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Abstract  

There exists a strained situation with social services in Sweden. Many social services 

consists a lack of educated social workers. Furthermore, it is thought by social work 

students that the work is heavy and stressful. As numerous of today's students have social 

services as a future workplace, the purpose of this survey is to see what attitudes the 

students possess about the profession. Further, the purpose is also to see if these attitudes 

affect their willingness to work with social services after they graduate. A survey is 

conducted with 94 students that study social work at Linnaeus University in Kalmar. The 

students who participated are in semester 2, 4 and 6. The results show that there exists a 

mainly positive attitude towards social services and that social services carry out an 

important work. On the other hand, the result also shows that many students felt that the 

work environment is stressful and has a high work strain. The result further shows that the 

students' attitude has an impact on their willingness to work with social services. However, 

a majority of the students would only work with social services as their first job or a 

shorter period of their career. 
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Förord 

Denna termin har varit mycket intressant och fylld med nya kunskaper. Den har också 

innehållit en hel del motgångar och ett antal tuffa veckor. Därför skulle vi vilja tacka alla 

som har stöttat oss genom denna uppsats. Först och främst vill vi tacka vår handledare 

Anette Lundin som alltid har varit positiv även när vi inte var det. Vi vill även tacka vår 

älskade Shannon Erlingsson som trots sitt eget plugg spenderade flera timmar på att stötta 

oss i vårt arbete. Fortsättningsvis vill vi tacka superhjältarna Lars Sörnsen och Mea-Louise 

Hedman som räddade oss med sin kunskap om SPSS. I detta förord är det också viktigt att 

prisa David Olsson som har kommit med mat och fika när vi behövde det som mest. 

Vidare vill vi tacka Humanus studentförening tillsammans med dess styrelse och 

sexmästeri som visade empati och lät oss ockupera expeditionen under denna uppsats. 

Avslutningsvis vill vi tacka oss själva för att vi kämpade på när motgångarna kändes 

oändliga.  
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1.1 Inledning  

 “ Unga socionomer tvekar om jobb på socialen” och “Socialtjänsterna går på knäna” är 

artiklar från SVT som problematiserar att det i flera kommuner finns tjänster som gapar 

tomma och att arbetsgivare letar febrilt efter socialsekreterare (Svensson 2016).  Dock 

handlar situationen inte om någon brist på utbildade socionomer. Enligt en årsrapport från 

Universitetskanslersämbetet examinerades 2190 nya socionomer i Sverige under 2015-

2016 (Kahlroth & Gribbe 2017, s. 40). Studenterna har utifrån debatten i media fått en 

uppfattning att det är en stressig arbetssituation inom socialtjänsten. Studenterna funderar 

på om de kan klara av arbetet eller om de istället ska välja något annat (Svensson 2016). 

 

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som efter 3,5 års fullgjorda studier 

erbjuder en socionomexamen. Efter examen är det vanligt för socionomer att arbeta inom 

socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete eller 

kriminalvård (Linnéuniversitetet 2017). Majoriteten av socionomer arbetar idag inom 

kommun, landsting eller stat och 28% av alla socionomer jobbar under benämningen 

socialsekreterare (Akademikerförbundet SSR 2016, s.8). Således är socialtjänsten en 

möjlig framtida arbetsplats för studenterna efter avslutade studier. Socialtjänsten är en 

social verksamhet i kommunal regi, vars arbete är reglerat utifrån Socialtjänstlagen (SoL 

2001:453). Socialtjänstens ska utifrån demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (SoL 2001:453, 1:1). Varje år är det cirka 800 000 människor i 

Sverige som omfattades av insatser från socialtjänsten. Dessa insatser är indelade i tre olika 

områden i form av funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg 

(Socialstyrelsen 2015, ss. 7-11). 

 

Socialtjänsten i Sverige beskrivs idag både genom forskning och media stå inför en rad av 

utmaningar. Dessa utmaningar har på senare tid benämnts som ”krisen inom 

socialtjänsten”, där den svenska socialtjänsten präglas av svåra arbetsvillkor, 

stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal (Welander, Hellgren & Astvik 2017, s. 8). Den 

ansträngda situationen bekräftas av SSR-anslutna socialsekreterare (Novus, 

Akademikerförbundet SSR 2015, ss. 1-28). Medlemmarna anser att arbetsbelastningen har 

ökat och 86 % anser att arbetsbelastningen är hög eller för hög. Den ökande 

arbetsbelastningen har resulterat i en ökad upplevelse av stress, fler sjukskrivningar samt 
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svårigheter att rekrytera erfaren personal. Situationen har lett till att sju av tio 

socialsekreterare funderar på att söka arbete utanför socialtjänsten (Novus, 

Akademikerförbundet SSR 2015, ss. 1-28). Den ansträngda arbetssituationen inom 

socialtjänsten belyses ytterligare av Försäkringskassan från 2015 som visar att socialt 

arbete tillhör de yrken som uppvisar den största ökningen av nya sjukfall (Welander, 

Astvik & Hellgren 2017, s. 8). 

 

Vidare beskrivs situationen för nyexaminerade och unga socialsekreterare inom 

socialtjänsten som svår. Likt många socialsekreterare rapporterar de om hög 

arbetsbelastning och att arbetsbelastningen resulterar i att arbetskvaliteten samt 

rättssäkerheten inte når upp till socialtjänstlagens intentioner. Det är även främst de yngre 

och nyexaminerade som svarar att det existerar en hög personalomsättning på deras 

arbetsplats och att introduktionen för de nyanställda är av låg standard (Novus, 

Akademikerförbundet SSR 2015, ss. 1-28). De yngre medarbetarnas situation belyses 

ytterligare av Jonas Welander, Wanja Astvik och Johnny Hellgren (2017) som påvisade 

hur yngre socialsekreterare och biståndshandläggare med kortare erfarenhet inom 

socialtjänsten är särskilt utsatta grupper beträffande kvantitativa och motstridiga krav. 

Socialsekreterare och biståndshandläggare uppgav dock en högre grad av kollegialt stöd, 

vilket anses motverka arbetsrelaterad stress. Trots det kollegiala stödet uppgav dessa två 

grupper en högre grad av stressymptom, bristande återhämtning och en lägre grad av 

arbetstrivsel (Welander, Astvik & Hellgren 2017, ss. 12-24). 

 

Den problematiska situationen inom socialtjänsten är inte osynlig för studenter. Amanda 

Careborg (2017) beskriver hur socionomstudenters åsikter om yrket socialsekreterare blir 

påverkat av faktorer som utbildning, omgivning och praktik. Om det således finns en 

uppfattning bland studenterna att arbetet som socialsekreterare bidrar med stress, ohälsa 

och hög personalomsättning kommer det påverka deras inställning mot arbetet. 

Studenterna ansåg att det hade varit ett bra arbetsplats att påbörja sin karriär men att de inte 

kunde tänka sig jobba där under en längre period (Careborg 2017, ss. 17-18). 

 

1.2 Problemformulering 

Statistiska centralbyrån (2017) visar att det inte finns någon betydande brist på 

nyutexaminerade socionomer. Under 2015 var socionomutbildningen vid Göteborgs och 
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Stockholms universitet bland de 20 mest eftertraktade utbildningarna i landet (UHR 2015). 

Trots att många socionomer idag jobbar som socialsekreterare råder det en tydlig 

problematik på Sveriges socialtjänster. Det existerar en situation som präglas av hög 

personalomsättning och svårigheter att få samt behålla erfaren personal, vilket i sin tur 

leder till att kunskap och erfarenhet går förlorat (Novus, Akademikerförbundet SSR 2015, 

ss. 1-28). När erfarna socialsekreterare slutar påverkar det nyare medarbetare som själva 

får hantera svåra uppgifter. Bristen på kontinuitet påverkar rättssäkerheten i det arbetet 

socialtjänsten utför. Brist på rättssäkerhet kommer i sin tur drabba människor som har vänt 

sig till socialtjänsten för stöd och hjälp (Akademikerförbundet SSR). Det är dagens 

socionomstudenter som kommer ha socialtjänsten som en framtida potentiell arbetsplats 

och studenternas åsikter om socialtjänsten är därför viktiga. Det krävs att studenterna är 

positivt inställda mot socialtjänsten för att välja en karriär inom myndigheten. Hur attraktiv 

en arbetsplats på socialtjänsten anses vara kommer ha en direkt inverkan på deras förmåga 

att rekrytera och behålla personal. Då många socionomer arbetar på just socialtjänsten 

anser vi det är relevant att undersöka vilka åsikter och inställningar dagens 

socionomstudenter har om organisationen. Vidare vill vi även undersöka om studenterna 

kan betrakta socialtjänsten som sin framtida arbetsplats.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka åsikter och inställningar socionomstudenter 

vid Linnéuniversitet i Kalmar har om socialtjänsten. Vidare är syftet att studien ska 

analysera om deras åsikter påverkar deras vilja att arbeta inom socialtjänsten.  

 

1.4 Frågeställningar 

● Vilka attityder har studenterna gentemot socialtjänsten? 

● Påverkar dessa attityder studenters inställning mot socialtjänsten som framtida 

arbetsplats? 

 

2. Tidigare forskning  

Till forskningsöversikten har forskning valts både ur ett nationellt och också ett 

internationellt perspektiv. Detta för att skapa ett brett perspektiv och samtidigt som 

forskningen ska vara applicerbar och relevant. Tidigare forskning mynnar ut i tre olika 
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teman. Det första temat berör vad som kan påverka en individs åsikt. Fortsättningsvis 

benämns även vad som skapar en attraktiv arbetsplats. Tanken med detta tema är att belysa 

hur åsikter skapas och bibehålls. Det andra temat innefattar socialt arbete ur ett 

statusperspektiv. Detta för att problematisera hur status påverkar arbetsplatsens möjlighet 

att rekrytera och behålla arbetare. Det tredje och sista temat hanterar tidigare forskning 

kring åsikter om socialtjänsten.  

 

2.1  Faktorer som kan påverka människors åsikter och inställning mot arbete 

En studie av Helena Blomberg och Christian Kroll analyserar vilka mikro- och 

makrovariabler som kan inverka på människors inställning och stöd gentemot offentliga 

välfärdstjänster, däribland socialomsorgen. Studien visade hur människors åsikter och 

inställningar påverkas av personliga faktorer som ålder, kön, utbildning, egenintresse och 

personliga sociala egenskaper. Därtill visade studiens resultat att individens ideologiska 

position och socioekonomiska ställning är faktorer som kan förklara individens inställning. 

Dessutom ville de även belysa vikten av makrosociologiska faktorers inverkan på 

allmänhetens inställning gentemot välfärdstjänsten (Blomberg & Kroll 1999, ss. 319-333) 

 

Blomberg och Kroll analyserade hur kommunernas ekonomiska ställning och beskattning 

påverkade samhällets stöd för välfärdstjänster. Studien visade att sämre ekonomi och högre 

beskattning överlag sänkte allmänhetens stöd för välfärdstjänster. Dock förblev stödet för 

socialomsorgen och hälsovården högre jämfört med andra tjänster. Utöver ekonomiska 

faktorer diskuterar Blomberg och Kroll att samhällsnormer och klasstrukturer har en 

påverkande roll i utformningen av individers attityder. Emellertid visade studien även på 

hur allmänna riktlinjer av välfärdsservice tillsammans med samhällets ideologiska och 

politiska inställning är faktorer som kan ha en stark inverkan på allmänhetens attityder 

(Blomberg & Kroll 1999, ss. 319-333). 

 

Vidare lyfter Theresa Larsen (2000) vilka aspekter som är avgörande för hur attraktivt ett 

arbetet inom välfärdssektorn betraktas. Larsens studie visade att god arbetsmiljö, hög lön 

och karriärmöjligheter är avgörande faktorer. Samtidigt är även arbetsuppgifternas 

utformning och arbetets meningsfullhet viktiga aspekter för arbetsgivarens möjlighet att 

rekrytera och behålla personal (Larsen 2000, ss. 18, 87). Något som ytterligare kan förklara 

individers inställning mot arbete är genom olika förhållningssätt. Tomas Berglund (2001) 
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beskriver i sin avhandling fyra ”idealtypiska” förhållningssätt till arbete: den karriäristiska, 

den altruistiska, den individualistiska och den instrumentella attityden. Den karriäristiska 

attityden kännetecknas, likt namnet, av karriärmöjligheter och hög lön. Berglund betonar 

hur avancemang, hög lön och status således är viktiga aspekter som gör arbetet 

meningsfullt för individen. Den altruistiska attityden ser istället till arbetets nytta för andra 

och samhället. Nyttan blir således motivationen till arbetet. Den individualistiska attityden 

utgår från ett arbete som ger autonomi, flexibilitet och möjlighet att förverkliga det 

individen tror på. Således ser den individualistiska attityden att arbete är en arena för 

självförverkligande. Slutligen utgår den instrumentella attityden från att arbetet är ett sätt 

att erhålla de ekonomiska medlen till att försörja sig. I och med detta ser den instrumentella 

attityden att det centrala i livet ligger utanför arbetslivets sfär och istället i familj och fritid 

(Berglund 2001).  

 

2.2  Socialt arbete som status 

En annan faktor som kan påverka arbetarens intresse gentemot arbete är status. En 

organisations position definieras av vad arbetarna tror att allmänheten anser om 

organisationen, vilket i sin tur kan påverka arbetarnas engagemang gentemot sitt arbete 

(Liljegren 2008). Carmeli och Freund (2009) har genomfört en enkätundersökning med 

760 socialarbetare i Israel. Studiens fokus låg i hur socialarbetare upplever att utomstående 

ser på organisationen och hur åsikterna påverkar socialarbetarnas engagemang till arbetet. 

Studiens resultat visade att utomståendes upplevelser av en organisation har en påverkan 

på socialarbetare. När utomstående uppskattar och är positivt inställda mot en organisation 

så är socialarbetarnas arbetstillfredsställelse högre och de är mer engagerade i sitt arbete. 

Är däremot allmänhetens åsikt att organisationen har låg status kan det resultera i att 

socialarbetare till och med vill lämna sin tjänst (Ibid. ss. 237-247).  

 

Yrkesstatus bildas genom hur det pratas om arbetet som utförs. Lyckas en grupp övertala 

sin organisation att det arbetet de utför är betydelsefullt kommer det skapa bättre 

förutsättningar för ökad status, löneförhöjning och handlingsutrymme för gruppen. Det 

råder en hierarki på arbetsmarknaden där vissa arbeten har högre status än andra, 

detsamma gäller inom socialt arbete (Liljegren 2008). I en studie som är genomfört av 

Liljegren (2008) har både behandlingsgrupper och försörjningsstödsgrupper medverkat. 

Socionomer som jobbar med behandling ansåg att deras jobb var mycket tyngre än i 
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jämförelse med de socionomer som jobbar med försörjningsstöd. Vissa ansåg att man inte 

ens behövde vara en socionom för att kunna jobba med försörjningsstöd då allt de gör är att 

“skicka ut pengar”. I Liljegrens studie framkommer det att ordet pengar har en negativ 

klang och att som socionom behöva arbeta med pengar inte var önskvärt. Detta hade som 

resultat att arbete med försörjningsstöd ansågs ha en låg status.  

 

2.3 Allmänhetens och studenters åsikter om socialt arbete 

Craig Winston LeCroy och Erika L.Stinson (2004) genomförde en studie för att belysa 

allmänhetens åsikter kring socialt arbete. Deras studie, som genomförts i Amerika, visar ett 

relativt positivt resultat i allmänhetens åsikter om socialt arbete. Cirka 85% ansåg att 

socialt arbete gör en skillnad i deras land och cirka 73% ansåg att det behövs fler 

socialarbetare. Samtidigt ansåg 58 % att “Child protector” var en passande roll för en 

socialarbetare. Däremot framkommer även vissa negativa attityder, 18,8 % ansåg att socialt 

arbete utnyttjar regeringen och  35 % ansåg att en socialarbetare har rätten att frånta någon 

deras barn. Även om det ligger i en socionoms arbete att omplacera barn vid behov så ser 

LeCroy och Stinson det ändå som problematiskt. Eftersom det visar att allmänheten har en 

missledande uppfattning om hur det sociala arbetet är utformat (LeCroy &Stinson 2004, ss. 

169-173).  

 

Trots det positiva resultatet av  LeCroy och Stinsons (2004) studie så går media hårt på 

socialt arbete samtidigt som behovet av socialarbetare växer sig all starkare. Susan T. 

Dennison, Jay Poole och Basil Qaqish utförde en studie för att undersöka amerikanska 

universitetsstudenters uppfattning och åsikter om socialt arbete som profession. Studiens 

frågor berör studenternas kunskap om socialt arbete, intresset för arbetet inom den sociala 

professionen och studenternas intresse av utbildning inom socialt arbete. Studien påvisade 

att studenter, 21 och äldre, ansåg sig ha en bättre kunskap om vad det sociala arbetet och 

den sociala professionen innebar i jämförelse med studenterna som var 20 år och yngre. De 

äldre studenterna visade dessutom på ett större intresse av att både studera och arbeta inom 

socialt arbete. Att uppfatta sig själv som kunnig om den sociala professionen och ha ett 

intresse för socialt arbete var högre om studenten hade en familjemedlem eller en nära vän 

som arbetade inom social arbete. Alternativt om studenten själv hade arbetet inom något 

socialt område (Dennison, Poole & Qaqish 2007, ss. 350-360). Dock svarade alla studenter 

i studien att de hade en uppfattning att socialt arbete var lågavlönat, vilket författarna 
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diskuterar i samband till studenternas intresse för utbildning och arbete inom socialt arbete. 

Utifrån studiens resultat går det att se hur missförstånd och felaktig kunskap om den 

sociala professionen redan existerar hos unga vuxna. Därför lyfter författarna behovet av 

att socialarbetare måste erhålla en mer aktiv roll i att utbilda allmänheten för att främja en 

mer verklighetsbaserad och positiv bild av sin profession (Dennison, Poole & Qaqish 2007, 

ss. 350-360).   

 

I en studie genomfört av Matthew T. Theroit och Gayle A. Ladato (2006) undersöks 

amerikanska studenters attityder om risker som hot och våld inom socialt arbete. Studien 

omfattade tre grupper: studenter som studerar socialt arbete som huvudämne, studenter 

som går en kurs inom socialt arbete och studenter som studerar andra program. Studenterna 

blev tillfrågade att rangordna femton människobehandlande yrken, där de yrken 

studenterna ansåg var mest farliga hamnade högt upp på listan och de yrken som ansågs 

vara minst hotfulla hamnade långt ner. De två grupperna som studerar socialt arbete i olika 

grader placerade “social work” på plats sex.  Fortsättningsvis placerade studenter som 

huvudsakligen studerar socialt arbete “child welfare worker” på en fjärde plats, vilket är 

precis under poliser, övervakare och räddningsarbetare. Samma grupp placerade “Drug 

and alcohol counselors” på en femte plats. Vilket visar på att det finns en åsikt om att 

socialt arbete till en viss del är ett riskfyllt yrke (Theroit & Ladato 2006, ss. 403-423). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Utifrån tidigare forskning framgår det att attityder kring en attraktiv arbetsplats kan bero på 

många olika faktorer. Berglund (2001) beskriver att vilket förhållningssätt en individ har 

till arbete kommer påverka valet av arbetsplats. Sammanfattningsvis är lön, status och 

arbetsmiljö faktorer som påverkar viljan att välja en specifik arbetsplats. Tidigare 

forskning belyser även olika attityder och uppfattningar kring socialt arbete. Theroit och 

Ladato (2006) visar i sin studie att det finns en attityd kring att socialt arbete är ett yrke 

som medför vissa risker. Samtidigt påvisar Dennison, Poole och Qaqish (2007) studie att 

det finns en tanke hos studenterna att socialt arbete är ett lågbetalt arbete. Tidigare 

forskning har dock behandlat många internationella perspektiv. Socialt arbete innebär inte 

alltid likadant arbete i olika länder. Den tidigare forskningen bildar ett kunskapsläge som 

omfattar vilka faktorer som kan påverka utformningen av en attityd och vilka faktorer som 

kan vara avgörande i valet av arbete. Forskningen berör även ett internationellt perspektiv 
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av allmänhetens och studenters åsikter gentemot socialt arbete. Således täcker inte den 

tidigare forskningen svenska socionomstudenters attityder i relation till socialt arbete, 

vilket påvisar en kunskapslucka som denna studie kan bidra med att fylla.  

 

3. Teori 

I ett försök att förstå samspelet mellan individen och den sociala omgivningen är det 

viktigt att förstår hur interaktionen mellan individer fungerar, hur de kommunicerar och 

hur attityder påverkar uppträdandet. Socialpsykologiska teorier om attityder kan skapa en 

förståelse för både uppkomsten och utformningen av en individs attityd (Angelöw 2015, ss. 

199-200). Vi har därför valt att utgå från attitydteori för att bemöta studiens syfte och 

frågeställningar. Attitydteori har varit ett återkommande inslag i den tidigare forskningen 

och är ett fortsatt närvarande tema genom hela uppsatsen. Vidare har attitydteori varit en 

av utgångspunkterna i utformningen av enkätfrågorna. I kapitlen “Analys” och 

“diskussion” har attitydteori varit ett verktyg för att urskilja de attityder som 

socionomstudenterna besitter om socialtjänsten. Teorin har vidare använts för att granska 

inverkande faktorer samt analysera om det finns ett samband mellan studenternas attityd 

och hur de ser på socialtjänsten som potentiell arbetsplats. Teorikapitlet utgår från att 

definiera begreppet attityd och påvisa olika perspektiv kring attityder. Teorin kommer 

beröra hur en attityd uppstår och vilka faktorer som kan påverka utformningen. Vidare 

berörs även attitydens funktion för individen och hur en attityd kan inverka på beteende. 

Avslutningsvis berör kapitlet om hur attityder kan urskiljas och mätas.  

 

3.1 Attityder  

Studier av attityder är ett viktigt område inom socialpsykologin och det förekommer en 

mångfald av teorier som utgår från att förklara attityder och attitydförändringar. Alice H. 

Eagly och Shelly Chaiken (1993) definierar begreppet attityd som en psykologisk tendens 

som uttrycks genom en individs värdering av ett specifikt objekt med en nivå av gillande 

eller ogillande. Således grundas individens attityd på en utvärderad respons. En individs 

attityd uppstår först efter en utvärderad respons av ett specifikt objekt som utgår från en 

emotionell, kognitiv eller beteendebaserad utgångspunkt (Eagly & Chaiken 1993, ss. 1-2). 

Den emotionella kategorin är en känslokomponent som avser de känslor som individen 

hyser mot ett visst objekt. Den kognitiva kategoriseringen, en tanke- eller 

kunskapskomponent, behandlar de föreställningar och idéer som en individ har om ett 
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objekt. Vidare berör den beteendebaserade kategorin en handlingskomponent som syftar på 

individens benägenhet att agera på ett specifikt sätt i relation till objektet (Angelöw 2015, 

ss. 199-200). Således kan studenternas attityder grundas på en känsla eller en föreställning 

om socialtjänsten. Studenternas attityd kan också påverka deras benägenhet till på ett 

specifikt sätt i relation till socialtjänsten. En students utvärderade respons, oberoende om 

den är öppen eller dold, kan producera en psykologisk tendens där studenten reagera med 

en särskild respons när det sker en kontakt med det specifika objektet, socialtjänsten. Om 

tendensen till responsen är etablerat har studenten utformat en attityd till objektet. När 

attityden har utformats sker en mental representation som lagras i studentens minne, vilket 

senare kan aktiveras vid kontakt med socialtjänsten eller andra faktorer som är relaterat till 

myndigheten (Eagly & Chaiken 1993, ss. 1-2).  

 

Definitionen av attityder som en process där ett objekt stimulerar en utvärderad respons 

kompletteras med definitionen där attityd betraktas som en inlärd komponent. Donald 

Cambell (1963) förespråkade attityder som en förvärvad beteendemässig disposition, vilket 

är ett inlärt tillstånd som skapar en ökad benägenhet till ett visst beteende (Cambell 1963 

se Eagly & Chaiken 1993, s.3). Vidare föreslog McGuire (1985) att en del attityder 

grundas i biologiska faktorer, som exempelvis kön och ålder (Mcguire 1985 se Eagly & 

Chaiken 1993, s. 3). Således påvisar de olika definitionerna hur studenternas attityder kan 

grundas i en utvärderad respons, lika väl som det kan påverkas av inlärda- och biologiska 

komponenter (Eagly & Chaiken 1993, s. 3). 

 

3.2 Attityder som schema och funktion 

I socialpsykologin belyses ett perspektiv där attityder betraktas som en form av schema. 

Innebörden av scheman innefattar kognitiva strukturer samt organisering av tidigare 

erhållen kunskap och erfarenheter. Attityd som schema utgår därmed ifrån hantering och 

bearbetning av information för att sedan skapa en referensram. Enligt Daniel Katz (1960) 

är attityd scheman ett verktyg för att tolka samt förstå vardagliga händelser och omvärld. 

Vidare belyser Katz hur attityder som funktion skyddar individens självkänsla, stärker 

självförtroendet och försvarar mot kritik. Attityder har dessutom en funktion för att hjälpa 

individen att tillfredsställa sina behov. Genom den kunskap och erfarenhet som finns 

samlat inom attitydschemat kan studenterna anpassa sitt beteende för att maximera 

belöning och minimera straff i den aktuella miljön och på så sätt tillfredsställa sina mål. 
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Attityder uppfyller även ett syfte som tillåter studenterna att uttrycka sina personliga 

värderingar och självbild (Katz 1960 se Eagly & Chaiken 1993, ss. 18-21). 

 

3.3 Attityders inverkan på beteenden 

Definitionen av attityd som en utvärderad respons på ett objekt kan skapa en föreställning 

om att individers attityder har en positiv korrelation mellan den utvärderade responsen och 

det relaterade beteendet. Exempelvis att studenter som besitter en positiv attityd om 

socialtjänsten borde engagera sig i ett beteende som närmar sig, stödjer eller förbättrar 

attitydobjektet. Samtidigt som studenter som har besitter en negativ attityd om 

myndigheten borde engagera sig i ett beteende som tar avstånd, motsätter eller hindrar 

socialtjänsten. Detta kan skapa en missvisande bild eftersom det är osannolikt att det kan 

existera en hög korrelation mellan attityder och beteenden. Eftersom varken attityder eller 

beteende kan bedömas med en perfekt validitet eller reliabilitet. Dock kan korrelationen 

mellan attityd och beteende ökas om den beteendemässiga mätningen är en 

sammanställning av ett flertal specifika beteenden, ett multi-agerande kriterium. Eftersom 

en mängd av beteenden kan grundas ur en specifik attityd. Till exempel om en student är 

positivt inställd gentemot socialtjänsten kan studenten söka arbete eller praktik inom 

socialtjänsten. Samtidigt som att förespråka socialtjänsten i olika sociala sammanhang. 

Således kan studenten uppvisa ett flertal beteenden som alla grundas ur en specifik attityd. 

Dock är det viktigt att belysa att attityd är en av flera variabler som är avgörande för hur en 

individ kommer att agera. Andra variabler som kan ha en inverkan på beteende kan bland 

annat vara ålder, kön, socioekonomisk ställning och normer (Eagly & Chaiken 1993, ss. 

155-162).  

 

Vidare argumenterar Fishbein och Ajzen (1975) för att attityder och beteenden måste vara 

kompatibel för att försäkra en stark relation och därmed även försäkra en starkare 

korrelation. De föreslog att varje enskilt beteende utgick från elementen agerande, ett 

specifikt objekt, kontext och tid. Till exempel att en student (agerande) diskuterar (specifikt 

objekt) sin åsikt (kontext) om socialtjänsten under lunchrasten (tid). Enligt den logiken 

utgår varje enskilt beteende från ett specifik agerande eller beteende, genomfört mot ett 

objekt, i en kontext, i en viss tid eller tillfälle. Modellen utgår därmed från specifika 

beteende kriterier av de fyra elementen. Alternativt kan beteende kriterierna vara mer 

generella om det sker en sammanställning av ett större omfång av berättigade exempel 
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inom en eller flera av de fyra elementen. Vilket innebär att de fyra elementen innefattar en 

rad av agerande, objekt och kontexter som infaller under en längre tid. Således kan 

beteende kriterierna både vara specifika och granska ett enskilt beteende, lika väl som 

generella och utgå från ett utökat innehåll av beteende kriterierna (Fishbein & Ajzen 1975 

se Eagly & Chaiken 1993, ss. 162-165).  

 

Attityder kan också definieras genom en eller ett par av de fyra elementen. Till exempel 

vid undersökning av individers attityder gentemot en person, en grupp, en idé eller en 

institution påvisar endast elementet av ett specifikt objekt. Attityder av denna typ påvisar 

således ingen specifik agerande, kontext eller tid, vilket innebär att undersökningar och 

analyser av attityder kan utgå från alla eller enstaka element beroende på vilken hur den 

granskade attityden är utformad (Eagly & Chaiken 1993, ss. 162-165).  

 

4. Metod och metodologiska övervägande 

I detta avsnitt presenteras uppsatsen metod samt enkätens utformning. Sedan redogörs 

urvalsprocessen och avgränsningar. Sedan läggs ett fokus på bortfall och databearbetning. 

Vidare diskuteras reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i förhållande till uppsatsen 

undersökning. Efteråt beskrivs hur uppsatsen databas- och artikelsökning har gått till. Även 

forskningsetiska övervägande introduceras under detta avsnitt. Kapitlet avslutas med den 

interna arbetsfördelningen. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Uppsatsens undersökningsmetod är kvantitativ, vilket innebär att den huvudsakligen utgå 

ifrån statistik då en kvantitativ metod bygger på frågor som kan få ett mätbart resultat 

(Trost 2011, s.18). En kvantitativ metod prövar teorier till skillnad från en kvalitativ som 

snarare är teorigenererande (Bryman 2018, ss. 61-62).  Vidare fokuserar kvantitativ 

forskning på ett beteende medan kvalitativ forskning ser till meningen bakom beteendet. 

Kvalitativ forskning kan till skillnad från kvantitativ skapa en djupare förståelse av ett 

fenomen hos det som undersöks. Däremot kan kvantitativ forskning uttala sig över en 

betydligt större grupp människor och i vissa fall ha ett generaliserande resultat som går att 

applicera på andra likvärdiga sammanhang, vilket är en fördel. En annan fördel med en 

kvantitativ studie är det är lättare att replikera. Det beror på då det ofta är forskaren själv 

som är det viktigaste redskapet i kvalitativ forskning (ibid. 484-488). En svårighet med 
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kvantitativ forskning är däremot att det är svårt som forskare att veta hur resultatet är 

kopplat till vardagliga kontexter (ibid 219). Det diskuteras i denna uppsats att vi inte med 

säkerhet kan säga om ett resultat beror på specifika bakomliggande faktorer.  

 

En elektronisk enkät har valts som uppsatsens undersökningsmetod. Valet av 

undersökningsmetod grundar sig i att elektroniska enkäter är ett mycket smidigt och 

kostnadseffektivt sätt att samla in datamaterial, eftersom distributionen är billig och att 

intervjuaren inte behöver registrera svaren separat. Vidare är det ett lättare sätt att komma i 

kontakt med en stor grupp människor (Trost 2011, s. 127). Denna studie syftar till att svara 

på vilka attityder som socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Kalmar har om 

socialtjänsten. Vi ser därför fördelar i att använda oss av en elektronisk enkät eftersom det 

är ett mer hanterbart sätt att nå ut till gruppen. Användandet av en enkät är även ett bra sätt 

att undvika variation hos intervjuaren. Frågorna i enkäten är fasta medan en intervjuare kan 

formulera frågan på lite olika sätt vid olika tillfällen (Bryman 2011, s. 229). En negativ 

aspekt av att göra en undersökning genom en elektronisk enkät är att det finns en risk för 

en låg svarsfrekvens (Trost 2007, ss. 133-135). För att motverka denna aspekt skickade vi 

ett par dagar efter vi hade släppt enkäten ut ett påminnelsemejl till alla. Vidare bad vi vår 

handledare att informera om vår enkät på Linnéuniversitetets studentsida. En annan 

begränsning med enkäter är att det inte finns någon möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

samt att antalet frågor i enkäten behöver begränsas då respondenten fortare tröttnar på 

frågor i en enkät än i en intervju (Bryman 2011, s. 229). Vidare ska forskaren ha i åtanke 

att människors tolkning spelar en viktig roll i en enkät (Hagevi & Viscovi 2016, s. 22). För 

att motverka detta har vi försökt att skapa enkla och konkreta frågor.  

 

4.2 Enkätens utformning 

Enkäten har tolv frågor med fasta svarsalternativ samt en öppen fråga, den består 

sammanlagt av tretton frågor. Vi har försökt begränsa enkätens frågor för att få en högre 

svarsfrekvens, eftersom som tidigare nämnts många frågor ofta innebär att respondenten 

fortare tröttnar på att svara på en enkät (Bryman 2011, s. 229). Fråga 1 och 2 i enkäten är 

bakgrundsfrågor om kön och ålder. Fråga 3 handlar om vilken årskurs den svarande går i. 

Fråga 4 och 5 handlar om i vilken grad studenterna har kunskap om Socialtjänsten och hur 

de har fått denna kunskap. Dessa frågor ställs för att sedan i resultatet analysera om deras 

kunskap har en påverkande effekt på deras attityder. Fråga 6 är en ordinal skalfråga för att 
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mäta studenternas attityder gentemot socialtjänsten. Denna fråga syftar således till att ta 

reda på hur deras kunskapskomponent uttrycker sig i förhållande till socialtjänsten.  

 

Syftet med fråga 7 är att få en fördjupad kunskap om vilka attityder som finns kring 

socialtjänsten. Frågans uppbyggnad har sin utgångspunkt i LeCroy och Stinsons (2004) 

forskning om allmänhetens attityder kring sociala arbetare. Deras enkät bygger i sin tur på 

enkätundersökning genomfört av Condie, Hanson, Lang, Mose och Kane (1987) med 

samma tema. Vidare bygger fråga 7 även på uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Det är 

således främst studenternas kunskapskomponter som kommer undersökas i denna uppsats. 

Inspiration för fråga 8 har varit artiklarna skrivna av Dennison, Poole och Qaqish (2007) 

samt Theroit och Ladato (2006) där de undersöker studenter attityder kring socialt arbete. 

Deras undersökning berör perspektiv som lön och risker. Det är huvudsakligen fråga 6-8 

som är enkätens attitydfrågor. Fråga 9 och 10 har sin grund i uppsatsen tidigare forskning. 

Begrepp som lön, status. arbetsmiljö, möjlighet att hjälpa och möjlighet till flexibilitet 

utgår från Berglund (2001) studie där han talar om fyra idealtyper till arbete. Dessa fyra 

typer påverkar hur man väljer ett arbete. Fråga 11-12 återkopplar till uppsatsen 

frågeställningar och undersöker studenternas inställning mot arbete inom socialtjänsten. 

Det är i denna del av enkäten där studenternas handlingskomponent, enligt uppsatsens 

teoretiska ansats, kommer undersökas. Fråga 13 är en öppen fråga vars uppgift är att 

undersöka vad vilka faktorer som avgör att socionomstudenter inte vill arbeta på 

socialtjänsten. 

 

Enkäten syftar till att fånga socionomstudenters attityder kring socialtjänsten för att sedan 

granska om det påverkar deras vilja att arbeta på socialtjänsten efter avslutade studier. I 

enkäten sker det därav en mätning av attityder genom programmet SPSS. Avsikten med 

mätning är att tilldela nummer till objekt så att de egenskaper hos de siffror som tilldelas 

reflekterar objektets relationer till varandra på attributet som mäts. Mätningen av attityder 

sker vidare genom att applicera åsikter på en skala där deltagaren sedan får tycka till. På så 

sätt kommer mätningen av attityder ske via en ordinal skala i denna uppsats. Den ordinala 

skalan bidrar med att belysa vilka attityder som finns och hjälpa till att sortera dem. Det 

går genom denna skala att avgöra vilka som är mer positiv eller negativ inställda mot 

socialtjänsten (Himmelfar 1993, ss. 23-25).  
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4.3 Avgränsningar och urvalsprocess 

För att få en genomförbar undersökning har uppsatsen vissa avgränsningar. Fokusen i 

denna undersökning ligger på studenters upplevelser. Undersökningen granskar således 

inte människor som redan arbetar som socialsekreterare eller som är klara med 

socionomutbildningen. Urvalsprocessen i denna uppsats utgår från att en enkät skickats ut 

till dem som studerar på socionomprogrammet i årskurs 1-3 på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Uppsatsen har således ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 2011, s. 179). 

Avgränsningar till Kalmar sker för att få ett mer hanterbart resultat för just denna uppsats. 

Vi är medvetna att på grund av att resultatet kommer läggas in i SPSS skulle ett större 

resultat vara mer hanterbart här än exempelvis vid intervjuer. Däremot såg vi ändå vissa 

svårigheter med att undersöka både Kalmar och Växjö. Dels med att erhålla kontakt och 

mejladresser till alla studenter. En annan svårighet är att Linnéuniversitet i Växjö tar in 

socionomstudenter två gånger per år. Den största anledningen är dock vår tidsram på grund 

av svårigheter i början av uppsatsen. Urvalet att undersöka studenter från olika årskurser är 

för att skapa en bredare bild att hur studenter upplever socialtjänsten.  

 

4.4 Tillvägagångssätt datainsamling, dataanalys och databearbetning. 

Enkäten skickades via studentmejl till de berörda studenter som studerar vid 

socionomprogrammet i Kalmar. För att få tillgång till mejladressen till studenterna 

kontaktades vår handledare som även är programansvarig för socionomprogrammet i 

Kalmar. Vidare kontaktades även Linnéuniversitetets IT-avdelning och en officiell begäran 

skickades för att få tillgång till adresserna. När vi hade fått tillgång till studenternas 

mejladress skickades enkäten ut.  

 

Dataanalys och databearbetning sker i denna uppsats som tidigare nämnt via programmet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), vilket är ett program för att föra en 

statistisk analys. Vidare finns det en uppdelning här som består av beskrivande statistik 

eller en univariat analys. Beskrivande statistik svarar på variabler av rent beskrivande 

karaktär, men en univariat analys innebär den beskrivande statistiken studiet av variationen 

hos en variabel. En univariat analys tittar även på andra egenskaper hos en variabel 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, ss. 39-40). Det finns fyra olika typer av variabler. 

Två kvalitativa och två kvantitativa. De kvalitativa är nominal och ordinal. Den största 
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skillnaden mellan dessa två variabler är att ordinal är variabler som går att rangordna men 

den går inte med nominala. De två kvantitativa variabler är kvot och intervall. Till skillnad 

från de kvalitativa kan dessa variabler mäta konkreta avstånd. Det som skiljer sig mellan 

kvot och intervall är att kvot har en absolut nollpunkt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010, s. 42). Denna uppsats utgår från huvudsakligen kvalitativa variabler däremot är fråga 

2 och fråga 3 kvantitativa variabler.  Enkätens frågor och svarsalternativ kodades i 

programmet SPSS. Sedan lades varje enskild svar med en variabel in i programmet SPSS. 

Efteråt genomfördes beskrivande statistiska tabeller om fråga 1-12. Vi undvek göra en 

tabell om fråga 13 i SPSS då denna är en öppen fråga och därför har för långa svar.  

 

Vidare har även univariata analyser gjorts i SPSS. Detta för att se om det finns samband i 

vårt resultat. Fråga 2 och 3 är kvantitativa variabler som utgår från en kvotskala (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 42). Fråga tre kommer granskas genom en korstabell med 

först fråga 4 och sedan fråga 5, som båda är nominala variabler. Innan vi kunde använda 

fråga 5 behövdes vi definiera multi-response set, vilket innebär att vi sammanställde så att 

alla svar kom med då detta var en flervalsfråga. Som tidigare nämnt är fråga 6-8 enkätens 

attitydfrågor. Således är det huvudsakligen dessa frågor som ska svara på uppsatsens 

frågeställningar. Dessa 3 frågor är ordinala variabler då deras svar kan rangordnas. Fråga 6 

lade vi i korstabell med chi-square tillsammans med fråga 11, detta för att se om 

studenternas attityder kring socialtjänsten påverkar deras vilja att sedan jobba där efter 

avslutande studier. Vidare korsade vi även fråga 6 med fråga 12 för att se om attityder har 

någon påverkning på om under vilka omständigheter socionomstudenter vill arbeta på 

socialtjänsten (Bryman 2018, ss. 421-427). 

 

Fråga 7 och 8 lades däremot i Cronbachs Alfa tabeller. Cronbachs Alfa mäter om olika 

delar av samma enkät har samma bakomliggande koncept. I detta fall om det finns några 

konstanta svar som utgår från samma attityd. Är Cronbachs alfa över 0.7 är värdet 

acceptabelt däremot är det att föredra att värdet är över 0.8 (Pallant 2013, s. 101), detta har 

gjorts då för att mäta Cronbachs alfa måste alla frågor positiva eller alla frågor måste vara 

negativa (ibid. s. 104). Fråga 8 var uppbyggd av fyra negativa frågor och två positiva. 

Därav behövde påstående 8e och 8f vändas på. Därefter genomfördes ett T-test där 

medelvärdet i fråga 8 jämfördes med fråga 11. För att kunna göra detta T-test då fråga 8 

består av flera påstående behövdes dessa första läggas ihop till en enskild variabel. Fråga 9 
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och 10 är nominala variabler och då dessa är flervalsfrågor behövdes de precis som fråga 5 

sammanställas så alla flervalssvar kom med. Variablerna placerades i en korstabell för att 

se vad socionomstudenter vill ha som framtida arbetsplats stämde överens med deras 

uppfattning om vad socialtjänsten kan erbjuda som framtida arbetsplats. När man gör 

sambandsanalyser i SPSS är Pearson Chi-Square signifikans en viktig faktor. Signifikans 

mäter om resultatet beror på ett samband som gör det möjligt att generalisera från ett urval 

till en population (Bryman 2018, ss. 421-427). I resultatet refereras det till R och sedan ett 

nummer. Numret står för vilken respondent som har sagt citat.  

 

4.5 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till de studenter som studerar termin 2, 4 och 6 på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Då Linnéuniversitet endast har intag en gång per år innebär detta att alla 

nuvarande studenter tog del av enkäten. Som det går att utläsa i tabell 1 blev 

svarsfrekvensen på enkäten runt 46 %.  

 

Tabell 1 

 Termin 2 Termin 4 Termin 6 Totalt 

Totalt utskickade 

enkäter 

78 68 61 207 

Inkomna svar 30 30 34 94 

Svarsfrekvens % 39 % 45 % 56 % 46 % 

Bortfall 48 38 27 113 

Bortfall % 61 % 55 % 44 % 54 % 

 

Tabell 1 visar vidare att den största svarsfrekvensen kom från de studenter som studerar 

termin 6, vilket kan bero på att dessa studenter själva skriver sina examensarbeten och 

därför i större utsträckning var mer benägna att svara på en enkät för någon annans 

examensarbete. De studenter som studerar termin 4 har precis genomfört sin B-uppsats och 

det kan vara så att även det gör att de är mer benägna att svara än de som exempelvis 

studerar termin 2 där examensarbete fortfarande känns avlägset. Som tidigare nämnt under 

kapitlet val av undersökningsmetod så finns det en risk att få låg svarsfrekvens vid en 

webbenkät (Trost 2007, ss.133-135). Således för att öka svarsfrekvensen skickades ett 
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påminnelsemejl (se bilaga) till de aktuella studenterna cirka fem dagar efter enkäten 

släpptes, eftersom svarsfrekvensen ökade från 68 till 87 personer på mindre än en dag efter 

vi skickade ut vårt påminnelsemejl kan vi se att detta hade en gynnande effekt.  

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Tre saker som har stor betydelse i en undersökning är validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet innebär relevansen av de insamlade data för det givna 

problemet samt mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mäta i 

undersökningen. Citat är exempelvis ett sätt att öka en undersöknings validitet då läsaren 

själv kan tolka materialet. Validitet är viktigt både när undersökningen utformas men också 

när någon annans utredning bedöms (Lundström 2008, ss. 124-125). Enkätens frågor 

kommer vara uppsatsen mätinstrument, vilket kommer grunda sig i vår teoretiska 

utgångspunkt attitydmätning, mer specifikt kommer det utgå från en ordinal skala 

(Himmelfarb 1993, s. 68). 

 

Reliabilitet definieras som tillförlitligheten vid en mätning, det vill säga om studien visar 

samma resultat oberoende av vem som utför den (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, 

s. 104). Dock betyder inte hög reliabilitet nödvändigtvis hög validitet och tvärtom. 

Reliabilitet kan indelas i olika typer. Varav en av huvudtyperna är stabilitet. Stabilitet 

innebär hur stabil undersökningsmetoden är över en längre tid. Resultatet av stabilitet är 

olika beroende på om stabila eller växlande förhållande mäts. Studeras fasta förhållande 

och existerar det en stabil undersökningsmetod ska resultaten ha stor samstämning. Är det 

som mäts däremot ett samhällsförhållande som förändras över en tid kommer resultatet blir 

annorlunda (Grønmo 2006, ss. 222). 

 

Med en stabil undersökningsmetod kan resultatskillnader vara en spegling av de 

förändringar som har skett i samhället. Sker undersökningen med en ostabil metod kan 

däremot ett avvikande resultat istället bero på undersökningens uppläggning. Även hög 

stabilitet är viktigt när något endast ska undersökas vid ett tillfälle, så att en ostabil 

undersökningsmetod inte påverkar resultatet (Grønmo 2006, ss. 222). Reliabiliteten i denna 

undersökning grundar sig i att enkäten har utformats med fasta svarsalternativ. Således 

bidrar detta med att andra forskare utan svårigheter kan återskapa undersökningen. Vid 

varje undersökning som innefattar människor spelar individens tolkning en viktig roll. 
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Både forskare och svarande kan misstolka frågor samt svar, vilket kan påverka resultatet 

(Hagevi & Viscovi 2016, ss. 22). Vilket kan ha en inverkande effekt på denna studiens 

reliabilitet. Däremot är den risken relativt liten jämfört med andra metoder, såsom 

intervjuer då en enkät har fast frågor medan en intervjuare kan omformulera sig (Bryman 

2016, ss. 222). 

 

Generaliserbarhet innebär möjligheten att dra en slutsats om många människor genom att 

studerar några få. I uppsatsen har ett begränsat antal enkäter bearbetats och analyserats. En 

bild av studenters åsikter ges men det är viktigt att hålla i åtanke att det finns 

begränsningar. Exempelvis kommer uppsatsen enbart tillhandahålla studenter från ett 

universitet då studiens urvalsgrupp inte är slumpmässigt utvald, vilket innebär att den inte 

är representativ för andra grupper eller kontexter (Bryman 2011, ss. 169).  

 

4.7 Artikel- och databassökning 

Vetenskapliga publikationer har eftersökt via databaser som är kopplade till 

Linnéuniversitetets ämnesguide för socialt arbete och socialpsykologi. Databaserna som 

har använts är “DiVa” (Digitala vetenskapliga arkivet’), “LIBRIS”, “Social Services 

Abstracts”, “Social Science Premium Collection” och “Swepub”.  

 

Sökord som använts är “socionomstudenter”, “socialtjänsten”, “attityder”, “åsikter”, 

“arbetsplats”, “studenter”, “socialt arbete”, “framtida”, “arbeta”. Samt “social work”, 

“social work students”, “social services”, “social care services”, attitudes*, opinions*, 

perception*. Sökorden har använts utifrån olika böjningar och även olika kombinationer 

med varandra för att maximera sökresultatet.  

 

4.8 Forskningsetiska övervägande 

All forskning som bedrivs ska ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna som 

bygger på fyra huvudkrav (Petersson 1994, ss. 144-145). Första principen är 

informationskravet vilket innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i 

undersökningen och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Nästa princip är 

samtyckeskravet vilket innebär att de som är med i studien har gett samtycke till deras 

medverkan och att de kan dra tillbaka sin medverkan under studiens gång. Det tredje 

kravet handlar om konfidentialitet och innebär att i största möjliga utsträckning ska 
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information om deltagaren vara konfidentiell. Uppgifter om den enskilde ska även förvaras 

på så sätt att inga utomstående kan ta del av dem. Det sista kravet är nyttjandekravet. 

Vilket innebär att information om deltagande endast får användas i det forskningssyfte som 

har fastslagits (Stafström 2017, ss. 7-14).  

 

Information om studiens syfte beskrivs i enkäten som skickades ut till studenterna. Vidare 

framförde vi även hur hanteringen av svaren skulle ske. Medverkan i denna undersökning 

har varit frivilligt och deltagarna anonyma. En etisk aspekt som bör belysas är att vi själva 

är studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar. En majoritet av de som svarade på enkäten 

var klasskamraterna eller kompisar till oss. Respondenterna var anonyma men eftersom 

manliga studenter var en liten grupp kunde vi utifrån information om termin och ålder få 

en hint om vem det skulle kunna vara. Det gick aldrig med säkerhet att veta vem studenten 

var men på grund av vår relation till de övriga studenterna är det viktigt att beakta. 

 

4.9 Intern arbetsfördelning 

Denna uppsats bygger huvudsakligen på ett samarbete där varje del har bearbetats, 

diskuterats och resonerats kring tillsammans. Vidare har arbetsfördelningen sett ut på 

följande sätt. Linnea har utformat inledningen och Emmi problembakgrunden som sedan 

mynnade ut i ett syfte och frågeställning som togs fram gemensamt. Kapitlet tidigare 

forskning har även tagits fram tillsammans. Detsamma gäller artikelsökning inför tidigare 

forskning. Linnea har sedan formulerat kapitlet teori. Emmi har huvudsakligen skrivit 

delen metod och metodologiska övervägande. Enkäten har utformats tillsammans och 

gemensamt skapades formuläret som skickades ut. Uppsatsen resultat, analys och 

diskussion har även utvecklats gemensamt. Uppsatsen alla delar har arbetats igenom med 

reflektioner, korrekturläsning och utformning av båda uppsatsförfattare.  

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätsvaren. Kapitlet utgår från fem olika delar. 

Den första delen behandlar grundläggande information om undersökningsgruppen. Den 

andra delen utgår från hur studenterna graderar sin kunskap om socialtjänsten och vilka 

källor som har legat till grund för kunskapen. Den tredje delen utgår från studenternas 

attityd gentemot socialtjänsten och den fjärde delen kommer behandla olika arbetsfaktorer. 

Den femte delen redovisar studenternas vilja att arbeta inom socialtjänsten efter avslutade 
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studier. Resultatet syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar om vilka attityder 

studenterna har gentemot socialtjänsten och hur dessa attityder påverkar studenters 

inställning mot socialtjänsten som framtida arbetsplats.  

 

5.1 Information om undersökningsgruppen 

Studien omfattade 94 socionomstudenter som studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Sammanlagt deltog 79 kvinnor, 14 män och en individ som definierar sig som annat. I 

procent blir det 84 % kvinnor, 14,9 % män och 1,1 % annat. Bland studenterna fanns det 

ett åldersspann mellan -20 år och upp till 45 år. De tre mest förekommande 

åldersgrupperna var, 21-25 (60,6 %), 26-30 (14,9%) och 31-35 (13,8 %). Vidare blev 

fördelningen mellan studenter per termin jämn och i studien deltog 30 studenter vardera 

från termin 2 och 4, samt 34 studenter från termin 6.  

 

5.2  Studenternas uppskattade kunskap om socialtjänsten  

 I fråga 4, skulle studenterna uppskatta sin kunskap om socialtjänstens arbete och 4,3 % 

ansåg sig besitta kunskap i mycket hög grad och 25,5 % ansåg sig besitta kunskap i hög 

grad. Den största delen av undersökningsgruppen, 63.8 %, graderade sin kunskap utifrån 

en medelmåttig grad. Vidare graderade 6,4 % sin kunskap utifrån en låg grad. Sammanlagt 

ansåg 93,6 % besitta en medelmåttig eller en mer omfattande kunskap om socialtjänstens 

arbete. 

 

I fråga 5 skulle studenterna ange hur de hade erhållit sin kunskap om socialtjänsten. Frågan 

utgick från att studenterna kunde välja flera av alternativen och det fanns även ett annat 

alternativ där studenten kunde skriva ett eget svar.  

Tabell 2 

Hur har du fått din kunskap om 

socialtjänsten? 

Antal 

respondenter 

Procent 

Genom socionomutbildningen 81 86,2 % 

Genom familj, släkt och vänner 35 37,2 % 

Genom radio, tv eller annan media 28 29,8 % 

Genom arbete på socialtjänsten 24 25,5 % 

Genom kontakt med socialtjänsten som 

anhörig, närstående eller klient 

16 17,0 % 



 

 

 

 

 

 

21 

 

Annat 12 12,8 % 

 

Som det framkommer i tabell 2 är socionomutbildningen studenternas främsta 

kunskapskälla om socialtjänsten. Därefter uppgavs familj, släkt och vänner samt olika 

former av media. Runt en fjärdedel av studenterna uppgav att deras kunskap grundades i 

att de har arbetat inom socialtjänsten och en liten grupp av studenterna hade även fått 

kunskap genom kontakt som anhörig, närstående eller klient. Vidare bidrog tolv studenter 

med ett eget svar. Flera studenter angav den verksamhetsförlagda utbildningen som en 

källa till deras kunskap (R: 2-4 och 26). Vidare lyfte tre studenter att deras arbete har 

samverkat med socialtjänsten och på detta sätt fått en inblick och kunskap om myndigheten 

(R: 7, 19 och 25). Dessutom uppgav tre studenter att deras kunskap om socialtjänsten 

grundades genom olika former av utbildning som exempelvis litteratur och 

efterforskningar (R: 31, 68 samt 77). Även politiskt engagemang och godmanskap lyftes 

som kunskapskällor (R: 60 och 90).  

 

Studenternas uppfattade kunskap jämfördes i en korstabell tillsammans med termin. 

Resultatet visade att majoriteten av studenterna från varje termin främst graderade sin 

kunskap utifrån en medelmåttig grad. Dock ökar antalet studenter som graderar sin 

kunskap genom en hög eller en mycket hög grad under termin 4 och 6. Denna skillnad 

mellan terminer är dock inte statistiskt signifikant (χ2 = 10,942, df= 6, p=.090) Resultatet 

visade att socionomprogrammet har haft en jämn inverkan under alla tre årskurser. Dock 

fanns det några fler studenter inom termin 4 och 6 som hade en högre kunskap i samband 

med arbete inom socialtjänsten. 

 

5.3 Socionomstudenternas attityd samt uppfattning av socialtjänsten och dess arbete 

I fråga 6 undersöktes studenternas attityder av socialtjänsten genom en ordinal skalfråga i 5 

steg, från 1: mycket dåligt till 5: mycket bra. Endast en respondent uppgav en mycket dålig 

bild av socialtjänsten. Mellan svarsalternativ 3 till 5 återfinns 88.4 % av respondenterna. 

Den centrerade spridningen visar att studenterna besitter en bra eller en väldigt bra attityd 

gentemot socialtjänsten.  

 

Vidare, i fråga 7, undersöktes studenternas attityder genom sex olika påståenden om 

socialtjänstens arbete.  
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Tabell 3 

Påstående  Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Socialtjänsten bedriver ett viktigt 

arbete % 

89,4 % 10,6 % 0 % 0 % 0 % 

Antal respondenter 84 10 0 0 0 

Socialtjänsten arbete är legitimt 

och rättssäkert % 

23,4 % 62,8 % 7,4 % 0 % 6,4 % 

Antal respondenter 22 59 7 0 6 

Socialtjänsten är en viktigt 

organisation för att hantera 

sociala problem i samhället % 

76,6 % 21,3 % 2,1 % 0 % 0% 

Antal respondenter 72 20 2 0 0 

Socialtjänstens arbete hjälper 

individer och familjer i behov % 

52,1 % 46,8 % 1,1 % 0 % 0% 

Antal respondenter 49 44 1 0 0 

Socialtjänsten är uppskattad 

bland allmänheten % 

1,1 % 40,4 % 31,9 % 17,0 % 9,6% 

Antal respondenter 1 38 30 16 9 

Socialtjänstens resurser är 

tillgängliga för alla 

samhällsmedlemmar % 

14,9 % 44,7 % 23,4 % 7,4 % 9,6% 

Antal respondenter 14 42 22 7 9 

 

Som tabellen visar ansåg en majoritet av undersökningsgruppen att socialtjänsten bedriver 

ett viktigt arbete som både är rättssäkert och legitimt. Studenterna betraktar socialtjänsten 

som en viktig komponent för att hantera sociala problem och för att hjälpa individer i 

behov. Dock visade resultatet att 46 studenter har uppfattningen att socialtjänsten inte är 

uppskattad bland allmänheten. Vidare fanns det skilda attityder kring tillgängligheten av 

socialtjänstens resurser. Ungefär en tredjedel ansåg att inte alla samhällsmedlemmar har 

tillgång till dessa resurser samtidigt som 56 studenter ansåg det motsatta.   

 

En Cronbachs-alfa mätning har genomförts om påståendena inom fråga 7. Resultatet visar 

på att Cronbachs alf-värdet är 0.656, vilket innebär att det inte går att med säkerhet 
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konstatera att studenternas svar på dessa påståenden bygger på samma bakomliggande 

koncept. Därför kan dessa påståenden inte läggas ihop till en egen variabel. 

 

I fråga 8 undersöktes studenternas attityder genom påståenden om arbetssituationen inom 

socialtjänsten. 

Tabell 4  

Påstående Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Vet ej 

Det är stressigt att arbeta på 

socialtjänsten och 

arbetsbelastningen är hög % 

58,5 % 39,4 % 1,1 % 0 % 1,1 % 

Antal respondenter 55 37 1 0 1 

Arbete på socialtjänsten medför 

en risk för psykisk ohälsa % 

38,3 % 52,1 % 5,3 % 0 % 4,3 % 

Antal respondenter 36 49 5 0 4 

Arbete inom socialtjänsten leda 

till utbrändhet  % 

50,0 % 41,5 % 7,4 % 0 % 1,1 % 

Antal respondenter 47 39 7 0 1 

Det är riskfylld att arbete på 

socialtjänsten (Exempelvis hot 

och våld) % 

21,3 % 57,4 % 10,6 % 2,1 % 8,5 % 

Antal respondenter 20 54 10 2 8 

Det är givande att arbete på 

socialtjänsten % 

55,3 % 40,4 % 1,1 % 0 % 3,2 % 

Antal respondenter 52 38 1 0 3 

Socialtjänstens arbete erbjuder 

konstans nya kunskaper % 

63,8 % 33,0 % 2,1 % 0 % 1,1 % 

Antal respondenter 60 31 2 0 1 

 

Som det framkommer i tabellen anser 92 studenter att det är stressigt och att det existerar 

en hög arbetsbelastning inom socialtjänsten. Studenterna anser samtidigt att ett arbete inom 

socialtjänsten medför en ökad risk för både psykisk ohälsa och utbrändhet. Resultatet 

visade även på en tydlig uppfattning om en ökad risk för hot och våld. Således anser 

majoriteten av undersökningsgruppen att arbete inom socialtjänsten medför ökade risker 



 

 

 

 

 

 

24 

 

men samtidigt uppger 90 studenter att de uppfattar arbetet som givande. Vidare ansåg 93 

studenter att arbetet medför ny kunskap.  

 

Cronbachs Alfa-mätning gjordes för fråga 8 och resultatet visade för 0.716.  Således går 

det att dra slutsatsen att studenternas svar på dessa påståenden bygger på samma 

bakomliggande koncept, vilket innebär att det går att sammanslå påståendena till en egen 

variabel. Denna variabel räknar sedan ut ett medelvärde för hur varje student har svarat på 

fråga 8. Medelvärdet kan variera mellan 6-24 där 6 innebär en mycket god attityd och 24 

innebär en mycket dålig attityd. Utifrån denna variabel utfördes ett T-test där medelvärdet 

jämfördes mellan de som svarade ja på fråga 11 och de som svarade nej. Testet visar att det 

inte finns en statistisk skillnad mellan de som har svarat ja (m=7,74) och de som har svarat 

nej (m=8,38, p=0,4). I sin helhet har både grupperna däremot en relativ positiv attityd 

oberoende på om studenterna svarade ja eller nej.  

 

5.4 Önskade arbetsfaktorer och uppfattningen av arbetsfaktorer inom socialtjänsten 

I fråga 9 undersöktes vilka faktorer som studenterna betraktade som viktiga för ett arbete. I 

frågan var det därför möjligt att välja flera av alternativen. Det som 94,7 % av studenterna 

rankade som allra viktigast var en bra arbetsmiljö. Därefter ansåg 89,4 % att möjligheten 

till att hjälpa människor var viktigt. Det tredje mest frekventa valda alternativ var lön, med 

70,2 %. Därefter rankades alternativen legitimitet, möjlighet att påverka sina arbetstider 

och status. Vidare i fråga 10 undersöktes vilka faktorer som studenterna trodde att ett 

arbete inom socialtjänsten kunde erbjuda. Resultatet visade att 95,7 % ansåg att 

socialtjänsten som arbetsplats främst kunde erbjuda möjligheten till att hjälpa. Samtidigt 

ansåg 40,4 % av studenterna att arbetet kunde erbjuda legitimitet. Därefter rankades 

alternativen lön, bra arbetsmiljö, möjlighet att påverka sina arbetstider och status. 

 

I tabell 5 undersöktes överensstämmelsen mellan studenternas önskade arbetsfaktorer och 

vad socialtjänsten kan erbjuda som arbetsplats i en korstabell.  

 

Tabell 5 

 Lön Legitimitet Möjlighet att 

hjälpa 

Bra arbetsmiljö Totalt 

Lön % 26,9 % 30,1 % 67,7% 17,2 % 69.9 % 
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Antal respondenter 25 28 63 16 65 

Legitimitet % 18,3 % 33,3 % 50,5 % 15,1 % 52,7 % 

Antal respondenter 17 31 47 14 49 

Möjlighet att hjälpa 

% 

31,2 % 38,7 % 86,0 % 23,7 % 89,2 % 

Antal respondenter 29 36 80 22 83 

Bra arbetsmiljö % 31,2 % 36,6 % 91,4 % 26,9 % 94,6 % 

Antal respondenter 29 34 85 25 88 

Totalt % 33,3 % 40,9 % 96,8 % 28,0 % 100,0 % 

Antal respondenter 31 38 90 26 93 

 

Tabellen presenterar de fyra alternativ som var mest valda, dessa är således lön, möjlighet 

att hjälpa, bra arbetsmiljö och legitimitet. 65 studenterna ansåg att lön var en viktig faktor 

för deras arbetsplats men endast 25 studenter ansåg att socialtjänsten kan erbjuda detta. 

Vidare ansåg 88 socionomstudenter att bra arbetsmiljö var viktig. Däremot ansåg en 

övervägande del av respondenterna att socialtjänsten kan erbjuda möjligheten till att hjälpa 

människor. Det visade på en stor överensstämmelse utifrån att 88 studenter ansåg att det 

var en viktig arbetsfaktor och 80 studenter ansåg att den möjligheten fanns inom 

socialtjänsten. Avslutningsvis ansåg 49 studenter att legitimitet är viktigt och 38 stycken 

tror att socialtjänsten kan erbjuda detta. 

 

5.5 Viljan att arbeta inom socialtjänsten  

I fråga 11 undersöktes vilja att arbeta inom socialtjänsten efter avslutade studier. 86,2 % av 

studenterna svarade ja och 13,8 % svarade nej.  

 

Vidare jämfördes studenternas attityd mot deras vilja att arbeta inom socialtjänsten efter 

avslutade studier i en korstabell (Tabell 6). 

 

Tabell 6 

Arbete på socialtjänsten efter avslutade studier →  

  

Uppfattning kring socialtjänsten 

Ja Nej Totalt 
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1: Mycket dåligt % 0 % 100 % 1,1 % 

 

Antal respondenter 0 1 1 

2 % 70 % 30 % 10,6 % 

Antal respondenter 7 3 10 

3 % 81,3 % 18, 8 % 51,1 % 

Antal respondenter 39 9 48 

4 % 100 % 0 %   33 % 

Antal respondenter 31 0 31 

5: Mycket bra % 100 % 0 % 100 % 

Antal respondenter 4 0 4 

Totalt % 86,2 % 13,8 % 100 % 

Antal respondenter 81 13 94 

  

Korstabellen visar att de som har en god bild av socialtjänsten är mer benägna att arbeta 

där efter avslutade studier. De 31 studenter som svarade en 4 på ordinalskalan var 100 % 

villiga att arbeta på socialtjänsten. Detta återfinns även hos de fyra studenterna som utgick 

från en mycket bra attityd. Student som har svarat en etta på skalan är däremot inte villig 

att arbeta på socialtjänsten. Chi-square visar att det finns ett starkt samband mellan den 

bild studenter har av socialtjänsten och deras villighet att arbeta inom myndigheten. (χ2 = 

15,017, df= 4, p=.005)  

 

I fråga 12 undersöktes det under vilka omständigheter studenterna ville arbeta inom 

socialtjänsten. Det fanns tre svarsalternativ samt en möjlighet till att skriva ett eget svar. 

Det vanligaste svaret, som valdes av 42 %, var att studenterna kunde tänka sig att arbeta 

inom socialtjänsten under en kortare period. Vidare svarade 29,6 % att de endast kunde 

tänka sig det som ett första arbete för att få arbetserfarenhet. Det var 18,5 % som kunde 

tänka sig att ha en livskarriär inom socialtjänsten. Därtill bidrog 9,9 % av respondenterna 

med ett eget alternativ. Vidare representerar citaten studenternas åsikt om 
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omständigheterna. En student angav ” Om arbetsmiljön är okej, om det till tillgång till bra 

handledning samt bra kollegor”( R: 25) och en annan student svarade ” Jag känner att jag 

behöver mer inblick i arbetet för att kunna bestämma mig”(R: 42). Vidare framförde en 

student ” Det får jag avgöra när jag har testat på arbetet”(R: 50). Därtill fanns det två 

studenter som betraktade arbete inom socialtjänsten som ett andrahandsalternativ och 

svarade ” Om jag tröttnar på äldreomsorgen”(R: 72) samt ” Om jag inte får något 

annat”(R: 60). Svaren visar att det både finns en osäkerhet om arbetet likaväl som det fanns 

ett ointresse hos vissa studenter. 

 

I fråga 13 skulle de 13,8 % som svarade nej på fråga 11 motivera sitt val. Det var tio 

personer som skrev ett svar i fråga 13, vilket innebär ett bortfall på tre personer. Svaren 

som inkom var av varierande karaktär och de som svarade nej kan delas in i två kategorier: 

de som svarade nej på grund av omständigheter som inte är relaterade till socialtjänsten 

och de som svarade nej på grund av omständigheter som är relaterade till socialtjänsten. 

Bland de som svarade nej på grund av orelaterade omständigheter svarade en student att 

”Jag har planer inom andra områden.”(R:34). Ytterligare två studenter motiverade andra 

arbetsplaner genom svaren: ”jag vill arbeta privat”(R:47) och ”Jag har sökt till 

masterprogrammet inom soc.arb. då mitt intresseområde ligger inom utvärdering”(R:6). 

Vidare fanns det två respondenter som inte hade ett intresse av socialtjänsten som 

arbetsområde och angav svaren: ”Inte intresserad av området”(R:46) och ”det är inte 

tilltalande därför jag hellre vill jobba behandlingsarbete och inte som exempelvis 

handläggare”(R:82).  

  

Bland de som svarade nej på grund av relaterade omständigheter svarade en student 

följande: 

 – Det är ingen arbetsplats som lockar då jag anser att det läggs mer fokus 

på organisationen i sig och agerar lagryttare mer än att sträva utåt mot 

klientarbetet och vara flexibel och se helheter hos klienter. Jag anser att 

för mycket resurser läggs på fel saker. Dessutom blir arbetarna placerade 

i fack med svårigheter att vara kreativa och utnyttja sitt eget 

handlingsutrymme. Istället styrs det av normer, kultur och diverse annat 

(R:9). 
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Den negativa synen på socialtjänstens arbete belyses ytterligare av en student som angav 

svaret “Har inte fått någon bra bild av arbetet, finns annat jag hellre vill jobba med.”(R:29). 

Vidare framkommer svar som berör uppfattningen av arbetsfaktorer inom socialtjänsten. 

En respondent anger att ”Ingångslönen/löneutvecklingen är för låg/svag”(R:21) samtidigt 

som en student svarar: ”Jag tror att jag skulle må väldigt dåligt tillslut”(R:61). Slutligen 

bidrog en student med svaret: 

  

– Känner inte att jag har tillräckligt med erfarenheter, känns som ett tufft 

jobb att börja med och behöver nog lite andra erfarenheter först eftersom jag 

inte har någon vidare kunskap om yrket eller varit i kontakt med socialtjänst 

tidigare (praktik, jobb etc.) (R:22). 

 

 

6. Analys  

I detta kapitel analyseras resultatet med hjälp av de valda teoretiska utgångspunkterna samt 

kopplas till delar av den tidigare forskningen i kapitel 2. Kapitlet är uppdelat i tre delar. 

Den första delen behandlar studenternas attityd gentemot socialtjänsten. Den andra delen 

utgår från studenternas kunskap och kunskapskällorna som inverkar på attityderna. Den 

tredje delen behandlar relationen mellan studenternas attityd och deras vilja att arbeta inom 

socialtjänsten.  

  

6.1 Studenternas attityd gentemot socialtjänsten  

Resultatet visade att en klar majoritet av socionomstudenterna har en positiv eller en 

mycket positiv attityd gentemot socialtjänsten. Studenternas positiva attityd kan tolkas på 

olika vis. En students attityd kan vara en inlärd komponent. Att studenten har intagit den 

attityd eller det synsätt som existerade hos den som förmedlade kunskapen om 

socialtjänsten. Således kan en students attityd tolkas som en förvärvad beteendemässig 

disposition, ett inlärt tillstånd som skapar en ökad benägenhet till ett visst beteende (Eagly, 

Chaiken 1993, s. 3). Vidare kan en students attityd vara resultatet av en utvärderad respons. 

Inlärningen innebär att en student har ställts emot ett objekt, till exempel i en direkt kontakt 

med socialtjänsten, en artikel eller en berättelse om socialtjänsten. Studenten reagerar på 

objektet genom en utvärderad respons som antingen utgår från en emotionell, kognitiv eller 

beteendebaserad utgångspunkt (Eagly & Chaiken 1993, ss. 1-2). 
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Den emotionella utgångspunkten är en känslokomponent som avser de känslor som 

individen hyser mot ett visst objekt. Det är mycket möjligt att studenternas attityd kan vara 

uppbyggd utifrån en känslokomponent men det går inte att säkerställa genom denna studie. 

Enkätfrågorna är inte utformade så att studenternas känslor omfattas. Dock bemöter 

studien studenternas kognitiva kategorisering. Den kognitiva kategoriseringen utgår från en 

tanke- eller kunskapskomponent och behandlar de föreställningar och idéer en individ 

besitter. I fråga 7-8 undersöks flera aspekter av studenternas föreställningar och idéer om 

socialtjänsten för att kartlägga existerande attityder (Eagly & Chaiken 1993, ss. 1-2). Den 

beteendebaserade utgångspunkten behandlas i nästa avsnitt.  

 

6.2 Kunskap och kunskapskällans inverkan på studenternas attityd  

För att förstå studenternas attityder är det viktigt att beakta deras kunskap och aktuella 

kunskapskällor. Resultatet visade att studenterna graderade sin kunskap om socialtjänsten 

relativt högt och att socionomutbildningen var den främsta kunskapskällan. Studenternas 

tidigare erhållna kunskaper och erfarenheter utgör kognitiva strukturer och bildar ett 

attitydschema. Inom attitydschemat skapar den tidigare kunskapen en referensram som 

används för att tolka, hantera och bearbeta ny information. Således har kunskaper som 

studenterna har erhållit om socialtjänsten en avgörande roll (Eagly & Chaiken 1993, ss. 18-

21).  Den kunskap som studenterna erbjuds genom socionomutbildningen har därmed en 

inverkande effekt på hur studenterna ställer sig gentemot socialtjänsten samt hur de 

kommer att hantera framtida information om myndigheten. 

 

Vidare visar tidigare forskning att äldre studenter som hade studerat en längre period 

graderade sin kunskap om det sociala arbetet högre än de yngre studenterna som hade 

studerat kortare. Samtidigt ansåg studenter besitta en högre kunskap om socialt arbete om 

de hade en närstående som arbetar inom socialt arbete. Alternativt om studenten själv hade 

arbetat inom ett socialt område (Dennison, Poole & Qaqish 2007, ss. 350-360). Detta går 

att relatera till studiens resultat eftersom det finns en liten ökning av studenternas 

uppfattade kunskap per termin. Dock är skillnaden minimal, vilket kan grunda sig på att 

studenternas främsta kunskapskälla är socionomutbildningen. Eftersom utbildningen 

erbjuder en likvärdig kunskap till alla studenter då den utgår från en förbestämd 

utbildningsplan. 



 

 

 

 

 

 

30 

 

  

6.3 Studenternas attityd i relation till deras vilja att arbeta inom socialtjänsten  

Enligt studiens resultat så existerar det ett starkt samband mellan de positiva attityderna 

och studenternas vilja att arbeta inom socialtjänsten efter avslutade studier. Sambandet 

mellan studenternas attityd och vilja kan betraktas genom en beteendebaserad 

utgångspunkt. Den beteendebaserade kategorin behandlar en handlingskomponent som 

syftar på individens benägenhet att agera på ett specifikt sätt i relation till objektet 

(Angelöw 2015, ss. 199-200). I denna situation tar det sig i uttryck genom att studenternas 

positiva attityd märkbart ökar deras benägenhet att arbeta inom socialtjänsten.  

 

I undersökningen av t-testet mellan studenternas attityd och deras vilja att arbeta inom 

socialtjänsten visade resultatet att de studenter som svarade ja på fråga 11 hade ett lägre 

medelvärde i förhållande till attityden. Det lägre medelvärdet påvisar en mer positiv attityd 

gentemot socialtjänsten. Således var medelvärdet för de studenter som inte ville arbeta 

inom socialtjänsten lite högre. Även om det existerade en skillnad mellan grupperna visade 

medelvärdet att alla studenter bar på en positiv attityd oberoende av deras vilja att arbeta 

inom socialtjänsten. Dock var testets signifikans låg och det går därmed inte med säkerhet 

att utgå från att resultatet bygger på ett samband. Således måste de studenter som angav en 

ovilja att arbeta inom socialtjänsten påverkas av fler faktorer än endast attityd.  

 

Vidare kan studenternas vilja att arbeta inom socialtjänsten och under vilka omständigheter 

diskuteras utifrån önskade och tillgängliga arbetsfaktorer. De arbetsfaktorer som 

studenterna främst eftertraktade var bra arbetsmiljö, möjligheten till att hjälpa, lön och 

legitimitet. De önskade arbetsfaktorerna överensstämde relativt bra med uppfattningen om 

vad socialtjänsten kan erbjuda som arbetsplats. Det alternativet som överensstämde bäst 

var möjligheten till att hjälpa. Studenternas viljan att kunna hjälpa kan förstås genom en av 

Berglunds (2001) fyra ”idealtypiska” förhållningssätt till arbete, den altruistiska attityden, 

detta förhållningssätt har sin grund i att hjälpa andra och samhället, vilket gör arbetet 

meningsfullt. Arbetets nytta för andra är alltså den grundläggande motivationen för 

studenternas vilja att arbete inom socialtjänsten. Att arbetets meningsfullhet är en viktig 

faktor vid val av arbetsplats bekräftas även av Larsen (2000). Fortsättningsvis belyser 

Larsen vikten av hög lön, karriärmöjligheter och god arbetsmiljö för att ett arbete ska 

betraktas som attraktivt (ibid ss. 18, 87).  Det överensstämmer med studenternas önskemål 
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då lön betraktas som en viktig arbetsfaktor. Dock påvisade resultatet att många studenter 

har uppfattningen att socialtjänsten inte alltid kan erbjuda en bra lön. 

 

Resultatet påvisade även att många studenter har farhågor inför arbetsmiljön inom 

socialtjänsten. Majoriteten av studenterna betraktade arbetet som stressigt och att det 

existerade en hög arbetsbelastning. Samtidigt fanns det en föreställning om att det sociala 

arbetet medför en ökad risk för psykisk ohälsa och utbrändhet. Flera av de studenter som 

angav en ovilja till att arbeta inom socialtjänsten argumenterade för sitt val utifrån en 

negativ inställning mot arbetsmiljön. Några studenter tror att de skulle må psykiskt dåligt 

om de arbetade på en sådan arbetsplats. Tidigare forskning uppmärksammar även status 

som en avgörande faktor i valet av arbete (Carmeli & Freund 2009, ss. 237-247). Dock var 

status en arbetsfaktor som enbart ett fåtal av studenterna angav som viktig.  

 

För att vidare förstå sambandet mellan studenternas attityd och villighet att agera går 

studenternas val att koppla till ett multi-agerande kriterium. Kriteriet innebär att en specifik 

attityd kan komma till uttryck genom flera olika beteenden (Eagly, Chaiken 1993, ss. 155-

162). Således går det att applicera eftersom en klar majoritet av studenterna besitter en 

positiv attityd men det påvisas genom olika val av beteende. Detta blir tydligt i resultatet 

under vilka omständigheter som studenterna vill arbeta inom socialtjänsten.  

 

Avslutningsvis går det betrakta studiens resultat utifrån Fishbein och Ajzens (1975) 

modell. Modellen utgår ifrån att varje enskilt beteende består av de fyra elementen: ett 

agerande, ett specifikt objekt, en kontext och en tid. Alternativt kan beteende kriterierna 

vara mer generella om det sker en sammanställning av ett större omfång av exempel inom 

en eller flera av de fyra elementen (Eagly & Chaiken 1993, ss. 162-165). Vårt resultat 

utgår främst från de generella beteendekriterierna eftersom studien granskar en rad olika 

ageranden samt objekt i relation till socialtjänsten och dess arbete. Samtidigt som resultatet 

utgår från flera olika kontexter och tidsramar. Dock utgår en del av resultatet endast från 

några av elementen. Till exempel resultatet av fråga 11 där tre element existerar utan att de 

beskrivs en specifik kontext. Således kan undersökningar och analyser av attityder utgå 

från alla eller enstaka element beroende på i vilken form attityden är utformad. 
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6.4 Sammanfattning av analysen  

I analysen var vårt syfte att svara på vilka attityder socionomstudenter har om 

socialtjänsten. Deras kunskap och önskade arbetsfaktorer använder vi i denna uppsats som 

en brygga mellan studenternas allmänna attityder och deras vilja att arbeta på socialtjänsten 

efter avslutade studier. Eftersom attityder är en sammanställning av flera idéer och 

föreställningar och inte enbart beror på konkreta föreställningar om socialtjänsten (Eagly & 

Chaiken 1993, ss. 155-162). 

 

En klar majoritet av undersökningsgruppen uppgav att de hade en positiv eller en mycket 

positiv attityd gentemot socialtjänsten. I undersökningen av t-testet mellan studenternas 

attityd och deras vilja att arbeta inom socialtjänsten visade på att alla studenter bar på en 

positiv attityd oberoende om de önskade en arbetsposition inom myndigheten eller inte. 

Dock var testets signifikans låg och det går därmed inte med säkerhet att utgå från att 

resultatet bygger på ett samband. Studenternas positiva attityd kan utgå från en utvärderad 

respons av objektet socialtjänsten eller kan attityden vara en inlärd komponent. Att 

studenten har intagit en annan individs attityd om myndigheten. Studiens resultat visade att 

studenterna graderade sin kunskap om socialtjänsten relativt högt och att 

socionomutbildningen var den främsta kunskapskällan, vilket innebär att 

socionomutbildningen har haft en stark inverkande effekt på studenternas attityd. Samtidigt 

har den kunskap som studenterna erhållit genom utbildningen lagt grund för 

attitydscheman och inre referensramar, vilket avgör hur studenterna kommer hantera och 

bearbeta framtida information om socialtjänstens arbete. 

 

Studiens resultat visade att det existerar ett starkt samband mellan de positiva attityderna 

och studenternas vilja att arbeta inom socialtjänsten efter avslutade studier. Studenternas 

benägenhet att vilja att arbeta inom socialtjänsten analyserades i relation till önskade och 

tillgängliga arbetsfaktorer. Det som angavs som både önskvärt och som tillgängligt inom 

socialtjänstens arbete var möjligheten till att hjälpa andra människor. Studenternas önskan 

att kunna hjälpa andra människor utgår från den altruistiska attityden. Där arbetets förmåga 

att hjälpa individer och samhället skapar meningsfullheten i arbete. Dock visade resultatet 

även att många studenter hade farhågor inför arbetsmiljön inom socialtjänsten. Majoriteten 

betraktade arbetet som stressigt och med en ökad risk för psykisk belastning. 
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7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka attityder som socionomstudenter besitter 

om socialtjänsten samt om dessa attityder kan påverka deras vilja att ha socialtjänsten som 

framtida arbetsplats. Studiens huvudsakliga resultat visade att studenterna bar på en positiv 

attityd gentemot socialtjänsten och dess arbete. Vidare visade resultatet på ett starkt 

samband mellan studenternas attityder och deras vilja att arbeta inom socialtjänsten efter 

avslutade studier, vilket är gynnsamt för socialtjänsten gällande rekrytering av ny personal. 

Dock var det förvånande att trots de positiva attityderna så angav en klar majoritet av 

studenterna att de endast kunde tänka sig att arbeta inom myndigheten under en kortare 

period. Resultatet visade att det är något som saknas i arbete inom socialtjänsten som gör 

att studenterna i högre grad väljer att utgå från en kortare anställning istället för en 

livskarriär. I analysen belystes distansen mellan efterfrågade och tillgängliga arbetsfaktorer 

och det kan ligga till grund för studenternas val av en kortare anställningsperiod. Den 

största skillnaden existerade mellan studenternas efterfrågan av en bra arbetsmiljö och 

deras uppfattning att socialtjänsten inte kunde erbjuda detta. Således var den önskade 

faktorn inkompatibel med den tillgängliga, vilket skulle kunna innebära att fler studenter 

skulle kunna önska sig en längre arbetsanställning om socialtjänsten kunde förbättra 

arbetsmiljöfaktorer som stress och arbetsbelastning.  

 

Den svåra situationen inom socialtjänsten som problematiserar i inledningen återspeglades 

endast delvis i studiens resultat. I inledningen framkommer det en ovilja att arbeta inom 

socialtjänsten, vilket inte överensstämde med resultatet. Dock bekräftas de svåra 

arbetsvillkoren som framställs i inledningen av studenterna, eftersom resultatet visade att 

studenterna har en uppfattning att ett arbete inom socialtjänsten medförde en hög 

arbetsbelastning tillsammans med ökade risker för psykisk ohälsa. 

 

Utifrån det kunskapsläge som skapades av den tidigare forskningen går det att se både 

skillnader och likheter mellan de genomförda studierna och denna studie. Likheter 

återfinns gällande arbetsfaktorer och studenternas attityder gentemot socialt arbete. En av 

de tydligaste skillnaderna som blev synlig i undersökningen av arbetsrelaterat status. I den 

tidigare forskningen framställs status av Carmeli och Freund (2009) som en avgörande 

faktor för valet av arbete vilket inte bekräftas av denna studie. Den tidigare forskningen 

täckte främst ett internationellt perspektiv och denna studie har bidragit med ett nationellt 
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perspektiv. Även om studien endast visar ett lokalt perspektiv så fyller den delvis 

kunskapsluckan. Dock påverkar den begränsade undersökningsgruppen studiens 

generaliserbarhet. Även om gruppen kan erbjuda en insikt till vilka attityder 

socionomstudenter i Kalmar har om socialtjänsten går det utifrån denna undersökning inte 

att dra slutsatser kring andra socionomstudenter i Sverige.  

  

En aspekt som vidare bör diskuteras är utformningen av enkätfrågorna. I efterhand blev det 

tydligt att enkätens utformning gällande kunskapskällor, önskande arbetsfaktorer och 

tillgängliga arbetsfaktorer hade vissa begränsningar. Studenterna kunde välja flera av 

alternativen och därmed blev resultatet mindre strukturerat. Utformningen av flervals 

frågorna har även medfört svårigheter i mätningen av studenternas svar. Om vi istället hade 

utformat frågorna så att studenterna skulle rangordna tre alternativ hade resultatet blivit 

tydligare och mer applicerbart. Genom reflektion anser vi även att resultatet hade kunnat 

bli annorlunda om ett femte alternativ hade erbjudits i frågan om önskad arbetsperiod inom 

socialtjänsten. Det hade varit bättre anpassat om det hade funnits ett alternativ som utgick 

från en längre period men inte hela karriären. Då det är ett ganska långt hopp mellan “en 

kortare period” och “som livskarriär”.  

 

En annan aspekt av uppsatsens metod som bör diskuteras är Alfa-mätningen. I fråga 7 

visade mätningen att studenternas bakomliggande konceptet inte följer något enhetligt 

mönster. Detta kan bero på att påståendena i fråga 7 utgår från för olika koncept. Om vi 

istället hade utformat enkäten så att påståendena var närmare relaterade till varandra hade 

resultatet av alfa-mätningen troligtvis blivit bättre. Alfa-mätningen påvisade ett bättre 

resultat utifrån påståendena i fråga 8, vilket innebär att det fanns en reliabilitet för att 

svaren beror på ett bakomliggande koncept hos studenterna. För att få ett tillförlitligt 

samband var påståendet “Det är riskfyllt att arbeta på socialtjänsten” (exempelvis hot och 

våld) tvunget att tas bort. Att frågan inte hänger samman med de övriga variablerna kan 

bero på att detta påstående hanterar externa förhållanden när de andra påståendena 

behandlande inre förhållanden. 

 

Studiens resultat visar att det ofta fanns likartade inställningar och attityder bland 

studenterna. Det svaret som ofta valdes vid ställningstagande och graderingsfrågor var 

mittenvärdet. Studiens resultat återspeglade studenternas existerande åsikter och attityder. 
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Dock har det genom reflektion uppstått frågor om studenternas svar kan ha påverkats av 

andra faktorer än deras faktiska attityder. Enligt Blomberg och Kroll (1999) kan attityder 

påverkas av flera olika mikro- och makrovariabler. En individs attityd kan påverkas av 

personliga faktorer som ålder, kön, utbildning, egenintresse och personliga sociala 

egenskaper. Även individens ideologiska position och socioekonomiska ställning har en 

inverkande effekt på attityder. Samtidigt är samhällsnormer och klasstrukturer påverkande 

faktorer (ibid, ss. 319-333). De faktorer som Blomberg och Kroll belyser visar att 

studenternas attityder mot socialtjänsten kan påverkas av många olika omständigheter. Vår 

studie berör endast ett fåtal av de faktorer som kan inverka på studenternas attityder, vilket 

medför att studiens resultat visar en begränsad bild av attitydernas bakomliggande faktorer.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att socionomstudenterna vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar har en positiv attityd gentemot socialtjänsten och dess arbete. 

Studenternas positiva attityd påverkade deras inställning mot socialtjänsten som framtida 

arbetsplats. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsens resultat visade att studenterna hade en positiv attityd gentemot socialtjänsten 

men samtidigt angav en majoritet av studenterna att de endast kunde tänka sig ett där under 

en kortare period. Resultat har medfört att nya frågor har uppstått hos oss. Förslag till 

framtida forskning är således att ta reda på mer ingående varför studenter endast vill arbeta 

inom socialtjänsten under en kortare period samt vilka faktorer som socialtjänsten skulle 

behöva ändra på för att bli en mer attraktiv arbetsplats. Vidare kan ett annat intressant 

förslag till fortsatt forskning vara att undersöka samma grupp i en annan tidskontext. Har 

deras attityder ändrats om ett par år? Varför har de i sådana fall ändrats? Har de nuvarande 

socionomstudenterna faktisk sökt sig till socialtjänsten efter sina avslutade studier och vad 

anser dem om jobbet nu?  

 

Eftersom denna studie var begränsad till socionomstudenter vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar kan ett förslag vara att genomföra en undersökning som omfattar större antal 

studenter från flera olika universitet. En mer omfattande studie skulle kunna erbjuda en 

starkare generaliserbarhet. Dessutom finns det faktorer och aspekter som påverkar 

studenters attityder som vi i denna studie inte har undersök. Således skulle det kunna 
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genomföras en studie som ser till aspekter som kan inverka på attityd som till exempel 

normer, sociala förväntningar och socioekonomisk ställning.   
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Bilagor 

Informationsbrev & enkät 

Socionomstudenters inställningar mot socialtjänsten som framtida arbetsplats. 

Denna webbenkät är en del av en c-uppsats. Vi som utför studien går termin 6 på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka åsikter och inställningar socionomstudenter erhåller om socialtjänsten. 

Fortsättningsvis är syftet även att undersöka om dessa inställningar påverkar deras vilja att 

arbeta på socialtjänsten i framtiden. Studien riktar sig således till socionomstudenter som 

studerar på Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om Du vill fylla i denna enkät. Enkäten tar mellan 

3 och 5 minuter att besvara. Det är frivilligt att delta i studien och Du som svarar är 

anonym och de uppgifter som lämnas kommer ej kunna kopplas till dig. Vidare kommer 

dina svar att hanteras konfidentiellt och endast användas för denna studie. Efter 
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genomförandet av studien kommer material såsom enkäter, kodfiler och dataset förstöras. 

Du kan när som helst under studien avbryta din medverkan. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Linnea Waldemarson & Emmi Beijnink 

 

Kontaktuppgifter 

lw222if@student.lnu.se 

eb223ai@student.lnu.se 

 

Enkäten:  

1. Kön 

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat 

 

2. Ålder 

☐ 20 och yngre  

☐ 21- 25 

☐ 26-30 

☐ 31-35 

☐ 36-40  

☐ 41-45 

☐ 46-50 

☐ 51+ 

 

3. Vilken termin studerar du? 

☐ 2 

☐ 4 

☐ 6 

 

 

mailto:lw222if@student.lnu.se
mailto:eb223ai@student.lnu.se
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4. I vilken grad anser du ha kunskap om socialtjänstens arbete ? 

☐ I mycket hög grad 

☐ I hög grad 

☐ I medelmåttig grad 

☐ I låg grad 

☐ Inte alls 

 

 

5. Hur har du fått din kunskap om socialtjänsten? 

Du kan välja flera av svarsalternativen  

☐ Genom socionomutbildningen 

☐ Genom familj, släkt och vänner 

☐ Genom tv, radio eller annan media 

☐ Genom arbete inom socialtjänsten 

☐ Genom kontak med socialtjänsten som anhörig, närstående eller klient. 

☐ Annat sätt: Skriv nedan 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Vilken uppfattning har du av socialtjänsten? 

 

                              1            2             3             4             5         

Mycket dålig        ☐           ☐            ☐           ☐           ☐     Mycket bra 

 

 

7. Vilka påstående anser Du stämmer om socialtjänsten? 

                                                      Instämmer       Instämmer      Instämmer     Instämmer     Vet ej 

                                                               helt                 delvis               inte              inte alls   

Socialtjänsten bedriver ett viktigt             ☐                   ☐                 ☐                 ☐              ☐  

arbete 

 

Socialtjänstens arbete är rättssäkert          ☐                  ☐                 ☐                 ☐               ☐  
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och legitimt  

 

Socialtjänsten är en viktigt organisation    ☐                  ☐                 ☐                 ☐              ☐  

för att hantera social problem i  

samhället  

 

Socialtjänstens arbete hjälper individer     ☐                  ☐                 ☐                 ☐               ☐   

 och familjer i behov 

 

Socialtjänsten är uppskattat bland        ☐                  ☐                 ☐                 ☐               ☐  

 allmänheten 

 

Socialtjänstens resurser är                     ☐                  ☐                 ☐                 ☐              ☐  

tillgängliga  för alla  

samhällsmedlemmar 

 

 

8. Vilka påstående tror du kan beskriva hur det är att arbeta inom socialtjänsten?  

                                                       Instämmer       Instämmer      Instämmer     Instämmer     Vet ej 

                                                                 helt                 delvis               inte            inte alls   

Det är stressigt att arbeta på                      ☐                    ☐                 ☐                ☐           ☐  

socialtjänsten och arbetsbelastningen 

är hög 

 

Arbete på socialtjänsten medför en          ☐                    ☐                 ☐                 ☐           ☐  

risk för psykisk ohälsa  

 

Arbete inom socialtjänsten kan                ☐                    ☐                 ☐                 ☐           ☐  

till utbrändhet 

 

Det är riskfylld att arbeta på socialtjänsten  ☐                    ☐                 ☐                 ☐           ☐   

 (Exempel hot och våld) 

 

Det är givande att arbeta på                   ☐                    ☐                 ☐                 ☐           ☐  

socialtjänsten  

  

Socialtjänstens arbete erbjuder             ☐                    ☐                 ☐                ☐            ☐  
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konstant nya kunskaper 

 

 

9. Vad är viktigt för dig på en arbetsplats? 

Du kan kryssa in fler alternativ 

☐ Lön 

☐ Legitimitet 

☐ Möjligheten att hjälpa människor 

☐ Status 

☐ Möjlighet att påverka sina arbetstider 

☐ Bra arbetsmiljö 

 

 

10. Vad tror du socialförvaltningen kan erbjuda som arbetsplats? 

Du kan kryssa in fler alternativ 

☐ Lön 

☐ Legitimitet 

☐ Möjligheten att hjälpa människor 

☐ Status 

☐ Möjlighet att påverka sina arbetstider 

☐ Bra arbetsmiljö 

 

11. Skulle du kunna tänka dig att arbeta på socialtjänsten efter avslutade studier? 

Vid svar ja, vänligen fortsätt till fråga 12 och hoppa över fråga 13. Vid svar nej, vänligen 

fortsätt direkt till fråga 13. 

☐ Ja 

☐ Nej 

 

12.  Under vilka omständigheter skulle du vilja arbeta inom socialtjänsten? 

☐ Endast som första arbete, för att skapa erfarenhet 

☐ Jag kan tänka mig att arbeta på socialtjänsten under en kortare period 

☐ Jag kan tänka mig att ha socialtjänsten som livskarriär. 

☐ Om inget av alternativen passar dig skriv eget svar nedan  

       __________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

 

13.  Om du svarade nej på fråga 11. Vad gör att du inte vill arbeta på socialtjänsten 

efter avslutade studier? 

 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 
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Påminnelsemejl 

Hej, 

 

För ett par dagar sedan fick ni en enkät vid namn "Socionomstudenters inställningar mot 

socialtjänsten som framtida arbetsplats". Om ni inte har svarat på den än skulle vi 

uppskatta om ni ville göra det :D 

 

Länken till enkäten hittar ni i det förra meddelande som vi skickade ut onsdag 2/5 

 

Det är såklart frivilligt och anonymt.  

 

Ni som redan har svarat kan bara ignorera detta meddelande. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Linnea Waldemarson och Emmi Beijnink 


