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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att kvantitativt undersöka vad som motiverar människor 

till att välja socionomyrket; ett yrke som utgår ifrån en strävan att hjälpa andra 

människor. Studien fokuserar på socionomstudenters motivation till studieval 

samt på vilket sätt personliga erfarenheter av socialt arbete och sociala problem 

kan påverka studievalet. En enkät skickades ut till flera svenska 

högskolor/universitet och besvarades av socionomstudenter samt studenter från 

andra samhällsvetenskapliga program. Urvalet bestod i slutändan av 147 

respondenter, varav 79 socionomstudenter och 68 studenter från övriga program. 

Enkäten syftade till att mäta studenternas attityder och motivation till 

studievalet. De attitydfaktorer som mättes operationaliserades utifrån tidigare 

forskning och resulterade i fem variabler; altruism, personlig vinning, social 

förändring, påverkan av omgivningen samt arbetets utformning och 

arbetsmarknad. Respondenterna ombads även uppge om de hade personliga 

erfarenheter av olika sociala problem som missbruk, psykisk ohälsa, våld, 

sexuella övergrepp och ekonomisk utsatthet. Materialet presenterades och 

analyserades med hjälp av medelvärden, T-test och logistisk regressionsanalys. 

Resultaten visade att socionomstudenter har en högre grad av altruism samt att 

de i större utsträckning har tidigare erfarenheter av socialt arbete och sociala 

problem. Resultaten analyserades med hjälp av Self-Determination Theory och 

Bourdieus teori om habitus och kapital. Studien kan kopplas till 

socionomutbildningarnas utformning, socionomers roll samt 

socionomstudenters motivation och välmående.  

 

Nyckelord: Socialt arbete, motivation, personliga erfarenheter, logistisk regression.  
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1. Inledning 

Ett relativt enkelt svar på frågan vad socionomer gör, är att de hjälper människor i utsatta 

livssituationer. Detta arbete bedrivs på individ-, grupp- och samhällsnivå, med människor i 

alla åldrar som har sina individuella historier, erfarenheter, förutsättningar, problematik och 

mål. Socionomyrket är mångfacetterat och som socionom måste du hela tiden anpassa dig 

efter att människor är unika och har unika behov. De personer som socionomer arbetar för att 

hjälpa lever ofta i utkanten av samhället och behöver på ett eller annat sätt hjälp med att 

komma på fötter igen. Att vara socionom handlar i grund och botten om att förstå vad som 

kan anses vara bäst för en individ, vilket inte alltid är så lätt. En enskild eller ett teams 

professionella bedömningar ligger till grund för åtgärder som förändrar människors liv. Klarar 

dessa föräldrar av att ta hand om sina barn eller behöver barnen flyttas till ett familjehem? 

Hur många timmar ska denna pensionär få assistans för att handla matvaror, städa och laga 

mat varje vecka? Är denna missbrukare redo att ingå i ett rehabiliteringsprogram? 

Socionomer har ett stort ansvar för de individer de försöker hjälpa kombinerat med en hög 

arbetsbörda. Detta leder till att flera till slut väljer att lämna yrket, ofta långt före 

pensionsåldern. Trots detta är socionomprogrammet mycket eftertraktat. Det är det femte 

mest sökta programmet på Uppsala universitet med 3 696 sökande HT16 och det fjärde mest 

sökta av alla program vid de svenska universiteten (http://statistik.uhr.se/, 2016) 

Idén till denna C-uppsats uppkom i ett samtal kring våra kurskamraters mående. Vi blev 

intresserade av hur det kommer sig att flera av våra kurskamrater har uttryckt att de mår eller 

har mått dåligt psykiskt under sina liv. Flera har även varit i kontakt med olika aspekter av 

socialt arbete så som socialtjänst, psykiatri samt annan vård och behandling. Detta fick oss att 

fundera över socionomyrket och vad som driver människor till att vilja hjälpa andra. Kan det 

finnas en koppling mellan personliga erfarenheter av socialt arbete och valet att bli socionom? 

Vad motiverar människor att söka sig till socionomutbildningen? Dessa frågor är intressanta 

att ställa eftersom studenters motivation påverkar deras förmåga att lära sig och även påverkar 

den professionella roll som studenten i en nära framtid ska inträda i. Att hitta orsaker till 

varför socionomstudenter vill bli just socionomer kan också vara nyckeln till en lyckad 

rekrytering och till att få socionomer att stanna inom olika verksamheter, exempelvis 

socialtjänst eller äldrevård. Utifrån det nämnda samtalet och med bakgrund i vetskapen om 

socionomyrkets komplexitet kom intresset för att fördjupa oss i ämnet genom denna uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka varför människor väljer att dedicera sina liv till 

att hjälpa andra människor och mer specifikt vilka kopplingar mellan personliga erfarenheter 

och utbildning som kan finnas. Studien inriktar sig på socialt arbete och främst på varför 

socionomstudenter väljer att läsa just socionomprogrammet. För att undersöka detta kommer 

denna studie att baseras på två frågeställningar: 

 

 Vad motiverar människor till att utbilda sig till socionom? 
 På vilket sätt påverkar personliga erfarenheter av sociala problem en individs val att 

söka till socionomutbildningen? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel för att skapa en så tydlig redovisning av studien som 

möjligt. Inledningsvis presenterades en bakgrund till forskningsämnet samt studiens syfte och 

frågeställningar. I kommande kapitel behandlas tidigare forskning på området. Detta följs av 

ett teorikapitel där tolkningsramen för studien presenteras i form av Pierre Bourdieus teori om 

habitus och kapital samt Edward L. Deci och Richard M. Ryans ”Self Determination Theory”. 

I efterföljande metodkapitel redovisas hur studien har genomförts och hur materialet 

analyserats. I nästa kapitel presenteras resultaten med hjälp av förklarande tabeller. Detta följs 

av en analys av resultaten med utgångspunkt i teorin. Slutligen sammanfattas uppsatsen med 

en avslutande diskussion som innehåller tankar kring metod- och teorival, studiens kopplingar 

till tidigare forskning samt relevans för framtida forskning. Referenser och bilagor återfinns 

längst ned i uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns många undersökningar gjorda inom området. Studier som ur ett specifikt svenskt 

perspektiv undersöker individers motivation till att studera socialt arbete saknas dock, vilket 

således utgör en kunskapslucka som denna studie syftar till att fylla. 
 

En studie av Chris Clark (2006) behandlar det sociala arbetets etik och värderingar samt hur 

synen på socialarbetares roll har förändrats genom historien. Det sociala arbetets etik har 

historiskt sett utgått från en liberal individualism. Socialarbetares roll har varit att sätta 

klienters behov främst samt erbjuda stöd och hjälp till utsatta människor. Rollen innefattar 

samtidigt att ha ett öppet synsätt kring hur människor bör leva sina liv. Socialarbetare har 

förväntats förhålla sig till miniminormer för mänsklig välfärd samt ha ett neutralt 

förhållningssätt till definitionen av ett bra liv. Det praktiska sociala arbetet kan i detta 

avseende framstå som problematiskt, då det ofta kräver att socialarbetare aktivt påverkar de 

val enskilda individer och grupper gör. Praktiskt socialt arbete innefattar ofta mer än ett 

kvalificerat genomförande av standardiserade tjänster. Socialarbetare kan även behöva sätta 

sig in i och motivera klienter till att förändra sitt levnadssätt samt erbjuda rådgivning kring 

moralisk problematik. Det är varken möjligt eller önskvärt att som socialarbetare vara 

värderingsfri kring olika aktuella och svåra samhällsfrågor eller sociala problem. Vidare 

inkluderas i en socialarbetares roll att visa god karaktär och respekt. Detta blir problematiskt 

då definitionen av god karaktär är mångtydig, vilket exemplifieras i Clarks (2006) studie 

genom begreppet respekt. Att visa respekt är viktigt, men människor uppfattar och visar 

respekt på olika sätt. Vilka normer och värderingar en socialarbetare förväntas följa styrs 

alltid av den lokala kontext och de traditioner som karaktäriserar samhället just då (Clark, 

2006). 
 

Denna diskussion återkommer i en kvalitativ studie av Gilligan (2005) där 148 intervjuer med 

socionomstudenter analyserades. Studenterna visade sig vara mer benägna att tolka 

individuella orsaker som förklaringen till olika problem snarare än att de skulle bero på 

strukturella samhällsproblem. Detta knöt författaren till en diskussion gällande vilken roll 

socialarbetare har och bör ha. Socialarbetare har i uppgift att försvara utsatta människors 

intressen men istället kan de komma att marginaliseras till ett okritiskt verktyg för regeringen, 

vilket inte stämmer överens med de grundvärderingar som vanligtvis kopplas till socialt 

arbete. Socialarbetares roll vilar på två gamla traditioner: den altruistiska där socialarbetare 

förväntas stå upp för utsatta människor i samhället och den andra mer paternalistiska där 

socialarbetares roll är att kontrollera och läxa upp människor. Vilken roll socialarbetare antar 

påverkas av åt vilket håll den pågående samhällsdiskursen lutar (Gilligan, 2005). I båda dessa 

studier framhålls de för tillfället rådande normer och värderingar som avgörande för hur 

socialarbetare förväntas agera i olika situationer. 

 

Socialt arbete baseras på människors sociala relationer. Att visa respekt och god karaktär är 

viktigt för validiteten i den professionella rollen. Socialarbetare förväntas vara flexibla i att 

uppfatta vilka normer och värderingar som är aktuella och anpassa sin roll och sitt arbete 

därefter. Samhällsdiskursen har även visat sig styra socionomstudenter mot olika fält (Han & 

Chow, 2010). Han och Chow (2010) undersökte hur socionomutbildningen påverkade 

studenternas syn på det sociala arbetets uppdrag baserat på insamlad data från 

mastersprogrammet i socialt arbete i Kalifornien, USA. Studenternas egen syn på det sociala 

arbetets uppdrag, som mångt och mycket formats av den aktuella samhällsdiskursen, visade 

sig ha ett samband med motivationen till studievalet och även med vilket fält studenterna var 

intresserade att arbeta inom i framtiden. En student som exempelvis ansåg att det sociala 
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arbetets mål var social förändring sökte sig till utbildningen med motivationen att hjälpa 

fattiga, medan en student som ansåg att det sociala arbetets mål var individuell förändring 

sökte sig till utbildning med motivationen att arbeta i den privata sektorn. Den enskilde 

socionomstudenten och senare socialarbetaren påverkas med andra ord av den aktuella 

samhällskontexten (Han & Chow, 2010). Samhällskontexten relaterat till socialarbetares 

attityder är beforskat. 1984 publicerade O’Connor, Dalgleish och Khan en studie som utgår 

ifrån den då aktuella politiska trenden i USA, Storbritannien och Australien, där det 

västerländska samhället gick mot ett mer konservativt synsätt. Studien tar upp att det har 

debatterats i vilken grad denna trend reflekteras i de individer som väljer socialt arbete som 

profession. Dock har tidigare forskning av Pearson (1973) argumenterat att 

socionomstudenter är politiskt avvikande med referens till deras yrkesval. Resultaten i 

O’Connors m.fl. (1984) studie visade på att socionomstudenterna var mer intresserade av 

individuell utveckling och senare under utbildningen, av att åstadkomma social förändring; än 

vad blivande psykologer var. De bakomliggande orsakerna till att studera socialt arbete 

delade, även i denna studie, respondenterna mellan två traditionella synsätt. Den altruistiska 

inriktningen hos en grupp av studenterna blev tydlig, då deras studieval utgick från att de ville 

hjälpa andra och bidra till social förändring. Studenterna i den andra gruppen var mer 

intresserade av de fördelar som de själva kunde tillägna sig genom sitt yrkesval. Detta 

tolkades i studien som studenternas personliga reaktion på den dominerande konservativa 

ideologiska trenden. 

 

En israelisk studie (Enoch, 1988) undersökte varför socionomstudenters attityder skilde sig 

anmärkningsvärt från de studenter som läste andra samhällsvetenskapliga program. Enoch 

(1988) pekade ut tre orsaker; social bakgrund, individens eget val av arbete och 

antagningsprocessen. Resultaten visade att skillnaderna mellan studenternas attityder kunde 

förklaras med individens eget val av framtida arbete. Andra studier har även visat att 

personliga erfarenheter av socialt arbete kan vara en orsak till att människor väljer att bli 

socionomer. En amerikansk kvantitativ studie (Russel, Coyne & Woody, 1993) jämför 147 

universitetsstudenter vid olika program för att undersöka kopplingar mellan 

socionomstudenter och personliga erfarenheter av sociala problem under uppväxten. 

Studenter som utbildade sig inom socialt arbete visade sig ha en signifikant högre sannolikhet 

att komma från en familj med missbruksproblematik och där minst en familjemedlem blivit 

utsatt för misshandel och/eller annat våld. Socionomstudenterna hade även själva i större 

utsträckning blivit utsatta för sexuella övergrepp. Russel m.fl. (1993) diskuterar vikten av 

resultaten då dessa erfarenheter mycket väl kan påverka studenternas utbildning, inte minst på 

grund av att studenterna utbildar sig i att förstå och behandla andra människors trauman trots 

att de kanske inte bearbetat sina egna. Personliga erfarenheter av sociala problem kan därför 

vara av intresse vid utformningen av universitetsutbildningarna. Parker och Merrylees (2002) 

visade på att studenters personliga erfarenheter av i synnerhet omvårdnad kan användas för att 

öka säkerställandet av professionell lämplighet samt för att planera och forma utbildningar i 

syfte att få fler att välja att genomgå högre utbildning. Studien baserades på djuplodande 

biografiska intervjuer med tre studenter som studerade till sjuksköterska eller socionom. 

Studenterna valdes ut på grund av att de hade erfarenheter av att leva i en familj där en 

familjemedlem hade särskilda vårdbehov på grund av utvecklingsstörning eller demens. 

Studien kopplar de personliga erfarenheterna till motivationen bakom yrkesvalet (Parker & 

Merrylees, 2002). Sellers och Hunter (2005) genomförde en kvantitativ studie, på 126 

socionomstudenter, vid en högskola för socialt arbete i USA som ämnade undersöka om och 

hur studenternas personliga erfarenheter av sociala problem inom familjen påverkat deras 

yrkesval. En stor majoritet på 69 % av socionomstudenterna svarade att de hade sådana 

personliga erfarenheter så som missbruk, psykisk ohälsa, tvångstankar och/eller våld. 
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Studenterna med tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa och/eller våld inom familjen visade 

också större benägenhet att koppla sin bakgrund till yrkesvalet. Dessa studenter visade 

exempelvis ett större intresse av att arbeta med psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. De 

studenter som hade andra typer av erfarenheter av sociala problem, men som inte uppfattade 

dem som en faktor i yrkesvalet, uppvisade inte några skillnader i intresse från studenter som 

uppgav att de saknade dessa erfarenheter. Det gick med andra ord inte att finna någon 

koppling mellan studenternas bakgrund, deras uppfattning om bakgrundens betydelse och val 

av arbetsområde. 
 

Även Sellers och Hunter (2005) poängterar vikten av att utbildningarna inom socialt arbete är 

utformade med bakgrund i att personliga erfarenheter av olika sociala problem kan påverka 

enskilda individers utbildning och professionalitet. Genom medvetenhet i utformandet kan 

socionomutbildningarna verka för att bättre förbereda socionomstudenterna för yrkeslivet. En 

konkret åtgärd som föreslås är ett ökat fokus på kris- och traumahantering i utbildningarna 

(Sellers & Hunter, 2005). Liknande slutsatser presenteras i en irländsk studie (Wilson & 

McCrystal, 2007). Studien undersökte motivationen bakom studievalet hos mastersstudenter i 

socialt arbete utifrån personliga egenskaper och andra omständigheter som ansågs påverka. 

Studien baserades på 117 studenters enkätsvar samt gruppdiskussioner vid Queens University 

i Belfast. Studenterna tillfrågades bland annat kring deras familjebakgrund. Respondenterna 

uppmanades uppge om de hade erfarenheter av känslomässiga problem, olyckligt gifta 

föräldrar, allvarlig sjukdom, förälder eller syskon som avlidit, familjekris, barnmisshandel 

eller försummelse. De tillfrågades också om de hade erfarenheter av alkohol- och/eller 

drogmissbruk inom familjen. Resultaten visade, i linje med tidigare studier, att majoriteten 

(54 %) av studenterna hade erfarenheter av en eller flera av dessa faktorer. Under 

gruppdiskussionerna framkom även att studenterna sällan delade med sig eller diskuterade 

dessa svåra personliga erfarenheter under utbildningen. Studenterna själva uppfattade deras 

erfarenheter som positiva då de ansåg att dessa erfarenheter kunde öka deras förståelse och 

bidra till ett bättre bemötande av klienter som befinner eller har befunnit sig i liknande 

problematik (Wilson & McCrystal, 2007). Studien undersökte även studenternas motivation 

till studievalet samt hur motivationen påverkas av studenternas professionella 

socialiseringsprocess under utbildningen. Resultatet visade att 54 % av respondenterna tyckte 

att en strävan att öka min potential att hjälpa utsatta grupper var mycket viktig. Därmed 

visade majoriteten av respondenterna att de primärt motiverats av en strävan att utveckla sin 

professionella roll i syfte att bidra med kvalificerat socialt arbete till målgruppen socialt 

utsatta personer och grupper (Wilson & McCrystal, 2007). 

 

En kvalitativ studie (D’Aprix, Dunlap, Abel & Edwards, 2004), baserad på intervjuer av 23 

nyligen antagna studenter vid olika universitet i USA, undersökte motivationen bakom 

respondenternas studieval. Studien visade att studenterna var mer fokuserade på 

individualistiska frågor som vad de själva kunde få ut av yrkesvalet, snarare än altruistiska 

motiv så som möjligheten att genom sitt yrkesval kunna hjälpa andra. Socionomstudenters 

individualism undersöktes även i en kvantitativ studie av Furness (2007). Furness (2007) 

undersökte huruvida den brittiska regeringens implementering av ekonomiska bonusar för 

socialarbetare uppnått målet att locka fler till socionomutbildningarna samt vad som annars 

skulle ha motiverat studenterna. Studien utfördes under fyra års tid (2002-2006) och visade att 

studenternas motivation förändrades under utbildningen och även väl ute i arbetslivet. 

Altruistisk motivation i form av att önska ha en positiv inverkan på människors liv var den 

främsta motivationen för studenterna men karriärmöjligheter och andra typer av personlig 

vinning var även bidragande motivationsfaktorer. En engelsk studie (Stevens, Moriarty, 

Manthorpe & Hussein, 2010) fann att altruism är den viktigaste motivationen hos 
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socionomstudenter. Stevens m.fl. (2010) ämnade undersöka vad som motiverar studenter att 

välja socionomyrket. Detta gjordes genom sex enkäter som skickades till 3000 respondenter 

samt 26 fokusgrupper med 168 medverkande socionomstudenter. Altruistiska motiv 

dominerade resultaten. Karriärmöjligheter och arbetets utformning var andra faktorer som 

ofta nämndes tillsammans med altruism. Stevens m.fl. (2010) slutsats var därför att altruism 

är den främsta motivationen till att individer studerar till socionom, men att altruismen 

kombinerat med karriärmöjligheter och arbetets utformning skapar en mer mångfacetterad 

bild av socionomstudenters motivation. 

 

2005 beställde den skotska regeringen en studie med det övergripande syftet att undersöka 

orsaker till varför studenter valde att läsa till socionom (BMRB Social Research, 2005). 266 

förstaårsstudenter på socionomprogram och mastersprogram i socialt arbete medverkade i 

studien. Respondenterna besvarade en enkät och därefter hölls 15 fokusgrupper med åtta 

studenter i varje. Studiens resultat lyfte fram altruistiska motiv som betydande 

motivationsfaktorer till studenternas yrkesval. 73 % av studenterna uppgav att de faktorer som 

främst hade påverkat yrkesvalet var att det var ett givande arbete och att det var ett arbete som 

syftade till att hjälpa utsatta människor. Andra mindre betydande faktorer var variationen i 

tillgängliga arbetstillfällen, möjligheten att byta jobb inom socialt arbete, möjlighet till 

utveckling inom arbetet, ingångslönen, arbetsmarknaden och möjligheten att hitta arbete i 

vilket geografiskt område som helst. De altruistiska motiven påvisades även vid 

diskussionerna i fokusgrupperna. I fokusgrupperna nämndes möjligheten att hjälpa andra 

som en viktig bakomliggande orsak till valet att arbeta inom socialt arbete. Att som 

socialarbetare hjälpa andra människor ansåg de flesta studenterna vara ett sätt att bidra till 

samhället och att göra det som är rätt (BMRB Social Research, 2005). Att altruism i högsta 

grad är en viktig orsak till att människor väljer att läsa till socionom påvisas även i Csikai och 

Rozensky (2007). De fann i sin studie att altruismen hos socionomstudenterna var hög. 

Studien undersökte idealism och bakomliggande faktorer som influerat yrkesvalet hos 145 

socionomstudenter och mastersstudenter i socialt arbete vid ett amerikanskt universitet. De 

bakomliggande faktorerna kategoriserades som altruism, professionell utveckling samt 

påverkan av omgivningen. Resultaten visade att socionomerna överlag hade en hög grad av 

idealism samt att altruistiska motivationsfaktorer skattades viktigare än professionell 

utveckling. Csikai och Rozensky (2007) visade även på att studenter med hög idealism i 

större utsträckning tenderade att ha altruistiska motiv till att studera socialt arbete. Författarna 

argumenterar i studien att universitet och högskolor bör ta till vara på och bevara 

socionomstudenternas idealistiska, altruistiska samt professionella drivkrafter som lett dem 

till utbildningen i första hand (Csikai & Rozensky, 2007). 
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3. Teori 

Detta kapitel visar de teorier som utgör tolkningsramen för denna studie. Den empiriska 

undersökningen grundas inte i teorivalet utan teorierna har valts i syfte att fungera som ett 

verktyg i analysen av resultaten. Teorierna kan i viss bemärkelse ses som varandras motsatser. 

Self-Determination Theory är en psykologisk teori som bidrar med ett individualistiskt 

perspektiv på studiens resultat, då den behandlar hur enskilda individers motivation påverkas 

av inre och yttre omständigheter. Bourdieus teori om habitus och kapital är utpräglat 

sociologisk och utgör därmed en kontrast till SDT. Bourdieus teori ger studien ett bredare 

perspektiv på vad som karaktäriserar socionomstudenter utifrån deras motivation och de 

egenskaper som de bär med sig. Teorin används i studien för att analysera hur studiens 

resultat kan kopplas till socionomstudenter som grupp och deras framtida yrkesroll.  

3.1 Habitus och kapital  

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog aktiv under 1900-talet. Han utvecklade en teori kring 

hur den sociala verkligheten i ett samhälle är uppbyggd. Bourdieu (1984) beskriver hur 

samhällselitens ”goda smak” dikterar samhällets kulturella regler och hierarki samt på vilket 

sätt detta påverkar individerna i samhället (Bourdieu, 1984, s.6). Samhället består av olika fält 

där tillhörande habitus verkar. Ett fält kan vara vilken plats som helst och habitus är någonting 

som karaktäriserar individer på den specifika platsen (Bourdieu, 1984, s.170). Exempelvis 

antar en socionom sitt socionomhabitus främst då han eller hon befinner sig på sin arbetsplats 

inom exempelvis socialtjänsten. En individ har ofta flera habitus eftersom en person kan vara 

exempelvis kvinna, mamma, student och kollektivtrafikresenär samtidigt. Inom ett specifikt 

fält finns dock ett habitus som är det primära. När du arbetar som socionom är ditt 

socionomhabitus det primära medan andra habitus är mer väsentliga i andra sammanhang och 

fält. Habitus skapas genom människors eget handlande men omformas ständigt i den 

fortlöpande sociala interaktionen. Det sker alltså en ständig växelverkan mellan habitus och 

omgivningen, vilket resulterar i den sociala verkligheten (Bourdieu, 1984, s.102).  

Studiens respondenter är studenter och kommer därmed att analyseras utifrån deras 

studenthabitus. Varje habitus har en plats i det sociala rummet och innefattar även föreställda 

egenskaper och förmågor, vilket eventuellt kan komma att ha betydelse för tolkningen av 

studiens resultat. 

Bourdieu tillskriver individer olika typer av kapital som har betydelse för relationer och 

interaktioner i det sociala rummet. Ekonomiskt kapital består av individens materiella 

tillgångar samt kunskap om ekonomi (Bourdieu, 1984, s.114). Symboliskt kapital är 

materiella tillhörigheter, intressen och attribut som i det aktuella fältet erkänns som värdefullt. 

Ett symboliskt kapital kan exempelvis bestå av hus, möbler, bilar, kläder och konst men 

förknippas även med andra attribut som ökar individens anseende och prestige, så som en viss 

typ av sport eller underhållning. Vad som innefattas i begreppet är relativt då tillgångarna 

värderas av omgivningen i det sociala fält individen befinner sig i. Detta innebär att 

uppfattningarna om tillgångarnas värde förändras beroende på var i det sociala rummet 

individen befinner sig (Bourdieu, 1984, s.291). I denna studie kan personliga erfarenheter av 

socialt arbete ses som en typ av symboliskt kapital. Personliga erfarenheter utgör däremot 

endast ett symboliskt kapital under förutsättning att omgivningen uppfattar och erkänner 

erfarenheterna som en tillgång.  
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Det kulturella kapitalet är i viss mån likt det symboliska, men utgörs istället av de tillgångar 

som den dominerande samhällsklassen anser värdefulla. Överklassens uppfattning om 

tillgångar, som att kunna uttrycka sig kultiverat, vara insatt i klassisk musik eller att ha 

studerat vid ett anrikt universitet, är värdefulla och ger prestige. Det leder till att dessa 

tillgångar innefattas av det kulturella kapitalet (Bourdieu, 1984, s.54). 

 

Det sociala kapitalet överlappar de symboliska och ekonomiska kapitalen. Sociala tillgångar 

utgörs av vänskapsband, släktskap och viktiga kontakter (Bourdieu, 1984, s.113). Individers 

möjlighet att kunna utnyttja sina kapital ges genom de sociala kontakter som individen har 

eller tillförskaffar sig. En prestigefull utbildning, en lyxbil eller ett stort hus leder inte 

automatiskt till en hög samhällsposition. Det krävs även ett socialt kapital i form av att helt 

enkelt känna rätt människor. 

 

Individers tillgångar och kapital behöver ses ur ett sammanhängande perspektiv. Det är alltså 

inte möjligt att se en individ ur endast ett perspektiv då kapitalen tillsammans med habitus 

och det specifika fältet ses som en helhet i det sociala rummet (Bourdieu, 1984, s.115). 

Gemensamt för studiens målgrupp är att de alla är i en process att utveckla sitt symboliska 

och sociala kapital genom att studera vid högskola/universitet. Bourdieus teori är aktuell då 

studiens resultat kan tolkas och förklaras genom att undersöka studenternas motivation 

kopplat till habitus och kapital.  

 3.2 Self-Determination Theory (SDT) 

Self-Determination Theory (SDT) utvecklades ursprungligen av psykologerna Richard M. 

Ryan och Edward L. Deci och inriktar sig på människors motivation gällande inre känsloliv 

och behov (Ryan & Deci, 2000). Motivation har varit en central del i psykologisk forskning 

under lång tid. Detta mycket på grund av att motivation producerar och hjälper till att 

mobilisera människor. Teorin utgår ifrån traditionella empiriska metoder samtidigt som den 

baseras på en organisk metateori. Denna metateori baseras på antagandet att människor är 

levande organismer vars mål är att växa, utvecklas och integrera nya erfarenheter till ett 

sammanhållet själv. SDT menar på att människor kan vara aktiva och engagerade i olika 

situationer respektive passiva, frånkopplade eller avvikande och lägger mycket tyngd på den 

sociala kontextens roll i detta. Grundantagandet, baserat på forskning, är att människan har en 

nedärvd tendens att söka nya utmaningar, utvecklas samt utöka sin kapacitet inom olika 

områden (Ryan & Deci, 2000). Detta anses vara mer normativt beteende än motsatsen. Dock 

kräver människor en stöttande omgivning och social kontext för att upprätthålla sin 

grundläggande benägenhet till nyfikenhet och motivation. 

Teorin behandlar främst vad som får oss att göra val utan påverkan utifrån; SDT fokuserar på 

i vilken grad en människas beteende är självmotiverat och baserat på självbestämmande. Två 

centrala begrepp är autonom respektive kontrollerad motivation och det är alltså den 

autonoma motivationen som står i fokus i teorin (Ryan & Deci, 2000). Autonom motivation 

(intrinsic motives) definieras som att påbörja en aktivitet för att aktiviteten är intressant och 

tillfredställande i sig själv och ställs i motsats till kontrollerad motivation (extrinsic motives) 

som istället innebär att göra en aktivitet för att nå ett externt mål. Ryan och Deci (2000) har 

specificerat tre typer av grundläggande psykologiska behov som de anser särskilt viktiga för 

välmående och tillväxt. Dessa är känsla av kompetens (competence), självbestämmande 

(autonomy) och social meningsfullhet (relatedness). Studier har visat att två individer som har 

samma kompetens och upplevda självförmåga skiljs åt baserat på vilken typ av motivation 

som driver dem. Individen som drevs av autonom motivation var mer motiverad, självsäker 
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och kreativ än individen som drevs av kontrollerad motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Autonom motivation har i tidigare forskning ofta ställts i kontrast till kontroll. Ryan och Deci 

(2000) har utvecklat denna tanke genom en subteori till SDT (coginitive evaluation theory, 

CET) som fokuserar på det psykologiska behovet av känsla av kompetens. CET inriktar sig på 

vad som bidrar till autonom motivation och vad som hindrar eller motverkar den. Optimala 

utmaningar, konstruktiv kritik och frånvaron av nedvärderande utvärderingar tas i teorin upp 

som viktiga faktorer för en positiv påverkan av den autonoma motivationen. Känslan av 

kompetens samspelar enligt teorin med känslan av självbestämmande då positiv respektive 

negativ feedback påverkade känslan av att klara av och/eller känslan av att vara behörig i en 

situation. Hot, deadlines, mål utifrån och utvärderingar minskade känslan av 

självbestämmande och kompetens samt, i förlängningen, den autonoma motivationen. Dessa 

upptäckter har visat sig ha praktiska tillämpningar så som att studenter som hade lärare som 

stöttade deras självbestämmande och känsla av kompetens lärde sig mer effektivt. Liknande 

resultat har framkommit i studier kring föräldrar och olika uppfostringsmetoder (Ryan & 

Deci, 2000). Teorin förtydligar dock att en person inte alltid är i behov av positiv feedback 

direkt, utan att en person kan bibehålla sin motivation utan att andra människor är i närheten. 

Detta grundas på att dessa individer har en trygg relationsbas baserad på deras känsla av 

social meningsfullhet. För att CET ska vara relevant så måste individen också vara intresserad 

av vad den gör. 

 

Kontrollerad motivation fungerar enligt SDT i olika grader. Om någon utifrån försöker 

förändra en människas beteende eller få en person att göra något den själv inte har valt, kan 

personen reagera på olika sätt. Personen kan visa brist på motivation eller ren ovilja men kan 

också gå med på att utföra handlingen trots att den inte var självvald. Hur personen reagerar 

beror på hur väl den kontrollerande motivationen lyckats integreras i personens känsla av 

själv (identitet). Om personen på ett lyckat sätt tar till sig och gör förändringen eller 

handlingen till sin egen så fungerar motivationen mer eller mindre på samma sätt som 

autonom motivation. Ryan och Deci (2000) beskriver detta bland annat genom att skilja på att 

en ungdom gör sina läxor för att nå något i framtiden, exempelvis komma in på en utbildning, 

eller att en ungdom gör sina läxor för att föräldrarna tjatar. SDT tar upp två punkter som är 

betydande när det gäller kontrollerad motivation; hur icke autonomt motiverade beteenden 

från samhället eller kontexten kan bli självbestämda och hur social omgivning/kontext 

influerar dessa processer. Ryan och Deci (2000) har utöver detta utvecklat ännu en subteori 

inom SDT (organismic integration theory, OIT) för att ytterligare förklara kontrollerad 

motivation. Teorin behandlar bristen på motivation och definierar detta som att göra ingenting 

alls eller att göra något utan mål; personen ser inte värdet i handlingen eller situationen. För 

att en person ska lyckas assimilera ett externt mål med sin egen självbild krävs att personen 

kan ta in värderingarna som sina egna. Detta kan endast lyckas om personen förstår 

värderingarna och kan ta till sig dem samt få dem att passa in i förhållande till personens egna 

värdegrund och mål. Detta har koppling till känsla av kompetens då det har visat sig lättare 

för en person att ta till sig värderingar som kommer från en social grupp som har en hög status 

och som personen anser vara legitim. Känsla av social meningsfullhet spelar också in då 

människor enligt teorin är i behov av att känna sig som en del av ett socialt sammanhang. 

Studier har visat att studenter som i hög grad drevs av kontrollerad motivation blev mindre 

engagerade i sina studier, upplevdes ansvarslösa och i högre utsträckning skyllde sina 

problem på lärarna (Ryan & Deci, 2000). Studenterna visade också upp mer ångest och sämre 

förmåga att hantera misslyckanden. Ju mer autonoma studenterna tilläts vara, desto bättre var 

studieresultaten, kursutvärderingarna och färre valde att hoppa av utbildningen. Liknande 

resultat har funnits i studier kring olika missbruksprogram samt fetma- och 

diabetesbehandling.   
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Enligt SDT påverkar den kontrollerande motivationen en människas välmående och prestation 

negativt medan den autonoma motivationen ökar kreativiteten. SDT avser att förklara 

människors avvikande beteende med att de under uppväxten eller i den sociala 

omgivningen/kontexten inte har fått de tre psykologiska behoven; kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet, uppfyllda (Ryan & Deci, 2000). Teorin kommer 

att användas för att reflektera kring och förstå den här studiens resultat. Att förstå varför 

socionomstudenter väljer sitt yrke är komplext men kan mycket väl grundas i hur väl de 

känner att de kommer att uppleva självbestämmande, känsla av kompetens och social 

meningsfullhet i sitt framtida yrke. Teorin kommer också att användas för att reflektera kring 

hur studiens resultat kan bidra när det gäller framtida forskning inom området och 

utvecklingen av socionomprogrammet i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

4. Metod 

Detta kapitel behandlar hur studien har genomförts med fokus på metod, analysmetod och 

urval/bortfallsanalys. Kapitlet innehåller även en diskussion kring studiens validitet och 

reliabilitet samt en genomgång av de olika variabler som har undersökts. 

4.1 Kvantitativ metod 

Denna uppsats är en kvantitativ studie baserad på enkäter som skickats ut till studenter på 

olika svenska universitet. Kvantitativ metodik kännetecknas av att med mer eller mindre 

matematiskt avancerade metoder analysera mätvärden i form av siffror och den innefattar 

även olika kvantitativa insamlingsmetoder för att samla in data, exempelvis 

enkätundersökningar (Eliasson, 2006, s.28). Valet att göra en kvantitativ studie baserades på 

studiens forskningsfråga om vad som motiverar socionomstudenter att läsa till socionom. En 

kvantitativ metod lämpar sig bland annat vid undersökningar av hur utbredda vissa 

definierade attityder är eller hur olika förhållanden inom en begränsad grupp ter sig. Detta 

passar väl in på denna undersökning. En kvantitativ studie möjliggör även ett större urval, 

vilket i sin tur möjliggör att mer generella slutsatser kan dras. En kvantitativ metod är med 

andra ord bra för att kunna säga något om större grupper när det inte finns så stora resurser 

(Eliasson, 2006, s.29). En kvalitativ studie, baserad på exempelvis kvalitativa intervjuer, 

skulle inte ge samma möjlighet att besvara frågeställningarna i denna uppsats, då urvalet 

skulle ha blivit alltför litet. Dock hade en kvalitativ studie gått mer på djupet i individers 

tankar kring sitt val av utbildning/yrkesval. En kvantitativ undersökning ger oss möjlighet till 

ett urval på minst ett 100-tal svar till skillnad från högst ett tio-tal intervjuer som en kvalitativ 

studie hade inneburit. Ett större urval bidrar i och med detta till en ökad validitet hos 

resultaten i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Kvantitativ och 

kvalitativforskningsmetodik behöver dock inte vara varandras motsatser, utan går att 

kombinera för att få en mer komplett analys (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, s.20). 

Tidigare forskning inom området består av studier som haft både kvantitativa och kvalitativa 

angreppssätt. Ämnets natur är alltså inte sådan att en särskild metod kan anses passa bättre. 

Istället får metodvalet utgå från den aktuella forskningsfrågan. Sammantaget ligger den här 

studiens fördelar i generaliserbarheten och i analysen av orsakssamband, medan den har 

brister när det gäller möjligheten att få djupgående insikter i individens handlande och 

tankegångar. 

 4.2 Sökmetoder  

I genomgången av tidigare forskning inom området användes främst olika databaser som 

sökmetod. Syftet var att försöka hitta så relevant forskning för frågeställningarna som möjligt, 

eftersom tidigare forskning redan från början var tänkt att användas som underlag för den 

empiriska undersökningen. Uppsala universitetsbibliotek online användes för att få tillgång 

till databaser som är betaltjänster. Eftersom internationellt publicerad forskning var av störst 

intresse användes sökord på engelska. Sökord som användes var bland annat "social work", 

"career choice", "motivation social work", m.m. Databaser som användes i stor utsträckning 

var jstor, sagepub och google scholar.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Materialet samlades in via en webbaserad enkät som skickades ut till flera olika svenska 

universitet/högskolor, för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Målet var att studien skulle 

nå minst ett hundratal respondenter. Mail skickades till ansvariga vid varje 

universitet/högskola med förfrågan om publicering av enkäten, på deras studentportal eller 

motsvarande. Förfrågan blev dock endast godkänd vid två olika universitet. Ett av 

universiteten gjorde bedömningen att inte skicka vidare enkäten, då de ansåg att studenterna 

redan hade fått så många enkäter att svara på och andra svarade inte alls på förfrågan. Detta 

gjorde att det inte blivit de ursprungligen fyra tilltänkta högskolorna/universiteten som studien 

baseras på. Dock anses detta inte ha någon större inverkan eftersom högskola/universitet inte 

varit en viktig variabel i studien. Sammanlagt svarade 147 respondenter på enkäten, varav 79 

var socionomstudenter och 68 studerade vid andra samhällsvetenskapliga program. Enkäten 

var öppen under en veckas tid. 

Syftet med enkäten var att undersöka skillnader i attityder mellan socionomstudenter och 

studenter som studerade vid andra samhällsvetenskapliga program. Enkäten utformades i fem 

olika teman med utgångspunkt från variabler som framträtt vid genomgång av tidigare 

forskning. Dessa variabler ansågs centrala för att undersöka faktorer som leder till att 

individer väljer att studera socialt arbete. Genomgången av tidigare forskning ligger med 

andra ord till grund för operationaliseringen av de begrepp som enkäten är uppbyggd av. 

Operationaliseringen är ett kritiskt moment i studien eftersom den avgör resultatens validitet 

och reliabilitet och därmed hela studiens relevans överlag. Det är därmed viktigt att 

begreppen/variablerna definieras så tydligt som möjligt (Eliasson, 2006, s.13). För att testa 

om operationaliseringen återspeglades hos respondenterna gjordes en pilotundersökning på 10 

respondenter, innan de egentliga enkäterna skickades ut. En pilotundersökning innebär att 

enkätfrågorna prövas på ett mindre urval. Återkopplingen från pilotundersökningen visade att 

respondenterna uppfattade begreppen på det sätt som avsågs och därmed ökade studiens 

validitet (Eliasson, 2006, s 43).  

4.4 Variabler 

 

De begrepp som operationaliserades från den tidigare forskningen valdes ut då de 

representerade återkommande motivationsfaktorer till att studera socialt arbete. Dessa 

begrepp användes i enkäten som variabler för att mäta om faktorerna kunde återfinnas även 

hos svenska socionomstudenter. I de 14 vetenskapliga artiklar/studier som representerar 

genomgången av ämnet så framträdde flera olika orsaker och motiverande aspekter till att 

studera socialt arbete. Genomgången resulterade i fem centrala teman/variabler som ansågs 

representera de viktigaste av dessa orsaker/attityder, altruism, personlig vinning, påverkan av 

familj/närstående, social förändring och arbetsplats/arbetsmarknad. Utöver dessa 

attitydvariabler lades också frågor om personliga erfarenheter av socialt arbete och sociala 

problem in. Detta för att den tidigare forskningen antytt att detta också hade en betydande 

effekt på valet av utbildning. Enkäten utformades på så vis att var och en av attitydvariablerna 

mättes med tre eller fyra indikatorer/enkätfrågor. Denna utformning gjordes bland annat för 

att minimera risken för att studien skulle komma att påverkas av eventuella missförstånd 

kring frågorna; med enbart en enkätfråga för varje variabel skulle denna risk ha blivit större.  

4.4.1 Påverkan av omgivningen 

Cszikai & Rozenskys (1997) studie listar tre orsaker till att välja att utbilda sig inom socialt 

arbete och påverkan av omgivning/familj anges som en av dessa. Denna påverkan kunde ha 

skett på olika sätt. Vissa studenter uppgav att de hade haft positiva erfarenheter av 
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yrkesverksamma, andra att de växt upp i en dysfunktionell familj eller att de fått 

påtryckningar från familj eller närstående. Resultaten visade dock att dessa anledningar endast 

hade en mindre påverkan på studenternas val av utbildning (Cszikai & Rozensky, 1997).  

4.4.2 Arbetets utformning och arbetsmarknad 

Arbetets utformning och arbetsmarknad som bakomliggande faktor till val av utbildning är 

inte tydligt framträdande i den tidigare forskningen. I BMRB Social Researchs (2005) studie 

på uppdrag av den skotska regeringen uppges arbetsmarknad, ingångslön, variationen av 

tillgängliga arbetstillfällen, möjligheten att byta jobb inom socialt arbete, möjlighet till 

utveckling inom arbetet och möjligheten att hitta arbete i vilket geografiskt område som helst, 

som mindre betydande faktorer till val av utbildning. I D’Aprix m.fl. (2004) framgick dock att 

många av studenterna hade lockats av den gynnsamma arbetsmarknaden och att det hade varit 

en orsak till deras val av utbildning inom socialt arbete.  

4.4.3 Social förändring 

Social förändring diskuteras i O'Connor m.fl. (1984). Studien visade på att studenterna 

delades i två grupper. Den traditionella grunden i socialt arbete representerades av den ena 

gruppen som motiverades av att hjälpa andra och/eller social förändring. Studenterna i den 

andra gruppen var mer intresserade av de fördelar som de själva kunde tillägnas genom sitt 

yrkesval. Han & Chows (2010) studie visade på att studenter som sökte till 

socionomutbildningen på grund av att de ville arbeta i den privata sektorn även ansåg att det 

viktigaste målet med socialt arbete var individuell förändring medan studenter som valde 

utbildningen för att hjälpa fattiga ansåg att socialt arbete bör fokusera på social förändring.  

4.4.4 Personlig vinning 

Personlig vinning var också en variabel som var framträdande i forskningen (Han & Chow, 

2010; D’Aprix m.fl., 2004; O'Connor m.fl., 1984), vilket är intressant då det kan tyckas vara 

motsatsen till altruism. Exempelvis visade resultaten i D’Aprix m.fl. (2004) på att 

studenternas svar mer fokuserade på vad de kunde få ut av yrkesvalet snarare än hur de själva 

genom sitt yrkesval kunde hjälpa andra människor.  

4.4.5 Altruism 

Variabeln altruism var en av de främst framträdande i den tidigare forskningen (Cszikai & 

Rozensky, 1997; Wilson & McCrystal, 2007; O'Connor m.fl.,1984). Bland annat framgick det 

i Wilson och McCrystals (2007) studie att den främsta orsaken till att utbilda sig inom socialt 

arbete var en strävan att öka sin potential att hjälpa utsatta grupper. Cszikai & Rozensky 

(1997) visade resultaten att studenterna ofta hade altruistiska grunder till att utbilda sig inom 

socialt arbete.  

4.4.6 Personliga erfarenheter 

Flera studier tar upp personliga erfarenheter som faktor till att utbilda sig inom socialt arbete 

(Parker & Merrylees, 2002; Russel m.fl., 1993; Sellers & Hunter, 2005). Sellers och Hunter 

(2005) visar på att socionomstudenterna i undersökningen i större utsträckning hade 

erfarenheter av missbruk, psykisk ohälsa, tvångstankar och/eller våld. I Russels m.fl. (1993) 

studie visade resultaten att socionomstudenterna i högre grad hade erfarenhet av 

missbruksproblematik, psykisk ohälsa, våld och sexuella övergrepp, antingen själva eller 

inom familjen. Erfarenheter av ekonomisk utsatthet återfanns inte i den tidigare forskning 

som behandlar socionomstudenters motivation till sitt studieval. Ekonomisk utsatthet är dock 

ett vanligt socialt problem som kan tänkas ha påverkan på studenterna, därför mättes 

studenternas erfarenheter av detta. 
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4.5 Urval och bortfallsanalys 

Fördelen med kvantitativa studier är möjligheten att konstruera dem så att resultaten blir 

allmängiltiga för en hel grupp. Detta innebär inte nödvändigtvis att studien kräver ett urval 

där alla individer i en viss grupp ingår, utan det är även möjligt att uppnå ett allmängiltigt 

resultat för en hel grupp genom ett stickprov (Eliasson, 2006, s.48). Urvalet i denna studie 

består av ett slumpmässigt stickprov av studenter så till vida att enkäten skickades ut till flera 

olika socionom- och samhällsvetarprogram utan någon inblick i vilka specifika individer som 

kom i kontakt med den. Dock valdes vissa högskolor/universitet ut, varför urvalet i denna 

undersökning är att betrakta som ett klusterurval. (Eliasson, 2006, s.48 ff.).  Målet var att nå 

både små och stora universitet/högskolor, i olika delar av landet, för att få en så stor variation 

av respondenter som möjligt. Detta uppnåddes inte då de två universitet som valde att 

publicera enkäten var av större slag. Dock låg dessa i olika delar av landet, vilket givit en viss 

variation. Att använda sig av ett stickprovsmässigt urval är en bra metod för att studera en 

helhet och samtidigt hålla kostnaderna nere och processen relativt snabb (Djurfeldt m.fl., 

2010, s.112 ff.). Det är dock vissa faktorer som kräver hänsyn vid urvalsprocessen för att 

resultatet ska kunna ses som representativt för en hel grupp. Urvalets storlek har betydelse för 

resultatens representativitet. På grund av faktorer som är svåra att påverka, som exempelvis 

bortfall, är det inte möjligt att få ett urval som är identiskt med hela populationen (som i det 

här fallet varit Sveriges socionomstudenter) men målet är likväl att urvalet ska bli så likt hela 

populationen som möjligt (Djurfeldt m.fl., 2010, s.103). Det är i denna studie bara i begränsad 

utsträckning som resultaten kan sägas vara generaliserbara till alla Sveriges 

socionomstudenter som grupp då representativiteten hos det klusterurval som gjorts är 

diskutabel. Inte desto mindre innebär antalet respondenter i detta urval att ett visst mått av 

generaliserbarhet kan sägas föreligga. 

Med tanke på bortfallet i variationen av universitet kan det alltså diskuteras om två olika 

universitet kan sägas representera socionomer som grupp. Något som talar för 

representativiteten är att det är två stora universitet i stora studentstäder, dit studenter från 

hela landet dras. Därför är det mer troligt att det inte endast är lokala individer som studerar 

på programmen. Att studien trots bortfallet av universitet fick 147 fullständiga respondenter 

är som nämnts också positivt för generaliserbarhetens vidkommande. Å andra sidan är två 

universitet ett litet urval med tanke på att socionomprogrammet idag återfinns på 15 olika 

universitet/högskolor i Sverige. Det finns även en risk för att studenters attityd vid ett visst 

universitet påverkas av hur just den utbildningen är utformad. Bortfallet kommer att tas i 

beaktande vid analysen och resultatet bör ses i ljuset av detta. Totalt var det 171 respondenter 

som besvarade enkäten i någon grad. Dock var det 147 av dessa som gav fullständiga svar, det 

vill säga där alla frågor blev besvarade. 24 respondenter föll alltså bort på grund av att de inte 

hade svarat på hela enkäten. Detta interna bortfall anses inte ha påverkat resultatet i någon 

hög utsträckning eftersom antalet respondenter ändå var så pass högt. Om det hade varit fler 

respondenter som inte fullföljt hela enkäten eller om antalet respondenter hade varit betydligt 

lägre, så hade resultatet riskerat att påverkas i högre grad. Att göra en större bortfallsanalys, 

baserat på hur många respondenter som valt att inte alls medverka i studien genom att inte 

besvara enkäten, är svårt. Detta eftersom enkäten publicerades på olika sätt vid de olika 

universiteten och det är omöjligt att exakt säga hur många som kom i kontakt med den under 

den period som enkäten hölls öppen.  

 

 



 

19 

 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Materialet som samlades in genom enkäten analyserades med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS som är ett dataprogram utformat för att behandla olika former av kvantitativa data. 

Eftersom enkäten i denna studie i hög utsträckning var uppbyggd på tre eller fyra frågor, vars 

syfte var att tillsammans mäta respektive variabel, var det viktigt att undersöka om alla frågor 

hade uppnått detta. Cronbachs alpha är ett reliabilitetstest som används för att undersöka hur 

väl frågor i en undersökning mäter samma sak (Barmark, 2009, s.100). Exempelvis kan det 

visa sig att en fråga som är ämnad att mäta altruism inte alls får samma slags svar hos 

respondenterna som de andra indikatorerna för altruism. Då kan det antas att respondenten i 

fråga inte uppfattade frågan på det sätt den var menad, varvid den frågan lämpligen kan tas 

bort vid analysen. Cronbachs alpha användes i just detta syfte, det vill säga för att minimera 

risken för ett missvisande resultat. De olika reliabilitetstest som genomförts redogörs för i 

kapitel 5. 

Analysen utfördes i flera steg och med flera olika statistiska verktyg som SPSS 

tillhandahåller. Det första som gjordes var att ta fram medelvärden för alla olika variabler. 

Altruism, personlig vinning, social förändring, påverkan från omgivningen och 

arbetsplats/arbetsmarknad analyserades för sig eftersom de alla låg på en femgradig skala. 

Personliga erfarenheter låg på en fyrgradig skala. En bedömning gjordes utifrån resultaten om 

vilka delar som var intressanta att analysera vidare. Altruismvariabeln slogs därvid ihop med 

personlig vinning och några andra frågor som sammantagna, och med i vissa fall omvänd 

kodning, kunde anses mäta graden av altruism/individualism. På detta vis skapades alltså en 

helt ny variabel vars värden tillsammans representerade ett kontinuum där utpräglad 

individualism utgjorde den ena änden av skalan och utpräglad altruism den andra änden. 

De för studien mest intressanta variablerna – altruism/individualism och personliga 

erfarenheter – analyserades därefter med såkallade t-test, vilka möjliggör jämförelser mellan 

medelvärden hos olika grupper (Djurfeldt m.fl., 2010, s.202). Här jämfördes medelvärdena 

för den nya variabeln altruism/individualism hos bakgrundsvariabeln kön (d.v.s. mellan män 

och kvinnor). Ett sådant t-test gjordes även med kön och variabeln personliga erfarenheter. 

Dessa jämförelser mellan medelvärden gjordes för att undersöka huruvida de för studien mest 

intressanta variablerna uppvisade signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, vilket då i 

sin tur indikerade huruvida kön kunde anses vara en intressant variabel för fortsatt analys eller 

inte. 

Slutligen analyserades materialet med hjälp av en så kallad logistisk regression, för att 

utforska vilken variabel som inverkade mest på valet att bli socionomstudent. Anledningen till 

valet av logistisk regression var att detta att vara socionomstudent eller inte valdes som 

beroende variabeln, på grund av uppsatsens frågeställningar. Då den beroende variabeln 

endast har två möjliga svar/värden (som i det här fallet att vara socionomstudent eller inte), 

blir logistisk regression den adekvata analysmetoden. Hade den beroende variabeln varit på 

en kontinuerlig intervallskala skulle det istället ha gått att använda sig av en linjär regression. 

Logistisk regression går ut på att jämföra sambandet mellan en dikotom beroende variabel 

och en eller flera oberoende variabler. Syftet är, som vid all slags regressionsanalys, att 

försöka förutse värdet på den beroende variabeln (Djurfeldt m.fl, 2010, s.262) och det är just 

vad denna undersökning syftar till. I den logistiska regressionen användes alltså 

socionomstudent ja/nej som beroende variabel, medan altruism/individualism och personliga 

erfarenheter var oberoende variabler. Resultaten redovisas i kapitel 5. Oddskvoterna visar, 

vilken av de oberoende variablerna som bäst förutsäger värdet på den beroende variabeln 

(Barmark & Djurfeldt, 2009, s.131) Med andra ord visar regressionsanalysen vilken av 
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variablerna som är mest betydelsefull för valet av utbildning och ger därmed möjlighet att ge 

empiriska svar på uppsatsens frågeställningar.  

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en studie handlar om i vilken utsträckning studien kan anses vara giltig. Har 

frågorna på ett lyckat sätt klarat av att överföra de för studien centrala begreppen, 

antagandena och frågeställningarna så att undersökningen mäter det som den syftar till att 

mäta? (Djurfeldt m.fl, 2010, s.104 ff.). Operationaliseringarna i denna studie gjordes som 

nämnts utifrån en genomgång av tidigare forskning med målet att på så sätt öka validiteten. I 

och med att ett reliabilitetstest i SPSS (Cronbachs alpha) resulterade i låga värden för flera av 

de ursprungliga variablerna kan validiteten ändå diskuteras. Cronbachs alpha utgår ifrån att 

frågorna i materialet är rätt ställda och visar således i vilken utsträckning som respondenterna 

har svarat i enlighet med vad frågorna syftat till. Därför kan vissa slutsatser om studiens 

validitet dras utifrån detta reliabilitetstest. Att Cronbachs alphavärden är låga kan förklaras på 

olika sätt. Antingen har operationaliseringarna i studien misslyckats med att ta fram frågor 

som mäter det som skulle mätas eller så har respondenterna svarat på ett så pass 

slentrianmässigt sätt att resultatet av den orsaken har blivit snedvridet. I vilket fall så är 

validiteten i studien inte lika hög som önskats. Validiteten i en studie kan också påverkas av 

olika felkällor (Djurfeldt m.fl., 2010, s.109). Exempelvis finns det alltid en risk att materialet 

kodas fel vid inmatningen från enkäten till statistikprogrammet, i detta fall SPSS. Eftersom 

denna studie har haft två författare som båda är insatta i programmet och som har kontrollerat 

kodningen flera gånger minskar denna risk. Det kan också finnas en risk i att materialet 

analyseras på ett felaktigt vis eller att relevanta delar av olika skäl bortses från vid i analysen 

(Djurfeldt m.fl., 2010, s.130). Eftersom detta funnits i åtanke, har analysen gjorts på ett så 

grundligt vis som möjligt och förhoppningen är att risken för analystekniska fel därmed har 

minimerats. 

Reliabiliteten i en studie handlar om hur tillförlitliga mätningarna är och reliabiliteten 

påverkas bland annat av hur väl frågorna ställs. Även om det i en studie ställs relevanta frågor 

som just mäter det som avses, så kan resultatet bli osäkert på grund av det sätt på vilket 

frågorna mäts (Djurfeldt m.fl., 2010, s.104 ff.). De ovan nämnda reliabilitetstesten med 

Cronbachs alpha gjordes just för att kontrollera reliabiliteten i denna bemärkelse, men det 

finns också andra egenskaper hos en undersökning som är av betydelse för dess reliabilitet. 

Eftersom en enkät utgörs av en färdig mall med skriftliga frågor och svarsalternativ som 

använts är det lätt att återskapa denna undersökning. Med andra ord har den hög 

replikerbarhet och detta ökar reliabiliteten i undersökningen (Trost, 2012, s.61). Till skillnad 

från en intervju där den mänskliga kontakten och kroppsspråket kan påverka svaren, så 

minimeras sådan påverkan genom användandet av en enkät. Ett annat sätt att öka reliabiliteten 

i en studie är att arbeta med variablerna på så sätt att det i enkäten finns mer än en fråga som 

mäter samma variabel. Detta kallas kongruens (Trost, 2012, s.62). Enkäten i denna studie 

utformades med detta i åtanke och kom att utgöras av tre olika frågor för varje variabel men 

än fler frågor hade sannolikt ytterligare ökat reliabiliteten. Med resultatet i hand kan det även 

diskuteras om svarsalternativen kunde ha varit än tydligare för att få mer tillförlitliga svar. 

Exempelvis är det möjligt att resultatet hade blivit ett annat om svarsalternativen hade varit 

fler än fem eller om de varit mer tydligt definierade. Ett informationsbrev om hur 

undersökningen var tänkt att genomföras skickades i vilket fall ut tillsammans med enkäten. 

Denna information syftade både till att ge respondenterna en bakgrund till studien och ge 

vägledning när det gäller besvarandet av enkäten. Dock är risken att utförlig information kan 

påverka respondenten i för hög grad och därmed snedvrida resultatet. Därför är det alltid en 
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avvägningsfråga hur mycket vägledning som ska ges till respondenterna för att få så 

tillförlitliga svar som möjligt.  

4.8 Etiska överväganden 

Eftersom studien handlar om socionomstudenter, en grupp vi själva ingår i, finns det många 

etiska aspekter att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (1990) har tagit fram fyra etiska huvudkrav 

i all forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa ligger till grund för denna studies etiska överväganden.  

 

Enkäten skickades inte ut på Uppsala universitet eftersom båda författarna till denna uppsats 

själva studerar där. Istället skickades enkäterna ut till andra svenska universitet/högskolor 

bland annat för att öka konfidentialiteten. Skulle enkäten ha skickats ut till socionomstudenter 

i Uppsala hade det varit alltför stor risk att författarna till denna uppsats kunnat, utan större 

problem, urskilja enskilda individer. Exempelvis är det en minoritet av socionomstudenterna 

som är män, vilket medför att uppgifter om ålder och kön skulle kunna vara tillräckliga för att 

identifiera en person. Namnen på de universitet/högskolor som enkäten skickas till skrevs 

medvetet inte ut i uppsatsen, även detta för att i största möjliga mån säkerställa att 

respondenterna inte skulle kunna gå att spåra. Enkäten var webbaserad och respondenterna 

hade möjlighet att besvara den utan att lämna någon identifierbar information. Enkäten var 

helt frivillig att besvara och universiteten gav sitt godkännande till att göra den tillgänglig för 

sina studenter, vilket betyder att de gjorde en bedömning att detta var lämpligt för studenterna 

att medverka i. Informanterna tillhandahölls, i enlighet med informations- och 

samtyckeskravet, information om studien och dess syfte för att de själva skulle få en bild av 

studien och därefter kunna välja om de ville delta. Respondenterna informerades även om att 

de vid vilket tillfälle som helst kunde avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. Det 

insamlade materialet har endast använts i studien och det kommer efter uppsatsens 

färdigställande att raderas. Detta i linje med Vetenskapsrådets (1990) nyttjandekrav. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen som studien baseras på. 

Resultaten kommer att presenteras med hjälp av relevanta tabeller och diagram för att på ett 

så tydligt sätt som möjligt framställa materialet. Denna del kommer inte att innehålla någon 

längre analys utan eftersträvar att presentera materialet så konkret som möjligt. Materialet 

består av 147 respondenter som genererat fullständiga svar på enkäten.  

5.1 Respondenter 

Enkäten gick ut till studenter på olika universitet och högskolor i Sverige. Sammanlagt 

svarade 147 respondenter fullständigt på enkäten och bildade det material som denna studie 

baseras på. Medelåldern på studenterna var 26,6 år. Dock var det ett bortfall på två 

respondenter som valde att inte fylla i sin ålder. Åldersspektrumet gick från 19 till 51 år. Av 

alla respondenter uppgav 79 att de studerade till socionom och 68 att de inte gjorde det. 119 

av respondenterna uppgav kvinna som kön, 26 uppgav man som kön och 2 uppgav att de 

tillhörde annat/vill inte svara.  

5.2 Attitydvariabler  

I detta avsnitt presenteras de olika variabler som enkäten baserades på. Dessa är altruism, 

personlig vinning, social förändring, arbetsmarknad och påverkan av omgivningen. 
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Tabell 1.  

 

Fråga    Variabel Medelvärde S. A. 

1.  Jag valde min utbildning för att göra en positiv skillnad i ALTRU          3.9  1.1 

 andra människors liv.  

2. Yrkets status har påverkat mitt val av utbildning.  PERS. VINNING        2.4  1.1

     

3. Jag valde själv min nuvarande utbildning.  PÅVERKAN          4.8  0.4  

4. Jag är intresserad av samhällsstrukturer.  SOC. FÖR          4.3  0.7 

5. Det framtida yrkets arbetstider var en faktor i mitt val  ARB. MARK          2.5  1.3 

av utbildning. 

6. Yrkets löneutveckling har påverkat mitt val av utbildning. PERS. VINNING        2.3  1.2 

7. Personer i min närhet påverkade mitt val av utbildning. PÅVERKAN          2.6  1.3 

8. Jag är villig att sätta andra människors intressen och  ALTRU          3.4  1.0 

välmående framför mitt eget.  

9. Jag har en strävan att göra världen bättre.  SOC. FÖR          4.0  0.8 

10. Arbetsmarknaden påverkade mitt val av utbildning. ARB. MARK          2.3  1.2 

11. Jag anser att varje människa kan påverka samhället. SOC. FÖR          4.1  0.8 

12. Familj och fritid är viktigare för mig än mig än mitt arbete. ARB. MARK          3.7  0.9 

13. Positiva personliga erfarenheter av yrkesverksamma påverkade  PÅVERKAN          2.7  1.2 

mitt val av utbildning. 

14. Negativa personliga erfarenheter av yrkesverksamma påverkade  PÅVERKAN          2.3  1.2 

mitt val av utbildning. 

15. Mitt val av utbildning påverkades av vad jag själv hade att PERS. VINNING        3.7  0.9 

vinna på mitt framtida yrke. 

16. Det är viktigt för mig att andra människor har det bra. ALTRU          4.3  0.7 

Tabell 1 visar en sammanställning av medelvärden och standard avvikelse för de olika 

enkätfrågorna som mätte variablerna personlig vinning, påverkning av omgivningen, social 

förändring, arbetets utformning och arbetsmarknad samt altruism. 

5.2.1 Påverkan av omgivningen 

Variabeln Påverkan av omgivningen syftar till att mäta i vilken grad respondenterna 

uppskattar att de blivit påverkade av personer i sin omgivning vid studievalet. Detta mättes av 

fyra påståenden där påstående 1 löd: Jag själv valde min nuvarande utbildning, påstående 2: 

Personer i min närhet påverkade mitt val av utbildning, påstående 3: Positiva personliga 

erfarenheter av yrkesverksamma påverkade mitt val av utbildning och påstående 4: Negativa 

personliga erfarenheter av yrkesverksamma påverkade mitt val av utbildning. 

Respondenterna ombads uppskatta hur väl påståendena stämde överens med deras egna 

studieval genom en femgradig skala där (1) Stämmer inte alls, (2) Stämmer mindre bra, (3) 

Varken eller, (4) Stämmer bra och (5) Stämmer mycket väl. Påstående 1 omkodades till 

omvänd skala eftersom att ju lägre respondenterna skattade frågan desto större var påverkan 

av omgivningen. Genom omkodningen kunde påståendena få ett gemensamt medelvärde.  

Resultatet visar att medelvärde för påstående 1 är 4,8. Det är ett högt värde som kan förklaras 

med hur frågan är formulerad. Resterande påståenden visade snarlika medelvärden på 2,6, 2,7 
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respektive 2,3. Hela variabelns medelvärde är 3,5 vilket tyder på att respondenterna 

uppskattat att påverkan av omgivningen inte varit avgörande för studievalet.  

 

Cronbachs alpha är ett test som mäter frågornas reliabilitet. Alphavärdet kan variera mellan 0 

och 1. Tumregeln för att index är tillräckligt bra brukar vara 0,7 (Barmark, 2009).  Denna 

variabel har ett alpha-värde på 0,292 vilket är mycket lågt. Värdet uppnår inte den önskade 

0,7 gränsen. Cronbachs alphatest visar att reliabiliteten skulle öka till 0,389 om påstående 1 

skulle tas ur variabeln. Detta beror troligtvis på att påstående 1, Jag själv valde min 

nuvarande utbildning, är formulerad på ett sådant sätt att det är troligt att många svarar (5) 

Stämmer mycket väl. Syftet med påståendet var att mäta till vilken grad respondentens 

studieval var ett självständigt beslut. Påståendets formulering gör det dock svårt för 

respondenterna att svara annat än att de valde sin utbildning själva. Variabelns reliabilitet 

skulle alltså öka om påstående 1 togs ur variabeln. Detta skulle även medföra att medelvärdet 

för variabeln Påverkan av omgivningen sänks till 2,9. Även detta medelvärde indikerar att 

respondenterna uppskattat att omgivningen spelat en neutral roll för studievalet. 

5.2.2 Arbetets utformning och arbetsmarknad 

Denna variabel skapades i syfte att undersöka om det framtida yrkets arbetsplats och 

arbetsmarknad påverkat respondenternas studieval. Variabeln Arbetsplats och arbetsmarknad 

mättes genom tre påståenden: 1. Det framtida yrkets arbetstider var en faktor i mitt val av 

utbildning, 2. Arbetsmarknaden påverkade mitt val av utbildning samt 3. Familj och fritid är 

viktigare för mig än mitt arbete. Respondenterna ombads uppskatta hur väl påståendena 

stämde överens med deras egna studieval genom en femgradig skala där (1) Stämmer inte 

alls, (2) Stämmer mindre bra, (3) Varken eller, (4) Stämmer bra och (5) Stämmer mycket väl. 

 

Medelvärdet för påståendena varierar en del. Påstående 1 och 2 har medelvärdena 2,5 och 2,9. 

Detta tyder på att arbetstider och arbetsmarknad har en ganska låg inverkan på 

respondenternas studieval. Det tredje påståendet har medelvärdet 3,7. Detta beror sannolikt på 

påståendets formulering: Familj och fritid är viktigare för mig än mitt arbete. Det är 

förståeligt att de flesta skulle svara att familj och vänner är viktigare än arbete. Påståendet 

syftade till att se om respondenterna tror sig prioritera familj och fritid framför sitt arbete då 

detta kan vara en indikator på att arbetets utformning är viktig för att kunna prioritera tid med 

familjen. Variabelns totala medelvärde är 3,3. På det stora hela har därmed arbetets 

utformning och arbetsmarknad visat sig ha en neutral inverkan på respondenternas studieval.  

 

Variabeln har ett mycket lågt alphavärde, endast 0,268. Cronbachs alpha testet visar att om 

påstående 3 skulle tas bort ur variabeln så skulle alphavärdet öka markant till 0,456. Det nya 

värdet skulle dock inte heller uppnå gränsen på 0,7. Det nya medelvärdet för en variabel utan 

påstående 3 skulle bli 3,0. 

5.2.3 Social förändring 

Variabeln Social förändring syftar till att mäta i vilken utsträckning respondenternas studieval 

motiverats av en önskan att förändra sociala samhällsstrukturer. Detta mättes genom tre 

påståenden: 1. Jag är intresserad av samhällsstrukturer, 2. Jag har en strävan att göra 

världen bättre och 3. Jag anser att varje människa kan påverka samhället. Respondenterna 

ombads uppskatta hur väl påståendena stämde överens med deras egna studieval genom en 

femgradig skala där (1) Stämmer inte alls, (2) Stämmer mindre bra, (3) Varken eller, (4) 

Stämmer bra och (5) Stämmer mycket väl. 

 

Påståendenas medelvärden är snarlika på 4,3, 4,0 samt 4,1. Hela variabelns medelvärde ligger 

på 4,5 vilket antyder att respondenterna är intresserade av sociala strukturer och 
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samhällsförändringar. Cronbachs alphatestet visar ett värde på 0,337 vilket är lågt. Variabelns 

alphavärde kan heller inte förbättras genom att ta bort ett eller flera påståenden. Det låga 

alphavärdet är ett reliabilitetsproblem som kan ha flera orsaker, exempelvis påståendenas 

formulering eller respondenternas seriositet när de besvarade enkäten. 

5.2.4 Personlig vinning 

Frågeställningarna kring variabeln personlig vinning ämnar mäta individualism genom att 

respondenterna själva uppskattade till vilken grad individuella fördelar i det framtida yrket 

påverkat studievalet.  

Personlig vinning mättes av tre påståenden där påstående 1 löd: Yrkets status har påverkat 

mitt val av utbildning, påstående 2: Yrkets löneutveckling har påverkat mitt val av utbildning 

och påstående 3: Mitt val av utbildning påverkades av vad jag själv hade att vinna på mitt 

framtida yrke. Respondenterna ombads uppskatta hur väl påståendena stämde överens med 

deras egna studieval genom en femgradig skala där (1) Stämmer inte alls, (2) Stämmer mindre 

bra, (3) Varken eller, (4) Stämmer bra och (5) Stämmer mycket väl.  

Resultatet visar att medelvärdet var liknande för påstående 1 och 2 på 2,4 respektive 2,3 

medan påstående 3 stod ut med ett medelvärde på 3,7. Sammanslaget visar hela variabeln ett 

medelvärde på 3,1 vilket indikerar ett neutralt förhållningssätt till individualism som 

motivation till respondenternas studieval. 

Variabeln personlig vinning har ett alphavärdet 0,618 vilket tyder på att reliabiliteten är 

bristfällig. Testet indikerar att alphavärdet inte skulle bli bättre om någon av frågorna togs 

bort. Att alphavärdet är lågt kan exempelvis bero på att påståendena varit för vaga, att det 

funnits flera sätt att tolka frågorna på eller att respondenterna inte varit konsekventa när de 

besvarat enkäten. 

5.2.5 Altruism 

Variabeln syftar att mäta respondenternas altruism genom tre påståenden: 1. Jag valde min 

utbildning för att göra en positiv skillnad i andra människors liv, 2. Jag är villig att sätta 

andra människors intressen och välmående framför mitt eget och 3. Det är viktigt för mig att 

andra människor har det bra. Respondenterna ombads uppskatta hur väl påståendena stämde 

överens med deras egna studieval genom en femgradig skala där (1) Stämmer inte alls, (2) 

Stämmer mindre bra, (3) Varken eller, (4) Stämmer bra och (5) Stämmer mycket väl. 

Resultatet visar att altruismen är hög då variabelns medelvärde är 4,2. Medelvärdet för 

påståendena är 3,9, 3,3 respektive 4,3. Vid Cronbachs alphatestet får dock variabeln ett lågt 

värde på 0,460. Det finns andra frågeställningar i enkäten som skulle kunna användas som 

komplement för att mäta altruism. Ett mått på altruism/individualism är intressant för studiens 

frågeställningar och därför har ytterligare påståenden ur enkäten kodats om för att mäta detta. 

Utöver de tre påståenden som ämnat mäta altruism lades därför fem påståenden till i variabeln 

(se tabell 2).  
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Tabell 2. 

Altruism (Medelvärde: 3.5)             Medelvärde         Typvärde                     

S. A 

1. Jag valde min utbildning för att göra en positiv          3.9             4.0                               1.1 

skillnad i andra människors liv. 

2. Jag är villig att sätta andra människors intressen        3,6             4.0                               1.0 

och välmående framför mitt eget. 

3. Det är viktigt för mig att andra människor har         4,3             4.0                       0.7 

det bra. 

4. Jag har en strävan att göra världen bättre.       4.0             4.0                               0.8 

5. Yrkets status har påverkat mitt val av utbildning.        3.6                           3.0                       1.1 

6. Yrkets löneutveckling har påverkat mitt val av         3,7             5.0                       1.2 

utbildning. 

7. Mitt val av utbildning påverkades av vad jag själv          3,1               2,0                           1,2 

hade att vinna på mitt framtida yrke.  

8. Arbetsmarknaden påverkade mitt val av utbildning.        2.0                           2.0                        0.9 

Påstående 4 är hämtad från variabeln social förändring. Påståendet är formulerat på ett sådant 

sätt att det med fördel även kan användas som ett mått på altruism. Påstående 5-8 är hämtade 

från variablerna personlig vinning och arbetets utformning och arbetsmarknad. Genom att 

vända på skalan (omvänd kodning) används även dessa påståenden som ett mått på altruism. 

Det vill säga att om respondenten exempelvis svarat att yrkets löneutveckling inte alls 

påverkat val av utbildning så tyder det på högre altruism. Den nya variabeln med åtta 

påståenden utgör en ny variabel som mäter altruism/individualism. Variabelns medelvärde är 

3,5 vilket tyder på att respondenternas altruism är medelhög. Genom att lägga till fler 

påståenden har variabelns Cronbachs alphavärde ökat till 0,565. Variabeln har fortfarande låg 

reliabilitet men den är mer pålitlig än den var med endast tre påståenden. 

Den nya variabeln altruism/individualism mättes genom 8 påståenden där respondenterna 

uppskattade hur väl de ansåg att påståendena stämde in på dem själva. Skalan bestod av fem 

svarsalternativ där påståendet (1) Stämmer inte alls, (2) Stämmer mindre bra, (3) Varken eller, 

(4) Stämmer bra och (5) Stämmer mycket väl. De första fyra påståendena löd: ”Jag valde min 

utbildning för att göra en positiv skillnad i andra människors liv”, ”Jag är villig att sätta 

andra människors intressen och välmående framför mitt eget”, ”Det är viktigt för mig att 

andra människor har det bra” samt ”Jag har en strävan att göra världen bättre”. Ju större 

grad respondenterna angav att dessa påståenden stämde desto högre grad av altruism. De 

resterande fyra påståendena löd: ”Yrkets status har påverkat mitt val av utbildning”, ”Yrkets 

löneutveckling har påverkat mitt val av utbildning”, ”Mitt val av utbildning påverkades av 

vad jag själv hade att vinna på mitt framtida yrke” samt ”Arbetsmarknaden påverkade mitt 

val av utbildning”. Dessa påståenden användes i mätningen av altruism genom att vi vände på 

skalan. Det vill säga att om respondenten exempelvis svarat att yrkets löneutveckling inte alls 

påverkat val av utbildning så tyder det på högre altruism. I tabellen kan utläsas att typvärdet 

för de första fyra påståendena är 4. Detta tyder på en ganska hög grad av altruism. Av de 

omvända påståendena visade tre typvärden på 2, 2 och 3. Detta visar på ett mer splittrat 

resultat av ganska låg altruism. Påståendenas medelvärden låg mellan 2,33 och 4,35. 

Medelvärdet för alla frågor tillsammans visar ett värde på 3,5 vilket tyder på att 

respondenternas altruism är medelhög. 
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5.3 Personliga erfarenheter 

Tabell 3. 

Personliga erfarenheter    N= 79  N= 68 

                                               Medelvärde         Medelvärde socionomer              

Medelvärde andra 

Missbruk        2.1  2.2  1.9 

Psykisk ohälsa        2.6  2.9  2.3 

Våld       1.8  1.5  1.2 

Sexuella övergrepp      1.4  2.0  1.9 

Ekonomisk utsatthet      1.2  2.1  1.5 

 

I tabell 3 presenteras resultatet av frågorna vars syfte var att mäta erfarenheter av olika sociala 

problem. Frågorna ställdes enligt mallen ”Har du, eller en familjemedlem, erfarenheter av 

(missbruk)?”. Svarsalternativen var: Stämmer mycket väl (4), Stämmer bra (3), Stämmer 

mindre bra (2), Stämmer inte alls (1) och Vill inte svara (0). I tabellen går att utläsa det 

sammanlagda medelvärdet för alla 147 respondenter samt det separata medelvärdet för 

socionomer respektive icke-socionomer. Resultatet visar att socionomer i alla fall har ett 

högre medelvärde än icke-socionomer. Detta visar med andra ord att socionomer utifrån 

materialet i större utsträckning har personliga erfarenheter av olika sociala problem än 

individer som läser andra samhällsvetenskapliga program. När det gäller sexuella övergrepp 

ligger medelvärdena mycket nära varandra medan det är störst skillnad i grupperna som har 

erfarenheter av ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa.  

 

Tabell 4. 

Påverkan av personliga erfarenheter 
                                                                     N= 79               N= 68 
                                          Socionomer ja     Socionomer nej                       Andra ja     Andra 

nej 

 
Missbruk        6 22         1   27 

Psykisk ohälsa        20 20         7   38 

Våld       9 15         1   26 

Sexuella övergrepp      2 18         0   30 

 

Ekonomisk utsatthet      8 17         7   27 

 

I tabell 4 presenteras resultatet av respondenternas svar angående hur de anser att deras olika 

personliga erfarenheter har påverkat deras val av utbildning. Detta mättes genom frågor 

ställda enligt mallen ”Har dessa erfarenheter, av (missbruk), påverkat ditt val av utbildning”. 

Svarsalternativen var: Ja (4), Till viss del (3), Nej (2), Jag har inte dessa erfarenheter (1) och 

Jag vet inte/vill inte svara (0). I tabellen visas endast hur många av respondenterna som 
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svarade Ja (4) eller Nej (2), uppdelat på om de var socionomstudenter eller inte. Detta 

eftersom dessa resultat ansågs mest relevant för studien. Av värdena går att utläsa att 

socionomstudenter i högre grad hade påverkats av sina personliga erfarenheter i sådan grad att 

det hade haft inverkan på deras val av utbildning. Erfarenheter av psykisk ohälsa har enligt 

materialet påverkat mest medan erfarenheter av sexuella övergrepp har påverkat minst. Dock 

var det stor del av respondenterna som inte ansåg att deras erfarenheter hade påverkat deras 

val av utbildning. Även här var det färre respondenter i gruppen socionomstudenter som 

svarade att deras erfarenheter inte alls hade påverkat än gruppen som representerade andra 

samhällsvetenskapliga program.  

5.4 T-test 

T-test kan användas på olika sätt, bland annat för att jämföra medelvärdena mellan två olika 

variabler och se om det finns någon signifikant skillnad (Djurfeldt m.fl, 2010, s.202). I denna 

studie användes det för att undersöka sambandet mellan attityd och kön samt sambandet 

mellan personliga erfarenheter och kön. Signifikansnivån visar på om resultatet kan ha 

uppkommit av en slumpmässig variation i datamaterialet eller inte. Bland de 147 

respondenterna angav 2 stycken alternativet annat/vill inte svara på frågan om kön. Eftersom 

dessa två inte kunde sägas representera en tredje grupp så togs beslutet att inte ta med dem i 

analysen. Risken fann även att de hade gjort resultatet mer otydligt. Det hade också gjort det 

omöjligt att använda ett t-test om kön hade haft tre olika grupper. Ett ANOVA-test hade 

istället då behövts göras. I testen består alltså variabeln kön endast av alternativen man och 

kvinna.  

Tabell 5.  

Variabel   Medelvärde          Sig.(2-

tailed) 

                  Män                   Kvinnor 

Altruism                    3.47                       3.55       0,490 

Personliga erfarenheter                   1.78                       2.00       0,202 

 

Tabell 3 visar på resultatet av två olika t-test. Första testet gjordes för att undersöka 

sambandet mellan graden av altruism och kön bland respondenterna. Resultatet visade på ett 

mycket likt medelvärde hos män och kvinnor vilket tyder på att kön inte har någon stor 

påverkan på graden av altruism. Resultatet blev inte heller signifikant eftersom värdet (0,490) 

översteg 0.05.  

I det andra testet undersöktes sambandet mellan personliga erfarenheter och kön. I variabeln 

personliga erfarenheter ingick erfarenheter av missbruk, sexuella övergrepp, ekonomisk 

utsatthet, våld och/eller psykisk ohälsa. T-testet visade på att det inte fanns något signifikant 

samband mellan medelvärdena då medelvärdet för män var 1,78 och för kvinnor 2.00. 

Signifikansvärdet visade på 0,202 vilket överstiger signifikansnivån på 0.05.  
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5.5 Logistisk regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan att vara socionomstudent eller inte och 

påverkansfaktorerna attityd och personlig erfarenheter, har logistisk regressionsanalys 

använts. Den logistiska regressionen tillåter att den beroende variabeln, i detta fall att vara 

eller inte vara socionomstudent, endast har två svarsalternativ. I denna studie kodas 

socionomstudent som ja (1) och nej (0). Personlig erfarenhet är baserad på respondenternas 

erfarenheter av missbruk, sexuella övergrepp, ekonomisk utsatthet, våld och/eller psykisk 

ohälsa. Attitydvariabeln mäter grad av altruism/individualism.  

I den logistiska regressionen är det flera mått som är intressanta. B-koefficienten visar på 

vilken riktning regressionen har, om den är positiv eller negativ. Signifikansnivån visar på om 

resultatet kan ha uppkommit av en slumpmässig variation i datamaterialet eller inte. 

Signifikansnivån kan ses utifrån om värdet ligger under 0,05 och alltså står för 95 % säkerhet 

eller om värdet understiger 0,01 och står för 99,5 % säkerhet. Oddskvoten talar om oddsen för 

att en specifik händelse ska inträffa när en jämförelse görs mellan olika utfall. I denna studie 

visar oddskvoten på vilken av de oberoende variablerna som har störts sannolikhet att påverka 

att vara socionomstudent eller inte. Nagelkerke är ett mått för att i procent visa hur stor andel 

av variansen hos den beroende variabeln som kan förklaras med modellen. Då tas alla 

oberoende variabler in i beräkningen (Barmark & Djurfeldt, 2009, s.132).  

 

Tabell 6. 

Oberoende variabler  Beroende variabel 

Socionomstudent 

Ja/NEJ 

  B-koefficient    Oddskvot     Signifikans            

Nagelkerke 

 

                    0,257 

Altruism       1,728       5,628        0,000   

Personliga erfarenheter      0,544       1,723        0,017 

 

 

I tabell 6 går att utläsa att Nagelkerke-värdet är 0,257. Detta betyder att 25,7 % av variansen i 

att vara socionomstudent eller inte och samtidigt ha en hög grad av altruism och personliga 

erfarenheter av olika sociala problem, är förklarad av modellen. Eftersom värdet på B-

koefficienten är positivt så visar det på att variablerna har en positiv inverkan på att vara 

socionomstudent eller inte. Med andra ord är det större sannolikhet att en person har en 

altruistisk attityd och att den har personliga erfarenheter av sociala problem om den läser till 

socionom än om den läser andra samhällsorienterade program. B-koefficienten anger hur 

mycket det logaritmerade oddset varierar när respektive oberoende variabel ökar med ett (en 

enhet) (Barmark & Djurfeldt, 2009, s.131). Oddskvoten visar skillnaden mellan variablerna. 

En oddskvot som överstiger 1 visar på ett positivt samband mellan att vara socionom och 

variabeln i fråga. En oddskvot som är mindre än 1 visar på ett negativt samband (Barmark & 
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Djurfeldt, 2009, s.131). Den högre oddskvoten på altruism visar alltså på att det är ca 5,63 ggr 

så höga odds på att en individ har en altruistisk attityd om den läser till socionom än att 

individen har personliga erfarenheter i bagaget. Dock visar båda oddskvoterna på ett positivt 

samband. B- koefficienterna testas med Walds test för att undersöka signifikansen (Barmark 

& Djurfeldt, 2009, s.131). Båda oberoende variabler visar i tabellen på ett signifikant resultat. 

Altruism är signifikant på 0,1 % -nivån (99,5 % säkerhet) medan personliga erfarenheter är 

signifikant på 5 % -nivån (95 % säkerhet) (Barmark & Djurfeldt, 2009, s.131).  

5.6 Sammanfattning av resultaten 

Denna studie syftar till att besvara frågeställningarna "Vad motiverar människor till att utbilda 

sig till socionom?" och "På vilket sätt påverkar personliga erfarenheter av sociala problem en 

individs val att söka till socionomutbildningen?". Graden av altruism/individualism visade sig 

snabbt vara den mest intressanta faktorn och variabeln. Detta när variablerna altruism och 

personlig vinning analyserades och sedan slogs ihop. Detta eftersom de kan anses vara 

motsatser och därför kunde frågor för personlig vinning mäta altruism med omvänd kodning. 

De andra påverkansfaktorerna social förändring, påverkan från omgivningen och 

arbetsmarknad/arbetsplats hade utifrån materialet inte någon större inverkan på valet att läsa 

till socionom eller inte. Personliga erfarenheter visade sig också vara av intresse. Individer 

som haft personliga erfarenheter av olika sociala problem valde i högre grad att läsa till 

socionom än andra samhällsvetenskapliga program. Den logistiska regressionsanalysen visade 

att graden av altruism hade större inverkan på att vara socionomstudent än respondenternas 

personliga erfarenheter. Altruistiska individer i Sverige har därmed en större tendens till att 

välja socionomprogrammet. Kön visade sig inte ha någon signifikant påverkan på varken 

graden av altruism eller personliga erfarenheter.  
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer resultaten i studien att analyseras utifrån den valda teoretiska 

tolkningsramen. Detta inbegriper teorierna Self-Determinations Theory och Bourdieus teori 

om habitus och kapital. 

6.1 Self-Determination Theory 

Vad som motiverar människor att läsa till socionom är en komplex frågeställning. Studiens 

resultat, visar som tidigare nämnt, att socionomstudenter i högre grad har mer altruistiska 

värderingar än andra studenter vid samhällsvetenskapliga program. Detta påverkar deras val 

av utbildning och framtida yrkesval. SDT ger ett teoretiskt perspektiv på fenomenet 

motivation och vilka faktorer som kan påverka motivationen. Att socionomstudenter är 

altruistiska betyder i förlängningen att de bryr sig om andra människor och har ett intresse i 

människors välmående. Med SDT som tolkningsram så kan dessa värderingar kopplas till 

begreppet autonom motivation (intrinsic motives) (Ryan & Deci, 2000) eftersom 

motivationen kommer inifrån och inte påverkas av yttre mål eller press. Denna typ av 

motivation ger enligt SDT större förutsättningar för ett psykiskt välmående hos studenterna 

och bidrar till en mer effektiv inlärning. Dock påverkar utbildningens utformning och lärare 

också känslan av självbestämmande samt i förlängningen den autonoma motivationen (Ryan 

& Deci, 2000). Med andra ord har resultaten visat att socionomstudenterna i hög grad söker 

sig till socionomutbildningen utifrån ett genuint intresse för att hjälpa andra. Utbildningens 

utmaning ligger i att bibehålla studenternas intresse och värdegrund samt utveckla dessa 

genom att ge studenterna känsla av självbestämmande (autonomy), kompetens (competence) 

och social meningsfullhet (relatedness) (Ryan & Deci, 2000). Känslan av kompetens kommer 

enligt SDT:s subteori (CET) från att studenterna känner att de får relevant kunskap, att de inte 

utsätts för nedvärderande utvärderingar, att de ställs inför optimala utmaningar samt att de får 

konstruktiv kritik. Den sociala meningsfullheten är viktig för att studenterna ska känna sig 

delaktiga i ett socialt sammanhang och att de är accepterade av omgivningen.  

 

Det är enligt SDT positivt att socionomstudenterna drivs av autonom motivation istället för 

kontrollerande motivation. Hade resultaten visat att många av studenterna hade påverkats av 

sin omgivning i sitt val av utbildning, hade detta generellt sett varit negativt. Detta eftersom 

studenterna då hade valt utbildning på grund av yttre press, vilket enligt teorin riskerar att 

skapa ansvarslöshet samt brist på motivation och kreativitet. I SDT:s subteori (OIT) utvecklas 

detta resonemang med att individen kan ta till sig yttre värderingar och motivation i olika 

grader beroende på hur de passar in i förhållande till individens egna värderingar och 

intressen. Detta är även intressant ur ett yrkesperspektiv eftersom socionomers arbete många 

gånger går ut på att motivera människor till att ändra sitt beteende. Eftersom resultaten i 

denna studie visade på att påverkansfaktorerna utöver altruism inte hade någon större 

påverkan på studiens frågeställningar är det inte intressant att analysera dessa vidare. Dock 

kan samma kopplingar som ovan göras mellan SDT och socionomers arbetsplatser. Enligt 

SDT är det avgörande att de tre behoven av självbestämmande, kompetens och social 

meningsfullhet uppfylls för att de framtida socionomerna ska trivas och klara av att göra ett 

bra arbete. Diskussionen kan också dras till varför vissa arbetsplatser har svårigheter att 

rekrytera och behålla sina anställda. SDT skulle förklara individernas brist på engagemang 

och motivation med att arbetsplatsen motverkar en eller flera av de ovannämnda behoven 

samt att arbetsplatsen har misslyckats med att få individerna att integrera och ta till sig dess 

värderingar.  
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Resultaten i studien visade även på att socionomstudenterna i högre grad än studenter vid 

andra samhällsvetenskapliga program hade erfarenheter av olika sociala problem så som 

missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, sexuella övergrepp och våld. Många av 

studenterna ansåg inte att dessa erfarenheter hade påverkat deras val av utbildning. Dock visar 

resultaten att kopplingar mellan personliga erfarenheter av sociala problem och 

socionomstudenter finns. Att individer med tidigare erfarenheter av sociala problem dras till 

socionomyrket kan enligt SDT förklaras med att de får dem att känna en känsla av kompetens. 

De har upplevelser som gör att de lättare kan sätta sig in i andra människors utsatthet och 

problem. På grund av detta har de på sätt och vis en särskild behörighet som personer som 

saknar dessa erfarenheter inte har. Kopplat till en grundläggande altruistisk attityd skapas en 

stor dragkraft att arbeta med människor, vilket socionomyrket erbjuder. Dock kan det finnas 

risker med att individer som upplevt olika grader av utsatthet och traumatiska upplevelser ska 

behandla andra människor. Har socionomstudenterna inte bearbetat sina egna upplevelser kan 

det vara svårt att känna den grad av kompetens som krävs för att individen ska ha en stadig 

grund att stå på. Det kan också finnas en risk i att socionomyrket är så pass regelstyrt att det 

kan bli svårt för de altruistiska socionomstudenterna att implementera sin altruism på framtida 

arbetsplatser. Detta kan i värsta fall ge uttryck i utbrändhet, känsla av otillräcklighet och att 

socionomer väljer att lämna yrket.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen av resultaten på att individers motivation till att läsa till 

socionom kan kopplas till grundläggande altruistiska värderingar och personliga erfarenheter 

av sociala problem. Deras motivation att söka till utbildningen kommer från ett intresse att 

hjälpa andra människor och har inte påverkats av yttre omständigheter i någon större 

utsträckning.  

6.2 Habitus och kapital 

Bourdieus (1984) teori ger möjligheten att analysera resultaten på mesonivå. Resultaten visar 

att socionomsstudent som habitus innefattar att gruppen har en altruistisk värdegrund. 

Gruppen har även i högre grad än andra studenter personliga erfarenheter av sociala problem. 

Individerna tar med sina altruistiska värderingar och personliga erfarenheter till utbildningen, 

vilket innebär att dessa attribut implementeras i individernas gemensamma grupptillhörighet; 

socionomstudenthabitus. Det är under utbildningen som studenterna i huvudsak utvecklar sitt 

sociala kapital inom fältet. De får kontakt med professorer och yrkesverksamma vilket ökar 

deras chanser att få ett bra arbete efter studierna, då det professionella nätverket utvecklas. 

Socionomstudenternas viktigaste utveckling av det sociala kapitalet sker i att de skapar 

kontakter med varandra då de på ett eller annat sätt kommer att bli framtida kollegor. 

Kontakterna i samband med utbildningen bidrar till individernas transformering från 

socionomstudenthabitus till socionomhabitus. Universitetsutbildningen i sig kan även ses som 

en utveckling av individernas kulturella kapital då den bidrar med ökad kunskap och förmåga 

att uttrycka sig. Högre utbildning är också meriterande och prestigefyllt.  

De personliga erfarenheterna kopplat till Bourdieus (1984) teori kan, under förutsättning att 

individerna bearbetat sina trauman, ses som symboliskt kapital. Erfarenheterna skapar en 

förståelse som ger en särskild behörighet inom fältet. Socionomstudenterna förbereder sig 

själva på ett yrkesliv som innefattar att ge stöd till människor som befinner sig i liknande 

utsatta situationer som studenterna själva har erfarenhet av. I relationen mellan professionell 

och klient kan dessa erfarenheter bidra med unik kunskap och förståelse av klientens 

situation, vilket kan öka kvaliteten på arbetet. De personliga erfarenheterna utgör endast ett 
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symboliskt kapital om individerna själva, samt socionomstudenter och socionomer som 

grupp, anser att erfarenheterna bidrar till arbetet. Yrkesverksamma socionomer som ännu inte 

bearbetat sina trauman kan istället tänkas påverkas negativt av erfarenheterna både 

professionellt och privat. Utbildningen behöver ta till vara på socionomstudenternas 

personliga erfarenheter och se till att de kan använda dessa som verktyg till ökad förståelse 

och insikt i den professionella rollen.  

Socionomstudenternas ekonomiska kapital har inte undersökts närmre i denna studie då alla 

studenter i Sverige är berättigade till samma ekonomiska stöd via Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). Detta innebär att alla studenter har samma ekonomiska 

miniminivå, oberoende av vilken samhällsklass de kommer från. Socionomstudenterna har i 

denna studie inte uppvisat att utvecklingen av ekonomiskt kapital varit en betydande faktor i 

motivationen till studievalet. Socionomyrkets möjligheter till ett utökat ekonomiskt kapital 

stärker dock yrkets status vilket kan verka för att locka fler till socionomutbildningarna.  

Sammantaget påvisar resultaten vissa attribut som kopplas till socionomstudenthabitus samt 

studenternas framtida socionomhabitus. Utbildningarna bör ta till vara på de altruistiska 

värderingar som tillhör socionomstudenthabitus då de både är nödvändiga och hjälpsamma i 

det kommande, utmanande socionomyrket. Studenternas personliga erfarenheter kan 

utvecklas till ett verktyg för ökad förståelse som socionomer har användning för i mötet med 

klienter som befinner sig liknande utsatta situationer. 
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7. Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens koppling till tidigare forskning, relationen mellan 

resultaten och val av metod och teori samt förslag till vidare forskning på ämnet.   

7.1 Studiens koppling till tidigare forskning   

I detta avsnitt kommer resultaten att kopplas till tidigare forskning. Syftet är att på så sätt visa 

på samband och studiens relevans inom området. Genomgången kommer att utgå ifrån de 

olika attitydvariablerna samt personliga erfarenheter. 

7.1.1 Attitydfaktorer 

Den tidigare forskningen på området diskuterar det sociala arbetets historia och i och med 

detta socialarbetarens traditionella roll som självuppoffrande och altruistisk. Mer moderna 

studier visar på att den traditionella rollen till viss del har förändrats i takt med att 

samhällsdiskursen varierar. Dagens socionomer är delade i om de följer den traditionella 

rollen eller om de har mer individualistiska värderingar (Gilligan, 2005; Clark, 2006; 

O’Connor m.fl., 1984). Dock visar merparten av studierna på att graden av altruism är en 

viktig faktor bakom valet av utbildning. Resultaten i denna studie följer den tidigare 

forskningen i detta och visar på att altruism är den mest betydande påverkansfaktorn i valet att 

läsa till socionom eller inte. Med detta kan denna studie ställa sig i linje med tidigare 

forskningen som genomgående visat att socionomstudenter har en mer altruistisk attityd än 

andra studenter (Csikai & Rozensky, 2007; Furness, 2007; Wilson & McCrystal, 2007; 

Stevens m.fl., 2010). En tidigare studie (Csikai & Rozensky, 2007) visade på att yngre 

studenter och kvinnor skattade altruism högre än individualism. Något samband mellan grad 

av altruism och kön har inte gått att se utifrån materialet i denna studie. När det gäller de 

andra påverkansfaktorerna så visade det sig att personlig vinning, arbetsmarknad/arbetsplats 

samt påverkan från omgivningen hade en neutral påverkan på att vara socionomstudent eller 

inte.  

Personlig vinning/individualism nämns mycket i den tidigare forskningen. I denna studie 

slogs variabeln ihop med altruism då den i sig inte visade på någon signifikant påverkan på att 

vara socionomstudent eller inte. De studier som främst tar upp personlig vinning (D’Aprix 

m.fl., 2004; Furness, 2007; O’Connor, 1984) visar på olika resultat. D’Aprix m.fl. (2004) 

menar att personlig vinning var en mycket stor faktor i studenternas val av utbildning. Furness 

(2007) visade på att trots att altruism var den mest betydande faktorn så påverkade 

karriärmöjligheter och vad individens själv hade att vinna, också valet av utbildning. 

O’Connor m.fl. (1984) delade, som tidigare nämnt, upp socionomstudenterna i två läger och 

menade på att en del främst drevs av altruistiska värderingar och att den andra delen främst 

hade mer individualistiska drivkrafter.  

Arbetets utformning och arbetsmarknad har inte en framträdande roll i den tidigare 

forskningen. I BMRB Social Research (2005) beskrevs olika arbetsrelaterade aspekter som 

mindre betydande faktorer till val av utbildning. D’Aprix m.fl. (2004) var den enda studie där 

den gynnsamma arbetsmarknaden hade påverkat respondenternas val att studera socialt 

arbete. Dessa resultat överensstämmer med denna studie som visade på att variabeln inte hade 

någon större påverkan på frågeställningarna.  

När det gäller påverkan från omgivningen att läsa till socionom var det endast en studie som 

tog upp denna faktor. I Cszikai & Rozenskys (1997) kvalitativa studie visade resultaten på att 

påverkan från omgivningen hade en mindre betydande effekt på valet av utbildning. 
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Resultaten korrelerar med resultaten i denna studie då variabeln visade sig ha en neutral effekt 

på frågeställningarna.  

Intresse av social förändring visade på en högre påverkan, vilket skiljer sig från den tidigare 

forskningen. Dock var det inte många studier som hade undersökt social förändring på ett 

likande sätt som i denna studie, vilket gör det svårt att göra en rättvis jämförelse. De studier 

som tog upp social förändring som faktor menade på att det inte hade någon större påverkan 

på individers motivation till att läsa till socionom. Detta kan ha flera olika orsaker, främst att 

variabeln undersöktes på olika vis. Den studie som undersökte social förändring mest konkret 

var (O’Connor m.fl., 1984). I denna studie mättes social förändring genom en kvantitativ 

enkät där respondenterna dels fick graderade frågor samt två öppna frågor där de ombads 

slutföra meningarna "Genom att påbörja utbildningen i socialt arbete hoppas jag att uppnå..." 

och "Genom socialt arbete hoppas jag att undvika...". Resultaten visade på att studenterna i 

början av utbildningen var mer intresserade av individuell utveckling för att senare under 

utbildningen utveckla ett större intresse för social förändring. Denna studie gav inte 

respondenterna möjlighet att visa på någon skillnad i attityd över tid. Därför går det inte att 

göra någon jämförelse mellan studierna. Dock vore det intressant att vid vidare forskning 

replikera O’Connors m.fl (1984) engelska studie i Sverige för att se om det finns någon större 

skillnad mellan attityder kring social förändring hos socionomstudenter och andra studenter.  

7.1.2 Personliga erfarenheter 

När det gäller personliga erfarenheter visade denna studies resultat på att socionomstudenter i 

högre utsträckning än andra studenter hade erfarenheter av olika sociala problem. 

Respondenterna blev också ombedda att svara på om de ansåg att dessa erfarenheter hade 

påverkat deras val av utbildning. Av de som hade personliga erfarenheter av sociala problem 

var socionomstudenterna mer benägna att koppla dessa erfarenheter till studievalet. De flesta 

ansåg dock att deras erfarenheter inte hade påverkat. Sellers & Hunters (2005) studie visade 

på att de respondenter som hade erfarenheter av en viss typ av sociala problem och kopplade 

dessa till sitt studieval även visade större intresse för att arbeta inom detta område. De 

studenter som däremot hade erfarenheter men inte ansåg att det hade påverkat deras studieval, 

visade inga attitydskillnader från de studenter som uppgett att de helt saknade dessa 

erfarenheter. Tidigare studier har även visat på att socionomstudenter i större utsträckning har 

erfarenheter av sociala problem så som sexuella övergrepp, missbruk, psykisk ohälsa, 

ekonomisk utsatthet och våld under sin uppväxt (Parker & Merrylees, 2002; Russel m.fl., 

1993). Detta överensstämmer med resultaten i denna studie.  

7.1.3 Studiens frågeställningar 

Graden av altruism och personliga erfarenheter av olika sociala problem var utifrån denna 

studie de faktorer som främst påverkade individer att utbilda sig inom socialt arbete. I den 

tidigare forskningen har dessa faktorer inte undersökts i samma studie utan studierna har 

fokuserat antingen på attityder eller erfarenheter. På så sätt är det intressant att resultaten i 

denna studie visar att graden av altruism har betydligt större påverkan än personliga 

erfarenheter på att vara socionomstudent eller inte. Svaret på studiens första frågeställning: 

"Vad motiverar människor till att läsa till socionom?", blir alltså främst graden av altruism 

men också till viss del personliga erfarenheter av sociala problem. Att vara intresserad av 

social förändring visade sig också vara vanligt hos socionomstudenter. Frågeställning två: "På 

vilket sätt påverkar personliga erfarenheter av socialt arbete och sociala problem en individs 

val att söka till socionomutbildningen?", får svaret att personliga erfarenheter har en positiv 

inverkan på valet av socionomyrket. Här framstår erfarenheter av psykisk ohälsa som mest 

betydande men socionomer visade sig även ha erfarenheter av missbruk, ekonomisk utsatthet, 

sexuella övergrepp och våld än studenter vid andra samhällsvetenskapliga program.  
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7.2 Teorival 

Denna undersökning är operationaliserad utifrån tidigare forskning. Datainsamlingsmetoden 

är därmed inte direkt kopplad till teorin. Teorierna används istället som tolkningsram för att 

analysera och förstå studiens resultat. Detta innebär att själva utformningen av enkäten utgått 

från tidigare forskning och därmed hade inte ett annat teorival påverkat resultaten. Studiens 

resultat visar att socionomstudenter lockas till utbildningen genom sin altruistiska attityd samt 

att de i större utsträckning haft egna personliga erfarenheter av socialt arbete. Analysen av 

resultaten gjordes med hjälp av SDT och Bourdieus teori om habitus, fält och kapital. 

Teorierna valdes utifrån att de tillsammans gav studien en bred tolkningsram. SDT används 

för att analysera resultaten utifrån ett individperspektiv på motivation. Eftersom teorin 

fokuserar på motivation passar den som hjälpmedel för att svara på frågeställningarna. 

Bourdieus teori används som komplement för att analysera socionomstudenter ur ett 

grupperspektiv. De delar ur teorin som främst kan kopplas till studiens frågeställningar berör 

socionomstudenters gruppidentitet (habitus) och personliga erfarenheter (symboliskt kapital). 

Analysen utifrån båda teorierna ledde fram till liknande resonemang kring socionomers 

altruistiska attityd, betydelsen av personliga erfarenheter för socionomstudenternas framtida 

yrkesroll och vikten av socionomprogrammets utformning. Ett annat teorival hade dock 

kunnat påverka analysen och bidragit med andra perspektiv. I vilken utsträckning ett annat 

teorival hade påverkat studiens slutsatser är svårt att spekulera i.  

7.3 Metodval  

Valet av metod påverkar studien i högsta grad och ger både positiva och negativa effekter på 

studiens resultat. Den kvantitativa metodiken ger, som nämnt i kapitel fyra, studien möjlighet 

att undersöka en större grupp respondenter och möjliggör att mer generaliserande slutsatser 

dras. En kvalitativ ansats hade gett möjlighet att gå in på djupet hos några få individer, vilket 

hade gett studien en annan utformning. Forskningsområdet har undersökts genom både 

kvantitativa och kvalitativa studier med liknande resultat, vilket indikerar att valet av metod 

inte påverkar resultaten i någon stor utsträckning. Istället skiljer sig studierna i att de av 

kvalitativt slag mer går in på djupet hos ett antal studenter, som på ett detaljrikt vis har fått 

redogöra för sina orsaker till att läsa socionom, medan de kvantitativa studierna har baserats 

på enkätundersökningar där ett större antal respondenter har fått skatta olika utvalda variabler. 

Begränsningar i denna studie ligger i att ingen insyn fanns i hur studenterna valde att besvara 

enkäten, om de var intresserade och engagerade eller om de svarade slentrianmässigt. 

Undersökningen möjliggjorde inte heller att några följdfrågor ställdes till respondenterna. 

Frågorna hade flera svarsalternativ som värderades enligt en femgradig skala, vilket gjorde att 

medelvärden kunde räknas ut, medan det i en kvalitativ undersökning hade gått att få ett rakt 

och mer utförligt svar på frågorna. Logistisk regression föll sig den naturliga analysmetoden 

eftersom den beroende variabeln var dikotom. Hade den istället varit på en kontinuerlig 

intervallskala så hade valet istället fallit på en linjär regressionsanalys. Logistisk regression är 

en metod som inte utgår från ett antagande om normalfördelning hos variablerna. Därför 

genomfördes inte något normalfördelningstest. Vid linjär regression är detta ett vanligt 

förförfarande eftersom analysmetoden bygger på att variablerna är hyfsat normalfördelade.  

Metodvalen har baserats helt på studiens syfte och frågeställningar.  

7.4 Förslag på vidare forskning  

Många tidigare studier på området har tagit upp diskussioner kring socionomutbildningarnas 

utformning och dess effekt på blivande socionomer. Liknande slutsatser kan dras av denna 
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studie. Socionomutbildningarna är grunden för hur framtida socionomer formas och det krävs 

att utbildningarna klarar av att möta studenternas förväntningar på yrket, för att bibehålla 

deras motivation. Utbildningarna står med andra ord inför flera utmaningar. De måste dels 

klara av att bemöta socionomstudenternas altruistiska attityd och dels hantera det faktum att 

många av studenterna själva har personliga erfarenheter av olika sociala problem, vilket kan 

handla om obearbetade traumatiska upplevelser. Vidare forskning inom området skulle 

därmed kunna fokusera på att undersöka till vilken grad dessa erfarenheter påverkar 

studenterna och hur de hanterar dem. I psykologutbildningen ingår en period av obligatorisk 

individuell terapi. Kanske skulle ett sådant inslag även vara nödvändigt i 

socionomutbildningen för att se till att socionomstudenterna är förberedda på sitt framtida 

yrke. Socionomyrket är på många sätt ett tufft arbete eftersom det handlar om att hjälpa 

människor i utsatta livssituationer. För att klara av att göra det på ett optimalt sätt krävs att 

socionomer har en sammanhängande självbild och att de inte har egna obearbetade problem. 

Intressant vore att forska vidare på vad i utbildningarna som socionomstudenterna tycker är 

mest intressant och relevant. På så vis kan studenternas altruism kopplas som 

motivationsfaktor till socionomutbildningen på ett mer konkret sätt i vidare forskning. Socialt 

arbete är ett praktiskt yrke och relationen mellan teori och praktik diskuteras mycket under 

utbildningen. Kanske finns det en risk med att utbildningen blir alltför teoretisk eftersom 

altruistiska individer inte på samma sätt kan koppla sina värderingar till det akademiska 

synsättet på socialt arbete. För att det sociala arbetets praktik ska genomsyras av kunskap och 

evidens kräver det att individer väljer att genomgå högre utbildning. Om utbildningen inte 

möter de förväntningar framtida socialarbetare har så finns risken att de väljer andra ingångar 

till det praktiska arbetet som inte på samma sätt är evidensbaserade. Sammanfattningsvis 

bidrar denna studie till diskussionen kring socionomutbildningarnas utformning och den 

traditionella socionomrollen som utifrån resultaten verkar vara ytterst aktuell.   
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Bilagor  

Bilaga 1.  

 

ENKÄTFRÅGOR 
 

Bakgrundsinformation 
1. Kön 

Kvinna 

Man 

Annat/Vill ej svara 

2. Ålder  

3. Universitet 

4. Socionomstudent 

Ja 

Nej 

Altruism  
1. Jag valde min utbildning för att göra en positiv skillnad i andra människors liv. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

2. Jag är villig att sätta andra människors intressen och välmående framför mitt eget. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

3. Det är viktigt för mig att andra människor har det bra. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

 

Personlig vinning  
1. Yrkets status har påverkat mitt val av utbildning 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

2. Yrkets löneutveckling har påverkat mitt val av utbildning 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

3. Mitt val av utbildning påverkades av vad jag själv hade att vinna på mitt framtida 

yrke.  

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl  

 

Blivit påverkad av familj/närstående  
1. Jag själv valde min nuvarande utbildning 

1: Stämmer inte alls 
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3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

2. Personer i min närhet påverkade mitt val av utbildning 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

3. Positiva personliga erfarenheter av yrkesverksamma påverkade mitt val av utbildning 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

4. Negativa personliga erfarenheter av yrkesverksamma påverkade mitt val av utbildning 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

 

Social förändring  
1. Jag är intresserad av samhällsstrukturer. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

2. Jag har en strävan att göra världen bättre. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

3. Jag anser att varje människa kan påverka samhället. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

 

Arbetsplats och arbetsmarknad  
1. Det framtida yrkets arbetstider var en faktor i mitt val av utbildning. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

2. Arbetsmarknaden påverkade mitt val av utbildning 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

3. Familj och fritid är viktigare för mig än mig än mitt arbete. 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

 

Personliga erfarenheter  
1. Har du, eller någon i din familj, erfarenheter av missbruk? 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

2. Har du, eller någon i din familj, erfarenheter av psykisk ohälsa? 

1: Stämmer inte alls 
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3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

3. Har du, eller någon i din familj, erfarenheter av våld? 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

4. Har du, eller någon i din familj, erfarenheter av sexuella övergrepp? 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

5. Har du, eller någon i din familj, erfarenheter av ekonomisk utsatthet? 

1: Stämmer inte alls 

3: Stämmer till viss del 

5: Stämmer mycket väl 

 

Påverkan av personliga erfarenheter  

1. Har dessa erfarenheter, av missbruk, påverkat ditt val av utbildning? 

0: Jag vet inte/vill inte svara 

1: Jag har inte dessa erfarenheter  

2: Nej 

3: Till viss del  

4: Ja 

2. Har dessa erfarenheter, av psykisk ohälsa, påverkat ditt val av utbildning? 

0: Jag vet inte/vill inte svara 

1: Jag har inte dessa erfarenheter  

2: Nej 

3: Till viss del  

4: Ja 

3. Har dessa erfarenheter, av våld, påverkat ditt val av utbildning? 

0: Jag vet inte/vill inte svara 

1: Jag har inte dessa erfarenheter  

2: Nej 

3: Till viss del  

4: Ja 

4. Har dessa erfarenheter, av sexuella övergrepp, påverkat ditt val av utbildning? 

0: Jag vet inte/vill inte svara 

1: Jag har inte dessa erfarenheter  

2: Nej 

3: Till viss del  

4: Ja 

5. Har dessa erfarenheter, av ekonomisk utsatthet, påverkat ditt val av utbildning? 

0: Jag vet inte/vill inte svara 

1: Jag har inte dessa erfarenheter  

2: Nej 

3: Till viss del  

4: Ja 


