

förverkligande då intervjupersonerna har en tydlig bild på hur de ser på sig själva 

som inte helt stämmer överens med verkligheten. För att de skulle kunna känna 

sig respekterade och likvärdiga med den övriga personalen var identifieringen av 

deras roll som socionom viktig för dem även om de inte var färdigutbildade.  

5.1.2. Kollegornas syn på socionomstudentens roll 

Det var ganska tydligt hur intervjupersonerna ville att deras roll skulle vara men grundat på 

hur rollerna påverkades och ändrades av omgivningen på jobbet fick intervjupersonerna 

resonera kring vad de trodde att deras kollegor ansåg om deras roll på arbetsplatsen.  När det 

gäller den här frågan är svaren bland intervjupersonerna mer skiftande. Där några av 

intervjupersonerna upplevde att deras kollegor såg dem som en arbetskollega och socionom. 

”Jag tror nog ändå att de flesta nog ändå ser mig lite som en arbetskollega också” berättar 

intervjuperson 4. Den egna och omgivningens uppfattning om individens roll kan gå lite hand 

i hand då omgivningen påverkar individens egen uppfattning. Det är omgivningen som ger 

möjligheterna och begränsningarna till hur individens roll formar sig förklarar Goffman 

(2004:27).  

Dock har några av intervjupersonerna en annan upplevelse av sina kollegors syn på deras roll. 

Här uttrycks det tydligare att kollegorna ser en skillnad på sig själva och 

socionomstudenterna. Intervjuperson 5 var säker och tydlig i sitt svar: ”Dem ser mig som en 
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student, definitivt”. Majoriteten av intervjupersonerna har erfarenhet av att kollegorna ofta 

frågar hur det går med studierna, om det är mycket att göra osv. Det gör att intervjupersonerna 

ständigt påminns att de även på arbetsplatsen har en roll som socionomstudent. Det kan skapa 

en förvirring och osäkerhet hos individen då ens egen uppfattning inte stämmer överens med 

omgivningens. Om man utgår från Alfonssons (2015) forskning gällande behovsanställda 

fann även dem det svårt att identifiera sig med ordinarie personal då de upplevde att den 

ordinarie personalen inte såg dem som likvärdiga. Det skapade då en osäkerhet bland de 

behovsanställda på arbetsplatsen. Anledningen till diskrepansen mellan ordinarie personal och 

behovsanställda var dels skillnaden på arbetstimmar samt arbetsuppgifter. Det kan även vara 

en stor faktor till varför våra intervjupersoner upplever att deras kollegor gör en skillnad på 

dem själva och socionomstudenterna. Intervjuperson 6 berättade följande: 

Jag har ett fack och så säger jag det att nästa vecka kommer jag dem 

här dagarna och då lägger dem det i mitt fack som dem tänker att det 

här kan jag göra och klara av. Då kunde det vara ganska varierande 

saker och det som är svårt då är ju att jag inte är inne så ofta. Om det 

då är ganska komplexa och svåra grejor så kan jag ju sällan ta besluten 

för jag känner ju inte klienterna och vet inget om dem och det var lite 

så i början och jag kom liksom ingenstans och behövde alltid fråga 

någon i och med jag visste inget kring den här klienten. 

Då socionomstudenterna upplever att tiden begränsar dem och att de då inte klarar av att 

utföra alla uppgifter. På grund av den begränsade tiden som socionomstudenterna spenderar 

på arbetsplatsen får de inte in all information de behöver. Det kan vara en av görande faktor 

till att kollegorna upplever en skillnad på dem själva och socionomstudenterna i kontrast med 

att deras arbetsförmåga och arbetsuppgifter ser olika ut.  

5.1.3. Socionomstudentens roll inför publik 

För att förtydliga intervjupersonernas uppfattningar kring ens roll på arbetsplatsen görs det 

tydligare när man ställer studenterna och deras kollegor framför en publik (Goffman 2004), 

det vill säga brukarna. Här får intervjupersonernas upplevelse om sin roll ett annat utslag till 

skillnad från deras egen syn och vad kollegorna ser på intervjupersonernas roll när de är 

ensamma. Flera av intervjupersonerna har upplevt att deras roll har skadats av sina kollegor 

när de har interagerat framför brukarna. Även om intervjupersonerna har upplevt att deras 

kollegor egentligen ser dem som blivande socionomer, fast med mindre erfarenhet samt 
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status, så har det ibland ändrats när brukarna har varit närvarande. Intervjuperson 1 sa 

följande: 

Jag vet att det har hänt gånger då kollegor har sagt ’’Nej, men nu ska 

jag lära henne här, hon vet inte så mycket, jag ska visa dig hur vi gör 

här’’, inför klienterna och likadant om jag har sagt något till en klient 

och då har kollegorna kommit in och sagt emot mig. Genast då känner 

jag mig nedvärderad inför klienterna och då förlorar jag min status lite 

grann eftersom klienterna ser mig som en personal. Dem lyssnar på 

det jag säger och om någon annan personal säger emot mig så kan 

klienterna tappa förtroendet på mig. 

När frågan ställs vad intervjupersonerna tror anledningen till detta beteende kan tänkas vara så 

har de inget riktigt svar. Det som är uppenbart är att vid sådana situationer skapas det en 

tydlig skillnad på statusen mellan socionomstudenterna och den ordinarie personalen. 

Analyserar man det utifrån Goffmans (2004:168) teori om rollomkastningar skapas det för 

egen vinning för att visa sig bättre än den andra personen inför publiken. De här 

rollomkastningarna innebär att teammedlemmarna behandlar varandra på ett annat sätt än vad 

som egentligen är naturligt för dem menar Goffman (2004:167). Precis som i intervjuperson 1 

fall har kollegorna gått in och sagt emot vad intervjuperson 1 sa och därför försvagat hennes 

roll inför brukarna. Oavsett vad anledningen till denna handling är skadar det individen och 

det skapar en splittring i arbetsgruppen som i sin tur kan komma att påverka brukarna. 

Det är lite från stund till stund. Är det ett mer akut läge och allvarligt 

läge att man behöver backa upp varandra så behandlas jag som deras 

kollega och stöttar mig. Annars så har jag också hört att de säger till 

brukarna ”det kommer snart en timmis då kan ni ju hitta på något” 

Men ta med henne ut hon vill säkert fiska med er”. Jag har inget emot 

att fiska och få pengar för det men då kan det bli en skämtsam 

chargong om mig som student. Att de säger typ ”Hon har inte tid med 

det för hon är en ”sån” som är ute och festar och så”. Det funkar 

kanske på vissa klienter men andra behöver kanske inte höra att jag är 

ute och festar och så för man sitter ju ändå med missbrukar och så. 

Så beskrev intervjuperson 5 sin erfarenhet huruvida kollegorna förhåller sig till hennes roll 

inför brukarna. Hon upplever det som att hennes kollegor oftast ställer upp när det gäller och 
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stöttar henne inför brukarna. Dock har hon fått höra från brukarna att hennes kollegor pratar 

annorlunda om henne när hon inte befinner sig på arbetsplatsen. Utifrån Goffman (149-151) 

kan man förstå de här situationerna utifrån hans teori gällande deltagande och frånvarande. 

När samtliga inom teamet är närvarande samarbetar man och respekterar varandras roller. 

Dock kan det finnas konflikter inom teamet som gör att man pratar illa eller förvränger någon 

annans roll när den personen inte är närvarande. Det kan skapa oro för framförallt 

socionomstudenterna som är begränsade i sin tid att närvara på arbetsplatsen. Det kan då bli 

svårt för en socionomstudent att behålla sin illusion av vad sin egen roll är när den förvrids av 

sina kollegor. Vilket i sin tur blir en risk faktor för att relationen till brukaren kan påverkas, 

precis som intervjuperson 5 uppger. 

5.2. Gruppdynamik 

På varje arbetsplats finns det grupper och inom dessa grupper finns det mindre grupper. Dessa 

grupper är bland annat formade av kultur, normer, intressen osv. Under intervjuerna visade 

det sig att gruppdynamiken ofta kom på tals med både negativa och positiva inslag. I detta 

avsnitt kommer vi att diskutera kring de intervjuades upplevelser kring hur deras roll som 

student har gett för intryck på gruppdynamiken och vilka konsekvenser som har skett efter 

diverse förändringar av denna gruppdynamik.  

5.2.1 Att bilda grupper inom samma arbetsgrupp 

Inom ett arbetslag finns det personer som man passar bättre respektive sämre ihop med. Bang 

(1993:31) nämner begreppet kohesion vilket innebär en känsla av gemenskap och 

sammanhållning. Det är den känslan som kan skapa nya smågrupper inom ett team. Även om 

ett arbetsteam har ett gemensamt mål kan medlemmarna inom teamet vara olika och ha olika 

intressen. Det skapas då mindre grupper utifrån de teammedlemmarna som har gemensamma 

intressen och som fungerar bra ihop. Trice & Beyer (Bang 1999:30) betonar att dessa grupper 

kallas för subkulturer.  Intervjupersonerna har beskrivit att de har dragits till personer som 

dem har mer gemensamt med och majoriteten av dem beskrev att den främsta faktorn var 

närliggande ålder och gemensam utbildningsbakgrund. Det finns kollegor som 

intervjupersonerna hellre ville arbeta med än andra. Intervjupersonerna befinner sig då i ett 

mellanläge med tanke på att deras arbetsschema ser olika ut för varje vecka vilket då betyder 

att de kan hamna i en grupp som de inte vill jobba med. Det var vid dessa situationer som 

intervjupersonerna upplevde en negativ känsla av samarbetet. Intervjuperson 3 beskrev 
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situationen såhär: ’’Det finns en liten grupp på tre som jag har jättesvårt att jobba med, de 

brukar alltid jobba ihop och jag har inte så lätt att komma in där’’. 

Även om majoriteten av intervjupersonerna har svarat att de har svårt att samarbeta med vissa 

och att de har hittat sin grupp som de trivs med höll majoriteten ändå sig neutrala i vissa 

situationer. 

Det kan vara personliga saker med eller att någon tycker att någon 

annan har gjort något konstigt i ett ärende eller behandlat någon eller 

varit otrevlig mot en klient så att det blir irritation i ärenden för att 

man tycker olika. Det blir personlig irritation. Det påverkar ju 

gruppdynamiken dåligt såklart och det skapar även små grupperingar 

bland kollegorna. Dels så märker man kanske inte det först när man 

kommer utifrån men utifrån ett utifrånperspektiv kan jag ju också ta 

alla grupperingars sidor. Jag har ju ganska lätt att smyga in till 

personer om jag vill höra skvaller eller så när man fattar att något är 

på gång. Jag kan ju ganska lätt få höra allas olika sidor om problemet. 

När man sen har varit där ett tag så vet man ju hur samtliga är och hur 

de tycker och tänker och de vet man att de här alltid håller och de är 

väldigt samspelta medan dem fungerar inte så bra ihop till exempel. 

Detta är ett citat från intervjuperson 6. Hon beskrev hur olika handlingar kunde leda till 

grupperingar och att hennes roll som student kunde vara som en räddning för att inte hamna i 

någon allians. Bang (1993:35) diskuterar kring konflikter mellan olika yrkesideologier. Det 

handlar om att arbetskollegor har olika syn på ett visst problem och som nämnt är det inte 

alltid lätt att samarbeta med alla kollegor och det påverkar gruppdynamiken. I sådana 

situationer kan det vara till ens fördel att vara timanställd eftersom man då inte blir inblandad 

i konflikterna (jfr Svedberg 2014:76). När studenten är timanställd och inte befinner sig på 

arbetsplatsen hela tiden involveras man inte lika mycket i arbetsgruppen jämfört med de 

heltidsanställda. De heltidsanställda kan komma för nära inpå varandra och detta kan skapa 

vissa påfrestningarna och irritationer vilket undgår studenterna (jfr Svedberg 2014:76). 

Svedberg (2014:106) nämner att priset för att gå med i en grupp är anpassning men frågan är 

vad priset är om man inte anpassar sig? Intervjuperson 3 beskrev såhär:  
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Varje gång jag går till jobbet och vet att jag ska jobba med dem så får 

jag en klump i magen. Jag stör mig på dem, jag kan inte acceptera den 

gruppen och där är det jättesvårt.  

Samarbetet mellan henne och denna grupp tycks inte vara den mest optimala och det påverkar 

gruppdynamiken och samarbetet negativt med tanke på att hon får en ”klump i magen” när 

hon ska till jobbet. I människobehandlande organisationer måste samarbetet mellan 

kollegorna fungera om samspelet med klienterna ska bli bra. Om inte samarbetet fungerar 

mellan kollegorna, hur ska då det ”riktiga” arbetet gå? Det är kanske lätt att hålla sig neutral 

som student men i grund och botten har vi olika tankar och åsikter vilket gör att man dras till 

en viss särskild grupp av människor som delar de åsikterna. 

Bang (1999:107) nämner begreppet sekundärsocialisering och det innebär att individen leds in 

till olika specifika roller som till exempel direktör, socionom, psykolog osv. När individen 

kommer in i en ny organisation bildas en ny sekundärsocialiseringsprocess (Bang 1999:108). 

Det är under denna process som individen lär sig de gällande normerna och anpassar sig efter 

dem Det är först när individen har gjort sig bekant med normerna i gruppen som man kan 

välja hur ens förhållningssätt ska vara. Majoriteten av de intervjuade studenterna valde att 

hålla sig neutrala fastän de hade personal som de trivdes bättre respektive sämre ihop med. Vi 

är sociala människor och vi vill hitta personer som vi trivs med vilket kan bilda grupperingar 

som i sin tur påverkar gruppdynamiken på arbetsplatsen. 

5.2.2. Inkludering och exkludering 

För att behålla ett välfungerande team krävs det samarbete men också en förståelse av varje 

individs betydelse av gruppen och att varje individ får sin fulla medverkan i teamets arbete. 

Goffman (2004:77) menar på att teamets hållbara existens består i stor betydelse av 

deltagarnas förhållande till varandra och förståelsen om att varje medlem spelar en viktig roll. 

Dock finns det svårigheter i att få teamet integrerat hela tiden utan hemligheter mot varandra. 

Studiens intervjupersoner har delat med sig av en mängd erfarenheter vad det gäller att känna 

samhörighet till sina arbetskollegor. En gemensam grundtrygghet finns bland samtliga 

intervjupersoner på sina arbetsplatser. Man känner sig välkomnad på sin arbetsplats och 

behövd av sina kollegor. Delaktigheten i arbetet är stor och intervjupersonerna uttrycker en 

känsla av gemenskap till majoriteten av arbetsgruppen. 
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Intervjuperson 1: 

Man är en tillgång. Ibland kan jag också känna när man är en sådan 

tillgång och blir höjd till skyarna. De säger typ ”Åh vad bra att du 

kunde komma in så snabbt du som kan stället och känner alla här och 

snart har utbildningen”. Egentligen behöver du inte göra så mycket för 

att bli omtyckt och få vara med. Det räcker med att du kan säga att jag 

kan komma in och jobba om fem minuter.  

Det är viktigt att man i en arbetsgrupp känner en delaktighet och att ens medverkan upplevs 

behövd. Goffman (2004:73-74) förklarar att det är en utveckling för hela teamet om varje 

deltagare får spela ut sin roll oavsett vilken kunskap eller status deltagaren har.  

Även om intervjupersonerna beskriver en allmän tillhörighet till sin arbetsgrupp så finns det 

vissa situationer då intervjupersonerna har känt sig åsidosatta av den övriga personalen. Dels 

så är en gemensam upplevelse bland intervjupersonerna att det finns alltid en grupp 

människor på arbetsplatsen som man helt enkelt inte fungerar ihop med. ”Hela arbetsplatsen 

är väldigt duktiga på att berömma varandra men sen är det ju vissa kollegor som tycker att 

dem är bättre än alla andra och sen som timanställd kanske man hamnar lite utanför och det 

handlar om vilken grupp man jobbar med när man är student” berättade intervjuperson 1. 

Goffman (2004:133) skriver att det är svårt för ett team att lita på en deltagare som har sin 

delaktighet i mer än bara ett team. Man är då rädd att delge viss information inom teamet för 

att man är rädd att informationen ska nå ett annat team.   

Det fanns även en upplevelse av exkludering vid vissa situationer på arbetsplatsen hos 

studiens intervjupersoner. Det brukade då röra sig om situationer som har hänt när 

intervjupersonerna inte har varit på plats och som dem sedan inte blir informerade om. Det får 

intervjupersonerna att känna sig åsidosatta och de blir osäkra på sig själva då de inte får den 

information de behöver. 

Intervjuperson 5: 

Det finns många gånger när man kommer in och man skulle behöva en 

överläggning men inte får den. De säger typ ”Nej skit i det! Det är inte 

så viktigt för dig”. Informationen blir väldigt knapphändig. Så det blir 

ju lite att man känner sig åsidosatt och man vet inte riktigt vad man 

ska göra då eller hur det ser ut. 
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Den exkluderingen upplevs oftast vara bottnad i att man är frånvarande i arbetet med tanke på 

att man är studerande och tillbringar mycket av sin tid med sina studier. Intervjupersonerna 

tyckte det var tråkigt och besvärande då man missar viktiga möten, handledningar och andra 

viktiga händelser. Men studenten har en förståelse att man inte kan vara med på allt när man 

studerar samtidigt och studenten har andra viktiga saker att ta itu med när man är på 

arbetsplatsen, tiden är för knapp för att få feedback på allt. Intervjupersonerna upplevde också 

det som att kollegorna inte tänker på att delge all information till dem på grund av att 

intervjupersonerna inte befinner sig på arbetsplatsen kontinuerligt. Likt de behovsanställda 

där Alfonsson (2015) menar på att en stor orsak till att de behovsanställda känner sig 

exkluderade av den övriga personalen är för att de tillbringar så pass få timmar på 

arbetsplatsen. Den enda intervjupersonen som inte upplevt någon exkludering på sin 

arbetsplats är intervjuperson 3. ”Jag är den enda socionomen där och dem vill ha fler 

socionomer, därför håller dem stenhårt vid mig” säger hon om sina kollegor.  

5.3. Profession 

Grundat på intervjuerna visade det sig att intervjupersonerna diskuterade en del om profession 

och hur de såg sig själva som professionella yrkesutövare. Denna diskussion upprepades och 

blev aktuell för vår undersökning. Detta avsnitt kommer att behandla de intervjuade 

studenternas upplevelser av vad de anser är profession, hur deras omgivning har uttryck sig 

kring profession, när det passar att ha en profession och hur olika personliga bakgrunder kan 

kollidera med varandra. 

5.3.1 Tankar kring profession 

Från empirin som vi har fått in har majoriteten av intervjupersonerna diskuterat kring deras 

yrkesroll som professionell och hur de har upplevt den. Det är bland annat utsagor från vad 

kollegorna har sagt om studenternas roll och hur det har påverkat dem. Under intervjuerna har 

några av intervjupersonen blivit ganska tagna av den konflikten som finns mellan de 

nyexaminerade och de som har lång erfarenhet på arbetsplatsen men saknar utbildning. För 

några av våra intervjupersoner har de varit en av de få som har en pågående 

socionomutbildning på arbetsplatsen medan många av de andra kollegorna har sin erfarenhet. 

Alltså finns det ett osynligt krig mellan utbildning och erfarenhet. Frågan är då vem som har 

mest professionsstatus? Intervjuperson 1 beskrev en situation så här:  
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Ja, det kommer man aldrig komma ifrån. Det kan vara till exempel att 

de säger ’’Men lilla gumman nu gör vi såhär’’. Jag tänker i mitt huvud 

att ’’du kallar inte mig lilla gumman, jag har snart en färdig utbildning 

och jag har jobbat med detta under en lång period, jag vet hur det här 

fungerar’’. Detta handlar om vissa personer på jobbet. Jag har inte 

heller tillgång till andra dokument som de ordinarie kollegorna har, så 

man blir ju exkluderad på det sättet. 

Intervjuperson 1, grundat på citatet, kan tolkas som irriterad på att den andra personalen kallar 

henne för ”lilla gumman”. Detta visar att den ordinarie personal som uttryckte sig på detta sätt 

har satt sig över studenten och förlöjligat studentens yrkesroll genom detta uttryck. 

Olofsdotter (2008:20) beskriver att vissa inte vågar säga ifrån då de är rädda för att starta en 

konflikt med någon som har mer makt än de själva. Intervjupersonen kanske inte vågade säga 

direkt till personalen eftersom hennes profession inte är lika stark som den andra personalen. 

Det är inte alltid lätt att vara student och jobba som timanställd. Det är många faktorer som 

spelar in i dessa situationer och de som redan är etablerade på arbetsplatsen kanske får 

upplevelsen att deras professionsstatus sänks när en ung socionomstudent kommer in och gör 

samma arbete som ordinarie personal och därför måste de visa framfötterna och hävda sig. 

Den ordinarie personalen kan också uppleva ett hot mot deras profession eftersom 

socionomstudenterna har en högre utbildning. Intervjuperson 1 beskrev att hon var en utav de 

få som hade en pågående universitetutbildning medan de andra endast har en 

gymnasieutbildning. 

Sociala gränser har en viktig betydelse i vad intervjuperson 1 har berättat. Gränser spelar roll 

för hur vi människor med mer eller mindre makt behandlar varandra (Olofsdotter 2008:22). I 

denna situation indikerade det på att denna ordinarie personal hade en högre professionsstatus 

än socionomstudenten vilket betyder att hen hade fler förutsättningar till att uttrycka sig hur 

hen vill än socionomstudenten. Hen vågade uttrycka sig genom att säga ”lilla gumman nu gör 

vi så här” medan socionomstudenten var tyst och irriterad. Det visar tecken på en 

asymmetrisk relation som Christoffersen (2007:86) nämner. Professioner handlar om att 

prestera och visa vilka kunskaper man har och det är inte lätt för en student att komma till en 

arbetsplats som timanställd. Det blir en slags av vi –och –dem grupp, alltså de som är mer 

erfarna och de nya oerfarna studenterna.  
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Olofsdotter (2008:23) skriver om att personer som jobbar som timanställd på olika 

arbetsplatser ibland inte anses som fullvärdiga medlemmar i gruppen. De fyller inte 

kriterierna till att göra sig värdiga en plats som en medlem på arbetsplatsen. Det kan vara 

kriterier som lång erfarenhet, hög professionsstatus osv. Detta är ett resonemang som stämmer 

överens med som intervjupersonerna har upplevt. I intervjupersonernas fall handlade det om 

att de inte hade lång erfarenhet som resten av personalen hade och det var ett kriterium som 

skulle uppfyllas för att räknas som likvärdig medlem, alltså professionell.  

5.3.2 Socionomutbildningen som ett starkt verktyg 

Som tidigare nämnt diskuterade de flesta av intervjupersoner upplevelsen av att deras 

professionsstatus inte var likvärdig med den ordinarie personalen, utan de låg ett steg lägre. 

Det fanns dock en intervjuperson som upplevde att hennes profession var starkare än sina 

kollegors, eller åtminstone jämbördig. Det var intervjuperson 3 och hon beskrev hur hon fick 

sin anställning på detta vis: ”De ville ha mig på direkten eftersom jag var socionomstudent 

och det lockade arbetsgivaren”. Det var i början av intervjun och då upplevde vi som 

intervjuare att hon resonerade lite annorlunda jämfört med de övriga intervjupersonerna. 

Jag känner att jag är en i teamet och jag ska kunna det jag ska med 

tanke på att jag studerar och den rollen gillar jag. Detta sitter bra i 

själen och detta är det jag ska göra. Jag känner att min roll som 

student bara har lyft min position eftersom inte många har en 

utbildning och när man är student kan det ge ett kvitto på att man är 

ambitiös tycker jag. Jämfört med mitt förra jobb där alla var erfarna 

socionomer så backade jag tillbaks mer och jag kunde skylla på min 

roll som student om jag gjorde något fel. På mitt nuvarande arbete 

däremot förväntas jag att göra rätt och göra det bra på grund av min 

roll som student. 

Jämfört med de andra intervjupersonerna beskrev intervjuperson 3 sin egen profession på ett 

mycket mer positivt sätt och hon verkar trivas i den yrkesposition hon befinner sig i. Det var 

inte diskussion om att hon skulle klättra upp för professionsstegen utan vi upplevde att hon 

befann sig där hon ville vara. Detta kan bero på olika faktorer då våra intervjupersoner har 

olika förutsättningar. I detta fall beskrev intervjuperson 3 att hennes jobb var nystartad och att 

det inte fanns några etablerade arbetsgrupper. Dessutom fanns det inte heller många personer 

med akademisk utbildning och redan vid denna punkt har studenten ett försprång. I intervjun 
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med intervjuperson 3 upplevde vi istället att det var studenten som kunde ha mer mage att 

kanske till exempel säga ”lilla gumman” till någon annan kollega som inte har utbildning. 

Som Brante (2009:16-17) nämner har man en slags ”inträdesbiljett” till det professionella 

yrkeslivet när man studerar akademiska studier vilket gör att personer utan utbildning kan 

riskera att hamna i periferin. Grundat på utsagan från intervjuperson 3 hade hon en bra biljett 

till att komma in på arbetet på grund av hennes utbildningsbakgrund och dessutom kom hon 

in i en nystartad arbetsplats med personer som inte hade likvärdig utbildning som henne. 

Detta är ett exempel på hur en profession kan reflekteras och tolkas på olika sätt. De andra 

intervjupersonerna hade en helt annorlunda syn på deras profession jämfört med 

intervjuperson 3. Om de andra intervjupersonerna hade haft andra förutsättningar som till 

exempel att hamna i en arbetsgrupp där man är den enda utbildade, då är det nästan givet att 

ens profession höjs. I detta fall kring intervjuperson 3 verkade hennes pågående 

socionomutbildning både som en inträdesbiljett och som ett starkt verktyg för att visa betona 

profession på arbetsplatsen. 

5.3.3 Utbildning kontra erfarenhet 

Det finns en strävan efter att hela tiden hitta den perfekta karriären och professionen. Vad som 

är profession för en person behöver inte betyda att det är en profession för en annan. Det finns 

olika vägar att ta och Kullberg (2011:13) beskriver om olika karriärer inom socionomyrket. 

Det gäller för individen att hitta sina egna nycklar till att skapa den väg man vill gå. I dagens 

läge är det diskussioner kring att hög prestige och status inom profession är kopplat till högre 

formella studier (Brante 2009) och det är en slags norm som samhället ramar sig efter. Det är 

en jakt efter att bli yrkesprofessionell och fylla så många högskolepoäng som möjligt. De 

meriter som inte står på papper hamnar i skuggan av vad som anses vara profession idag. 

Detta gäller bland annat personer som har arbetat i många år på en arbetsplats och sen 

kommer det in en socionomstudent som tar över ens jobb på grund av att man inte har en 

utbildning. Dessa studenter som vi har intervjuat befinner sig på gränslandet eftersom de inte 

är färdiga med utbildningen och flesta hade inte så mycket erfarenhet. Utifrån deras utsagor 

tolkar vi det som att det är beroende på vilken arbetsplats man befinner sig i. Om det är många 

utbildade socionomer hamnar ens profession på en slät linje medan om det är mindre 

utbildade höjs ens profession mer. 
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6. Sammanfattning och avslutande diskussion  

I detta kapitel kommer vi sammanfatta det resultat vi fick samt diskutera studiens huvudpoäng 

i relation till resultatet. Vi kommer även presentera de tankar som har väckts under studiens 

gång samt diskutera intressanta alternativ på fortsatt forskning. 

Det resultat som vi har fått in har gett oss ett nyanserat sätt att se på vårt forskningsämne. 

Materialet bestod av intervjupersonernas olika upplevelser, tankar och synvinklar kring 

forskningsämnet. Vårt syfte med undersökningen var att undersöka hur arbetande 

socionomstuderande studenters uppfattar sin situation som student på sin arbetsplats. 

Intervjupersonerna har täckt de frågor som vi har undersökt och även gett oss olika 

dimensioner på hur det kan se ut på vissa arbetsområden som vi inte är bekanta med. I början 

av undersökningen hade vi en föreställning om hur undersökningen skulle bli och i slutet av 

undersökningen fick vi svar på det som vi undersökte men även fler tankebanor skapades. Det 

fanns många intressant sidospår att diskutera och det var inte alltid lätt att hålla sig till det 

ämne vi skulle undersöka. 

Majoriteten av intervjupersonernas svar gav oss material som stämde överens med de teorier 

som vi har tagit användning av till vår undersökning. Som nämnt diskuterar Goffman (2004) 

om olika rolltaganden och han har metaforiska kopplingar till teatervärlden. De svar vi fick 

från intervjupersonerna kunde i många avseenden jämföras med Goffmans (2004) teorier. När 

det gällde studenternas upplevelser om deras roll i arbetsgruppen kände de flesta sig utanför 

arbetsgruppen. Omgivningen i form av kollegorna var inte mottagliga till att benämna 

studenterna som ”vanliga” kollegor. Det kunde vara uttalanden från den fasta personalen då 

de frågade om skolan eller uttryckte sig med avundsjuka kring students utbildning. Det fick 

studenternas roll att hamna i ett fack där de stack ut från mängden. Några uttryckte att de 

ibland fick ändra på deras attribut för att göra omgivningen nöjd vilket kan likställas med 

Goffmans (2004) teori om idealisering. Att studenternas roller på arbetsplatsen blev något 

annat mot vad de själva önskar och anser kan vara beroende av att de kom in i en redan 

sammansvetsad arbetsgrupp.  

Ett annat huvudämne som blev av betydelse i vår studie var studenternas upplevelser av 

gruppdynamiken på arbetsplatsen. Inom gruppdynamiken hade de flesta av intervjupersonerna 

en gemensam bild om att deras roll som student har påverkat gruppdynamiken både positivt 

och negativt. Gruppdynamiken som intervjupersonerna har beskrivit har varierat beroende på 
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vilken grupp de befinner sig i. Intervjupersonerna berättade att det kunde vara konflikter 

mellan olika grupper och det kan vara grundat på intressen, utbildningsbakgrund och 

ansvarsfördelning. Konsekvenser från dessa konflikter blev irritation och oenighet. De olika 

grupperna talade bakom ryggen på varandra. Intervjupersonerna upplevde att de stod mellan 

dessa olika läger men att de ibland rycktes med i de olika gruppernas jargong mot varandra. 

Det är svårt att finna någon gemenskap och få ett samarbete med en grupp om man inte sluter 

med i deras åsikter. Människor vill hitta välbefinnande och det kan man göra i en grupp som 

man delar gemensamma intressen med. Det gjorde att några av våra intervjupersoner kände 

gemenskap med några av sina kollegor och hade ett gott samarbete, dock inte med hela 

arbetsgruppen vilket påverkade gruppdynamiken i sin helhet.  

Med tanke på att vi hade en öppen intervju med rum för diskussioner gav det intervjupersonen 

möjlighet att komma in på vissa sidospår också. Men trots sidospåren hängde våra 

forskningsämnen ihop och sidospåren gav oss olika synvinklar på hur våra forskningsämnen 

kunde ses på andra sätt. Det visade sig att synen på profession på arbetsplatsen hade en stor 

påverkan på gruppdynamiken. Socionomutbildningen gav en delad betydelse för 

intervjupersonerna. Dels upplevde några att deras socionomutbildning kunde stärka 

studenternas profession men att det också skapade hinder när de kom till en arbetsplats med 

personal som redan var etablerade. Många av denna ordinarie personal hade inte utbildningen 

men de hade jobbat där i flera år och de intervjuade upplevde att den fasta personalen inte 

uppskattade att de tog över deras jobb. Samtidigt upplevde några av intervjupersonerna att 

deras pågående utbildning inte var tillräckligt jämfört med sina kollegor som hade sin 

socionomexamen, där kände sig intervjupersonerna sig underordnade. Den som stack ut i 

mängden var intervjuperson 3 som upplevde att hon hade professionsstatus på sin arbetsplats 

och mycket ansvar. Anledningen till det kan tänkas vara att hon var den enda i arbetsgruppen 

förutom chefen som hade en socionomutbildning, samt att arbetsgruppen var ganska 

nystartad. Det är lättare att komma in i en ny grupp och hitta sin roll än att komma in en grupp 

som redan är etablerad.  

En intressant aspekt hade varit att undersöka utifrån den fasta personalens synvinkel på hur de 

ser på studenterna. Då vi i vår studie endast fokuserade oss på socionomstudenternas 

upplevelser kan vi inte med säkerhet säga att kollegorna hade upplevt det på samma sätt. Det 

hade varit intressant att undersöka hur kollegorna ser på socionomstudenternas medverkan 

och hur det påverkar gruppdynamiken ur deras synvinkel. Som nämnt har vi haft vissa 

föreställningar om hur vårt forskningsämne ska behandlas och vi har riktat oss in på studenter 
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men om vi istället hade valt att intervjua deras kollegor hade kanske våra föreställningar varit 

annorlunda.  Det är intressant att ta reda på om kollegorna är medvetna om att 

socionomstudenterna upplever det så som de gör? En annan grupp som också diskuterades var 

klienterna. Detta är en grupp som tar emot yrkesutövning från dessa intervjuade studenterna 

och därför kan det vara intressant att undersöka hur klienterna upplever det när det är en 

student som har hand om deras ärende.  

Det är många delar vi har undersökt men det finns många fler att ta i beaktning. Ibland blir det 

inte som man har tänkt sig men i vår undersökning upplevde vi att många delar hängde ihop. 

Det gav oss ett nyanserat tänk kring vårt forskningsämne och det gav oss även möjlighet att 

intervjua personer som arbetade på ställen som vi inte var bekanta med förut. 

Sammanfattningen av vår undersökning är att det är många faktorer som bygger upp en 

arbetsplats och en arbetsgrupp. Vi valde att fokusera på rollerna, gruppdynamiken och 

professionen men det finns oändligt många fler komponenter som bygger upp det sociala 

arbetet. Vi inriktade oss på socionomstudenters upplevelser vilket vi ansåg var ett tomrum i 

den tidigare forskningen. Då det blir allt vanligare för socionomstudenter att jobba inom 

socialt arbete innan man fått sin examen så tycker vi det är ett viktigt område att undersöka 

mer inom. Socionomstudenterna är en del av framtiden och därför är deras upplevelser och 

åsikter betydelsefulla för utvecklingen av det sociala arbetet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

1. Inledande frågor 

1.1 Kan du berätta hur du fick din anställning? 

1.2 Hur ser ditt arbetsschema ut? 
 
1.3 Kan du beskriva din arbetsplats/arbetsgrupp? 
- Är enheterna uppdelade? 
- Hur många grupper finns det? 
- Hur fungerar samarbetet mellan grupperna? 

 

2. Upplevelser av arbetsgruppen 
 
2.1 Kan du beskriva arbetsmiljön i arbetsgruppen? 
 
2.2 Upplever du att du utmärks som student av arbetsgruppen? 

2.3 Upplever du en jämställdhet på arbetsplatsen mellan kollegorna eller finns 
där en hierarkisk ordning? Vart befinner du dig som student i så fall? 

3. Roller och gruppdynamik 
 
3.1 Hur upplever du din egen roll i arbetsgruppen? 

3.1 På vilket sätt märker du att du är student på ditt arbete? 
 

 
3.3 Hur upplever du att dina kollegor ser på din roll som student? 

3.4  Ser din roll på arbetsplatsen olika ut beroende på arbetssituationen och vart 
du befinner dig? (t.ex. fikarummet, handledningstillfällen, arbetsprocessen, 
större kontra mindre grupper)  
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3.5  Hur stort ansvar har du i ditt arbete kontra dina kollegor? 
 

4. Påverkan på dig som student och som framtida socionom 

4.1. Hur får arbetsplatsen och din arbetssituation dig att uppleva din roll som 
socionom och hur påverkar det dig? Är det som du förväntade dig och önskar att 
det skulle vara?  

4.2. Hur påverkar jobbet dig som student och vise versa? 
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