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This study aims to examine how students who are studying social work are experiencing the 

combination of full time studies and a part-time job in a human service organization. 

Furthermore, the aim of this study is also to examine how these students consider legitimacy 

and the rule of law in relation to their part-time job. To answer this study, we put the focus on 

students who are studying their sixth or seventh semester in social work at Linnaeus 

University in Sweden where some students are combining full time studies with a part-time 

job in a human service organization. In total, nine students with this combination where 

interviewed in this study, all with different part-time jobs. The outcomes of this study show 

that students who are studying social work and working part-time are working for different 

reasons. Some of them say that they work for extra money, and some of them would like to 

get work experience. The students in this study think that this combination goes well and that 

they can relate practice from work into their theory in school and vise versa. Some of the 

students in this study have not thought about legitimacy in relation to their work, which we 

think is interesting. However, all of the students had thought about the rule of law in relation 

to their work. What is interesting to us is that we also learned that the students think that they 

can implement good work even though they have not thought about legitimacy that much. 
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1. Inledning 
 
“Kan du tänka dig att arbeta extra under vårterminen?” Det var ett erbjudande som vi båda 

fick från våra idag respektive chefer under hösten 2015. Att vara en arbetande 

socionomstudent innebär för oss en timanställning inom en människobehandlande 

organisation, där vi kan kombinera heltidsstudier på socionomprogrammet med extraarbete. 

Det fanns flera anledningar till att vi valde att tacka ja till erbjudandet om en timanställning, 

bland annat för att få arbetslivserfarenhet och en inkomst som komplement till studiemedlet 

från Centrala Studiestödsnämnden. Vårt arbete går bra men vi har båda börjat fundera över 

hur legitimiteten upprätthålls då vi ännu inte fullgjort en socionomutbildning och hur 

rättssäkert vårt arbete är. Vi är nyfikna på hur andra socionomstudenter upplever denna 

kombination och om de reflekterar över legitimitet och rättssäkerhet i relation till det arbete 

de utför som studenter, denna fundering lade grunden till vårt examensarbete.   

 

2. Problematisering av studenters heltidsstudier kombinerat med extraarbete 
 
I följande kapitel redovisar vi vår problembakgrund och problemformulering. I 

problembakgrunden diskuteras det om studenter som arbetar extra under sin studietid utifrån 

ett generellt perspektiv. Vi redovisar även studentmedarbetare, studentmedarbetaravtalet och 

människobehandlande organisationer. Vi belyser också heltidsstudier i kombination med 

extraarbete och problematiserar detta utifrån kompetens, legitimitet och rättssäkerhet. 

Slutligen mynnar problembakgrunden ut i en problemformulering som därefter övergår till vår 

studies syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Problembakgrund 

Generellt kombinerar många studenter runt om i världen heltidsstudier med extraarbete, i 

Sverige menar Fackförbundet Akademikerförbundet SSR (2015) att andelen studenter som 

arbetar extra ökar. En förklaring till detta är enligt Fackförbundet Vision (2015) att studenter 

vill ha ett extraarbete med anknytning till sin utbildning under studietiden. Norge är ett av de 

nordiska länderna som genomfört flera studier rörande arbete i kombination med studier. 

Under 1990-talet genomfördes en studie som visar att 56% av alla studenter arbetar extra 

under studietiden. Nyare studier som genomförts visar att andelen studenter som arbetar under 

studietiden har ökat, vilket ses som positivt.  I den norska studien visar det sig att studenter 

som arbetar extra under studietiden har en större möjlighet att bli anställda ett halvår efter 
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examen i jämförelse med de studenter som inte arbetar under studietiden (Hovdhaugen 

2015;633-634). Att studenter kombinerar studier med arbete ses som positivt för 

välfärdssektorn då konkurrensen om den framtida arbetskraften kommer hårdna. Det kommer 

bli svårare att rekrytera personal med rätt kompetens inom kommuner, landsting och regioner, 

vilket beror på den pågående generationsväxlingen Gustavsson et al. (2010). En lösning på 

rekryteringsbehoven kan enligt Fackförbundet Akademikerförbundet SSR (2015) vara att 

anställa studenter. Utifrån de rekryteringsbehov som finns i Sverige och övriga Europa skrevs 

motionen 2010/11:A269 av Olof Lavesson. Motionen lyfte fram begreppet 

“studentmedarbetare” samt motivering till varför studentmedarbetare borde införas i Sverige. 

Genom en studentanställning skulle fler studenter få ett extraarbete, vilket skulle främja 

studenternas ekonomi. I motionen lyfts Danmark fram och de har sedan 1940-talet sett det 

som positivt att studenter arbetar extra. De kan bland annat bidra med arbetskraft och kunskap 

och systemet med studentmedarbetare är oerhört populärt. Organisationer som representerar 

arbetstagare, arbetsgivare och studenter är alla överens om att relevant arbetslivserfarenhet 

ger studenter bättre möjligheter på arbetsmarknaden (Paarup-Petersen 2010). 

                  Under hösten år 2015 tog Sverige efter Danmarks exempel angående 

studentmedarbetare. Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting har Fackförbunden 

Akademikerförbundet SSR och Vision tecknat ett studentmedarbetaravtal. Tanken med detta 

avtal är att skapa ett attraktivt utbyte mellan student och arbetsgivare. Fördelar med avtalet är 

att studenten får relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som arbetsgivaren får tillgång till 

arbetskraft med rätt kompetens. Inom socialt arbete är det viktigt med särskild kunskap och 

kompetens och det är något som studenterna förväntas skaffa sig genom studier i socialt 

arbete (jmf Morén 2010;24). Vår studie går att genomföra utifrån olika perspektiv, bland 

annat utifrån universitet, arbetsgivare och student. Ur universitetets aspekt kan heltidsstudier i 

kombination med extraarbete ses som bekymmersamt. Studentens studieresultat kan påverkas 

då studenten arbetar extra och mindre tid kan då läggas på studierna. Men det kan också ses 

som positivt för studenten då den lättare kan förena teori med praktik och vise versa. Ur 

arbetsgivarens perspektiv kan studenters kombination heltidsstudier och extraarbete också ses 

som positivt. Studenten kan bidra med arbetskraft till arbetsplatsen, samtidigt som 

arbetsgivaren får tillgång till personal med ny kunskap. En studie som Blom et al. (2007) har 

genomfört gällande socionomstudenter belyser deras kunskapsanvändning vid den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Studien visar att de kunskaper som studenterna använder 

sig av endast innefattar en fjärdedel av de faktakunskaper som studenterna fått till sig under 

socionomutbildningen. Studenterna som deltog i studien ansåg att deras personliga 



  
 

3   

erfarenheter var den största källan till kunskap och mer användbara i det sociala arbetet än 

deras akademiska kunskaper. Det är viktigt att se kunskap som något mer än bara 

faktakunskaper. Studenternas tidigare erfarenheter påverkar hur de tar till sig akademiska 

kunskaper och när ny kunskap intas, omtolkas och utvecklas deras tidigare erfarenheter (Blom 

et al. 2007). Det är av relevans att socionomstudenter använder sina akademiska kunskaper i 

sitt arbete för att upprätthålla legitimiteten (jmf Hasenfeld 2010;14-15). Legitimitet uppstår 

när organisationer motsvarar samhällets förväntningar och för att få legitimitet krävs det att de 

som utför arbetsuppgifterna i människobehandlande organisationer har relevant utbildning 

(Levin 2013;27). Enskilda individer sätter sin tillit till de professionellas kompetens vilket 

medför att arbetet måste utföras legitimt. Den professionella har befogenhet att fatta beslut 

som kan få stora konsekvenser för enskilda individers framtid (Dellgran 2015;166). 

                  Legitimitet är viktigt att tänka på i människobehandlande organisationer och 

arbetet är i grunden moraliskt (Levin 2013;29). I likhet med Dellgran (2015;166) menar 

Hasenfeld (2010;12-13) att makten och befogenheten som organisationen har för att 

genomföra interventioner i människors liv bygger på att organisationen upprätthåller 

samhällets moraliska värden. Socionomer gör bedömningar, beslut, kategoriseringar och 

interventioner, vilket utgör delar i ett politiskt- moraliskt samhällsuppdrag. Socionomers 

arbetsuppgifter är att bedöma vad som är gott, acceptabelt och vad som inte är acceptabelt 

utifrån tradition, kultur, levnadsvillkor, mänskligt beteende och mänskligt lidande. Detta kan 

relateras till rättssäkerhet där kravet på förutsägbarhet är av betydelse. Den enskilde individen 

ska kunna känna tillit till rättsordningen och ha möjlighet att förutse vilka de rättsliga 

konsekvenserna är (Staaf & Zanderin 2015;52-53). Genom studier och arbete har vi fått en 

förförståelse som grundar sig i kunskap, erfarenheter och moraliska värderingar. Utifrån den 

är det viktigt att socionomer som fattar beslut om människors livsöden innehar rätt kompetens 

och utbildning så att arbetet bedrivs legitimt och rättssäkert. För att medborgarna ska kunna 

lita på samhället måste arbetet utföras på ett tydligt och professionellt sätt. 

 

2.2 Problemformulering 

Legitimitet och rättssäkerhet är något som vi har upplevt det diskuterats lite om under 

socionomutbildningen, likaså extraarbete i kombination med heltidsstudier. Vår erfarenhet är 

att Linnéuniversitetet inte ser kombinationen heltidsstudier med extraarbete som något 

positivt, då studenters studieresultat kan bli lidande. Många studenter kombinerar dessa två 

och forskning visar att det finns för- och nackdelar för studenter rörande denna kombination. 

Robotham (2009;324) menar å ena sidan att en fördel är att studenter får arbetslivserfarenhet, 
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å andra sidan menar författaren att ett extraarbete kan påverka studentens akademiska 

prestation i skolan. Vår studie är relevant för socialt arbete för att många studenter väljer att 

arbeta extra vid sidan av sina heltidsstudier och som vi tidigare nämnt i problembakgrunden 

går denna studie att se från olika perspektiv. Vår studie kommer fokusera på arbetande 

socionomstudenters upplevelser av heltidsstudier i kombination med extraarbete inom 

människobehandlande organisationer. Utifrån socionomstudenters upplevelser av ovanstående 

kombination vill vi också få en djupare förståelse för hur arbetande socionomstudenter 

betraktar/tillämpar legitimitet och rättssäkerhet i relation till sitt extraarbete då de ännu inte 

fullgjort en socionomutbildning. Vi kan tydligt se flera kunskapsluckor, forskning gällande 

studenternas upplevelser av denna kombination är begränsad. En annan kunskapslucka vi kan 

se är rörande socionomstudenters tankar och erfarenheter kring legitimitet och rättssäkerhet i 

relation till deras extraarbete. 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur arbetande socionomstudenter erfar 

kombinationen heltidsstudier och extraarbete inom människobehandlande organisationer samt 

få en djupare förståelse för hur arbetande socionomstudenter betraktar/tillämpar legitimitet 

och rättssäkerhet i relation till sitt extraarbete. 

 

• Hur upplevs kombinationen heltidsstudier och extraarbete av arbetande 

socionomstudenter inom människobehandlande organisationer? 

• Hur betraktar/tillämpar arbetande socionomstudenter legitimitet i relation till sitt 

extraarbete i människobehandlande organisationer? 

• Hur betraktar/tillämpar arbetande socionomstudenter rättsäkerhet i relation till sitt 

extraarbete i människobehandlande organisationer? 

 

2.4 Avgränsning 

I den här studiens problembakgrund och problemformulering diskuteras det om 

studentmedarbetare, studentmedarbetaravtalet och om studenter som arbetar extra. I vår studie 

gör vi inte någon skillnad på om socionomstudenterna är anställda på ett 

studentmedarbetaravtal eller innehar en timanställning, då studentens anställningsform inte är 

relevant för vår studie. En annan avgränsning vi har gjort är att avgränsa oss till studenter på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi diskuterar mer ingående i 

metodkapitlet under avsnitt 5.3 varför vi valde socionomstudenter, Linnéuniversitetet. I 
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löpande text kommer vi använda oss av arbetande socionomstudenter och socionomstudenter. 

Detta för att tydliggöra att studien handlar om socionomstudenter som kombinerar 

heltidsstudier med extraarbete och för att få en variation i texten. 

 

2.5 Disposition 

Inledningsvis och i kapitel två diskuterar och problematiserar vi heltidsstudier i kombination 

med extraarbete och lyfter fram legitimitet och rättsäkerhet. Därefter följer studiens syfte och 

frågeställningar som definierar studiens fokus. I kapitel tre redovisar vi tidigare forskning som 

är relevant för denna studie, heltidsstudier i kombination med extraarbete och arbete i 

människobehandlande organisationer. I kapitel fyra beskriver vi vår valda teoretiska ram som 

är nyinstitutionell teori och därifrån de teoretiska begreppen legitimitet och rättssäkerhet. Hur 

vi har gått tillväga metodmässigt samt vilka metodologiska val vi har gjort under vårt 

examensarbete och varför presenteras i kapitel fem. I studiens sjätte kapitel presenterar vi 

studiens resultat och analys. Det empiriska materialet analyseras utifrån tidigare forskning och 

valda teorier. Avslutningsvis, i kapitel sju ger vi en sammanfattning av studiens resultat 

utifrån våra frågeställningar. Slutligen lyfter vi fram våra egna slutsatser och reflektioner som 

har framkommit under studien samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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3. Tidigare forskning 
 
I följande kapitel redovisar vi tidigare forskning som behandlar studenters extraarbete i 

kombination med heltidsstudier och vilka för- och nackdelar det finns med detta. Vi berör 

också studenters upplevelser gällande denna kombination. Internationell forskning lyfts fram i 

detta kapitel då vi har hittat begränsad svensk forskning, vi tar också upp forskning om arbete 

i människobehandlande organisationer. Denna forskning är relevant då vår studie handlar om 

socionomstudenters upplevelser av heltidsstudier i kombination med extraarbete i 

människobehandlande organisationer. Avslutningsvis ger vi en sammanfattning om vad den 

tidigare forskningen har visat. 

 

3.1 Extraarbete i kombination med heltidsstudier 

Det finns i dagsläget en begränsad mängd forskning som berör fenomenet med studenter som 

arbetar extra vid sidan av sina heltidsstudier. Den forskning som vi har tagit del av fokuserar 

på studenter som bedriver studier i Norge, Europa, USA och Australien. Den stora skillnaden 

mellan en del universitet i de tidigare nämnda länderna och Sverige är att den ekonomiska 

situationen för studenterna kan se annorlunda ut (Robotham 2012;66). Som vi tidigare nämnt i 

problembakgrunden har studier i Norge visat att studenter med extraarbete har ökat. De flesta 

länder i Europa ser också en ökning bland studenter som arbetar och nästan hälften av alla 

studenter har ett extraarbete vid sidan av studierna. Men detta gör inte Europa unikt, även i 

USA och Australien ser siffrorna gällande studenter som arbetar vid sidan av studierna 

liknande ut (Beerkens et al. 2011;680; Broadbrigde & Swanson, 2005;236). Många studenter 

väljer att arbeta extra på grund av ekonomiska skäl och för att kunna leva och upprätthålla en 

viss livsstil (Broadbrigde & Swanson 2005;236-237). I vissa länder har kostnaden för högre 

studier ökat vilket har medfört att ett extraarbete vid sidan av studierna är nödvändigt för att 

klara av alla kostnader (Beerkens et al. 2011;680). Ytterligare en anledning till att studenter 

väljer att arbeta vid sidan av sina heltidsstudier är för att de vill skaffa sig arbetslivserfarenhet. 

Hovdhaugen (2015;634) påpekar i enighet med Broadbridge och Swanson (2005;237) att 

studenter önskar ökad arbetslivserfarenhet samt vara mer förberedda för arbetslivet efter 

examen. 

                  Neill et al. (2004;136) lyfter fram att det är positiv för studenter att arbeta extra 

under studietiden. Det har visat sig att studenter som arbetar har en mycket större möjlighet 

att bli anställda ett halvår efter examen i jämförelse med de studenter som inte arbetar 

(Hovdhaugen 2015;634).  Å ena sidan menar Robotham (2009;324) att studenter som arbetar 
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extra under studietiden utvecklar organisatoriska och personliga färdigheter och att deras 

anställningsbarhet kan öka. Å andra sidan finns det negativa effekter av att arbeta extra under 

studietiden, då studentens akademiska prestation i skolan kan påverkas. Även Broadbridge 

och Swanson (2005;238) instämmer med Robotham (2009;324) om att det finns positiva och 

negativa effekter med att kombinera studier med extraarbete. En negativ effekt som 

Broadbridge och Swanson (2005;238) påpekar är att studenter kan missa mycket av 

universitetslivet som aktiviteter kopplat till studentföreningar när de arbetar. 

  Richardson, Evans & Gbadamosi (2014;304-306) lyfter fram studenters 

upplevelser av denna kombination. Studenter upplever att det är svårt att hitta en balans 

mellan extraarbete, universitetets uppgifter och krav samt det sociala umgänget. En del 

studenter kan hitta en balans mellan dessa faktorer på grund av att deras arbete inte 

konflikterar med studierna och med hjälp av personliga kvalifikationer. En student som lyfts 

fram av författarna beskriver att han har fått en mer disciplinerad attityd mot studierna. Han 

menar att han måste planera sin tid för att balansen mellan arbete och studier ska fungera. 

Andra studenter påpekar att det handlar om prioriteringar och att för att balansen ska fungera 

måste de studera på helgerna och i och med det minskar det sociala umgänget. Men 

prioriteringen handlar också om vad som kommer i första hand, arbete eller studier, flera av 

studenterna uttrycker att de alltid skulle prioritera arbetet före studierna. Avslutningsvis lyfter 

Richardson, Evans & Gbadamosi (2014;304-306) fram att flera av studenterna upplever att 

arbetet påverkar studierna. De menar att tröttheten efter arbetet medför att vissa uppgifter 

skrivs ihop under stress och att betygen därför inte är så bra som de kunde ha varit. 

  

 

3.2 Arbete inom människobehandlande organisationer 

Studiens respondenter arbetar extra i människobehandlande organisationer och dessa kallas 

med ett annat namn för välfärdsstatens organisationer och omfattar bland annat skolor, 

socialförvaltningar och vårdcentraler (Hasenfeld, 2010;9). Människobehandlade 

organisationers huvuduppgift är att skydda, bibehålla eller förbättra det personliga 

välbefinnandet bland människor genom att definiera, förändra eller bibehålla egenskaper. 

Interaktionen mellan människobehandlande organisationers personal och dess medborgare är 

kärnan i verksamheten (Johansson, Dellgran & Höjer 2015;28-34). Människobehandlande 

organisationer är inte enbart organisationer utan de är också sociala institutioner. Vilket 

betyder att arbetet som genomförs i organisationerna inte kan ske helt rationellt, 

förutsättningslöst och målinriktat. Institutioner är upprepade handlingar som återkommer 
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generation efter generation genom ett tänkande och handlande som tas för givet av de som 

arbetar i organisationen (Levin 2013;36-37). 

                  Verksamheter som berör människors centrala livsvillkor måste använda sig av 

arbetsmetoder som överensstämmer med rådande kulturella normer och värderingar. I de 

flesta av de människobehandlande organisationerna är det självklart att betydelsefulla delar av 

välfärdspolitiken ska vara generell och underställd en demokratisk-politisk styrning. Detta på 

grund av fördelningspolitiska skäl och för att organisationen ska hantera grundläggande 

mänskliga behov (Hasenfeld 2000;330). Människobehandlande organisationers verksamheter 

måste skötas av personal med adekvat utbildning för de olika arbetsuppgifterna. Personal som 

innehar lämplig utbildning för uppgiften baserar sina insatser på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och vars yrkesetik har vunnit samhälleligt erkännande. Det räcker inte med 

personal med adekvat utbildning i verksamheter som berör människors grundläggande 

livsvillkor, utan det krävs också juridisk och administrativ styrning för att åstadkomma 

transparens. Några viktiga argument till varför lämplig personal krävs är för att 

myndighetsbeslut kan överklagas i högre rättsinstanser och personalen arbetar under 

straffrättsligt ansvar (Johansson, Dellgran & Höjer 2015;28-34). Samhällets medborgare ska 

få sina rättigheter tillgodosedda inom rättsväsendet och detta kan beskrivas som rättssäkerhet. 

För att arbetet ska utföras rättssäkert måste personal inom människobehandlande 

organisationer inneha adekvat utbildning som i sin tur leder till att legitimiteten upprätthålls 

(Mellström 2006;11). I relation till vår studie måste arbetande socionomstudenter inneha rätt 

kunskap och kompetens för att kunna utföra arbetet i människobehandlande organisationer så 

alla människor med olika behov får hjälp och stöd. Detta för att arbetet i sin tur ska bedrivas 

legitimt och rättssäkert (jmf Mellström (2006;11). Målgrupperna för människobehandlande 

organisationer har olika behov vilket ofta förutsätter samverkan mellan olika huvudmän, 

organisationer och professioner. Samverkan är viktig för att människor med sammansatta 

behov inte ska falla mellan stolarna (Johansson, Dellgran och Höjer 2015;28-34).  

                  När samspelet mellan organisationens representanter och medborgare analyseras 

är det viktigt att föra in kategorier som kön, klass, etnicitet, ålder, funktionsförmåga och 

sexuell läggning. Detta för att samspelet sällan är jämlikt mellan den som behöver hjälp och 

den som har i uppgift att fördela hjälpen. Professionen som fördelar hjälpen måste vara 

medveten om makt och maktutövning. Maktförhållanden är ständigt närvarande i 

människobehandlande organisationer och det är därför viktigt att vara medveten om detta 

samt även de mer subtila och dolda formerna av maktutövning (Johansson, Dellgran & Höjer 

2015;28-34). Inom människobehandlande organisationer finns det en moralisk karaktär då 
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personalen inom dessa organisationer arbetar med att besluta om knappa resurser. Dessa 

resurser kan bland annat innefatta pengar, tid och expertis (Hasenfeld 2000;329-330). Arbetet 

som sker i människobehandlade organisationer är i grunden ett moraliskt arbete, där det vilar 

en stor moralisk bedömningsbörda på de enskilda välfärdsstaterna. Socialtjänsten är ett bra 

exempel på en moraliskt reglerande praktik där socialarbetarnas bedömningar, beslut, 

kategoriseringar och interventioner utgör delar i ett politiskt-moraliskt samhällsuppdrag. 

Socialarbetarna ska hantera mänskliga problem och problemsituationer på ett acceptabelt sätt 

för individen, organisationen och samhället (Hasenfeld 2010;12-15).   

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen visar att antalet studenter som arbetar extra ökar och att det finns flera olika 

anledningar till detta. Bland annat på grund av att studenter vill skaffa sig arbetslivserfarenhet, 

bättre ekonomi och för att möjligheten till arbete efter examen ska öka. Några negativa 

effekter med att kombinera heltidsstudier med extraarbete kan vara att studentens akademiska 

prestation påverkas och de kan missa aktiviteter kopplat till studentlivet. I vissa länder har inte 

studenterna något val utan måste arbeta extra för att klara av alla utgifter då kostnaden för 

högre studier har ökat. Studenternas egna upplevelser rörande denna kombination visar att en 

del kan hitta en balans mellan studier och arbete medan andra studenter inte kan balansera 

kombinationen. Som tidigare framgått av den tidigare forskningen måste arbetet som utförs 

inom människobehandlande organisationer ske av personal med adekvat utbildning för 

arbetsuppgiften. Lämplig personal är av betydelse för att arbetet ska ske legitimt och 

rättssäkert. Professioner som arbetar i människobehandlande organisationer måste vara 

medveten om den makt som alltid finns närvarande, detta för att legitimiteten ska 

upprätthållas och arbetet ska ske rättssäkert. 
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4. Teori 
 
Den teoretiska ramen för vår studie presenteras i följande kapitel. För att analysera empirin 

utgår vi från nyinstitutionell teori eftersom vår studie handlar om socionomstudenter som 

arbetar extra i människobehandlande organisationer. Inom den nyinstitutionella teorin 

befinner sig människobehandlande organisationer i centrum och vi anser därför denna teori 

som lämplig att använda vid analysen av vårt empiriska material. Vi vill få arbetande 

socionomstudenters upplevelser av kombinationen heltidsstudier och extraarbete. Utifrån den 

nyinstitutionella teorin har vi valt ut ett teoretiskt begrepp, legitimitet. Detta för att vi vill få 

en uppfattning om hur arbetande socionomstudenter betraktar/tillämpar legitimitet i relation 

till sitt extraarbete. Inom legitimitet uppmärksammas rättssäkerhet och genom 

legitimitetstriangeln kan vi se ett samband mellan dessa två begrepp. Då studiens andra del 

handlar om hur arbetande socionomstudenter betraktar/tillämpar rättsäkerhet i relation till sitt 

extraarbete valde vi rättsäkerhet som vårt andra teoretiska begrepp. Vår studie har sin 

tyngdpunkt i dessa begrepp och vi anser att de är viktiga i socialt arbete.  

4.1 Nyinstitutionell teori 

Den nyinstitutionella teorins tonvikt ligger i omgivningens påverkan på den organisation som 

befinner sig i fokus. Nyinstitutionell teori syftar till att försöka få svar på hur sociala 

handlingar förmedlas, skapas och kanaliseras inom institutionella organisationer. Inom den 

nyinstitutionella teorin beskrivs processer och fokus ligger på organisering och inte 

organisation (Blom & Grape 2006:12). I enlighet med Blom och Grape (2006;12) menar 

Eriksson-Zetterquist (2009;64) att fokus inom den nyinstitutionella teorin ligger på 

organisationers strukturer och processer som är gemensamma för hela branschen. Det sociala 

arbetets organisationer finns i organisatoriska fält, ett sådant fält är ett område där flera 

organisationer har ansvar för liknande arbetsuppgifter. Aktörerna inom organisatoriska fält 

utgör organisationens sociala miljö och vissa gemensamma egenskaper (DiMaggio & Powell 

1983). För att kunna etablera sig inom fältet krävs det att organisationen skapar sig en plats 

inom det organisatoriska fältet (Johansson 2002;44). Det organisatoriska fältet kan utifrån 

nyinstitutionell teori förstås genom olika nivåer, överfört till vår studie kan dessa aktörer vara 

arbetsgivare, universitet och studenter (jmf Johansson 2002;39-40). På strukturell nivå finns 

staten som styr genom lagstiftning och andra regelverk, Sveriges kommuner och Landsting 

och Länsstyrelserna. På följande nivå befinner sig även universitet, då universitet får statliga 

medel för att kunna bedriva studier på grund- avancerad- och forskarnivå. Kommunen, som 
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befinner sig på organisationsnivå kan ha ett samarbete med universitet rörande olika frågor. I 

relation till vår studie kan det finnas ett samarbete mellan olika kommuner och universitet, 

kommuner kan exempelvis hjälpa universitet med praktikplatser. Inom det organisatoriska 

fältet är den sista nivån individnivå och den består av studenter. De kommer i kontakt med 

staten då de studerar på ett universitet men även i kontakt med kommunen då många studenter 

gör sin praktik i en kommun och efter examen kommer flertalet studenter arbeta i kommunal 

regi. Det sker ett regelbundet samspel mellan de olika nivåerna och de har alla gemensamt att 

de bedriver socialt arbete (jmf Johansson 2002;39-40).   

  Förståelsen för det organisatoriska fältet med stat, kommun och studenter kan 

fördjupas med hjälp av domänbegreppet. Det organisatoriska fältet organiseras då utifrån tre 

olika domäner; statens domän, kommunens domän och professionens domän. Den statliga 

domänen finns på strukturell nivå där politiken bedrivs. Här handlar det om styrningsideal, 

normer och kunskapssyner som råder i samhället, som legitimeras och sprids av staten och 

politiken. Detta styr i sin tur de enskilda organisationerna som vi hittar på nästa nivå, 

nämligen kommun- och förvaltningsdomän. Deras uppgift är att implementera politiska 

beslut, de administrativa funktionerna och arbeta för att kommunen ska ha en bra välfärd. Den 

sista domänen, den professionella domänen kan definieras utifrån en verksamhet som ska vila 

på beprövad erfarenhet, en gemensam värdegrund och vetenskap. Den professionella 

domänen ska utföra konkreta arbetsuppgifter som i sin tur kan knytas till politiska beslut, och 

då till de andra två domänerna. Det sociala arbetet konstrueras av dessa tre domäner och de 

har olika uppgifter och logiker men de är samtidigt sammanbundna och beroende av varandra 

(jmf Grape 2006;47-56). 

  Organisationer inom samma fält tenderar att bli mer lika varandra och Di 

Maggio och Powells (1983) blev intresserade av att förstå mekanismer som ligger bakom 

denna tendens. Med hjälp av begreppet isomorfism kan denna likriktning beskrivas, det kan 

handla om att organisationen anställer likvärdiga professioner, att arbetet struktureras på ett 

visst sätt och att ansvarsområdena är likartade (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008;43). 

Isomorfism finns i tre olika former: tvångsmässig isomorfism, som innefattar de lagar och 

regler alla inom fältet måste följa. Den andra formen är mimetisk isomorfism vilket innebär 

att den organisation som ses som mest framgångsrik inom fältet har högst status och imiteras 

av andra. Den sista formen är normativ isomorfism vilket betyder att personal med 

professionell utbildning försöker arbeta likartat och inte anpassas till den enskilda 

organisationen inom fältet (Johansson 2002;44-45). Överfört till vår studie behöver arbetande 

socionomstudenter ha kunskap om lagar och regler som de måste följa och även arbeta 
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likartat. De måste arbeta för att organisationen ska ses som framgångsrik och få förtroende 

från omgivningen för att kunna upprätthålla legitimitet (jmf Grape 2006;47-56).  

  I relation till vår studie behöver arbetande socionomstudenter ha förståelse för 

isomorfism, organisatoriskt fält och de tre domänerna då de arbetar utefter statens och 

kommunens regelverk och värdegrund. Det är viktigt att dessa tre domäner samarbetar för att 

organisationerna ska kunna upprätthålla legitimiteten och få förtroende från omgivningen. För 

att ett samarbete ska fungera och för att organisationen ska bli framgångsrik inom den 

nyinstitutionella teorin menar Eriksson-Zetterquist (2009;65) att de centrala dimensionerna; 

koordination och kontroll av aktivitet måste hanteras. Dessa centrala dimensioner antas ske 

rutinmässigt där regler och procedurer följs. Svagheter med detta synsätt är att det inte hjälper 

att beskriva hur organisationer uppstår. Författarna menar vidare att det inte går att se varför 

regler överträds, varför beslut ofta inte genomförs, varför alternativet inte får det förväntande 

utfallet och varför utvärdering och inspektionssystem används i liten utsträckning. 

Människobehandlande organisationer befinner sig i centrum av den nyinstitutionella teorin 

och formellt får människobehandlade organisationer sina resurser och verksamhetsmässiga 

legitimitet från staten då organisationerna är skattefinansierade (Hasenfeld 2000;330). 

Organisationer tillskrivs även legitimitet av professioner som arbetar eller kommer i kontakt 

med organisationen. Då människobehandlande organisationer inte enbart är organisationer 

utan också sociala institutioner måste de som arbetar inom institutionen fatta rätt beslut 

rörande medborgarna. Detta med anledning av att beslutet kan vara livsavgörande för den 

enskilde och om rätt beslut fattas upprätthålls legitimiteten och omgivningen får förtroende 

för organisationen (Hasenfeld 2000;329-330). 

4.2 Legitimitet 

Inom nyinsitutionell teori har begreppet legitimitet en central roll då teorin analyserar 

relationerna mellan organisationer och deras omgivning. Organisationer ses som legitima i 

den grad som deras handlingar och aktiviteter motsvarar det överordnade systemets mål 

(Eriksson-Zetterquist 2009;103-104). Teorin handlar om de grundläggande formuleringarna, 

hur organisationer gör för att överleva och skaffa sig samhällelig legitimitet. Arbetet som 

bedrivs i människobehandlande organisationer måste vara trovärdigt för de som kommer i 

kontakt med organisationen, om arbetet upplevs trovärdigt betraktas organisationens arbete 

som det rätta och riktiga sättet att arbeta på (Levin 2013;27-28). Enklast når en organisation 

legitimitet genom att den anpassar sig efter omgivningen (Eriksson-Zetterquist 2009;103-

107). Med anknytning till vår studie är legitimitet betydelsefullt inom socialt arbete då 
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människobehandlande organisationer kommer i kontakt med enskilda människor som befinner 

sig i en utsatt situation. Det är därför viktigt att arbetet upplevs som tillförlitligt av den 

enskilde så att den kan känna sig trygg och för att organisationen och dess professioner ska få 

legitimitet. 

                  Norén Bretzer (2014;53-56) beskriver att legitimitetstrianglen som innehåller tre 

jämviktspunkter, effektivitet, demokrati och rättssäkerhet är viktig inom legitimitet. 

Effektivitet handlar om det politiska systemets genomförande eller funktion men också 

genomförandet av den offentliga politiken. Med demokrati menas att alla personer över 18 år 

har en röst, att medborgare går och röstar eller engagerar sig i något parti. Rättssäkerhet 

innebär att alla medborgare ska behandlas likvärdigt inför lagen och ingen ska diskrimineras. 

De tre punkterna i legitimitetstriangeln måste tillgodoses men det kan vara svårt att hitta en 

balans mellan dessa tre, då tyngdpunkten hela tiden förflyttar sig. En koppling mellan 

legitimitet och rättssäkerhet är för att alla medborgare ska kunna bedömas lika inför lagen 

måste professioner som utför arbete mot människor på ett eller annat sätt arbeta legitimt.  

Vidare menar Norén Bretzer (2014;53-56) att legitimitet är ett mångfacetterat och komplext 

begrepp, ibland kan legitimitet vara att en situation har hanterats enligt regelboken och i andra 

fall handla om att frågor blir legitimt behandlade, då närmast berörda får möjlighet att 

uttrycka sina åsikter. I vår studie har vi valt att använda legitimitetriangeln i vår teori då vi 

anser att den är av stor relevans då effektivitet, demokrati och rättssäkerhet bidrar till 

legitimitet. Alla dessa tre jämviktspunkter måste arbetande socionomstudenter utgå från när 

de arbetar extra. De måste arbeta demokratiskt då alla medborgare har rätt till hjälp från 

samhället. Arbetet som de utför måste ske effektivt då det är lagstadgat samt att det handlar 

om samhällets resurser. För alla medborgares säkerhet ska arbetet utföras på ett rättssäkert sätt 

det vill säga att alla medborgare ska behandlas lika inför lagen. 

4.3 Rättssäkerhet 

Som vi tidigare nämnt är rättssäkerhet en del av legitimitet som i sin tur är en viktig byggsten 

inom nyinstitutionell teori. I Sverige avses rättssäkerhet att följa mänskliga rättigheter och att 

lagstiftningen ska vara i linje med de åtaganden som gjorts med FN, EU-rätten och att följa 

Europadomstolens avgöranden. Det ingår att rätt lagar tillämpas, att lagarna tolkas på samma 

sätt i olika situationer och att de inte kan ge en retroaktiv påföljd (Schiratzki 2013;27). 

Rättssäkerhet kan beskrivas som medborgarnas säkerhet att få medborgliga rättigheter 

tillgodosedda inom rättsväsendet (Mellström 2006;11). Det finns två huvuddefinitioner av 

rättssäkerhet, materiell och formell. Den materiella rättssäkerheten betonar innehållet i 
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rättsnormerna, där individen kan påverka sin situation och det rättsliga beslutets karaktär och 

effekter (Staaf & Zanderin (2015;52). Den materiella och formella rättssäkerheten är viktig 

och den materiella rättssäkerheten återfinns i regeringsformens 1 kapitel 2§ (Staaf 2005;37). 

Den formella rättssäkerheten poängterar alla medborgares likhet inför lagen samt 

rättsordningens förutsägbarhet. Kravet på förutsägbarhet är dominerande inom 

rättssäkerhetsbegreppet.  Anledningen till detta är för att den enskilde ska kunna känna tillit 

och lita på rättsordningen. På så sätt har den enskilde möjlighet att kunna förutse vad de 

rättsliga konsekvenserna är (Staaf & Zanderin 2015;52-53). 

                  Med anknytning till vår studie måste arbetande socionomstudenter ha kunskap 

om aktuell lagstiftning då de ska kunna förmedla information på ett lättförstått sätt till den 

enskilde. Om arbetande socionomstudenter inte innehar denna kunskap kan det lätt uppstå ett 

omedvetet maktmissbruk. Från förvaltningsmyndigheter, som exempelvis socialtjänsten 

utövas makt som ska vara förutsägbar och tydlig för att skydda den enskilde (Staaf & 

Zanderin 2015;52). Det finns vissa regler för att människobehandlande organisationer ska 

kunna uppnå rättssäkerhet. Dessa regler är: jävsregler, beslutsmotivering, 

kommunikationsprincipen, talerätt och slutligen offentlighets- och officialprincipen som 

handlar om myndigheters utredningsplikt. Ett gemensamt namn för ovanstående regler är 

rättssäkerhetsgarantier (Staaf & Zanderin 2015;53). 

                  Det sociala arbetet grundar sig i Socialtjänstlagen, i denna lag betonas trygghet, 

jämlikhet och deltagande i samhället. Integritet och självbestämmande lyfts också fram som 

viktiga komponenter. Grunden i det sociala arbetet bygger på att lyfta fram den enskildes egna 

resurser med hjälp av flexibilitet, valfrihet, frivillighet och en helhetssyn (Staaf & Zanderin 

2015;53). Det sociala arbetet ska utgå från hela individen och finna en sammanhållen lösning 

för denne. Målregler och lagar styr till stor del det sociala arbetet vilket gör att de 

professionella tillskrivs stort inflytande. Hur inflytandet utövas beror på de professionellas 

kompetens, kunskaper och ansvarsnivå (Schiratzki 2013;28). I relation till vår studie är det 

därför betydelsefullt att arbetande socionomstudenter använder sitt professionella inflytande 

och sina akademiska kunskaper rätt för att på så vis kunna upprätthålla rättssäkerhet. Det är 

också viktigt att arbeta rättssäkert för att där med även upprätthålla professionens legitimitet.  
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5. Metod 
I det här kapitlet argumenterar vi för den valda kvalitativa forskningsmetoden, vi inleder med 

att motivera den kvalitativa ansatsen och vidare presenteras för- och nackdelar med 

semistrukturerade intervjuer. Sedan motiverar vi vårt målinriktade urval, vilka respondenter vi 

har valt och hur vi har gått tillväga med att samla in vårt empiriska material. I nästkommande 

avsnitt redovisar vi vårt tillvägagångssätt och sedan förs ett resonemang kring vår analys- och 

bearbetning och varför vi har valt en tematisk analys. Slutligen beskriver vi hur vi har stärkt 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet för att avslutningsvis diskutera våra forskningsetiska 

överväganden och slutligen föra en metoddiskussion. 

5.1 Kvalitativ ansats 

Det finns både kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetod och valet av forskningsmetod beror 

på vilket eller vilka frågor forskaren vill ha svar på. En kvalitativ forskningsmetod syftar till 

att söka förståelse, begreppsutveckling eller innebörd (Levin 2008;35,38). En kvalitativ 

forskning lämpar sig bäst till studier där syftet är att redogöra och ge ökad förståelse av ett 

fenomen (Justesen & Mik-Meyer 2011;13). Den kvalitativa forskningsmetoden är tolkande 

och mer inriktad mot ord än siffror, siffror är mer kännetecknande för den kvantitativa 

forskningen (Bryman 2011;340-341). För att nå studiens syfte anser vi att en kvalitativ 

forskningsansats lämpar sig bäst för att kunna samla in vårt empiriska material, då det finns 

begränsad forskning angående studiens ämne.  

  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015;34) menar att den vanligaste 

forskningsmetoden inom kvalitativ forskning är intervjuer. Författarna anser att intervjuers 

målsättning är att samla kunskaper om enskilda människors upplevelser och känslor. 

Forskningsmetoden intervjuer bygger på att människor svarar på forskarens olika frågor 

(Denscombe 2016;263; Holstein & Gubrium 2011;149). Kvalitativa forskningsintervjuer 

syftar till att förstå omvärlden utifrån respondenternas synsätt och utveckla en mening ur 

deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2014;17). Kvalitativa intervjuer finns i ett antal olika 

former och är den forskningsmetod som fokuserar mest på vad människor säger att de gör, 

tycker och tror. Intervjuer kan vara ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade 

(Holstein & Gubrium 2011;150). Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur 

arbetande socionomstudenter erfar kombinationen heltidsstudier och extraarbete inom 

människobehandlande organisationer samt få en djupare förståelse för hur arbetande 

socionomstudenter betraktar/tillämpar legitimitet och rättssäkerhet i relation till deras 

extraarbete. Utifrån vårt syfte anser vi att kvalitativa semistrukturerade intervjuer är den 
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lämpligaste metoden att inhämta vår empiri med och ett resonemang kring vald intervjuform 

förs i avsnitt 5.2. 

5.2 Val av datainsamlingsmetod 

Utifrån en kvalitativ forskningsansats har vi valt att samla in empiri genom individuella 

semistrukturerade intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju ska olika teman finnas och 

under varje tema gör intervjuaren frågor som kan finnas tillhands om samtalet inte flyter på 

eller tar fel vändning (Gillham 2005;70). Med anknytning till teman menar författaren att 

forskaren utvecklar frågor och att samma frågor ställs till alla intervjupersoner i studien. 

Frågorna ska anpassas till respondenternas specifika position i förhållande till studiens syfte 

och frågorna ska vara öppna. Vi ställde samma frågor till alla våra respondenter och när vi 

utformade våra frågor utgick vi från respondenternas position samt studiens syfte och 

frågeställningar. Det är viktigt att forskaren försöker ställa tillräckligt med följdfrågor i 

samband med huvudfrågorna för att på så vis kunna få fram ett djupare och mer effektfullt 

material (Gillham 2005;70). Vi försökte ställa lika många och likvärdiga följdfrågor till våra 

respondenter. Denscombe (2016;266) och Bryman (2011;415) anser att forskaren behöver en 

lista över valda teman som ska beröras under den semistrukturerade intervjun. Genom att 

förbereda teman blir den semistrukturerade intervjun följsam, det är viktigt att vara medveten 

om att de teman som finns i intervjuguiden inte behöver ställas i ordningsföljd. Om forskaren 

kommer på någon fråga utöver intervjuguiden kan den också ställas. Vid intervjuerna använde 

vi oss av fyra olika teman vilket presenteras i avsnitt 5.4. 

  Syftet med semistrukturerade intervjuer är att göra intervjuprocessen flexibel 

samt hjälpa till att föra fram intervjupersonens egna uppfattningar. En semistrukturerad 

intervju anser Alvesson (2011:16) i likhet med Bryman (2011:266, 413-414) är bra i det 

avseendet att forskaren är relativt fri och flexibel och det går att avvika från det ursprungliga 

intresseområdet. Om intervjuprocessen blir flexibel får respondenten en stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och respondentens egna upplevelser och erfarenheter kommer 

forskaren tillhanda. Forskarens roll under intervjusituationen är att vara observant, om 

forskaren inte uppfattas som observant kan respondenten uppleva forskaren som nonchalant 

och ointresserad (Miller & Glassner 2011;144). Under intervjuerna visade vi engagemang och 

vi försökte hela tiden bekräfta respondenterna genom kroppsspråk och ord för att vi inte 

skulle upplevas som ointresserade. Bell & Waters (2016;189) menar att semistrukturerade 

intervjuer är bra i det avseendet att forskaren kan få fördjupade kunskaper och mer utvecklade 

svar om rätt följdfrågor ställs. Men om forskaren låter sig styras av intervjuguiden finns det en 
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risk att intervjun känns mer som en utfrågning och relevanta följdfrågor kan då missas. Om 

intervjun upplevs som en utfrågning finns det stor risk att respondenten endast svarar på 

frågorna som forskaren ställer och inte utvecklar svaren. Detta kan då leda till att forskaren 

missar värdefull och mer djupgående information om ämnet. Vilket också kan leda till att 

tillförlitligheten påverkas då empirin i studien bygger på vad människor säger vilket kanske 

inte alltid stämmer överens med sanningen (Bell & Waters 2016;189). För att öka 

tillförlitligheten försökte vi uppnå ett samtalsforum och vara flexibla, vi ställde relevanta 

följdfrågor för att få en djupare förståelse för det som respondenterna berättade om och vi 

försökte att inte bli styrda av intervjuguiden. Anledningen till detta är att respondenterna 

skulle få prata fritt utifrån sina personliga erfarenheter och upplevelser, detta bidrog till att vi 

fick mer djupgående information om ämnet och nya infallsvinklar. Om vi inte uppfattades 

som observanta under intervjun fanns det en risk att respondenten tolkade oss fel och vi kunde 

då gå miste om viktig information. Vi hade en förförståelse om ämnet då vi själva kombinerar 

heltidsstudier med extraarbete, detta var något som vi var tvungna att ta hänsyn till så vår 

förförståelse inte speglade av sig i våra frågor och vi därmed upplevdes som ointresserade och 

redan visste svaret på frågorna. Under intervjuerna lät vi inte våra personliga och moraliska 

värderingar träda fram, detta för att vi inte ville att våra värderingar skulle spegla av sig i 

respondenternas svar. Det hade varit en nackdel om våra värderingar hade trätt fram för det 

hade kunnat innebära att respondenterna gav oss de svar som vi ville höra och inte pratade 

utifrån sig själva.        

5.3 Urval och material 

Den typen av forskningsfrågor som forskaren ställer är helt avgörande för vilka individer eller 

grupper av människor forskaren är intresserad av att intervjua (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015;39). För att hitta vilka respondenter som är intressanta för studien kan ett målinriktat 

urval användas. Ett sådant urval grundar sig i att försöka skapa likheter mellan 

frågeställningarna och urvalet. Respondenterna måste kunna svara på forskarens frågor så att 

forskaren kan uppnå sitt syfte och svara på sina frågeställningar (Bryman 2011;434). Vi valde 

ett målinriktat urval då vi önskade respondenter som studerar heltid på termin sex eller sju på 

socionomprogrammet och samtidigt arbetar extra i en människobehandlande organisation. 

Anledningen till att vi valde termin sex och sju berodde på att vi ville att respondenterna 

skulle ha avslutat den verksamhetsförlagda utbildningen som sker under termin fem. Vi hade 

också en tanke om att det skulle vara lättare att komma i kontakt med studenter som arbetar 

extra i människobehandlande organisationer om vi valde termin sex och sju. Detta med 
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anledning av att vi tror att chansen för ett extraarbete i en sådan organisation är större efter 

den verksamhetsförlagda utbildningen är avslutad. I vårt urval tog vi inte hänsyn till ålder, 

kön eller etnicitet, vi såg inte det som relevant för insamlingen av vår empiri. Då vi hade 

denna önskan kunde vi inte välja ut våra respondenter slumpmässigt. Vi valde att inrikta oss 

på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö på grund av geografiska avstånd, 

tidsfristen för vår studie och etiska aspekter. Vi kunde se det som problematiskt att intervjua 

våra klasskamrater då de är mer medvetna om vad vår studie handlar om.  Vilket skulle kunna 

innebära att de ger oss de svar som de tror vi vill höra och detta skulle i sin tur kunna påverka 

studiens tillförlitlighet. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2013;44-45) menar att minst sex till 

åtta respondenter bör intervjuas vid semistrukturerade intervjuer, detta för att öka 

tillförlitligheten och kunna dra slutsatser om enskilda individers personliga uppfattningar. Vi 

intervjuade nio arbetande socionomstudenter, anledningen till detta var för att det var nio 

stycken som svarade och kunde tänka sig medverka i vår studie samt uppfyllde våra kriterier. 

5.4 Tillvägagångssätt 

När semistrukturerade intervjuer ska genomföras ska forskaren innan intervjun skapat en 

intervjuguide. Forskaren ska göra upp en lista över frågeområden och intervjuguiden bör vara 

ganska kort och ta upp olika delområden. Innan intervjuguiden konstrueras måste forskaren 

vara inläst på ämnet och ett klart och tydligt syfte ska vara formulerat. Det är bra att kunna 

intervjuguiden relativt utantill för att kunna få ett mer flytande samtal (Trost 2010;71). Vi 

gjorde en intervjuguide (bilaga B) och vi diskuterade i avsnitt 5.2 att en intervjuguide ska 

bestå av olika teman. Vi valde att utforma teman utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

vilket resulterade i bakgrundsfakta, heltidsstudier i kombination med extraarbete, legitimitet 

och rättssäkerhet.  

  För att komma i kontakt med våra respondenter tog vi kontakt med 

programansvarig för socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet. Vi fick klasslistor med 

kontaktuppgifter till socionomstudenterna på termin sex och sju i Växjö. När vi fått 

kontaktuppgifterna utvecklade vi ett informationsbrev (bilaga A) där vi beskrev oss själva, 

vad vår studie handlar om och konfidentialitetskravet som vi förhöll oss till. Därefter skickade 

vi ut ett E-post meddelande till socionomstudenterna med kort information om oss själva och 

vi bifogade även vårt informationsbrev. Den första veckan hade vi endast fått svar från tre 

studenter som uppfyllde våra kriterier och därmed kunde medverka. Då antalet studenter som 

hörde av sig inte var tillräckligt för vår studie valde vi att skicka ut en påminnelse. Efter vår 

påminnelse skickats ut fick vi svar från ytterligare sex studenter vilket medförde att vi 
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sammanlagt hade nio arbetande socionomstudenter i Växjö. De kunde tänka sig att medverka 

i vår studie och vi bokade sedan upp intervjuer med samtliga respondenter.  

  Trost (2010;64) påpekar att det är viktigt som forskare att fråga sig vart 

intervjun ska äga rum. Författaren menar att miljön ska vara så ostörd som möjligt och 

respondenten ska kunna känna sig trygg i miljön och att respondentens hem praktiskt taget 

alltid är uteslutet. Det finns en risk att respondenten lätt hamnar i något slags underläge, ur 

trygghetssynpunkt är dock hemmet lämpligt. I enlighet med Trost (2010:64) menar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015:45) att en hemmiljö kan vara känslig för respondenten då det kan 

finnas andra familjemedlemmar närvarande. En offentlig plats som ett kafé kan också bli 

problematiskt då andra kan lyssna på vad som sägs (Trost 2010;65). Vi genomförde sju 

intervjuer i ett grupprum vid universitetsbiblioteket i Växjö och en intervju i ett grupprum vid 

universitetsbiblioteket i Kalmar. Att genomföra intervjuerna i ett grupprum kan ses som 

problematiskt om respondenterna blir igenkända av andra studenter, men vi ansåg ändå att ett 

grupprum var mest lämpligt. Dels för att vi inte ville att respondenterna skulle behöva åka till 

Kalmar och dels för att universitetsbiblioteket är en plats där studenterna förmodligen känner 

igen sig. Vi såg inte det som problematiskt att ha våra intervjuer i ett grupprum då de var 

insynsskyddade och vi hade planerat våra intervjuer på ett sätt så att det fanns gott om tid 

mellan intervjuerna för att respondenterna inte skulle behöva mötas i dörren. Den sista 

intervjun genomfördes i en av respondenternas hem och det var respondenten själv som tog 

initiativ till att intervjun skulle genomföras i hemmet. Vi såg det som problematiskt då det 

kunde finnas en risk att respondenten hamnade i underläge då vi var två personer som kom 

hem till respondenten men då respondenten själv ville genomföra intervjun i hemmet 

accepterade vi det. Genom vår ödmjukhet inför situationen försökte vi inte påverka 

respondentens trygga miljö. Om två forskare genomför en intervju är det fördelaktigt om den 

ena för anteckningar och ställer följdfrågor medan den andre kan ställa intervjufrågorna och 

ha full fokus på respondenten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015;52). Vi båda medverkade 

under samtliga intervjuer och en av oss hade huvudansvaret för intervjun. Den andra personen 

hade hand om inspelningen, antecknade och ställde eventuella följdfrågor, varje intervju 

varade mellan 30-50 minuter. 

Det har blivit allt vanligare att forskare använder sig av ljudupptagning vid 

intervjuer. Fördelar med att intervjuerna spelas in är att respondentens tonläge och viktiga 

pauser blir tydliga och det blir möjligt för forskaren att lyssna på intervjun efter att den är 

genomförd (Brinkmann & Kvale 2015; 205). Det finns dock nackdelar med att använda sig av 

ljudupptagning, bland annat för att en ljudinspelning inte fångar upp icke-verbal 
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kommunikation som exempelvis kroppsspråk (Denscombe 2016;280). Vi ansåg det 

fördelaktigt att kunna lyssna på intervjun efteråt och om respondenten gjorde något tydligt 

kroppsspråk vi såg som relevant antecknade vi det. Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi 

om samtycke till att spela in intervjun och samtliga respondenter godkände inspelning. Vi 

informerade respondenterna om att det endast var vi och vår handledare som tar del av det 

inspelade materialet. Vidare informerade vi respondenterna om att vi använder fiktiva namn, 

att det i vårt metodkapitel står att de studerar på socionomprogrammets sjätte eller sjunde 

termin vid Linnéuniversitetet i Växjö, men att vi inte skriver ut specifik termin i vårt resultat 

och analys. Vi berättade också att vi inte skriver ut arbetsplatsen utan vi kommer endast 

använda oss av människobehandlande organisationer. Vi informerade även om att de hade rätt 

att avbryta intervjun när de ville samt avstå från att svara på frågor. Vid intervjuns slut 

frågade vi om det var möjligt för oss att återkomma om vi hade kompletterade frågor och 

samtliga respondenter svarade att det gick bra.   

5.5 Analys- och bearbetning 

Empiri som inhämtas från intervjuer måste alltid registreras, tolkas och analyseras (Bell & 

Waters 2015;234). Innan en analys går att genomföra måste det empiriska materialet 

transkriberas. Vilket betyder att forskaren transformerar det insamlade materialet från en form 

till en annan, från tal till skrift (Brinkmann & Kvale 2015;204). Det finns både för- och 

nackdelar med transkribering av empiri. Å ena sidan väcks samtalet mellan forskare och 

respondent till liv igen och ett transkriberat material är lättare att analysera än en 

ljudupptagning (Denscombe 2016;385). Å andra sidan är det oerhört tidskrävande att 

transkribera intervjuer och det inte är helt enkelt att skriva ut intervjuer (Kvale & Brinkmann 

2014;217). Vi ansåg att transkribering av vårt empiriska material var fördelaktigt då vi kunde 

läsa respondenternas svar flera gånger och få en överskådlig blick. För att kunna utläsa 

likheter och olikheter i respondenternas svar måste materialet kodas. När det empiriska 

materialet samlats in måste forskaren kunna sortera materialet och urskilja mönster och 

samband. Kodning innebär att forskaren sorterar materialet eller delar av materialet utifrån 

olika kategorier och begrepp.  Koder kan byggas på frågor och teoretiska begrepp som styr 

den aktuella studien. Vid kodning är det viktigt att ta alla respondenters svar i beaktande då de 

har avsatt tid för att medverka i studien. Forskaren kan upplevas som nonchalant om endast en 

del respondenters svar tas upp i studiens resultat- och analysdel. När kodningen har 

genomförts söker forskaren efter olika teman (Jönsson 2010;56-57). 
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För att kunna koda vårt empiriska material valde vi att använda oss av överstrykningspennor i 

varierande färger. En anledning till att vi valde överstryckningspennor var för att vi inte ville 

missa någon viktig aspekt samt för att materialet skulle bli mer lättöverskådligt. När vi hade 

använt överstryckningspennorna gjorde vi en tankekarta över varje respondents intervju, detta 

för att det skulle bli mer tydligt för oss att kunna se samband mellan respondenternas svar och 

för att upptäcka teman. I en tematisk analys söker forskaren efter teman i det insamlade 

materialet och denna analys är en av de vanligaste analysmetoderna när det handlar om 

kvalitativ data (Bryman 2011;528). Vi tog hjälp av en tematisk analys där vi kunde se olika 

samband, likheter och skillnader i respondenternas svar. Efter den tematiska analysen och 

kodningen kunde vi urskilja de olika teman som vi letade efter, dessa teman benämndes som 

följande; socionomstudenters heltidsstudier i kombination med extraarbete, legitimitet i 

relation till extraarbete och avslutningsvis rättssäkerhet i relation till extraarbete. Dessa 

teman grundar sig i våra frågeställningar och vår intervjuguide. Med hjälp av dessa teman 

strukturerade vi upp vårt resultat- och analyskapitel för att kunna besvara vår studies syfte och 

frågeställningar. 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Begreppen tillförlitlighet och trovärdighet ska användas i kvalitativ forskning och måttet på 

kvaliteten i undersökningar beskrivs genom dessa begrepp (Brinkmann & Kvale 2014;281-

282;Mason 1996;21). Tillförlitlighet handlar om resultatet i en forskning och om studien kan 

upprepas av andra forskare vid en annan tidpunkt. Det är dock svårt att uppfylla detta 

kriterium då miljön och sociala förutsättningar spelar roll och påverkar intervjun. Det är 

relativt svårt för nästa forskare att gå in med exakt samma förutsättning (Bryman 2011;354-

355). Vi har försökt förstärka tillförlitligheten i vår studie genom att beskriva processen, hur 

vi har gått tillväga så utförligt som möjligt. Detta för att nästa person ska kunna veta hur vi 

har tänkt och ha möjlighet att göra en likvärdig studie. Vi är samtidigt medvetna om att 

utfallet av våra intervjuer påverkas av samspelet mellan oss och våra respondenter. Det kan 

bli svårt att genomföra exakt likadana intervjuer då vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer och utgick från en intervjuguide men samtidigt ställde följdfrågor.                 

 Bryman (2011;352-355) anser att det krävs en medvetenhet om att arbetet med 

studien är en pågående process vilket innebär ständiga överväganden som aldrig kan återges i 

sin helhet. Om det är flera forskare som genomför studien måste forskarna komma överens 

om hur de ska tolka det de ser och hör. Trovärdighet handlar om forskningens metod och om 

den verkligen undersöker det forskaren påstår sig undersöka. Den kvalitativa forskaren som 
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ska göra om studien måste inta samma sociala roll som den första forskaren intog, detta för att 

kunna stärka trovärdigheten. Om detta inte görs kan det finnas svårigheter med att jämföra det 

nya materialet med den ursprungliga studien. Då vi var två som genomförde denna studie var 

det viktigt att vi kom överens om hur vi skulle tolka vår empiri, vi analyserade och bearbetade 

materialet tillsammans för att kunna nå hög trovärdighet för studien. Vi såg mest likheter med 

vårt empiriska material och gemensamt kunde vi hjälpas åt med att lyfta fram likheter och 

skillnader i respondenternas svar. För att studien ska upprätthålla en hög tillförlitlighet och 

trovärdighet har vi förhållit oss kritiska till tidigare forskning och teorier. 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Vi är medvetna om att Lag 2003:460, om etikprövning av forskning som avser människor 

finns. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning. Dock faller inte denna studie under denna lag men vi vill ändå 

nämna lagen för att visa att etik är viktigt att förhålla sig till inom forskningen. Vår studie har 

genomsyrats av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som finns inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra huvudområden. Det 

första huvudkravet är informationskravet, vilket innebär att forskaren informerar 

respondenten om syftet med den aktuella studien samt vilka villkor som gäller för 

respondentens medverkan (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla informationskravet skrev 

vi ett informationsbrev (se bilaga A) som vi skickade ut till våra respondenter vid vår första 

kontakt. 

  Nästa huvudkrav är samtyckeskravet, vilket innebär att alla som medverkar i 

studien ska kunna bestämma över sin egen medverkan (Vetenskapsrådet 2002). Vi tog hänsyn 

till detta krav då vi i vårt informationsbrev lyfte fram att all medverkan i vår studie var 

frivillig samt att de kan avbryta intervjun när de vill. Innan intervjun började informerade vi 

om detta samt att respondenterna när som helst under intervjuerna kunde avstå från att svara 

på frågor som de inte ville eller kunde svara på. Under intervjuerna var det ingen som avbröt 

eller avstod från att svara på någon av våra frågor.  

                  Vetenskapsrådets (2002) tredje krav är Konfidentialitetskrav vilket innebär att 

respondenterna ska avidentifieras. För att uppfylla Konfidentialitetskravet valde vi att inte 

skriva ut våra respondenters namn utan istället använda oss av fiktiva namn. Detta för att ge 

läsaren en större förståelse för vem som säger vad. I vårt resultat och analyskapitel har vi valt 

att inte skriva ut vilken termin som respektive respondent studerar på eller i vilken kommun 

respektive respondent arbetar extra i. Anonymitet är en viktig aspekt inom forskningen 
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(Bryman 2011;138). För att uppnå full anonymitet valde vi att inte uppge respondenternas 

arbetsplatser utan det enda vi anser är relevant för denna studie är att respondenterna arbetar 

inom människobehandlande organisationer. Om vi hade valt att skriva ut respondentens 

kommun och arbetsplats hade det kunnat vara relativ enkelt att utläsa vem vår respondent är, 

då vi tidigare har nämnt att respondenten studerar på socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

  Det fjärde och sista huvudkravet är Nyttjandekravet, vilket innebär att 

uppgifterna från respondenterna i studien endast får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002). Innan vi påbörjade intervjuerna informerade vi om att materialet 

endast kommer användas till forskningsändamål och sedan förstöras när studien är avslutad. 

Vid kvalitativa forskningsintervjuer kan det uppstå en maktsymmetri och en 

forskningsintervju ska inte betraktas som en helt öppen och fri dialog mellan jämlika parter 

(Kvale & Brinkmann 2014;51). Innan varje intervju valde vi att tänka över den maktsymmetri 

som kunde tänkas uppstå vid intervjusituationerna, då vi som intervjuare valde vilka frågor 

som skulle ställas och som respondenten förväntades svara på. Vi såg inte makten som något 

stort problem då vi befinner oss i en liknande situation som våra respondenter, det vill säga att 

vi studerar på socionomprogrammet och respondenterna kan känna igen sig i vår situation och 

se oss som likvärdiga. Vi förtydligade också i inledningen att respondenternas upplevelser och 

erfarenheter är viktiga för vår studie och att vi är tacksamma för deras medverkan.   

5.8 Metoddiskussion 

Vår metod utgjordes av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar har detta tillvägagångssätt fungerat bra, det har möjliggjort att 

empirin har kunnat utvecklas. Det går att kritisera några av de val som gjorts, bland annat 

gällande intervjuerna. Det hade varit till studiens fördel om vi hade haft en bättre 

intervjuteknik då respondenterna ofta svävade ut och började prata om annat. Det hade då 

varit fördelaktigt om vi hade kunnat styra tillbaka dem till studiens ämne. Under intervjuerna 

började respondenterna berätta om deras kritiska åsikter angående socionomprogrammet 

vilket medförde att vi följde det spåret då vi tyckte det var intressant. När vi sedan 

analyserade vår empiri förstod vi att vi fått fram empiri som inte var relevant och användbar i 

vår studie. Det hade även varit till studiens fördel om vi hade ställt mer fördjupande 

följdfrågor då vi säkerligen hade fått ett bredare insamlat empiriskt material, vilket i sin tur 

skulle kunna bidragit till att vi fått en ännu djupare förståelse för ämnet. Vår intervjuguide 

hade kunnat vara mer lättförstådd då vi ofta upplevde att respondenterna inte förstod vad vi 
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menade. Vilket medförde att vi ofta fick förklara oss och det bidrog till att vi fick en känsla v 

att vi ibland lade orden i munnen på respondenterna. 

                  Urvalet anser vi var lämpligt då våra frågeställningar utgick från ett och samma 

perspektiv, arbetande socionomstudenter. Studien utgörs av nio arbetande socionomstudenter 

som studerar heltid på socionomprogrammet och som arbetar extra i människobehandlande 

organisationer. Vi anser att antalet respondenter var fördelaktigt då vi kunde få ett 

trovärdigare resultat och urskilja likheter och skillnader. Hade vi exempelvis intervjuat sex 

respondenter hade studien inte varit lika trovärdig (jmf Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2013;44-45). Det var viktigt att vi reflekterade över metod-, resultat och analyskapitle och 

diskussionen och förde kritiska resonemang kopplade till vår studie. Detta för att vi skulle 

kunna presentera ett resultat som var relevant utifrån vår studies syfte och frågeställningar. Vi 

strävade efter att vårt resultat skulle upplevas som tydligt och lättförståeligt, detta för att 

läsaren skulle kunna följa med i resultatet och förstå vad vi menar. För att öka studiens 

trovärdighet och för att vår förförståelse inte skulle genomsyras i resultatet presenterade vi 

respondenternas uttalanden ordagrant. Avslutningsvis var vi under studiens 

process noggranna med att utförligt beskriva hur vi har gått tillväga och hur vi har tänkt för att 

studiens tillförlitlighet skulle öka så att andra personer ska kunna genomföra denna studie på 

nytt. 
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6. Resultat och analys 
 
I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat samtidigt som vi gör en analys utifrån tidigare 

forskning, nyinstitutionell teori och begreppen legitimitet och rättssäkerhet. Kapitlet är indelat 

efter analysteman som grundar sig i våra frågeställningar och vår intervjuguide. Det första 

avsnittet har vi valt att benämna socionomstudenters heltidsstudier i kombination med 

extraarbete. Då avsnittet handlar om våra respondenters upplevelser av denna kombination. 

Det andra avsnittet heter legitimitet i relation till extraarbete vilket behandlar deras 

betraktelse/tillämpning av legitimitet. Det tredje och sista avsnittet har vi benämnt till 

rättssäkerhet i relation till extraarbete och där tar vi upp socionomstudenternas 

betraktelse/tillämpning av rättssäkerhet. 

                  Vi har valt att använda oss av fiktiva namn för att respondenterna ska kunna få 

full anonymitet och för att resultat- och analyskapitlet ska bli lättare att följa och förstå. Innan 

vi valde våra respondenters fiktiva namn gick vi igenom de klasslistor vi fick tilldelade. Detta 

för att vi inte skulle välja ett fiktivt namn som fanns med på klasslistorna. Våra respondenter 

har fått följande namn; Carl, Erik, Eva, Gustav, Jenny, Johanna, Magnus, Märta och Stina. 

Vissa citat är inte utskrivna i sin helhet därför använder vi oss av tecknet /.../ för att visa att 

det förekommer uttalande innan och/eller efter. 

6.1 Socionomstudenters heltidsstudier i kombination med extraarbete 

Alla arbetande socionomstudenter som medverkar i vår studie berättar att det finns flera 

anledningar till att de väljer att kombinera heltidsstudier med extraarbete. Majoriteten av 

respondenterna uppger ekonomin som en bidragande faktor till att arbeta extra men inte som 

den viktigaste anledningen. Att ekonomi är den viktigaste orsaken anges av de fyra 

respondenterna; Gustav, Johanna, Stina och Erik. Gustav berättar att lönen från extraarbetet 

bidrar till att han slipper ta studielån. Johanna och Stina nämner inget om studielånet utan de 

vill ha extra pengar att röra sig med. Erik däremot beskriver den största anledningen till att 

han arbetar på följande vis: 

 

Det har haft flera olika funktioner för mig, först har det varit en säkerhet för mig 

för jag har kunnat gardera mig. Om saker och ting inte riktigt går som det ska, så 

har jag en utväg och sedan att man har kunnat arbeta upp en buffert för att kunna 

hantera studierna. (Erik) 
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Vidare förklarar Erik vad han menar om saker och ting inte riktigt går som det ska. Han 

berättar att det på socionomprogrammet finns några spärrar som är ganska tuffa och att arbetet 

då är en säkerhet för honom ifall han halkar efter och inte klarar av sina studier. Erik berättar 

också om sin unika situation, där han är helt beroende av att arbeta och att han absolut inte 

skulle klara sig utan det. Eriks situation kan förstås med hjälp av Beerkens et al. (2011;680) 

då ett extraarbete kan vara nödvändigt för att klara av alla kostnader som studier medför.  

  Det var två respondenter som däremot inte såg pengar som lika betydelsefullt. 

Eva exempelvis nämnde inget om ekonomi och Märta gjorde det klart vid inledningen av 

intervjun att det inte handlar om ekonomi. Märta var rädd för att chansen till arbete på den 

arbetsplatsen inte skulle komma igen då hon menar att hennes arbete är unikt. Det finns en 

gemensam nämnare mellan Märta och Stina, då Stina efter avslutad praktikperiod visste att 

hon ville arbeta med de arbetsuppgifterna i den kommunen. Hon kände sig därför tvungen att 

tacka ja till arbetet när ett erbjudande kom. Båda två menar om ett unikt erbjudandes ges 

måste de våga chansa.  

  Flera av respondenterna lyfter fram att ett extraarbete ger en bra erfarenhet och 

är en merit inför arbetslivet. Vi kan förstå varför respondenterna väljer att arbeta extra utifrån 

Hovdhaugen (2015;634) som menar att studenter som arbetar extra under studietiden är mer 

meriterade och har en större möjlighet att bli anställda efter examen. Märta, Magnus, Carl och 

Jenny väljer att arbeta extra för att få meriter och erfarenhet inför kommande arbetsliv. Jenny 

beskriver erfarenhetens relevans på följande vis: 

 

/.../ sen ser jag det också som att det ger mig bra erfarenhet inför framtida yrkesliv, 

att ha möjlighet att hänga kvar och ha mer erfarenhet när man ska söka jobb senare. 

(Jenny) 

 

Jenny belyser vidare i likhet med Eva att hon också arbetar för att hon tycker det är intressant, 

roligt och givande. Tre respondenter håller med Jenny och Eva, men lyfter också fram mötet 

med människor som något positivt i relation till erfarenheten.  

  Överfört till tidigare forskning kan vi här se två grupper, där den ena gruppen 

ser erfarenhet som den primära anledningen till arbete och att ekonomin blir en bonus. Den 

andra gruppen ser istället ekonomin i första hand som orsak till att arbeta extra. Denna grupp 

har i efterhand insett att erfarenheten från arbetet kan hjälpa dem i arbetslivet och i studierna. 

Dessa två grupper kan förklaras med hjälp av tidigare forskning där Broadbrigde & Swanson 

(2005;236-237) menar att studenter väljer att arbeta extra på grund av ekonomiska skäl samt 
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för att studenterna vill ha mer arbetslivserfarenhet. Under intervjuerna berättar majoriteten av 

respondenterna att de även arbetar extra för att lättare knyta samman sina akademiska 

kunskaper med arbetslivet. De uttrycker att de i väldigt liten utsträckning känner att de kan 

använda sina akademiska kunskaper på sitt extraarbete. Detta kan vi förstå genom den studie 

som Blom et al. (2007) har genomfört om socionomstudenter som visar att socionomstudenter 

upplever att de endast har användning för en del akademiska kunskaper vid sin praktik. I 

studien nämner socionomstudenterna att den största källan till kunskap är personliga 

erfarenheter vilket också ses som mer användbara i det sociala arbetet. En likhet med Blom et 

al. (2007) studie kan vi se med vår studie då våra respondenter poängterar att de inte har så 

mycket användning av sina akademiska kunskaper på sitt extraarbete, utan bara vissa delar. 

Alla respondenter berättar däremot att de tycker extraarbetet bidrar till att det är lättare att föra 

samman teori och praktik. Gustav uttrycker sig på följande sätt: 

 

/.../ man lär sig inte så mycket i skolan man kan använda konkret i arbetet utan man 

lär sig mer tankesätt och det har jag ju med mig i arbetet... Hur man ska tänka 

generellt, men inte någon konkret lär man sig absolut inte, det är min erfarenhet i 

alla fall. (Gustav) 

 

Gustav menar vidare att han känner att socionomprogrammet inte förbereder honom 

tillräckligt mycket inför hans kommande arbetsliv. Även om respondenterna upplever att de 

bara kan använda vissa av sina akademiska kunskaper i arbetslivet är de överens om att 

kombinationen heltidsstudier och extraarbete överlag fungerar bra. På frågan hur de prioriterar 

studier och arbetet i en människobehandlande organisation svarar alla respondenter att 

studierna kommer i första hand och att deras arbetsgivare är fullt införstådda med denna 

prioritering. Richardson, Evans & Gbadamosis (2014;304-306) forskning visar att studenter 

prioriterar arbetet i första hand vilket studenterna i vår studie uttrycker att de inte gör. 

Respondenterna i vår studie lyfter fram att de i första hand är studenter och att studierna 

kommer först. Eva och Stina berättar att deras arbetsgivare är noga med att de sköter 

studierna, det är en förutsättning att klara studierna för att ens kunna få en fast anställning 

längre fram. Resonemangen kan fördjupas genom Johansson, Dellgran och Höjer (2015; 28-

34) som menar att människobehandlande organisationer måste skötas av personal med 

adekvat utbildning för arbetsuppgiften. Personalen som utför arbetsuppgiften måste ha 

lämplig utbildning för uppgiften, detta för att kunna basera sina insatser på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Det är också bra om personalens yrkesetik har vunnit samhälleligt 
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erkännande. Detta påvisar att Eva och Stinas arbetsgivare är medvetna om att det är viktigt att 

ha personal med adekvat utbildning och att dem är måna om att studenterna ska klara sina 

studier och få sin socionomexamen.  

  Under intervjuerna tar respondenterna upp stress som en negativ faktor av 

kombinationen och alla respondenter förutom Carl berättar att de någon gång upplevt stress. 

Carl berättar att han inte har upplevt stress utifrån ovanstående kombination och han beskriver 

sin syn på situationen på följande sätt: 

 

/.../ att de blir så stressade av plugget och jobbet. Medan jag är mer att jag kommer 

dit och då har inte jag, varje dag är ju liksom unik och jag umgås med klienterna. 

Jag har ju inga uppgifter som liksom väntar på mig där som jag måste göra. Men 

det verkar som att det är ett problem för andra som jag har snackat med som jobbar 

extra inom socialtjänsten. Där de har en hög med ärenden som bara växer när de är 

i skolan. (Carl) 

 

En slutsats som Carl drar är att han inte upplever stress då han arbetar extra i en 

människobehandlande organisation som bedriver verksamhet alla dagar i veckan. En 

respondent som tidigare arbetat i en liknande organisation som Carl är Magnus. Han upplevde 

det som lättare att kombinera studier med extraarbete när han arbetade i en 

människobehandlade organisation med oregelbundna arbetstider. Idag jobbar Magnus i en 

verksamhet där arbetet sker dagtid, måndag till fredag och han uttrycker att det krävs mer 

planering och att det kan bli stressigt då både skola och arbete bedrivs på vardagarna. En av 

respondenterna skilde sig från övriga då han beskriver att han har upplevt omfattande 

stressproblem. Respondenten menar att kombinationen heltidsstudier och extraarbete var en 

bidragande orsak till stressen men att det även fanns privata problem som inverkade. Han 

beskriver att stressen medförde att det fanns lite tid för att ta hand om sin kropp och för 

återhämtning och han menar att kombinationen nästan kräver omänskligt mycket energi. De 

övriga sex respondenterna uttrycker att stress kommer i perioder och för att kombinationen 

ska fungera är det viktigt att vara strukturerad och medveten om sina egna gränser.  

  Ett samband som går att utläsa utifrån det empiriska materialet är att samtliga 

respondenter upplever kombinationen som stressig under termin sex då examensarbetet skrivs 

och mindre tid kan då läggas på extraarbetet. Eva påpekar att en del studenter inte klarar av att 

arbeta extra och göra examensarbetet samtidigt och därför väljer att ta en paus från studierna 

och istället arbeta. En respondent som beskriver en situation som stressande är Märta. Hon 
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skulle skriva en hemtentamen i sitt hem och hennes arbetstelefon ringde konstant och Märta 

kände att hon var tvungen att svara i telefonen. Märta talar om att hon har höga krav och 

förväntningar på sig själv och därför upplevdes denna situation som stressande. Även Jenny 

berättar att hon känner sig stressad när hon har mycket att göra i skolan och på arbetet men att 

stressen gör henne mer fokuserad och disciplinerad och hon säger att hon presterar bättre 

under stress. Jennys upplevelse av disciplin går att förstås med hjälp av tidigare forskning där 

Richardson, Evans & Gbadamosi (2014;304-306) lyfter fram att disciplin är viktigt för att 

studenten ska hitta en balans mellan studier och arbete. Motsatsen till Jenny är Gustav som 

uttrycker att det finns en känsla av att studierna hamnar efter på grund av kombinationen. 

Gustav uttrycker sig på följande vis: 

 

/…/ jag kan säga stopp nu måste jag plugga men även om jag väljer att jobba 

tycker jag studierna hamnar efter /…/ Det är nog mer en inre stress, man känner sig 

stressad innan man tar tag i det. (Gustav) 

 

Han menar att prestationen i skolan inte försämras utan att det är den inre stressen som gör att 

det känns som att studierna hamnar efter. Inledningsvis i den här studien hänvisade vi till 

Robotham (2009;324) som lyfter fram att studentens akademiska prestation i skolan kan 

påverkas negativt av denna kombination. De arbetande socionomstudenter som medverkat i 

denna studie uppger dock motsatsen till Robotham (2009;324) gällande den akademiska 

prestationen. De menar att deras akademiska prestation i skolan snarare förbättras då de 

lättare kan dra paralleller mellan teori och praktik. 

   Avslutningsvis kan de arbetande socionomstudenternas upplevelser av 

heltidsstudier i kombination med extraarbete förstås genom den nyinstitutionella teorin.  Inom 

teorin nämns det organisatoriska fältet som kan förstås genom olika nivåer, dessa olika nivåer 

är; universitet, arbetsgivare och studenter. För att få en djupare förståelse för de 

organisatoriska fälten tar vi hjälp av domänbegreppet som också återfinns inom 

nyinstitutionell teori. Det organisatoriska fältet organiseras utifrån tre olika domäner; stat, 

kommun och profession (Grape 2006;47-56). Överfört till vår studie befinner sig de arbetande 

socionomstudenterna inom dessa tre fält och domäner och samtliga respondenter uttrycker att 

de vill ha ett tätare samarbete mellan universitet och arbetsliv. Detta för att det då blir lättare 

att kunna se samband och kunna föra samman teori med praktik, så att de ska kunna använda 

sina akademiska kunskaper på extraarbetet och erfarenheterna från arbetet i studierna. 

Respondenterna berättar att det är viktigt att socionomutbildningen bidrar med användbara 
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kunskaper i relation till extraarbetet, detta för att de ska kunna känna en meningsfullhet med 

utbildningen. Flera av respondenterna uttryckte att de arbetar utefter statens och kommuners 

regelverk och värdegrund och det är viktigt att följa. Detta kan förstås genom Grape (2006;47-

56) som påpekar att det är viktigt att följa lagar, regler och värdegrunder för att fält och 

domäner ska kunna samarbeta som i sin tur bidrar till att legitimiteten upprätthållas och 

förtroende från omgivningen fås. 

6.2 Legitimitet i relation till extraarbete 

En av våra frågeställningar belyser hur arbetande socionomstudenter betraktar/tillämpar 

legitimitet i relation till sitt extraarbete. Johanna och Magnus definierar legitimitet såhär: 

 

/.../  ja, men det första jag tänker på är att det står att personalen ska ha rätt 

kompetens och rätt utbildning för att utföra arbetet. Men en utbildning, ger det 

legitimitet, alltså jag tror att legitimitet är på många olika plan /.../ (Johanna) 

 

Amen, det är ju en ganska viktig del, för har du inte legitimitet för jobbet så finns det 

ju inte heller någon anledning för allmänheten att respektera det vi gör. (Magnus) 

 

Deras definitioner överensstämmer med Norén Bretzer (2014;53-56) som påpekar att 

legitimitet är ett mångfacetterat begrepp som går att tyda på olika vis. Johanna berättar att 

legitimitet är något man får med tiden på en arbetsplats, att hon måste lära sig 

arbetsuppgifterna först för att kunna uppnå och upprätthålla legitimitet. Hon påpekar vidare 

att det är viktigt att den ordinarie personalen på arbetsplatsen vet vad hon kan och vad hon 

behöver lära sig för att de på så vis ska kunna hjälpas åt att upprätthålla legitimiteten. Magnus 

utvecklar resonemanget och framhåller att han tillämpar legitimitet genom att han hela tiden 

är korrekt, visar ett bra bemötande gentemot andra och visar respekt för de han träffar. Vidare 

berättar majoriteten av respondenterna att legitimitet inte är något som de diskuterar på 

arbetsplatsen utan det är något som bara finns. Alla de arbetande socionomstudenterna är 

dock rörande överens om att legitimitet är något viktigt men att det inte är något som de har 

reflekterat så mycket över. Samtliga anser att det är ett svårbegripligt begrepp som är svårt att 

sätta ord på. När vi frågar respondenterna om hur de tillämpar legitimitet berättar flertalet av 

studenterna att de inte har funderat över det. Stina berättar att hon känner sig trygg med att 

utföra arbetet trots att hon inte har funderat över legitimitet. Hon menar att hon har bra 

kollegor som hon kan fråga när hon behöver hjälp för att legitimiteten ska upprätthållas. Hon 
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säger vidare att hon aldrig skulle göra något som inte känns bra för henne. I likhet med Stina 

menar även Märta att hon har bra stöd från kollegorna och att det är viktigt att kollegorna är 

införstådda med att hon ännu inte har en socionomexamen. Respondenternas uppfattningar 

kan förstås utifrån Levin (2013;27-28) som anser att arbetet som utförs i organisationer måste 

vara trovärdigt för att organisationen ska kunna tillämpa och upprätthålla legitimitet. Genom 

att organisationen som de arbetande socionomstudenterna arbetar i hjälper dem i deras arbete 

skaffar sig organisationen legitimitet från samhället. 

                  Respekt är något som Magnus, Stina, Märta och Eva berättar om under 

intervjuerna och de känner att de respekteras på arbetsplatsen. De blir lyssnade på och deras 

åsikter är viktiga för kollegorna även fast de ännu inte fullgjort socionomprogrammets alla 

delar. Erik berättar att han upplevde en kritisk inställning till honom när han började arbeta 

och han förklarar det såhär:  

 

/…/ det är ju ett förtroende man har fått bygga upp med tiden… När jag började var 

det en ganska trevande hållning mot mig, vad kan han egentligen och det är ju 

något jag har fått bygga upp, man får ju visa sina kollegor också att man kan 

hantera situationen och visa sina kunskaper man har samtidigt som man måste ta 

ett steg tillbaka om man inte känner att man kan… Man måste bygga upp ett 

förtroende för sina kollegor och så länge man är noga med det och enbart utgår från 

saker man faktiskt har belägg för och inte går på egen magkänsla, då uttrycker man 

ju sig också professionellt till sina kollegor så att de kan känna sig bekväma med 

mig när jag för mina resonemang och beslutar i vissa situationer. (Erik) 

 

Erik menar vidare då han inte har en socionomexamen kan han inte ses som likvärdig av 

kollegorna, då han ännu inte tillhör någon profession fullt ut. Kollegornas trevande hållning 

kan förklaras genom den nyinstitutionella teorin och tvångsmässig isomorfism vilket kan 

förklara att kollegorna till en början var osäkra på Eriks kunskap och kompetens. Då den 

tvångsmässiga isoformismen handlar om regler och lagar är det viktigt att alla inom fältet 

följer dessa så att människobehandlande organisationer får och upprätthåller legitimiteten (jmf 

Johansson 2002;44-45).  

  Gustav har en motsatt känsla än Erik, han upplever att han inte ha lika stort 

mandat som övriga kollegor. Han menar att det beror på att han är vikarie och ännu inte 

utbildad socionom. Han poängterar att han som vikarie försöker rätta sig lite efter vad de 

andra tycker och han upplever att han inte kan påverka eller säga till om han tycker något är 
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fel och han upplever då att han har svårt att upprätthålla legitimiteten. Även Carl känner att 

han inte kan påverka så mycket på sin arbetsplats och att det beror på en hierarkisk ordning 

som finns. Han menar att den som står högst i rang tar beslut som övriga professioner 

anpassar sig efter och inte ifrågasätter. För att förstå detta tar vi hjälp av den tidigare 

forskningen om människobehandlade organisationer. Det är viktigt att professioner inom och 

mellan människobehandlande organisationer samverkar för att människor med sammansatta 

behov inte ska hamna mellan stolarna (Johansson, Dellgran & Höjer 2015;28-34). Carl menar 

att den hierarkiska ordningen inte är bra för legitimiteten eller för klienterna som befinner sig 

längst ner i ordningen. Carl beskriver sin situation på följande sätt: 

 

Ja, den hierarkiska ordningen känns av, och lyssnad på det vet i fan. Sen är ju jag, 

jag kommer ju inte in där och försöker styra upp grejer, visst jag ser ju saker som 

kanske skulle fungera bättre med en annan metod men jag är inte den som direkt 

kommer in och försöker trampa på någons territorium. Men jag tror inte det hade 

hänt mycket om jag hade sagt något /.../ (Carl) 

 

Då Carl inte har en socionomexamen upplever han att han inte har så mycket att säga till om 

samt att professionerna i den människobehandlande organisationen har en hierarkisk ordning 

som Carl varken vill eller känner att han kan sätta sig emot.  

  Respondenterna är överens om att legitimitet borde belysas mer på 

socionomutbildningen, Erik är den enda som anser att legitimitet är något som universitetet 

har tagit upp men han poängterar också att legitimitetsfrågan mest bedrivs av Fackförbundet 

Akademikerförbundet SSR. De övriga respondenterna anser att universitetet inte har pratat 

om legitimitet i någon större utsträckning utan den kunskap de har om legitimitet har de läst i 

kurslitteraturen eller skaffat sig kunskap om själva.  

  När vi diskuterade legitimitet under våra intervjuer gled vi nästintill alltid in på 

rättssäkerhet och respondenterna är överens om att de två begreppen går att relatera till 

varandra. Vi kan förstå begreppens inbördes relation med hjälp av legitimitetstriangeln. Den 

har tre jämviktspunkter; effektivitet, demokrati och rättssäkerhet. Dessa tre punkter bidrar till 

legitimitet som alla professioner inom socialt arbete måste förhålla sig till (Norén Bretzer 

2014;53-56). De arbetande socionomstudenterna är eniga om att det behövs diskuteras mer 

om legitimitet och rättssäkerhet under utbildningen och Carl säger att de två begreppen är 

viktiga aspekter i samhället, att lagen följs och att professionen har legitimitet i de beslut dem 

tar.   
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6.3 Rättssäkerhet i relation till extraarbete 

Under våra intervjuer bad vi respondenterna resonera kring rättssäkerhet. Alla respondenter 

förklarar rättssäkerhet på liknande sätt, där vissa svar är mer utförliga än andra. Magnus 

förklarar rättssäkerhet såhär: 

 

Rättssäkerhet för mig betyder ju att man gör korrekta beslut och att du har rätt 

förutsättningar som du behöver för att kunna göra korrekta beslut, gällande tid och 

underlag /.../ (Magnus) 

 

Magnus fortsätter med att berätta att det som han menar med rätt förutsättningar är att han har 

tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut. Han menar att det är viktigt att han 

har kollat upp allt för att han ska kunna stå för förslaget som läggs fram. Majoriteten av de 

arbetade socionomstudenterna som medverkar i denna studie beskriver lagen som en oerhört 

viktig del av rättssäkerheten. Andra definitioner som respondenterna berättar angående 

rättssäkerhet är att alla ska behandlas lika och att det är viktigt i sin roll som profession att 

hålla sig uppdaterad och se till att arbetet verkligen utförs på ett så rättssäkert sätt som 

möjligt. Flertalet av respondenterna lyfter fram kursen i juridik som den mest användbara 

under socionomprogrammet i relation till rättssäkerhet då den förmedlar kunskap om lagar. 

  Stina lyfter fram makt under intervjun och hon menar att det är viktigt att vara 

medveten om makten som kan uppstå mellan de olika parterna. Det är intressant att Stina är 

den enda respondenten som nämner makt då Johansson, Dellgran & Höjer (2015;28-34) 

beskriver makt som något väsentligt. Professioner som utövar någon form av makt måste vara 

medvetna om de maktförhållanden som kan tänkas uppstå i mötet med andra människor. 

Detta för att minimera upplevelsen av makt från professionens sida gentemot klienten. Gustav 

pratar inte om makt men om rättssäkerhet i relation till sitt arbete och på en fråga om han 

kunde beskriva en situation på sitt arbete där han genomfört något rättssäkert svarar han 

följande: 

 

Hmm, när gjorde jag något rättssäkert… Vet knappt tänkte jag säga, jag vet inte om 

jag kan säga att det är så rättssäkert. (Gustav) 

 

Gustav fortsätter berätta att han upplever att det förhandlas mycket på hans arbetsplats. Han 

menar istället för att ge avslag eller bifall på en ansökan förhandlar organisationen med 

klienterna. Stina, Jenny, Magnus och Märta uppger däremot att de upplever att de alltid 
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uppnår rättssäkerhet på sitt extraarbete. Vilket kan tolkas utifrån Schiratzki (2013;28) som 

anser att den professionellas kompetens, kunskap och ansvarsnivå är en bidragande orsak till 

hur stort inflytande den professionella har. Detta blir för oss motsägelsefullt och svårt att 

förstå då teorin om rättssäkerhet visar en sak och respondenterna säger något annat. Magnus 

menar att han aldrig har skickat in ett beslut där han känt att han misslyckats totalt. Stina ger 

exemplet att de alltid är två personer som närvarar vid samtal för att rättssäkerheten ska bli 

bättre. Jenny berättar att hon ofta läser böcker om tolkningar av lagtext om det är något hon 

undrar eller är osäker på, detta för att rättssäkerheten ska öka. Vilket kan förstås genom 

Schiratzki (2013;28) som belyser att det sociala arbetet styrs av lagar och regler och om den 

professionella har kunskap om dessa får den professionella större inflytande. Med andra ord 

kan Jenny genom att läsa tolkningar av lagtext skapa sig ett större inflytande i relation till 

klienten.  

  Flertalet av respondenterna uttrycker att de har egna klienter och även 

delegation på att fatta egna beslut trots att de inte fullgjort en socionomutbildning. Erik som är 

en av dem berättar att han har full delegation och att han har haft det ända sedan han började 

arbeta. Det var inget Erik önskade utan han menar att det bara har blivit så. Även Eva och 

Jenny beskriver att de har egna klienter och delegation på att fatta beslut. Dessa tre 

respondenter beskriver dock att de inte får fatta alla typer av beslut då det finns beslut som 

måste fattas av nämnden i kommunen. Jenny nämner också att en annan kollega alltid måste 

läsa igenom hennes beslut även om det är Jenny som skriver under det. Hon berättar att hon 

ibland har funderat över om hon gör rätt, men hon säger ändå att hon känner sig trygg med att 

fatta beslut då hon alltid, innan hon fattar diskuterar det med sina kollegor och sin chef. Eva 

anser att det ändå känns bra att fatta beslut och uttrycker sig såhär: 

 

Nja, men alltså det känns ändå rätt… Det spelar ju ingen roll om jag inte är 

färdigutbildad bara beslutet blir rätt. /…/ man får lita på sig själv att man klarar det. 

(Eva) 
 

Hon menar att så länge som beslutet blir rätt spelar inte utbildningen någon roll. Eva och 

Jennys utsagor kan fördjupas med hjälp av nyinstitutionell teori som fokuserar på centrala 

dimensioner så som koordination och kontroll av aktiviteter. Eriksson-Zetterquist (2009;65) 

menar att en nackdel med dessa centrala dimensioner är att det är svårt att kartlägga hur 

arbetet innan beslut tagits har genomförts. Med hjälp av detta kan vi förstå hur Eva tänker, då 

hon ser att det viktigaste är att beslutet blir rätt och hur vägen till beslutet har varit är inte lika 
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relevant. Jenny och Eva berättar att de inte har funderat speciellt mycket över att de fattar 

beslut, trots att de inte innehar en socionomexamen. Erik däremot har funderat på det, han 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

Ja, det har jag gjort många gånger och det jag känner är att jag är ödmjuk mot mig 

själv och när jag känner att det är något som jag inte har grepp om så lämnar jag över 

det eller tar en diskussion med mina kollegor. (Erik) 

 

Erik menar ändå att han har alla verktyg som behövs för att fatta ett bra beslut men samtidigt 

tycker han att det är en trygghet att kunna diskutera med sina kollegor. Motsatsen till dessa tre 

är Stina och Magnus som beskriver att de inte har delegation på att fatta några beslut på grund 

av att de ännu inte har fullgjort en socionomutbildning. Magnus berättar att han inte skriver 

under några beslut men att han ändå känner sig säker på sina arbetsuppgifter. Likaså berättar 

Stina, men hon uttrycker också att rättssäkerhet är viktigt men hon tror inte att någon 

profession är objektiv. Hon menar att alla människor har sina egna värderingar och moraliska 

uppfattningar som påverkar bedömningen. Johanna nämner något likande, hon menar att det 

är viktigt att följa lagar och regler, men ibland kanske det inte är det rätta. Deras uppfattningar 

kan förstås utifrån Hasenfelds (2010;12-15) forskning om människobehandlande 

organisationer. Författaren anser att arbetet i människobehandlande organisationer är 

moraliskt och professionerna har en stor moralisk bedömningsbörda. Enskilda människor som 

arbetar i människobehandlande organisationer och tillhör en profession ska hantera 

problemsituationer och mänskliga problem på ett korrekt sätt då de fattar beslut som kan vara 

livsavgörande för den enskilde. Stina och Johanna menar därför att lagen kanske inte alltid är 

den rätta och det gäller att vara medveten om sina egna moraliska värderingar. Detta för att 

kunna fatta bra och rättssäkra beslut som inte vilar på deras personliga åsikter och 

värderingar.  

  Tidigare nämnde vi att många av de arbetande socionomstudenterna har egna 

klienter, vilket alla respondenter förutom Carl och Stina berättar kan vara problematiskt 

utifrån rättssäkerhet. Jenny upplever att det kan bli problematiskt att ha egna klienter då det 

ibland kan gå lång tid mellan gångerna hon arbetar. Hon menar att saker kan bli liggande för 

länge och att det kan ske akuta saker som måste åtgärdas snabbt när hon inte är på plats på 

arbetet. Men Jenny uppger också att klienten alltid kan vända sig till hennes kollegor som 

finns på arbetsplatsen, vilket även Eva och Erik belyser. Erik berättar också att han inte är 

lämpad att ha klienter där de misstänker att de kan inträffa akuta saker just för att han inte är 
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på arbetet kontinuerligt. Magnus berättar svårigheterna med att inte alltid vara på 

arbetsplatsen på följande sätt:   

 

Nej, det är ju faktiskt dock en poäng som gör det lite klurigt. Jag brukar poängtera 

det till de flesta att det är lättare att skicka mail till mig för jag är inte alltid här. 

Men sen är jag väldigt noga med att kolla igenom röstsvar och ringa tillbaka till 

alla som har försökt att nå mig. Men det är ju lite besvärligt det där med att man 

inte är på plats varje dag men då får man se till att det finns andra som de kan ringa 

till och få hjälp av. För mina kollegor är också medvetna om de 

förutsättningarna.(Magnus)  

 

Magnus menar att bristen på kontinuitet är en poäng som gör arbetet lite problematiskt. Han 

berättar att det därför är viktigt att dokumentera, kontrollera e-post och lyssna av mobilsvar 

för att ingen ska falla mellan stolarna. Utöver det nämner Magnus liksom Jenny, Eva och Erik 

att en förutsättning för att detta ska fungera är att det finns andra kollegor som klienten kan 

ringa och få hjälp av. Märta däremot är inte säker på att hon vill ha några egna klienter. Hon 

berättar att hon som ny inte har koll på allting och om hon skulle få en egen klient skulle hon 

vilja ha någon att utbyta idéer med samt att det skulle kräva mer timmar på arbetet.  

 Bristen på kontinuitet menar Gustav och Johanna inte påverkar beslutet men 

däremot kan det bidra till att klienterna känner sig förvirrade och otrygga. Detta kan förstås 

med hjälp av Staaf & Zanderin (2015;52-53) som påpekar att kravet på förutsägbarhet är 

dominerande inom rättssäkerheten. Den enskilde ska kunna känna trygghet och lita på 

samhällets olika organisationer för att kunna förutse vad de rättsliga konsekvenserna blir. För 

att förstå vad bristen på kontinuitet kan medföra använder vi oss av förutsägbarhet. Då de 

arbetande socionomstudenterna inte är på arbetsplatsen kontinuerligt kan förutsägbarheten för 

den enskilde brista. Det kan vara svårt för klienten att känna tillit då det kan bli förvirrande 

för klienten vem som är dennes första kontaktperson. Även om den enskilde alltid får kontakt 

med en person från den människobehandlande organisationen kan det ändå bli problematiskt. 

Med anledning av att den personen inte är lika insatt i den enskildes problematik som den 

första kontaktpersonen. Sammanfattningsvis uttrycker majoriteten av alla respondenter att 

rättsäkerheten är något som de har reflekterat över i relation till att de ännu inte fullgjort 

socionomprogrammets olika delar. Alla de arbetande socionomstudenterna nämner också 

praktiska saker som de gör på arbetsplatsen för att rättssäkerheten ska upprätthållas, som 

exempelvis dokumentation, möten med klienter, faktainhämtning och om de känner sig osäkra 
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frågar de kollegor. Dock problematiserar Erik detta med heltidsstudier och extraarbete och 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

Utifrån rättssäkerheten, är det ju inte rättssäkert någonstans. Vi är ju ett 

professionsyrke och vi värnar om den och det innebär ju att vi faktiskt är utbildade 

när vi är på arbetsplatsen… Men det är ju inte önskvärt någonstans, men sedan får 

man ju fråga sig om det är bättre att ha någon inne extra som studerar sista terminen 

eller ha någon som inte har någon utbildning alls. Så att, det är jättesvårt, men det är 

verkligen inte optimalt. (Erik) 

 

Erik menar här att det ändå borde vara bättre att ha socionomstudenteter inne i 

verksamheterna som arbetar extra än personer som inte har någon relevant utbildning alls. 
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7. Slutdiskussion 
 
I föregående kapitel redovisade vi vårt empiriska material i en gemensam resultat- och 

analysdel. Empirin presenteras i olika analysteman utifrån studiens frågeställningar och 

intervjuguide. I följande kapitel ger vi en sammanfattning av resultatet utifrån studiens 

frågeställningar och avslutningsvis reflekterar och presenterar vi våra slutsatser samt ger 

förslag till fortsatt forskning kring ämnet. 

7.1 Sammanfattning av studiens frågeställningar 

Studiens första frågeställning berör hur socionomstudenter upplever kombinationen 

heltidsstudier och extraarbete i människobehandlande organisationer. Alla våra respondenter 

lyfter fram att de inte ser kombinationen som problematisk. Det menar att det kan vara 

stressigt och att kombinationen både kan uppfattas som positiv och negativ. Vissa arbetande 

socionomstudenter menar att stressen gör dem strukturerade och disciplinerade medan andra 

anser att stressen leder till något negativt. Flertalet av respondenterna poängterar att det är 

viktigt med en arbetsgivare som har förståelse för att studierna prioriteras först. 

                  Respondenterna lyfter fram att deras akademiska prestation inte påverkas 

negativt av denna kombination. De menar att de behöver arbeta extra bredvid heltidsstudierna 

för att lättare kunna förena teori med praktik. Respondenterna påpekar att det i sin tur kan leda 

till att deras akademiska prestation snarare förbättras. De arbetande socionomstudenterna var 

överens om att socionomutbildningen inte förbereder dem tillräckligt mycket inför kommande 

arbetsliv. Av den och flera andra anledningar som ekonomi och erfarenhet väljer de arbetande 

socionomstudenterna att kombinera heltidsstudier med extraarbete.   

 

Studiens andra frågeställning berör legitimitet i relation till extraarbete.  Vi får intrycket av 

att en del respondenter inte har funderat över legitimitet men flera gav oss en definition på 

vad det innebär för dem. Respondenterna beskriver legitimitet på liknande sätt och en 

respondent menar att professionen måste lära sig arbetet först för att sedan kunna upprätthålla 

legitimitet. Några av respondenterna har hittat strategier för att tillämpa och upprätthålla 

legitimitet. Hjälpsamma kollegor är en av dessa strategier som en del av respondenterna 

poängterar som en förutsättning för att respondenterna ska känna sig trygga att utföra arbetet 

då de ännu inte har en socionomexamen. Socionomstudenterna tar också upp att ett bra 

bemötande och respekt är en viktig strategi för att tillämpa legitimitet.   

 De arbetande socionomstudenterna har splittrade erfarenheter rörande respekt 
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och inflytande på arbetsplatsen. En del upplever att de fick det direkt när de började på 

arbetsplatsen medan andra påpekar att processen till respekt har varit längre. En respondent 

lyfter fram att det finns en hierarkisk ordning på arbetsplatsen och han känner att han varken 

har mandat eller vilja att förändra. Flera respondenter är överens om att legitimitet är något 

viktigt och något som behövs diskuteras mer om på socionomutbildningen.   

 

Studiens tredje frågeställning handlar om rättssäkerhet i relation till extraarbete. Till 

skillnad mot legitimitet har alla respondenter funderat över rättssäkerheten i förhållande till 

deras extraarbete. Samtliga definierar rättssäkerhet på ett liknade sätt och att följa lagar och 

regler var enligt respondenterna det mest primära. Flera av respondenterna påpekar att de har 

egna klienter och delegation att fatta egna beslut trots att de ännu inte har fullgjort 

socionomutbildningens olika delar. Flera av de arbetande socionomstudenterna inklusive de 

som har egna klienter och delegation på att fatta beslut upplever att de alltid uppnår 

rättssäkerhet på sitt arbete. Ett fåtal av respondenterna lyfter också fram makt och moral som 

viktigt inom rättssäkerhet. 

7.2 Avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning 

Vi gick in i den här studien med en förförståelse. Å ena sidan att det kan vara problematiskt 

att kombinera heltidsstudier med extraarbete i en människobehandlande organisation. Å andra 

sidan att arbetande socionomstudenter inte har reflekterat över legitimitet och rättssäkerhet i 

relation till deras arbete. Då vi själva arbetar extra vid sidan av våra studier i en 

människobehandlande organisation har vi upplevt att denna kombination kan vara svår och 

ibland stressande, då vi vill göra bra ifrån oss på arbetet och i studierna. När vi började arbeta 

var legitimitet och rättssäkerhet ingenting vi funderade över men efter en tid fick dessa 

begrepp en annan innebörd för oss. Vi började fundera på hur vi som inte har fullgjort en 

socionomutbildning kan arbeta legitimt och rättssäkerhet. 

                  Den första slutsatsen vi kom fram till utifrån vårt resultat är att respondenterna 

går att dela in i två grupper. Där den ena gruppen arbetar extra för att få erfarenhet och den 

andra gruppen på grund av ekonomi. Vi kan även se att de upplever att studierna inte kräver 

40 timmar i veckan och att kombinationen överlag fungerar bra. Den andra slutsatsen vi kan 

dra av detta är att de arbetande socionomstudenterna kan uppleva stress men om de är 

strukturerade och disciplinerade kan kombinationen fungera på ett lyckat sätt. Vi kan också se 

att stressen påverkas av vilka arbetstider socionomstudenterna har. De som arbetar dagtid 

måndag-fredag upplever mer stress än de som arbetar oregelbundna arbetstider. Den tredje 
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slutsatsen är att flertalet av våra respondenter arbetar extra för de anser att universitetet inte 

förbereder dem för deras kommande yrkesliv. Alla respondenter berättar att studierna 

prioriteras först och då en del av den tidigare forskningen visar att studenter väljer arbetet 

först blir det för oss motsägelsefullt. Detta går att tolka från två håll, det kan vara så att 

samtliga respondenter prioriterar studierna först men det kan också vara så att de egentligen 

prioriterar arbetet först men att de under intervjuerna uttryckte det som dem trodde vi ville 

höra. Den fjärde slutsatsen vi har kommit fram till är att respondenterna arbetar för att 

de anser att socionomutbildningen behöver ha en mer praktisk förankring och på så sätt 

mindre teoretisk. I vår resultat- och analysdel lyfter vi fram att de arbetande 

socionomstudenterna upplever att de kan använda sina erfarenheter från arbetet i studierna 

men inte tvärtom. Vi ser detta som bekymmersamt gentemot klienter då professionen måste 

ha akademiska kunskaper för att kunna utföra arbetet rättssäkert och kunna upprätthålla 

legitimiteten. 

                  Legitimitet definierar respondenterna på liknande sätt och detta leder oss till vår 

femte slutsats. Likt vår förförståelse hade inte alla respondenter reflekterat över legitimitet i 

relation till sitt extraarbete. Dock kan vi se detta som problematiskt då de arbetar extra i 

människobehandlande organisationer och för att de ska kunna tillämpa och upprätthålla 

legitimitet måste de arbetande socionomstudenterna veta vad legitimitet innebär och ha 

adekvat utbildning för arbetet. Vår sjätte slutsats som vi kan dra utifrån detta är att 

respondenterna inte ser legitimiteten som något problem i det avseendet att de inte fullgjort en 

socionomutbildning. Det har framkommit att en del respondenter inte ser 

socionomutbildningen som relevant utan det viktigaste är att beslutet blir rätt och att man lär 

sig hur arbetet på arbetsplatsen bedrivs. 

                  Den sjunde slutsatsen vi har kommit fram till är att rättsäkerhet är något viktigt 

för respondenterna och de ser lagen som betydande för att arbetet ska kunna ske rättssäkert. 

Vårt resultat har visat att juridikkurserna är de kurser som respondenterna upplever de har haft 

mest nytta av i deras arbete. Vi kan även utläsa att det skiljer sig en del mellan 

respondenternas intresse till att ha kunskap om lagar. Vi är förvånade över att endast ett fåtal 

tar upp makt och moral och detta leder oss in till vår åttonde slutsats. Tidigare forskning visar 

att makt och moral är något som professioner bör förhålla sig till i arbetet inom 

människobehandlande organisationer. Detta för att människor som befinner sig i utsatta 

situationer ska få rätt hjälp utan att behöva utsättas för den arbetande socionomstudentens 

personliga värderingar eller maktmissbruk. 
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När idén till den här studien väcktes hade vi en tanke om att heltidsstudier i kombination med 

extraarbete enbart kunde ses som något negativt. Vi har dock under examensarbetets gång 

insett att det både kan finnas för- och nackdelar med denna kombination. Vår första tanke var 

att studierna blir lidande då tiden för dem minskar i och med att arbetet upptar tid. Vi har 

blivit motbevisade då våra respondenter fick oss att se denna kombination som positiv. 

Kombinationen bidrar till att det blir lättare att förena universitetets akademiska kunskaper 

med de praktiska uppgifterna på arbetsplatsen. Att vi i vår studie har lyft legitimitet och 

rättssäkerhet tror vi kan medföra att socionomstudenterna som deltog i studien börjar 

reflektera mer över dessa begrepp i relation till deras extraarbete. Vi tror att vår studie har 

bidragit till att de arbetande socionomstudenterna funderar och ser denna kombination på ett 

mer nyanserat sätt. Den har studien har även påverkat oss och vår inställning till extraarbete, 

vi har börjat reflektera mer över denna kombination och vilka positiva- och negativa 

konsekvenser kombinationen kan medföra. För att denna kombination ska lyckas tror vi på ett 

närmre samarbete mellan universitet och arbetsgivare samt att det vore fördelaktigt om 

socionomprogrammet har en mer praktisk förankring.  

  Vi valde som tidigare nämnt ett studentperspektiv i denna studie men den går 

också att genomföra från andra perspektiv. För vidare forskning hade det varit intressant att 

genomföra en liknande studie som denna men utifrån arbetsgivarens eller universitetet 

perspektiv. Vi tror även att det hade kunnat vara givande att forska vidare om hur 

socionomstudenter upplever att socionomprogrammet förbereder dem inför en karriär inom 

socialt arbete. Avslutningsvis hade det också varit intressant att forska om hur 

socionomprogrammet tar till sig studenternas kritik angående att utbildningen är för generell 

och teoretisk förankrad.   
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Bilagor 
 

Bilaga A- Informationsbrev 

 

Hej!    

Vi som skriver det här informationsbrevet till Dig heter Malin Birgersson och Frida Karlsson, 

vi läser för närvarande vår sjätte termin på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Under vårterminen ska vi skriva vårt examensarbete och inom ramen för detta ska vi 

genomföra en vetenskaplig studie. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur 

arbetande socionomstudenter erfar kombinationen av heltidsstudier och extraarbete inom 

människobehandlande organisationer samt få en djupare förståelse för hur arbetande 

socionomstudenter betraktar/tillämpar legitimitet och rättssäkerhet i relation till deras 

extraarbete. Vår förhoppning är att några av Er, som är student och samtidigt verksam inom 

en människobehandlande organisation är intresserad av att medverka i en semistrukturerad 

intervju under 30-50 minuter.  

 Studien kommer att utgå från ett studentperspektiv och därför kommer endast 

studenter vid Linnéuniversitets socionomprogram att delta. Enligt Vetenskapsrådet 

konfidentialitetskravet kommer vi inte att publicera några känsliga eller integritetskränkande 

personuppgifter i vår studie. Intervjufrågorna kommer endast att röra Dina upplevelser utifrån 

rollen som student i kombination med extraarbete. Medverkan i vår studie är frivillig och 

under intervjun kan Du välja att avstå från att svara på frågor. Intervjun kommer att spelas in 

för att vi ska kunna ge en fullständig återgivelse av vad som har sagts. Det inspelade 

materialet kommer endast att användas av oss två som utför studien samt handledare och 

materialet kommer att förstörs när uppsatsen är färdigställd.  

Vi vore oerhört tacksamma om Du vill medverka i vår studie, Dina upplevelser 

och erfarenheter är betydelsefulla för vår undersökning. Om Du har några frågor eller 

synpunketer om studien kan Du kontakta oss eller vår handledare docent Kerstin Arnesson vid 

Linnéuniversitetet på e-brev eller telefon, kerstin.arnesson@lnu.se eller 0733-xxxxxx. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Birgersson    Frida Karlsson 

mb222zn@student.lnu.se    fk222dq@student.lnu.se 

0706-xxxxxx     0730-xxxxxx 

 



  
 

  

Bilaga B- Intervjuguide 

  

Bakgrundsfakta 

1. Vilken termin studerar du på? 

2. Vart extra arbetar du? 

3. Hur länge har du extra arbetat på denna arbetsplats?  

4. Hur stor tjänst har du/ hur ofta arbetar du? (kontinuitet) 

5. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Heltidsstudier i kombination med extraarbete 

1. Varför väljer du att arbeta extra när du studerar? 

2. Hur upplever du att det går att kombinera studier med extraarbete?  

3. Upplever du att dina studier/extraarbete påverkas av denna kombination och i så fall 

på vilket sätt? 

4. Kan du beskriva hur du prioriterar studier och extraarbete? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du att det finns med kombinationen 

heltidsstudier och extraarbete? 

6. Har du någon gång upplevt att kombinationen heltidsstudier och extraarbete bidragit 

till stress? (varför/varför inte? I vilka situationer? Mycket/ lite?)  

7. På vilket sätt upplever du att du får användning av dina kunskaper från ditt 

extraarbete till studierna? 

 

Legitimitet 

8. Vad betyder legitimitet för dig? 

9. Kan du beskriva en situation där du upplever att du uppnått legitimitet vid ditt 

extraarbete? 

10. Kan du beskriva en situation där du upplever att du inte uppnått legitimitet vid ditt 

extraarbete? 

11. Hur arbetar du för att uppnå legitimitet då du ännu inte är utbildad socionom? 

12. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du att det finns gällande kombinationen 

heltidsstudier och extraarbete utifrån legitimitet?   
 

 

 



  
 

  

Rättssäkerhet  

13. Vad betyder rättssäkerhet för dig?  

14. Kan du beskriva en situation där du upplever att du uppnått rättssäkerhet vid ditt 

extraarbete?  

15. Kan du beskriva en situation där du upplever att du inte uppnått rättssäkerhet vid ditt 

extraarbete? 

16. Hur arbetar du för att uppnå rättssäkerhet då du ännu inte är utbildad socionom? 

17. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du att det finns gällande 

kombinationen heltidsstudier och extraarbete utifrån rättssäkerhet?  
 

Avslutande fråga 

18. Har du några förslag på förändringar angående socionomutbildningen och 

extraarbete?  



  
 

  

Bilaga C- Arbetsfördelning  

 

Under arbetet med vår studie har vi ständigt haft en pågående dialog gällande arbetets alla 

delar. Vi har gemensamt utformat uppsatsen för att våra olika perspektiv ska genomsyras i 

uppsatsens samtliga delar. Vi har läst och diskuterat hur vi har bearbetat och formulerat texten 

för att på så vis inte låta vår förförståelse lysa igenom i texten. Att arbeta tillsammans med 

uppsatsen ser vi som en stor fördel då vi har kunnat bolla och pröva idéer på varandra. Vi har 

skrivit i ett online-dokument så vi båda har kunnat följa vad den andra skrivit och på så vis 

kunnat vara delaktiga i alla delar. I studiens intervjuer har vi båda medverkat där vi varannan 

gång valde att en av oss skulle ha huvudansvaret för intervjun, då antecknade den andre och 

kom med följdfrågor. Arbetet med transkribering och bearbetning av empiri fördelade vi 

sedan lika. 

 


