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Sammanfattning 

Detta självständiga examensarbete på kandidatnivå redogör för hur socionomstudenter vid 
Göteborgs Universitet konstruerar socionom som en social identitet. Datainsamling skedde 
genom fokusgrupper med totalt sju deltagare från olika terminer vid socionomprogrammet, 
materialet har bearbetats med tematisk analys och analyserats med hjälp av social identitetsteori. 
Studien fann att informanterna konstruerar sig själva som en del av gruppen socionomer, ett 
nedvärderat sällskap med en unik förståelse, med gemensamma karaktäristika som är tydligt 
särskild från andra sociala grupper. Resultatet belyser en konstruktion av socionomer som 
sammanbundna och stärkta av samhällets bristande uppskattning och förståelse för dem, som ett 
hemligt sällskap. Studien föreslår vidare forskning kring hur gränsdragningar för ett för stort 
personligt engagemang kan bli en del av socionomutbildningen, likväl forskning om hur 
socionomers arbete kan göras mer begripligt för allmänheten. 
 
Nyckelord: identitet + professionsidentitet + utbildning + socionomer + socionomstudenter 
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Förord  

 
Vi vill till att börja med tacka våra sju informanter som bidragit med sin tid och sina värdefulla 
tankar kring vårt ämne. Ett stort tack riktas särskilt till våra kontaktpersoner som förutom att 
delta i fokusgrupperna la ner tid och energi på att möjliggöra vår datainsamling. Utan er hade 
denna studie inte varit möjlig.  
 
Vi vill även tacka Nadja, My, Malin och Anna för deltagande i provintervju och värdefull 
feedback som hjälpte oss inför vår datainsamling. Ett särskilt tack riktas till My och Malin som 
avsatte en avsevärd del av sin egen tid för att möjliggöra vår vistelse i Göteborg. Vi vill även 
tacka Bo och Louise för generositeten i att förse oss med mat och logi under vår 
Göteborgsvistelse. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sofia Nordmark som genom goda råd och 
stor närvaro har hjälpt oss genom denna process.  
 
Tack! 
 
Jonas Asplund & Klara Jansdotter 
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Inledning 

När vi inledde arbetet med denna studie tycktes våra diskussioner hela tiden landa i våra egna 
olika erfarenheter av socionomutbildningen som en förändrande tid. Vi båda upplevde att en 
viss känsla av identitet skapas i förhållande till de värden som utbildningen förmedlar och i 
förhållande till socionom som en grupptillhörighet. Vi upplevde att det låg någonting i 
utbildningen och i professionen bortom det som stod i läroböckerna, något som vi upplevde 
gjorde oss blivande socionomer till en grupp. 
 
Socionomprofessionen har historiskt präglats av ett hjälpande ideal, med ord som ‘stort hjärta’ 
och ‘viljan att göra en förändring’. Från att vara av en rent filantropisk karaktär och till att 
innebära ett statligt ansvarstagande för allas sociala välmående har socialt arbete i regel haft 
altruismen och välviljan som utgångspunkt (Lindholm 1993, 26f, 30f). Socialt arbete har 
under senare delen av 1900-talet genomgått en stor förändring mot neoliberala styrformer med 
fokus på individens ansvar för den egna välfärden, varpå de grundläggande filantropiska 
värdena nu tvingas samexistera med ett mer marknadslogiskt tänkande (Dahlstedt 2009, 9-
30).  
 
Vi ser socialt arbete som ett komplext fält präglat av spänningar, ett fält som är kontextuellt 
beroende, där det omgivande samhället alltid kommer att utgöra gränserna för det sociala 
arbetet. Det sociala arbetet sker till stor del i en politiskt reglerad kontext, där lagar skapas i 
demokratiska processer. Dessa lagar är i många fall ett verktyg för professionella 
socialarbetare, men skapar även spänningar mot ett dygdetiskt ideal där viljan att hjälpa ses 
som viktigast (Braye & Preston-Shoot 2006, 19ff). Mitt i detta ideologiska, politiska och 
organisatoriska finns dessutom socionomen som människa. Vem är denna person? Vad är det 
som krävs för att kunna förhålla sig till detta: till föränderligheten i det sociala arbetets 
uppdrag, till spänningen mellan effektivitet och altruism, balansen mellan egna värderingar 
och lagtillämpning, till beroendet av omgivningen? Vilka värden finns förenat med 
socionomprofessionen och vilka värden förmedlas av utbildningen för att fostra 
socionomstudenterna in i det sociala arbetets fält? Hydèn beskriver den goda socionomen i 
termer av ‘en väl balanserad kombination av kunskaper, värden och känslomässigt 
engagemang’ (Hydén 2013, 3f). Är det i förlängningen internaliserandet av dessa 
gemensamma värden i den egna identiteten som gör en socionom, eller kan du vara socionom 
enbart under arbetstid, det vill säga utan att det utgör en del av din identitet? Mot bakgrund av 
denna typ av frågor väcktes vårt intresse för att studera blivande socionomers konstruktioner 
av socionom som identitet. 
  
Vi utgår från Tajfels definition av identitet som ett begrepp som innefattar den representation 
en individ har av sig själv, de värden och egenskaper som individen tillskriver sig själv, och 
att människor utifrån denna identitet även skapar en bild av vad som utgör ett korrekt sätt att 
handla. Enligt social identitetsteori består identitet i hög grad av medlemskap i olika sociala 
grupper, där tillhörighet till en grupp alltså utgör en del av individens identitet och 
handlingsmönster (Tajfel 1974, 69). Vi tänker utifrån detta att socionom inte enbart är en 
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yrkesroll, utan i sin komplexitet utgör en grupptillhörighet och en del av socionomers 
identitet. Utifrån detta betraktar vi socionom som en social grupp, där vi intresserar oss för 
hur denna grupp konstrueras som en social identitet. 
 
Gemensamt för alla socionomer är att de genomgått en socionomutbildning. Utbildningen blir 
därför ett intressant sammanhang då den är en förutsättning för att få titulera sig socionom. 
Detta innebär att individen uppfyllt nationella examinationskrav, vilka innefattar att utveckla 
vissa värden och egenskaper såsom ett professionellt förhållningssätt (Högskoleförordningen, 
1993:100). Utifrån detta ser vi utbildningen som en förändrande process som inte enbart 
förmedlar teknisk kunskap, utan även syftar till att påverka hur individer agerar som 
färdigutbildade socionomer. Även tidigare forskning har identifierat utbildningen som ett 
sammanhang där identifikation med gruppen socionomer och utformandet av den egna 
identiteten sker (Reid et al. 2008, 733ff). Den identitet som utformas under utbildningen kan 
sedan komma att förändras och influeras av exempelvis organisatoriska förutsättningar som 
den yrkesverksamma socionomen möter i sitt yrkesliv (Reid et al. 2008, 733ff). Därför tänker 
vi att socionomutbildningen och socionomstudenterna befinner sig närmast den gemensamma 
kärnan i gruppen socionomer. De befinner sig i den process som utgör startpunkten för alla 
socionomer, en process att bli socionom, men har ännu inte trätt in i arbetslivet som 
professionella. Därför intresserar vi oss för att undersöka just hur socionomstudenter 
konstruerar socionom som grupptillhörighet, som en social identitet - vad ett medlemskap i 
gruppen socionomer för med sig, vilka socionomer är och behöver vara, utbildningens roll i 
att forma denna identitet, vad det är som gör gruppens identitet särskild från andra grupper i 
samhället och skapar ett utrymme för professionen i samhället. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ögonblicksbild av hur socionomstudenter konstruerar 
gruppen socionom som social identitet. Med utgångspunkt i att socionom är en social 
identitet, vars karaktär är kulturellt och historiskt föränderlig, vill vi ge en bild av hur denna 
identitet konstrueras av socionomstudenter just vid tillfället för studien.  
 

Forskningsfråga 
Hur konstruerar socionomstudenter socionom som social identitet?   
● Vilka karaktäristika tillskrivs socionom som social identitet? 
● Hur beskrivs utbildningens roll i formandet av socionom som social identitet? 
● Hur konstrueras gruppen socionomer i förhållande till andra sociala grupper, såsom 

professioner, yrkesgrupper och klienter? 
 

Avgränsningar 
Utifrån vårt syfte och våra specifika frågeställningar har studien avgränsats till 
socionomstudenter under pågående utbildning. Det vi ämnar undersöka är inte socionom som 
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professionsidentitet eller yrkesverksammas upplevelser av sitt yrke, utan studenternas 
konstruktioner av gruppen i sin helhet som en tillhörighet och identitet. Härmed görs ingen 
skillnad på färdigutbildade socionomer och socionomstudenter utan det vi undersökt är 
konstruktionerna av den identitet som vi antar i någon form finns gemensamt för båda 
grupperna. Detta innebär att vår målgrupp, socionomstudenterna, har ombetts konstruera en 
grupp som till stor del består av färdigutbildade socionomer, en grupp de ännu inte tillhör. 
Resultaten bör därför tolkas som socionomstudenters uppfattning och konstruktion av 
socionom som en grupptillhörighet, en tillhörighet som finns närvarande både under 
utbildningen och efter men som sannolikt ser väldigt olika ut beroende på om du studerar till 
socionom eller är yrkesverksam socionom.  
 
Fokus på utbildningens roll och valet av just blivande socionomer grundar sig alltså i att 
socionomstudenter antas vara mitt uppe i att forma sin identitet i relation till yrket, varpå deras 
konstruktioner av socionom som social identitet blir intressant (Trede, Macklin & Bridges 
2012, 380, Reid et al. 2008, 733ff). Vi vill med detta fånga en generell konstruktion av 
socionomer som grupp snarare än en konstruktion i förhållande till en viss 
verksamhetsinriktning, exempelvis socionomer som är yrkesverksamma som enhetschefer. 
Detta vore att betrakta som en professionsidentitet och kan omöjligt studeras genom studiens 
informanter då dessa inte tillhör socionomprofessionen.   
 
En geografisk avgränsning gjordes till ett lärosäte, Göteborgs Universitet. Denna avgränsning 
har varit nödvändig utifrån våra begränsade resurser i form av ekonomiska medel och 
tidsmässiga ramar för studien. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till studien genom en beskrivning av 
socionomprofessionens historiska ursprung, förändringar över tid och hur den historiska 
utvecklingen inverkat på socialt arbete i sin nuvarande form. Professionen placeras även i 
förhållande till andra professioner i en diskussion om kunskapsparadigm och beskrivs i sin 
akademiska kontext. Slutligen beskrivs Linköpings Universitets socionomprogram, där vi 
själva är verksamma, och socionomprogrammet på Göteborgs Universitet där informanterna 
är under pågående utbildning. Dessa två lärosäten lyfts som exempel på 
socionomutbildningens utformning och vilken typ av kunskaper som den ger. Förutom att ge 
ett exempel på en socionomutbildning utgör Linköpings Universitet vår egen hemvist som 
författare varpå Linköpings universitets socionomprogram även utgör en del av vår förståelse 
av socionomer som grupp. 
 

Socionomprofessionens historia 
Begreppet socialt arbete användes ursprungligen för att benämna ett engagemang i den 
sociala frågan, då medborgare från samhällets högre klasser engagerade sig för att stödja 
samhällets utsatta grupper. Socialt arbete har genom en professionalisering övergått till att på 
ett mer organiserat sätt vara ett stöd, genom professionella inom välfärdsstatens 
organisationer, för samhällets utsatta (Morén 2010, 17f, 20). Med ledord som social 
ingenjörskonst tog staten i mitten av 1900-talet en central roll i att skapa ett samhälle där alla 
medborgare tillförsäkrades välfärd. Detta välfärdssystem känt som ‘den svenska modellen’ 
kritiserades senare för att medföra en skev ansvarsfördelning då allt för stort ansvar för 
individens välfärd ansågs ligga på staten, vilket medförde reformer för att öka individens 
ansvar. Det skedde således en förflyttning av ansvar från staten som välfärdsproducent mot 
individen. Välfärdssystemet skulle i enlighet med detta hädanefter få en större marknadslogik. 
Reformerna blev många och neoliberala styrsystem fick en allt större roll i välfärdspolitiken 
när professionella socialarbetare nu skulle hjälpa utsatta individer till självhjälp. 
Välfärdsstaten och det sociala arbetet fick med detta en annan karaktär där individuellt ansvar 
betonades i större utsträckning än tidigare (Dahlstedt 2009, 9-30).  
  
Utifrån detta framgår att socialt arbete genom historien har genomgått stora svängningar och 
att arbetets karaktär följer det rådande samhällets politiska klimat. Michel Foucaults begrepp 
‘sanningsregimer’ kan användas för att förstå hur staten genom sin politik förmedlar ett ideal 
för den goda individen i samhället, vilket i de neoliberala strömningarna är en ansvarstagande 
individ som söker självförverkligande och som på egen hand bygger sin välfärd. Foucault vill 
med sitt begrepp ‘govermentality’ åskådliggöra den skapande makten i samhället som utifrån 
en så kallad ‘sanningsregim’ fostrar individen till att anta önskvärda 
beteenden (Dahlstedt 2009, 9-30). Staten har i enlighet med dessa tankar intagit en mer 
kontrollerande roll i förhållande till dess medborgare. Detta skapar en spänning i förhållande 
till det sociala arbetets altruistiska grund och frågan ‘socialt arbete för vem?’ blir aktuell. Den 
självuppoffrande hjälparen, motiverad av etisk skyldighet att hjälpa andra är fortsatt ett ideal 
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och i många fall en drivkraft för de som söker sig till socionomutbildningen (Morén 2010, 
17f, 20). 
 
Dagens socionomutbildning är sprungen ur välgörenhetsrörelser som bildades i spåren av 
industrialiseringen och i Sverige var olika folkrörelser under 1920-talet drivande bakom att 
utveckla utbildningar i socialt arbete i Sverige. Detta arbete påbörjades av Centralförbundet 
för socialt arbete (CSA), ett kvinnoinitiativ som startade de första längre utbildningarna i 
Sverige år 1910. CSA hade fokus på att det personliga var en viktig del i socialt arbete, att 
möta individen på dennes nivå (Lindholm 1993, 26f, 30f). CSA var sedan delaktiga i att 1921 
driva fram den första socionomutbildningen. De första socionomutbildningarna hölls vid så 
kallade Socialinstitut, som sedan övergick till att benämnas Socialhögskolor för att slutligen 
övergå till sin nuvarande form som en integrerad del i olika universitet (Morén 2010, 19). 
Professionstiteln ‘socionom’ tilldelas numera de som uppnått examenskraven i 
Högskoleförordningen bilaga 2 (1993:100). 
  
En nutida definition av socialt arbete har arbetats fram av International Association of Schools 
of Social Work, vilken antogs 2004, där det fastslås att socionomer ska arbeta för social 
förändring och att hjälpa utsatta grupper att bli välmående genom att tillämpa teoretiska 
verktyg. Socialt arbete utförs i interaktion med individer och samhället och bygger på 
mänskliga rättigheter samt tron på social rättvisa. Socialt arbete bör alltså förstås både som ett 
praktiskt arbete och som ett akademiskt ämne (Sandström 2010, 36). Det sociala 
verksamhetsfältet bör även förstås som ett politiskt och juridiskt styrt fält då det i hög grad 
består av myndighetsutövning. En förutsättning för att skapa exempelvis social rättvisa är 
därför tillämpandet och utövandet av socialt arbete inom ramen för rådande lagstiftning enligt 
Braye & Preston-Shoot (2006, 23).  
  
Brante (2013, 5f) diskuterar professioner utifrån vetenskapsparadigm. Han menar att 
socionomer, till skillnad från exempelvis läkare, tillhör en ung profession, en så kallad semi-
profession, som till skillnad från de mer klassiska professionerna är multi-paradigmatisk. 
Denna multi-paradigmatiska karaktär medför att semi-professioner blir fragmenterade i större 
utsträckning och ofta är verksamma inom fält där andra professioner är experter på det 
ledande paradigmet och därmed blir dess primära kunskapskälla. Ett exempel är hur en 
socionom verksam som kurator inom sjukvården skiljer sig kunskapsmässigt från läkares 
starkare profession och hamnar i konkurrens med andra semi-professioner om att göra sin röst 
och kunskap värdefull inom sjukvården som fält. Socionomer får till följd av sin multi-
paradigmatiska grund svårare att avgränsa ett eget verksamhetsfält där de själva utgör den 
primära kunskapskällan. Semi-professioner är dessutom generellt större till antal, med fler 
medlemmar och saknar den exklusivitet som klassiska professioner har (Brante 2013, 5f). En 
annan aspekt är att semi-professioner ofta är unga och inhyser en spänning mellan att 
balansera en akademisk underbyggd kunskap med åratal av traditioner relaterat till det 
praktiska utförandet (Brante 2013, 5f). Detta framgår även av de nationella 
examinationskraven för socionomer som inte enbart ställer krav på uppvisandet av tekniska 
kunskaper utan även utvecklandet av vissa personliga egenskaper såsom empati 
(Högskoleförordningen, 1993:100). 
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Socionomprogrammet vid Linköpings Universitet 
År 1975 grundades Linköpings Universitet och blev Sveriges sjätte universitet och 
expanderade år 1997 till Norrköping och Stockholm (Linköpings Universitet 2018). På 
Linköpings universitets hemsida finns texten ‘Den reflekterande socionomen’ publicerad för 
studenter vid socionomprogrammet (Hydén, Wiklander & Östlund 2013, 3-15). I denna står 
det att en central del i socionomprogrammet är att studenter ska genomgå en personlig 
professionell utveckling. En del i detta är att studenter inordnas i mindre arbetsgrupper för så 
kallade reflektionspass. Dessa leds under de två första terminerna av en socionomstudent som 
läser termin fem och sex, och under termin tre och fyra leds dessa reflektionspass av 
yrkesverksamma socionomer. De studentledda reflektionspassen syftar till att utveckla 
studenternas förståelse av sig själva som en del av en arbetsgrupp och det är till stor del 
studenterna själva som styr innehållet. När yrkesverksamma tar vid som samtalsledare flyttas 
fokus till ett utvecklande av ett professionellt förhållningssätt och den egna personliga 
professionella utvecklingen (Hydén, Wiklander & Östlund 2013, 3-15).  
 
Syftet med dessa reflektionspass är att hjälpa studenter att skapa en känslomässig anknytning 
till professionen, göra den till en integrerad del av studenterna för att möjliggöra att den egna 
personen kan användas som ett verktyg i arbetet. Tanken är att socialt arbete sker i 
interaktionen med andra människor och att socionomen är en del av den interaktionen. Detta 
medför därför att socionomen i arbetet tillför egna värderingar och tolkningar, vilket gör att en 
socionom kontinuerligt positionerar sig själv i förhållande till de olika människor hen möter. 
Synliggörande av egna värderingar blir därför av vikt för att klargöra hur dessa påverkar det 
sociala arbetet och den professionella rollen (Hydén, Wiklander & Östlund 2013, 3-15).  
  
Den uppfattning vi som socionomstudenter på Linköpings Universitet har utifrån vår egen 
utbildning är att det privata, den egna personen, inte är en frikopplad del utan tvärtom är en 
integrerad del av att vara socionom. Alltså är det inte bara en uppsättning tekniska kunskaper 
som används likt verktyg utan socionomen är i sig ett verktyg. Detta sammanfattar Hydén 
genom att ge ett recept på en god socionom: lika delar analytisk och empatisk förmåga blandat 
med ett stort hjärta och handlingskraft (Hydén, Wiklander & Östlund 2013, 3f). Detta blir 
viktigt för denna studie då det visar den förförståelse vi som författare har för 
socionomutbildningen och socionomprofessionen. 
 

Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet 
Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet tillkom 1977 då den dåvarande 
Socialhögskolan blev en universitetsutbildning och var säte för Sveriges första professur i 
socialt arbete (Göteborgs universitet 2012, 8ff, 22). Den text som beskrivningen av 
socionomprogrammet på Linköpings Universitet utgått från, har inte funnits i motsvarande 
form på Göteborgs Universitet. På universitetets hemsida för socionomprogrammet finns 
endast en kortare beskrivning av socionomprofessionen, dess verksamhetsfält och 
utbildningens innehåll. Där framgår att socionomprogrammet vid Göteborgs universitet syftar 
till att ge en grundutbildning som ger behörighet till att arbeta med socialt arbete. Socialt 
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arbete beskrivs som ett brett verksamhetsfält som ofta sker nära människor, med olika former 
av social problematik och är både omsorgsinriktat och förebyggande. Utbildningen innefattar, 
i likhet med socionomutbildningen på Linköpings universitet, teoretisk utbildning men även 
självkännedom och kontinuerlig reflektion för att utveckla ett professionellt förhållningssätt 
(Göteborgs universitet, 2018).  
 

Sammanfattande kommentarer 
Det framgår ovan att socionomprofessionen har utvecklats till att bli ett akademiskt ämne och 
till ett praktiskt arbete, en profession som inte enbart kräver tekniska kunskaper av sina 
utövare utan även vissa egenskaper, vilket återspeglas i beskrivningarna av utbildningarna 
ovan. Personlig utveckling är en del av socionomutbildningen och även om det kommer till 
uttryck på olika sätt på de olika lärosätena så är det gemensamt för utbildningarna att de ska 
lära ut och utveckla vissa egenskaper i enlighet med nationella examinationskrav. Detta kan 
förstås som att utbildningen inte enbart lär ut hur socionomer ska utföra socialt arbete utan 
även ett visst förhållningssätt, ett sätt att vara som person och ett sätt att förhålla sig till 
professionen. 
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Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt sammanfattas inledningsvis de teoretiska antaganden studien utgår från. Vidare 
sker en fördjupning i social identitetsteori som är ett socialpsykologiskt perspektiv som 
introducerades av Henri Tajfel på 1960-talet. Denna del kommer presentera hans teoretiska 
begrepp social identitet, social kategorisering och ingroup/outgroup. 
 
Sociala konstruktioner kan förstås som den mening ett fenomen tillskrivs i ett socialt 
sammanhang, konstruktioner som inte är naturligt förekommande utan skapade av människor 
i interaktion. Dessa konstruktioner kan ses som självklara i vår vardag men eftersom de inte är 
naturligt förekommande är de heller inte konstanta. Exempelvis är det givet för människor 
födda i Sverige efter 1967 att högertrafik tillämpas, vilket inte är naturligt förekommande utan 
en social konstruktion (Wenneberg 2001, 57ff). Det intressanta med denna typ av 
konstruktioner är att eftersom de skapas och upprätthålls genom socialt samspel kan de också 
utmanas och förändras över tid. Trots att denna typ av normer är socialt konstruerade så får de 
reella konsekvenser för människors agerande och är därför intressanta att studera. 
 
Som utgångspunkt för studien betraktas identitet som något flytande, situationsbaserat och 
icke konstant som finns inom varje person - som en social konstruktion. Vidare förstås att 
identitet skapas genom en rad olika faktorer, men att grupptillhörighet genom en 
känslomässig anknytning till en grupp har en stor inverkan. Utgångspunkten blir att individen 
har en strävan att tillhöra en grupp och identifierar sig utifrån medlemskap i olika grupper, där 
tillhörighet i olika grupper alltså påverkar individens bild av sig själv. Detta medför även en 
tanke om att identiteten, alltså inte minst olika grupptillhörigheter, även utgör en grund utifrån 
vilken individen handlar. En individs beteende kommer därför att formas i enlighet med 
gruppen och ske utifrån gruppens bästa, vilket även medför hur individerna inom gruppen 
betraktar andra grupper och kategorier. Vi antar därför också att hur individer ser på sig själv 
får konsekvenser för hur de ser på andra. Ytterligare en utgångspunkt för studien är att just 
professionsidentiteten blir extra präglande i identiteten när en individ genomgår en 
universitetsutbildning, då utbildning ses som en stark identifikationsprocess för att utveckla en 
tillhörighet till den valda yrkesgruppen. Studien utgår, som ovan nämnt, från att identitet är 
något som konstrueras i ett socialt sammanhang, i en process som därför antas pågå under 
hela utbildningen.  
 

Social identitetsteori 
Begreppet social identitet beskrivs av Henri Tajfel som en del av en individs uppfattning av 
sig själv, vilket utgörs av medlemskap i olika sociala grupper i kombination med den 
känslomässiga anknytningen till grupperna. Enligt detta resonemang kommer individens 
identitet att formas av tillhörighet till en eller flera grupper, och också innebära anammandet 
av ett handlingsmönster som är förenligt med gruppen (Tajfel 1974, 69). Studien utgår ifrån 
att tillhörighet till och identifikation med socionomprofessionen alltså utgör medlemskap i en 
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social grupp och därmed har implikationer för socionomers beteende både professionellt och 
privat. 
 
Social kategorisering beskrivs av Tajfel som ett sätt att orientera sig i den sociala världen 
genom att positionera sociala grupper gentemot varandra, där individen ingår i vissa av dem. 
Tajfel beskriver kategorisering som en psykologisk organiserande process som syftar till att 
förenkla vår omgivning genom indelning i grupper som tillskrivs vissa attribut. De sociala 
kategoriseringarna fungerar på samma sätt och består av gränssättningar som möjliggör att 
grupper kan begripliggöras genom att de ses som till sin natur olika (Tajfel 1969, 81f, Tajfel 
1974, 69). Sammantaget innebär detta att den sociala identiteten utgörs av identifikation och 
tillhörighet med olika sociala grupper, vilka människor tenderar att positionera utifrån 
förenklingar som syftar till att just åtskilja grupperna. 
 
Tajfel menar också att en nödvändighet för att identifiera sig starkt med en grupp är att det är 
positivt för den egna självbilden, som ett led i att grupptillhörighet syftar till att skapa ens 
sociala identitet (Tajfel 1969, 95, Tajfel 1974, 69f). Utifrån detta tänker vi att de värden som 
representerar socionom som social kategori blir relevanta för huruvida individer vill tillhöra 
gruppen, exempelvis söka utbildningen och slutföra den. Vi vill alltså studera konstruktionen 
av socionomprofessionen eftersom det säger något om varför individer vill tillhöra gruppen 
och göra socionomprofessionen till en del av den egna sociala identiteten. Tajfel beskriver 
även att den egna gruppen stärks utifrån gruppens sociala position i förhållande till andra 
grupper. Individer tenderar således att vilja tillhöra en grupp med en stark social status, då 
detta i förlängningen får positiva konsekvenser för den sociala identiteten och den egna 
självbilden (Tajfel 1969, 95, Tajfel 1974, 69f). Detta medför att det blir intressant att se hur 
socionomstudenter uppfattar andra professioner samt klienter i relation till den egna gruppen.  
 
I och med att gruppens förtjänster beskrivs som en del av individens egenintresse tenderar 
människor att handla på ett sätt som gynnar den egna gruppen, något som Tajfel benämner 
som ingroup bias. Människor tenderar även att konstruera andra grupper (outgroup) som 
överdrivet olika sin egen grupp och dessutom överdriva likheter inom den egna gruppen 
(ingroup). En eventuell konflikt med andra grupper kan dessutom bidra till en ökad 
sammanhållning inom den egna gruppen (Tajfel 1979, 200f, Tajfel 1982, 15f). För att kunna 
ha en särskild utbildning/profession behövs social kategorisering och identifiering med den 
egna gruppen/professionen, detta för att uppnå ett gemensamt handlande i förhållande till 
gruppens bästa. Tidigare forskning (Trede, Macklin & Bridges 2012, 465, Moorhead, Bell & 
Bowles 2016, 465) lyfter utbildningens fostrande och mer egenskapsfokuserade aspekter, 
vilket genom social identitetsteori kan förstås som att utbildningen syftar till att skapa ett 
gemensamt handlande utifrån tillhörighet till en grupp, en social kategori. 
 

Social identitetsteori - relevans och begränsningar för studien 
Konstruktionen av socionom som identitet, i relation till andra grupper och till utbildningen, 
kan förstås utifrån social identitetsteori genom att hur socionomstudenterna väljer att prata om 
och konstruera socionom som identitet blir ett led i att skapa den egna identiteten. 
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Fokusgrupper, studiens datainsamlingsmetod, blir ett forum för att gemensamt konstruera och 
rekonstruera sin gruppidentitet, och då parallellt även den individuella identiteten i egenskap 
av att vara medlem i gruppen. Utifrån social identitetsteori blir innehållet i denna konstruktion 
sedan relevant för att gruppidentitet har en direkt påverkan på gruppmedlemmarnas beteende, 
då individers handlande enligt Tajfel sker i enlighet med gruppens bästa. Detta innebär alltså 
att social identitetsteori kan hjälpa oss att förstå varför socionomstudenterna konstruerar sin 
blivande profession på ett visst sätt, hur detta sker i ett socialt samspel och även vad 
konstruktionerna kan få för konsekvenser för deras framtida beteende som socionomer. Social 
identitetsteori kan även hjälpa oss att förstå hur och varför informanterna konstruerar 
skillnader och likheter gentemot andra grupper och etablerar vissa värden som gemensamma 
för den egna gruppen, samt hur utbildningen genom formandet av gruppidentitet påverkar 
individens självbild. 
 
Valet av social identitetsteori medför vissa begränsningar för studien eftersom Tajfel talar om 
identitet i termer av ett relativt fast och bestånde fenomen och med stort fokus på 
grupptillhörighet. Detta skiljer sig från de nutida diskussionerna kring identitet där identitet 
förstås som mer komplext, mångfacetterat, kontextbundet och flytande, där grupptillhörighet 
utgör en identitetsmarkör men som en mindre del av varje individs mycket komplexa identitet 
(Weinberg 2014, 84f, Wenger 1998 i Reid et al. 2008, 733). För att nyansera vår bild av 
identitet utifrån social identitetsteori har vi valt att även lyfta in denna mer moderna 
identitetsforskning i studien, vilka presenteras i nästkommande kapitel. 
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Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras den tidigare forskning om identitet, utbildning och 
socionomprofessionen som vi funnit relevant för studien. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring forskningens relevans för och användning i studien. Urvalet av tidigare forskning utgår 
från studiens syfte och specifika frågeställningar. De begrepp vi använt vid litteratursökning 
är identitet, professionsidentitet, utbildning samt karaktärsdrag och kärnvärden för 
socionomprofessionen specifikt. Då socionom är en svensk professionstitel och saknar en 
direkt engelsk översättning refererar internationellt publicerad forskning vanligen till 
socialarbetare eller den engelska översättningen ‘social worker’. I följande avsnitt kommer 
dock socionom användas som liktydigt med socialarbetare.  
 

Identitet 
Mycket av den sentida internationellt publicerade identitetsforskningen fokuserar på identitet 
utifrån den enskilda individen. Identitet betraktas som något som inte kan observeras i en fast 
form utan som bör förstås som interaktivt och i ständig förändring utifrån situation. Till 
skillnad från Tajfel, som talar i termer av en mer fast och bestående karaktär hos en individs 
identitet, ses identitet som bestående av flera olika identiteter där du exempelvis kan ha en 
identitet som mamma men samtidigt som snickare och djurrättsaktivist. Dessa olika identiteter 
samspelar och framhävs i olika sammanhang men är alla en viktig del av personens identitet. 
När grupptillhörighet diskuteras i förhållande till identitet i den moderna identitetsforskningen 
lyfts grupptillhörighet som en del i individens sammantagna identitet, att medlemskap i en 
grupp blir ytterligare en aspekt som adderas till individens komplexa identitet (Weinberg 
2014, 84f, Wenger 1998 i Reid et al. 2008, 733). 
 

Identitet i relation till utbildning och profession 

Profession i relation till det privata 
Föränderlighet återkommer i flertalet studier rörande professionsidentitet och högskolestudier. 
Nyströms avhandling (2009, 60) om professionsidentitet beskriver denna föränderlighet och 
lyfter exempelvis att identiteten består av ett samspel mellan tre sfärer: den professionella, den 
privata och den personliga, vilka samspelar och tar olika roller beroende på kontext. Liknande 
resonemang förs av Pullen Sansfaçon & Crête (2016, 776f) som menar att en professionell 
identitet formas av att lärdomar under utbildningen, som de kallar en disciplinär grund, möter 
organisatoriska förutsättningar i arbetslivet. Professionsidentitetens styrka blir här beroende 
av i vilken utsträckning den enskilde socionomen förenar de egna värderingarna, den 
disciplinära grunden och de specifika organisationernas värderingar. Detta kan förstås som att 
den professionella identiteten inte går att helt avskilja från den privata, utan att 
professionsidentitet och identitet ska förstås som ett sammantaget fenomen. 
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Den uppfattning som finns om professionen kan även tänkas påverka individens val av 
profession. Wiles (2013, 863) liksom Pullen Sansfaçon & Crête (2016, 776f) hävdar att 
identiteten påverkas av individen själv, att varje enskild blivande socialarbetare har en unik 
uppfattning av vad det innebär att tillhöra professionen. Detta medför att det är svårt att finna 
en entydig definition av professionsidentiteten. Forenza & Eckert (2018, 20) och Wiles (2013, 
857f) har likt denna studie studerat socialarbetares identitet. De identifierade vissa 
utmärkande drag såsom en gemensam uppfattning om att socialarbetare delar vissa värden, 
vissa egenskaper och har ett bredare perspektiv – en helhetssyn. Wiles specificerar färdigheter 
och egenskaper som altruism, teoretisk kunskap relevant för socialt arbete, ett kritiskt 
tänkande och expertis rörande forskning, medans Forenza & Eckert tar upp en hängivenhet åt 
social rättvisa och ett empatiskt lyssnande. Dessa värden och egenskaper anses inte vara 
begränsade till den professionella rollen utan exempelvis empati och en tro på social rättvisa 
är inte bara en del av den privata identiteten, utan även i vissa fall anledningen till yrkesvalet. 
Wiles (2013, 860f) menar exempelvis att ditt tänkande formas genom förvärvandet av 
professionsgemensamma egenskaper och värden; Du blir en socionom och detta kommer 
påverka även dina privata relationer. I relation till detta tänker vi att socionomprofessionens 
identitet innefattar egenskaper som överskrider gränsen mellan privat och professionellt, 
vilket ställer vissa krav på utbildningen. Craig et al. (2017, 474ff) har uppmärksammat detta 
och argumenterar för att den privata identiteten behöver integreras med den professionella och 
att det är av vikt att utbildningen har detta som en del av kursplanen för att kunna utbilda 
kompetenta professionsutövare.  

Utbildningens roll i att förmedla gemensamma värden 
Trede, Macklin & Bridges (2012, 381f) betonar vissa värden som viktiga för olika 
professioner. De menar att högskoleutbildning generellt inte bör syfta till att förmedla enbart 
tekniska färdigheter och teoretisk kunskap utan också måste fokusera på grundläggande 
värden i professioners natur. De menar att dessa värden utgör en stabil grund och en fast 
punkt i ett föränderligt samhälle. Banks (2013, 592) lyfter i sin diskussion exempelvis vikten 
av socionomers yrkes-motivation för att utveckla det engagemang som krävs i arbetet. 
Moorhead, Bell & Bowles (2016, 465) uttrycket med liknande resonemang att det behövs ett 
ökat identitetsfokus i socionomstudenters handledning för att under utbildningen kunna 
utforska och vidhålla en professionell identitet. De menar att mer forskning behövs kring hur 
utbildningen bättre kan fostra en socionomidentitet för att göra de nyutexaminerade 
studenterna bättre förberedda inför arbetslivet. En nyans till den forskning som beskriver 
gemensamma värden som en motivation till att bli socionom beskrivs av Hobbs & Evans 
(2017, 25ff) som visar att socialarbetare upplever en skam över sitt yrke. De menar att den 
negativa bild som media förmedlar av professionsutövarna bidrar till att socionomer själva får 
en negativ bild av sin profession. Föreställningar som finns i samhället kring att socionomer 
huvudsakligen omhändertar barn upplevs enligt studien som stigmatiserande för professionen. 
Hobbs & Evans lyfter att även andra yrkesgrupper ser ner på socialarbetare eftersom de inte 
anses ha önskvärda kunskaper och färdigheter.  
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Utbildningen som identitetsskapande 
Det går även att i internationellt publicerad forskning se gemensamma drag i hur 
identitetsskapande förhåller sig till utbildning. Det som lyfts är att identitet inte existerar 
oberoende av professionsidentitet, utan att högskoleutbildning har en central roll i individens 
identitetsskapande även privat. Exempelvis hävdar Trede, Macklin och Bridges (2012, 380) 
att identifikation med en profession och förvärvandet av kunskaper och egenskaper, i linje 
med övriga professionsutövare, förändrar ditt sätt att handla. Detta leder i förlängningen, 
menar de, till att det professionella medlemskapet blir en del av den egna identiteten som med 
professionsidentitet blir en sammantagen social identitet. Även Reid et al. (2008, 733ff) 
lägger vikt på anammandet av gemensamma attribut under utbildningen genom identifikation 
med professionen. De menar att formationen av en professionsidentitet är öppen för influenser 
från många olika källor, vilket ställer krav på utbildningen att förmedla och lära ut på ett 
pedagogiskt sätt. 
 
Terum & Heggen (2016, 852) menar att individen har en uppfattning om vad det innebär att 
tillhöra en viss profession och att detta är anledningen till att de sökt utbildningen. I mötet 
mellan lärare och studenter utmanas eller bekräftas denna uppfattning då lärare ses som en 
förebild för professionen. Genom lärarna sker en socialisering, en tidig identifikation med 
professionen hos studenterna. Vi menar att detta kan innebära att individens förförståelse 
utmanas under utbildningen och då antingen utvecklas eller omförhandlas, men kan också 
resultera i att individen får en ambivalent förståelse av professionen om de värden som 
förmedlas på utbildningen inte är förenliga med individens förförståelse. Wiles (2013, 861f) 
för ett liknande resonemang där hon menar att en socialisationsprocess påbörjas genom att 
studenterna engageras i ett gemensamt projekt och utvecklar en gemenskap med kollegor, 
identifikation med gemensamma värden och slutligen förvärvandet av en gemensam identitet. 
Universitetsstudier i sig påverkar dessutom den egna identiteten där tidigare identitet som är 
uppbyggd kring att tillhöra exempelvis en viss socioekonomisk bakgrund kan utmanas. 
Henkel (2005, 156ff) som studerat akademisk professionsidentitet påvisar i linje med detta att 
självkänsla och känsla av mening i formandet av den egna identiteten är relaterat till 
kollektiva och individuella värden förenat med den akademiska professionen som förmedlas 
genom utbildningen. 
  

Socionomprofessionen 

Spänningar inom professionen 
Forskning som specifikt behandlar socionomprofessionen och socialt arbete belyser att 
professionen präglas av olika inbördes spänningar som vi nedan redogör för. Exempelvis 
beskriver Banks (2012, 595ff) socionomprofessionen som beroende av å ena sidan ett 
personligt engagemang och å andra sidan ett ansvar gentemot klienter och samhälle. Hon 
menar att socialarbetaren i sitt arbete tvingas utföra en balansakt mellan dessa två poler, där 
båda delarna krävs för professionellt socialt arbete. Professionsetik lyfts i detta sammanhang 
som ett verktyg för att inte hamna i någon av extremerna. En liknande spänning nämns även 
av Hyslop (2018, 25ff) som forskat kring neoliberalism och menar att socialt arbete präglas av 
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ett neoliberalt samhällsideal. Hyslop lyfter att det uppstår en spänning mellan konstruktionen 
av klienten i en social position som behövande med ett samhälleligt ansvar för individens 
behov och de neoliberala ideal som förespråkar individuellt ansvar. Vitus (2017, 486f) menar 
att just dessa neoliberala värderingar och hjälp till självhjälp genom empowerment har blivit 
ett sätt att dölja marknadslogikens influenser inom det sociala arbetet och samtidigt minska 
statens moraliska ansvar för individens situation. 
 
Braye & Preston-Shoot (2006, 19ff) menar att nationell lagstiftning i sig kan skapa spänningar 
inom det sociala verksamhetsfältet men samtidigt är en förutsättning för att skapa 
likabehandling och social rättvisa. Politiskt tillsatta riktlinjer kan vidare skapa spänningar då 
de ibland rent av kan stå i konflikt med rådande lagstiftning. Yrkesverksamma socionomer 
förhåller sig i många fall mer till riktlinjer inom den egna organisationen än till nationell 
lagstiftning. Braye & Preston-Shoot (2006, 20f) menar att blivande socionomer i vissa fall 
uppfattar lagen som ett hot, som något som står i kontrast till ett hjälpande ideal som i många 
fall anses vara kärnan i socialt arbete. Juridik lyfts dock även som ett verktyg och en 
förutsättning för att kunna utföra ett professionellt socialt arbete. Braye & Preston-Shoot 
(2006, 20) menar att det sällan är lagen i sig som kritiseras när negativa fall uppmärksammas 
utan organisationer eller enskilda professions utövares tillämpning av lagen. Detta kan bidra 
till en förståelse för det ambivalenta förhållningssätt som socionomstudenter kan tänkas ha till 
lagens betydelse för socialt arbete. Juridik kan på detta sätt förstås som ett nödvändigt men 
även spänningsskapande inslag i det sociala verksamhetsfältet.    
 
Nuttman-Shwartz (2017, 3f) påtalar i sin tur en spänning som uppstår då 
socionomprofessionen förespråkar allas lika värde och rätt till lika behandling, men samtidigt 
kontinuerligt kategoriserar individer i motsatsförhållanden. Detta görs genom att tala i termer 
av ‘vi och dem’ och genom att i egenskap av professionsutövare kategorisera individer som 
klienter och behövande, en position som kan förstås som underordnad. Pullen Sansfaçon & 
Crête (2016, 768) argumenterar även de för att det finns motsättningar mellan det sociala 
arbetets filantropiska grund och de neoliberala inslagen i form av kostnadseffektivitet, 
mätbarhetskrav och ökad arbetsbelastning. Liljegren (2008, 54ff) beskriver detta i termer av 
en spänning mellan socialt arbete som behandlingsprojekt och ämbetsmannamässigt arbete. 
Denna spänning innebär enligt Liljegren inte enbart spänningar inom professionen utan 
påverkar även graden av konkurrens med andra professioner, så som exempelvis psykologer 
eller jurister. Detta eftersom var professionen placerar sig inom detta spänningsförhållande 
påverkar vilka andra professioner man angränsar till och därför tvingas konkurrera med, 
exempelvis ger ett väldigt behandlingsinriktat arbete konkurrens med psykologer menar han. 
 
En studie kring socionomutbildningens roll på universitet av Todd et. al. (2015, 522f) 
beskriver utbildningens möjlighet att existera i ett neoliberalt samhälle utan att vara en 
kostnadseffektiv utbildning och menar att socionomutbildningen har sin plats eftersom den 
representerar värden som mångfald och närhet till samhället. Detta kan förstås som att även 
utbildningen befinner sig inom spänningen mellan neoliberalism och ekonomisk effektivitet 
som organiserande princip för socialt arbete och den filantropiska grunden för socialt arbete. I 
likhet med detta menar Wiles (2013, 860) och Forenza & Eckert (2018, 20) att 
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socionomprofessionens roll i samhället är att tillföra en holistisk syn, där socionomer fyller en 
funktion genom att uppmärksamma områden som andra professioner missar, exempelvis 
hälsorelaterade behov som inte tillgodoses av läkare. 
 
Ghazinour & Richter (2014, 572, 582) har kartlagt studenters mentala hälsa vid påbörjandet 
av en svensk socionomutbildning. Studien visar att dessa studenter hade en betydligt högre 
förekomst av olika psykologiska besvär än befolkningen i allmänhet. Författarna menar att 
detta kan påverka deras möjligheter att hantera yrkeslivet som socionomer. Wiles (2017, 
356ff) hävdar att en motivation till att ändå stanna i ett utmanande verksamhetsfält, som 
exempelvis socialt arbete, kan vara identifikation med professionsgemensamma värden. 
Terum & Heggen (2016, 852) menar att socionomprofessionen till stor del handlar om att 
hantera osäkerhet, vilket också kommer till uttryck av ovan beskrivningar av fältets 
spänningsförhållanden. Identifikationen med en gemensam värdegrund som socionom och att 
denna är en integrerad del av den egna identiteten blir viktigt för att ha en grund att stå på när 
arbetet utmanar samt en motivation för att stanna i professionen (Wiles 2017, 356ff).  

Reflektion som verktyg 
Något som är återkommande i den tidigare forskningen är självreflektion som ett verktyg för 
att utveckla en professionsidentitet och som ett verktyg för att navigera sig bland de 
spänningar som tycks prägla socialt arbete (Kearns & McArdle 2012, 392f, Moorhead, Bell & 
Bowles 2016, 465, Pullen Sansfaçon & Crete 2016, 768, 778, Banks 2012, 595ff, 602, Kessen 
2015, 87f). Vi kopplar detta till att identitet beskrivs som en balansakt mellan olika 
ytterligheter och mellan representationer inom olika sociala arenor, varpå reflektion blir ett 
verktyg för att förhålla sig till detta. Wiles (2013, 864, 2017, 356) lyfter exempelvis att kritisk 
självreflektion är nödvändigt för att skapa en egen förståelse av vad det innebär att tillhöra 
professionen, att ges möjlighet att artikulera innebörden av att vara en del av professionen 
genom att under utbildningen ges verktyg för självreflektion. 
 
En intressant aspekt Braye & Preston-Shoot (2006,20ff) lyfter i fråga om lagtillämpning i 
förhållande till socionomprofessionen är att juridik i sig sällan täcker in hela det sociala 
verksamhetsfältet eller för den delen kan ses som det enda verktyget socionomer behöver. De 
menar att det är nödvändigt att socionomer har andra verktyg än juridiskt kunnande, både 
teoretiska och praktiska. Lagreglering är inte en lösning i sig utan ska ses just som ett verktyg 
som ska användas i kombination med exempelvis teorier om mänskligt beteende, etiska 
överväganden och kritisk reflektion för att kunna bidra till förändring i enskildas livsvillkor. I 
detta menar Braye & Preston-Shoot att det finns ett tydligt inslag av makt då det är upp till 
socionomer att bedöma när specifika lagar ska tillämpas. Detta medför en aspekt av 
paternalism då socionomen förväntas veta bättre än klienten för att kunna fatta dessa beslut 
(Braye & Preston-Shoot 2006, 19ff). Reflektion blir i enlighet med ovanstående resonemang 
ett viktigt verktyg för att förhålla sig till de juridiska ramarna i det sociala arbetet på ett bra 
sätt. 
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Forskningsdiskussion 
Det vi tar med oss från den tidigare forskningen är att identitet och professionsidentitet 
beskrivs som något som kontinuerligt konstrueras och som snarare är flytande och 
föränderligt än medfött och konstant. Identitet beskrivs som ett komplext och mångfacetterat 
fenomen som kan förstås på många olika sätt, men betraktas sammantaget som något 
föränderligt och dynamiskt som alltid skapas i relation till olika situationer och samspelar med 
olika delar i livet.  
 
Professionsidentiteten och utbildningen blir en del av de olika områden identiteten samspelar 
med, där professionsidentiteten i sig är föränderlig till sin karaktär. Forskningen fäster alltså 
stor vikt vid professionens betydelse för den egna identiteten, och påtalar utbildningen som en 
starkt påverkande faktor i identitetsskapande. Utbildningen spelar i detta en central roll i att 
lägga en grund för identifikation med professionen, utifrån att studenterna under utbildningens 
gång utvecklas mot att ha liknande värden, egenskaper och kunskaper. Den identitet som 
utvecklas i förhållande till professionen blir inte heller begränsad till kontorstider utan, som 
det framgår av ovan forskning, är socionom något man blir och är även privat.  
 
En annan viktig aspekt av forskningen som studien tar avstamp i är de återkommande 
beskrivningarna av fältets inbördes spänningar, vilket också kan ses mot bakgrund av 
professionens historiska utveckling. Dessa spänningar blir viktiga för studien dels för att de 
vittnar om en värdegrund och ett ideal inom gruppen, dels för att de anger den samhälleliga, 
juridiska och politiska kontexten som arbetet sker i. Båda dessa delar är enligt vår mening 
relevanta för att förstå konstruktionerna av socionomer då det placerar dem i ett sammanhang 
och således inte begränsar konstruktionen av socionom som identitet till individnivå. 
 
Studien bör utifrån ovan redovisning av identitetsforskning och syfte betraktas som 
intresserad av en bråkdel av individers identitet, alltså identiteten som handlar om tillhörighet 
till en yrkesgrupp eller utbildning. Studien ämnar alltså inte uttala sig om grupptillhörigheten 
till socionom som något heltäckande, utan som en aspekt av identitetsskapande. Det studien 
undersöker är heller inte hur socionom som social identitet ter sig som en individuell identitet, 
för en person, utan hur socionom som en social grupp konstrueras.  
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Metod 

Studien genomfördes på Göteborgs universitet med hjälp av fokusgrupper som 
datainsamlingsmetod där två grupper socionomstudenter med tre respektive fyra informanter 
intervjuades. Materialet bearbetades genom transkribering av intervjuerna för att sedan 
analyseras med hjälp av tematisk analys och social identitetsteori. I följande kapitel beskrivs 
genomförandet av studien, metodologiska val och överväganden i relation till forskningsfråga 
och syfte. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och en diskussion kring studiens etik.  
 

Fokusgrupper 
Fokusgrupper består av modererade samtal i grupp kring ett av forskarna givet ämne. Det är 
interaktionen mellan gruppdeltagarna som studeras, hur kunskap skapas och utmanas i 
gruppens diskussioner. Datainsamlingsmetoden möjliggör studier av en gemensam förståelse 
kring ett ämne och hur denna skapas i interaktionen mellan informanterna (Wibeck 2010, 
24ff).  
 
Weinberg (2014, 84) och Trede, Macklin & Bridges (2012, 380) beskriver identitet som 
bestående av flytande konstruktioner som skapas genom interaktion med andra och därför bäst 
förstås genom att studera språkliga praktiker. En grundpelare inom social identitetsteori, i 
linje med våra antaganden om identitetsskapande, är att identitet inte skapas i ett vakuum. 
Identitet kan förstås som en kontinuerlig process där interaktion är avgörande för skapandet av 
identitet både som individ men även som medlem i en grupp (Tajfel 1969, 81f, Tajfel 1974, 
69), ett identitetsskapande som Reid et al. (2008, 733ff) menar till stor del sker under 
socionomutbildningen. 
 
Valet av datainsamlingsmetod grundades på att fokusgrupper är ett lämpligt sätt att komma åt  
abstrakta ämnen (Wibeck 2010, 22), som konstruktioner av en grupps identitet. Utifrån att 
studien intresserar sig för identiteten socionom på gruppnivå blev utgångspunkten att en 
diskussion mellan flera informanter, genom fokusgrupper, skulle kunna belysa hur man inom 
gruppen utmanar och reproducerar konstruktionerna av gruppen. Vi tänker att identitet är 
något som finns implicit inom var och en av informanterna och att det därför kan vara svårt att 
explicitgöra i enskilda svar. Detta hoppas vi genom den sociala interaktionen i 
fokusgrupperna ha överkommit, i enlighet med Weinbergs resonemang (2014, 84f). 
Datainsamlingsmetoden valdes alltså dels utifrån ämnets abstraktionsnivå och dels eftersom 
studien inte fokuserar på enskilda socionomstudenters konstruktioner, utan den sammantagna 
och således kan fånga den interaktion där identitet skapas. 
 

Urval 
Det planerade urvalsförfarandet bestod i att genom kontakt med tre geografiskt närliggande 
lärosäten publicera information om vår studie, och sedan få in intresseanmälningar att välja 
mellan och skapa fokusgrupper utifrån. Kontakt togs därför med programansvariga vid tre 
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geografiskt närliggande universitet, som publicerade en inbjudan till studien på respektive 
lärosäte. Efter några veckor hade inga socionomstudenter anmält sitt intresse att delta i 
studien. Försök gjordes där personlig kontakt togs med potentiella informanter vid dessa 
lärosäten men detta gav inget resultat. Eftersom tiden rann i väg togs beslutet att ta kontakt 
med två bekanta till en av oss författare som studerar på socionomprogrammet vid Göteborgs 
Universitet. Genom dessa två kontakter värvades informanter genom skriftlig information i 
mindre grupper på sociala medier och genom personlig kontakt. Slutligen hade sju 
informanter på Göteborgs Universitet, inklusive kontakterna själva, rekryterats till studien. 
Kontakterna tackades med biobiljetter för deras hjälp. Målet var att få sammanlagt åtta 
informanter fördelat på två fokusgrupper. Antalet fyra deltagare per fokusgrupp sattes utifrån 
att en mindre grupp enligt Wibeck (2010, 62) tenderar att ha bättre gruppkohesion, det vill 
säga större känsla av samhörighet och delaktighet hos deltagarna. Detta medför i längden 
större trygghet, större engagemang, att alla deltagare deltar aktivt och innebär förhoppningsvis 
därav ett rikare empiriskt material. 
 

Genomförande och analys 
Efter att kontaktuppgifter samlats in till samtliga informanter skickades information om 
studien och praktisk information ut till varje informant veckan innan de planerade 
fokusgrupperna, där de också ombads bekräfta sitt deltagande. Som en del i utformandet av 
frågeformuläret hölls en kortare provintervju på Linköpings Universitet med 
socionomstudenter från termin sex. Deltagarna ombads ge synpunkter på genomförandet och 
detta utgjorde även ett övningstillfälle för samtalsledaren. Efter detta färdigställdes 
frågeformuläret som kom att bestå av tre teman, kompletterade av utfyllnads- och 
fördjupningsfrågor som visat sig vara välfungerande under provintervjun. 
 
Intervjuerna planerades in med två timmar vardera under samma dag. De inleddes av en 
presentation av fokusgrupp som intervjuform som syftade till att lyfta metodens diskuterande 
karaktär och tydliggöra dess syfte. Informanterna påmindes om att vi under intervjuerna inte 
sökte något rätt svar, utan deras tankar och diskussioner som grupp. Alla uppmuntrades till 
lika deltagande, till ifrågasättande av varandra och det tydliggjordes att de hade friheten att 
själva välja vad de ville fokusera på under samtalet, i enlighet med Wibecks (2010, 11, 22ff) 
rekommendationer kring genomförande av fokusgrupper. Deltagarna gavs praktisk 
information om frivillighet, konfidentialitet, våra roller som intervjuare och om 
ljudinspelningen och hantering av materialet, utifrån Vetenskapsrådets (2017, 40f) 
rekommendationer. Varje informant fick även med sig skriftlig information om detta där våra 
kontaktuppgifter framgick. Informanterna uppmanades även till tystnadsplikt gentemot 
varandra inom vardera fokusgrupp för att skapa trygghet under genomförandet. Informanterna 
fick inledningsvis presentera sig och delge sina tankar om deltagande i fokusgruppen. 
Forskningsämnet introducerades brett och genom flera aspekter för att väcka tankar hos 
grupperna och specifika teman för diskussionerna introducerades vartefter under intervjun av 
samtalsledaren. De två timmarna inkluderade även en paus då det bjöds på fika. 
Fokusgrupperna spelades in med ljudupptagning och anteckningar togs om interaktionen och 
vem som sa vad. 
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Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna från vardera fokusgrupp, parallellt med 
att diskussioner hölls om innehållet. Ljudfilerna sparades till studiens slut för att ändå ha 
tillgång till detaljer i kommunikationen vid behov, även detta i enlighet med Wibecks (2010, 
89f, 93ff) rekommendationer. Materialet analyserades med hjälp av tematisk analys för att 
synliggöra gemensamma drag i diskussionerna och möjliggöra identifikation av kategorier 
och teman i det insamlade materialet (Braun & Clarke 2006, 4ff). Metoden möjliggjorde att 
materialet kunde sorteras och reduceras för att slutligen analyseras genom social 
identitetsteori. Forskningsämnet identitetskonstruktion är ett invecklat ämne vilket vi i 
planeringsfasen utgick från skulle generera ett väldigt brett och spretigt material. Därför 
föreföll tematisk analys som analysmetod vara lämplig för att sortera och reducera materialet 
utan att begränsa möjligheterna att fritt välja teoretisk utgångspunkt och datainsamlingsmetod. 
En innehållsanalys hade också hjälpt oss sortera materialet, men till skillnad från att analysera 
vår data med hjälp av en innehållsanalys ansåg vi att vårt ämnesval är så pass abstrakt och 
teoretiskt att vi i vår analysprocess behövde tillämpa ett teoretiskt perspektiv, vilket tematisk 
analys möjliggjort (Braun & Clarke 2006, 4ff). 
 
Ur det transkriberade materialet lyftes meningsbärande enheter ut, i relation till 
forskningsfrågan, som sedan kondenserades och gjordes till koder som representerade kortare 
versioner av de meningsbärande enheterna (Braun & Clarke 2006, 4ff). Utifrån dessa koder 
och våra diskussioner kring fokusgrupperna togs tre kategorier fram: ‘Socionomen’, 
‘Socionomens position i samhället’ och ‘Utbildningens roll’ som täckte alla koder utan att 
överlappa. Kategorin ‘Socionomen’ delades in i de två underkategorierna ‘Egenskaper och 
drivkraft’ och ‘Gemensam värdegrund och samhällssyn’, och kategorin ‘Socionomens 
position i samhället’ i underkategorierna ‘Samhällets negativa bild av socionomer’ och ‘De 
andra’. 
 
Valet av den fysiska miljön för intervjuerna, alltså gruppernas egna lärosäte, gjordes i syfte att 
skapa en trygg känsla hos informanterna. Detta kan minska upplevelsen av samtalsledarens 
eventuella maktposition i sammanhanget, menar Wibeck (2010, 32f). Fokusgrupperna 
genomfördes i en ostrukturerad form där ämnet inledningsvis angavs för att sedan få 
behandlas fritt av deltagarna i en öppen diskussion. Samtalsledaren ingrep i samtalet enbart i 
syfte att fördela ordet och hålla samtalet inom ramen för ämnet, samt be om förtydliganden 
eller ställa följdfrågor när det krävdes. Även detta val ligger i linje med att vi utgår ifrån att 
social identitet skapas i samspel med andra människor och att socionomstudenters bild av 
socionom som identitet därför bäst förstås genom att låta informanterna samtala fritt kring 
ämnet i fråga, vilket Wibeck (2010, 75) beskriver som lämpligt för fokusgrupper. 
 

Metoddiskussion 
Studiens urvalsförfarande leder fram till potentiella brister och möjliga grunder för att 
ifrågasätta studiens trovärdighet. Då informanter rekryterades genom vad som närmast kan 
likna ett snöbollsurval medför det att informanterna har en social koppling till varandra. 
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Därmed tenderar gruppen informanter att utgöra en homogen grupp när det kommer till 
demografiska faktorer och åsikter (Wibeck 2010, 29ff, 80f). Samtliga informanter i studiens 
fokusgrupper var mellan 20 och 30 år gamla och flera läser samma termin på 
socionomprogrammet, vilket sannolikt medför att de har privata relationer till varandra. 
Informanternas relationer till varandra kan påverka diskussionerna i fokusgrupperna då de 
sannolikt förhåller sig till dessa befintliga relationer under samtalet. Det är med detta sagt inte 
möjligt för oss att uttala oss om i vilken utsträckning inbördes relationer och demografiska 
faktorer påverkat studiens resultat. 
 
Samtliga informanter har anmält sitt intresse till studien och vi har inte haft möjlighet att fritt 
välja och anpassa grupperna för att uppnå bästa möjliga gruppkohesion. Att samtliga 
informanter på eget bevåg valt att ställa upp kan medföra en potentiell risk, menar Wibeck 
(2010, 80f), då de kan ha motiv för sitt deltagande som ligger bortom vår kännedom. 
Potentiellt kan detta ha medfört att informanterna fört med sig utstickande och ovanligt starka 
åsikter till diskussionerna. 
 
För att undvika att informanterna hade en privat relation till studiens författare genomfördes 
datainsamlingen på Göteborgs Universitet istället för Linköpings universitet. Dock så kunde 
inte detta helt undvikas på grund av svårigheterna med att rekrytera informanter inom den 
tidsram som vi behövt förhålla oss till. För att minimera påverkan av den ena författarens 
privata relation till de två kontaktpersonerna, som också deltog som informanter, var hen 
under datainsamlingen inte delaktig i diskussionerna då den andra författaren agerade i rollen 
som samtalsledare. Det är möjligt att närvaron av den författare som kände två informanter 
och vetskapen om att hen var författare till studien ändå kan ha påverkat två av informanternas 
utsagor. Eftersom interaktionen och den gemensamma meningen varit i fokus borde detta haft 
minimal påverkan på studiens resultat. Därutöver så har materialet anonymiserats under 
transkribering och vidare bearbetats gemensamt av författarna vilket ytterligare minimerar 
möjlig påverkan av dessa privata relationer.    
 
Ena fokusgruppen bestod av enbart tre personer. Wibeck anger att fyra personer i 
fokusgrupper är ett rekommenderat minimumantal, då tre personer tenderar att resultera i två-
mot-en-formationer i gruppen och att en av tre gruppdeltagare alltså hamnar i ett socialt 
underläge eller inte deltar i samma utsträckning som de andra (Wibeck 2010, 61ff). Detta kan 
anses minska vår studies tillförlitlighet eftersom fokusgruppen då riskerar att få formen av en 
dialog och inte en gruppdiskussion. Fokus kan då även under samtalet flyttas från ämnet till 
själva gruppdynamiken där samtalet blir präglat av hävdande och revirmarkerande istället för 
utvecklande diskussioner. Utifrån begränsade möjligheter till följd av tidsbrist, att börja 
nyrekrytering av informanter togs beslutet att ändå genomföra en fokusgrupp med tre 
deltagare. Denna svårighet hanterades genom att placera de tre deltagarna på varsin sida om 
bordet och genom att använda moderatorns roll till att fördela ordet lika mellan de tre mer 
aktivt. Vi upplevde att detta fungerade bra och att antalet i fokusgruppen inte påverkade 
gruppdynamiken på ett negativt sätt. 
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Forskningsetisk diskussion 
En av de etiska principer som är vägledande för självständiga vetenskapliga arbeten är 
individskyddskravet. Enligt Vetenskapsrådet syftar denna princip till att skydda individer från 
att komma till skada under genomförandet av en studie. Socialt arbete som fält är till sin natur 
ett område med mycket känsliga frågor och utsatta grupper, varpå individskyddskravet blir 
särskilt viktigt att ta hänsyn till. I individskyddskravet ingår de fyra etiska principerna om 
krav kring information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2018, 5-14, 
Vetenskapsrådet 2017, 13ff) 
 
Informanterna i studien är enligt vår bedömning inte en utsatt grupp, och informanternas 
deltagande bedöms inte ha riskerat deras hälsa eller välmående. Samtliga deltagare har 
dessutom samtyckt till deltagande. Urvalsgruppen som sådan befinner sig enligt vår vetskap 
inte i någon känslomässigt utsatt situation. Informanterna har i samband med anmälan till att 
delta i studien informerats om studiens ämne och intervjuernas innehåll och har informerats 
skriftligen och muntligen om möjligheten att efter genomförd intervju när som helst dra 
tillbaka sitt samtycke till deltagande. Vi bedömer att vi genom tydlig och lättillgänglig 
information, samt varsam hantering av det empiriska materialet, har uppfyllt 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
En fördel i fråga om skydd av informanterna i studien är att datainsamlingsmetoden inneburit 
att intervjuerna varken genomförts eller presenterats med utgångspunkt i enskilda utsagor. 
Detta ökar graden av anonymitet då enskilda uttalanden i resultatet inte går att hänföra till 
någon enskild deltagare. En möjlig brist i fråga om konfidentialitet ligger i att fokusgrupper 
som datainsamlingsmetod innebär att vi som författare inte kan säkerställa att gruppdeltagarna 
hållit och håller samtalet konfidentiellt. Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets krav på 
konfidentialitet för informanter påtalades detta innan intervjuerna vid vardera intervjutillfälle 
och ingick även i den skriftliga informationen (Vetenskapsrådet 2017, 40f). 
 
En annan etisk dimension i vår studie är eventuella maktaspekter som kan aktualiseras i och 
med interaktionen under fokusgrupperna (Wibeck 2010, 30ff). Vad gäller individskyddskravet 
kan man som författare aldrig förhindra att någon blir utsatt för maktutövning eller 
påtryckningar under en fokusgrupp. Vårt enda verktyg var att fördela ordet för att förflytta 
makt och vid behov ingripa i samtalet. En nackdel enligt Wibeck (2010, 30ff) med metoden är 
att man aldrig kan försäkra sig om att alla deltagare vågat komma till tals ordentligt, att ingen 
informant känt sig representerad av andras utsagor eller att deltagare inte uttryckt enbart vad 
de tror andra vill höra. Något hon också lyfter som problematiskt, och svårupptäckt, är 
huruvida diskussionerna i fokusgrupperna blivit hierarkiskt styrda, i vår studie exempelvis på 
grund av olika termins-tillhörighet eller social status. Då vi inte känner informanterna 
personligen kan vi omöjligen veta om deras beteende styrs av personliga eller 
gruppdynamiska faktorer. Vi har onekligen bristande insikt i interpersonella grupprelationer, 
vilket kan anses vara en inbyggd brist med datainsamlingsmetoden. 
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Vad gäller Larssons (2005, 18ff) kvalitetskriterium ‘perspektivmedvetenhet’ anser vi att vi 
som författarpar har en styrka utifrån att vi skiljer oss på de demografiska faktorerna kön och 
ålder, vilket vi hoppas kan nyansera vårt förhållningssätt gentemot det empiriska materialet. 
Då vi båda tillhör gruppen vi valt att undersöka ligger det dock en möjlig etisk brist i att vi har 
ett inifrånperspektiv, alltså att vi är en del av de konstruktioner studien har som fokus. Utifrån 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi båda alltså en egen del i att skapa, förändra och 
upprätthålla den sociala identitet vi undersöker. Detta kan ha inverkat på vår analys av 
materialet då vi inte kan ha en helt neutral position i förhållande till studiens resultat. Detta 
etiska dilemma har hanterats genom en kontinuerlig reflexivitet. Vår tanke har varit att hålla 
oss så empirinära som möjligt, alltså vad Larsson skulle kalla för en ‘god empirisk 
förankring’, för att inte styras av våra respektive medhavda perspektiv (Larsson 2005, 28ff). 
 

Sammanfattning 
De metodologiska valen har öppnat upp möjligheten för fria diskussioner i fokusgrupperna 
och givit ett nyanserat empiriskt material. Det har varit informanternas idéer och tankar vi har 
velat undersöka, deras gemensamma kulturella förståelse och fokusgrupper har visat sig vara 
särskilt lämpade för detta ändamål. De metodologiska valen har som vi ser det avhjälpt 
svårigheterna med att ringa in ett så komplext och mångfacetterat ämne som socionom som 
social identitet.  
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Resultat och analys 

Nedan följer en redogörelse för våra resultat utifrån våra frågeställningar och genom de 
kategorier som vi tagit fram genom den tematiska analysen: ‘Socionomen’, ‘Socionomens 
position i samhället’ och ‘Utbildningens roll’, med tillhörande underkategorier. Utifrån citat 
ur båda fokusgrupperna kommer centrala delar i materialet att presenteras och analyseras 
utifrån vår teoretiska utgångspunkt, social identitetsteori. 
 
Begreppet socionom används nedan för att beskriva den konstruktion som görs av 
informanterna och som syftar till det gemensamma för socionomer i stort. När de under 
samtalet konstruerar socionom som social identitet görs alltså ingen skillnad mellan att vara 
socionomstudent och att vara färdigutbildad socionom då de pratar om båda delarna i 
kombination, som en sammantagen identitet. Vi uttrycker oss därför i termer av att 
informanterna “konstruerar socionom” eller “konstruerar socionomprofessionen”, även om de 
pratar om både socionomstudenter och färdiga socionomer, då en distinktion mellan de båda 
inte skulle göra materialet rättvisa.  
 
Den konstruktion som görs av informanterna bör även förstås som bestånde av flera 
konstruktioner i sig. Vi har sökt både likheter och olikheter i materialet varpå de 
konstruktioner som beskrivs nedan bör förstås som konstruerade nyanser av socionom som 
social identitet och inte som en konstruktion. De kategorier som presenteras nedan kan därför 
förstås som de olika konstruktioner och nyanser vi hittat i materialet med hjälp av den 
tematiska analysen. 
  

Socionomen 

Egenskaper och drivkraft 
Kategorin ‘Egenskaper och drivkraft’ valdes för att egenskaper är något som återkommande 
gjordes centralt under intervjuerna. Förhållningssätt till arbetet och till människor är något 
som återkom genom hela materialet då informanterna konstruerar socionomprofessionen 
genom att socionomer har och ska ha en viss drivkraft och vissa egenskaper. Den drivkraft 
eller egenskap som främst lyfts fram och som återkom tydligt i båda fokusgrupperna var 
viljan att hjälpa, vilket går att urskilja ur följande citat.  
 

Jag tror att nyckelordet är vilja faktiskt. Vill du ta dig igenom utbildningen och vill du bli socionom, 
visst. Men om det inte finns någon form av vilja… nyckelorden är vilja, empati och lyhördhet, tror jag. 
Har du ingen av dem tror jag att det blir svårt. Och jag tror inte att du kan bli det där som en socionom 
är menad att vara eller göra. Hur kan du hjälpa folk om du inte bryr dig? (F2) 
 

Även detta uttalande pekar på att informanterna menar att en viss drivkraft krävs. 
 
Alla kan väl med lite god vilja ta sig igenom 3,5 år och få sin examen, men alla bör ju inte göra det 
tänker jag. Det blir kanske inte så bra då (F2) 
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Informanterna pratar om ett intimt arbete, där arbetet som socionom inte enbart konstrueras 
som att socionomer hjälper och är på ett visst sätt, utan att det också krävs just en vilja att 
hjälpa andra, och vissa egenskaper för att genomföra arbetet. Själva drivkraften görs central 
både för att söka socionomutbildningen och för att bli en framgångsrik socionom. 
Informanterna lyfter återkommande att socionomyrket och utbildningen har utrymme för olika 
personlighetsdrag och andra olikheter mellan individerna, så länge drivkraften att hjälpa finns 
där. Trots att grupperna menar att det finns utrymme för personliga variationer, lyfts ändå 
vissa egenskaper som självklara i rollen som socionom: 
 

– Empati tänker jag, för annars blir det ju också svårt.  
– Jo, man måste ju kunna känna… 
– Förstå den andres situation (F1) 

 
Konstruktionen av gemensamma egenskaper framgår även av följande citat: 
 

Man vill gärna prata och diskutera viktiga saker och man tycker att samma saker är viktiga. Allt ifrån 
integration och stora samhällsfrågor, som man inte kan prata med alla om. Alla är typ också intresserade 
av att lära sig mer om just sådana ämnen. Även om man inte kan så mycket så känns det som att alla är 
väldigt öppna och vill lära sig mer för att förstå människor (F1) 

 
Empati och förståelse för andra människor är egenskaper som i konstruktionen av en 
socionom betraktas som givna. Informanterna beskriver här en form av öppenhet till lärande 
och förståelse beskrivs som ett gemensamt drag för socionomer. Drivkraften till att göra något 
gott återkommer även i materialet i form av att socionomer genom yrket ges möjlighet att vara 
del av något viktigt. Detta framgår av följande citat. 
 

– Det är ju inte många som väljer det för att göra en karriär eller få stora pengar liksom. Det känns som 
att det kommer från någon sorts vilja att hjälpa varandra eller någon sorts empati, eller någon sorts 
samhällsambitioner om att göra saker bättre kanske. Det handlar om att hjälpa folk i utsatta situationer 
och att det är väldigt givande på nått vis, eller jag tänker att det ska vara det, på något sätt för att kunna 
ta folk som är på ett väldigt jobbigt ställe i livet, kunna få dem att självständigt gå vidare med sina liv, 
det känns stort, det känns viktigt. 
– Det kommer att vara jobbigt, jag är inte naiv, men jag ser det som att det kommer att vara värt det 
(F2). 

 
Det finns en tydlig diskurs kring att arbetet är krävande och inte ger mycket pengar, och att 
drivkraften därför ligger i att bidra till något större, ett slags filantropiskt ideal där belöningen 
är att göra något viktigt och osjälviskt. Självuppoffringen och den goda viljan konstrueras 
därmed som en drivkraft i sig, med en antydan att du därför bara väljer yrket om denna 
drivkraft är äkta, för annars vore det inte värt det. Detta kan, enligt vår tolkning, förstås som 
att professionen delvis är självutrensande, att de som går socionomutbildningen redan sen 
innan har det som av informanterna konstrueras som “rätt” egenskaper och drivkraft. 
 
Citaten i denna kategori kan förstås som att informanterna har en tydlig bild av att en 
socionom är på ett visst sätt, även om de markerar att det inte gäller alla egenskaper. Även 
fast grupperna hävdar individuella olikheter så fastslår de ändå den ovan beskrivna viljan att 
hjälpa och empatin som en gemensam nämnare, vilket enligt social identitetsteori kan ses som 
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ett sätt att aktivt göra socionomer till en grupp, där innebörden av grupp sträcker sig längre än 
enbart val av profession (Tajfel 1974, 69). 
 
Socionomstudenterna konstruerar en profession och en utbildning där det inte bara finns vissa 
egenskaper och en drivkraft utan att dessa krävs för att kunna tillhöra gruppen. Utifrån social 
identitetsteori (Tajfel 1979, 200f) kan detta ses som ett sätt att markera gruppen som unik och 
exklusiv genom att den har vissa inträdeskrav som gör den speciell. Utifrån Tajfels (1974, 69) 
begrepp social identitet utgör konstruktionen av gruppen socionomer även en avgörande del i 
individernas uppfattningar av sig själva. De inneboende element som informanterna 
konstruerar som nästintill obligatoriska för socionomer kan därför betraktas som ett slags 
ideal och en önskvärd bild av den egna identiteten. De egenskaper som lyfts säger således 
något både om informanternas bild av socionom som grupp och om deras bild av dem själva. 
Konstruktionen av gruppen som i viss mån exklusiv kan därför fungera statushöjande för 
individerna som ingår i den. 
 

Gemensam värdegrund och samhällssyn 
Denna kategori blev naturligt en del av studiens resultat, då informanterna förutom 
egenskaper och drivkraft genomgående beskriver ett korrekt sätt att tänka, en värdegrund som 
vägledande för gruppen socionomer. Synen på samhället och synen på människan är 
återkommande i materialet och görs till en viktig konstruktionen av socionom som social 
identitet: 
 

Så att dom värderingar som man tänker man samlas kring är nån sorts liksom... medmänskliga 
värderingar, idéer om allas lika värde… Mänskliga rättigheter, antirasism, antisexism (F2) 
 

Detta är något som lyfts av båda fokusgrupperna. 
 

– Om jag har mer så tycker jag ändå att jag har i uppgift att få de som har mindre… 
– Betala lite skatt och så! 
– … det är ju inte lika individualistiskt. Det är inte lika “jag har tagit mig hit och då ska bara jag få, det 
är min förtjänst”. 
– Nej precis. Jag har det bra så då delar jag med mig till alla andra.  
– Till de som inte har det (F1) 

 
Den gemensamma värdegrunden handlar om att förespråka mänskliga rättigheter, alla 
människors lika värde, mångfald och ett kollektivt och samhälleligt ansvar med omfördelning 
där alla förtjänar hjälp. Grupperna beskriver att socionomer samlas kring en tanke om 
medmänsklighet och tar avstånd från individualistiska och elitistiska tankar. Av de båda 
gruppernas uttalanden nedan framgår att informanterna även tydligt positionerar gruppen 
genom att beskriva vad en socionom inte är och inte bör vara.  
 

Alltså jag har svårt att tänka mig typ att en rasistisk homofob skulle vilja bli socionom. Jag vet inte 
varför, jag bara tycker att det är väldigt svårt att tänka mig det (F1) 
 

I följande citat framgår ytterligare beskrivningar av vad en socionom inte är. 
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Som vi redan har pratat om så finns det ju vissa egenskaper som man kanske inte bör ha för att passa 
som socionom... till exempel att vara väldigt sexistisk, rasistisk eller visa på tendenser att man inte är av 
den uppfattningen att alla är lika värda, eller att alla inte förtjänar att bli hjälpta (F2) 

 
I citaten ovan tas tydligt avstånd från rasistiska, sexistiska och homofobiska ståndpunkter, 
vilket tydligt markerar inkludering och mångfald som ett värde. Gruppen medger att det säkert 
finns socionomer som är rasister, men har samtidigt svårt att sammanföra det med bilden av 
en socionom:  
 

– ... eller vart skulle man kunna arbeta [inom socialt arbete] där det fungerar att vara rasist? 
– Man kan ju va det, men kanske inte öppet då?  
– Mm. 
– Nej då får man verkligen dölja det 
– Står man då ut med utbildningen som är väldigt inkluderande? 
– Nja. Man kanske hoppar av? 
– Mm, för det känns också som att de flesta som pluggar till socionom är… vågar säga ifrån typ 
– Om man hade haft väldigt starka åsikter åt ett annat håll [än majoritetens] så hade man ju ändå blivit 
ifrågasatt mycket (F1) 

 
Kombinationen rasist och socionom konstrueras som ett undantag och något som kommer att 
motarbetas i gruppen under utbildningen, då det strider mot majoritetens åsikter och gruppens 
gemensamma värdegrund. Informanterna menar alltså att man som socionom kan ha andra 
åsikter än den konstruerade värdegrunden eftersom alla kan genomföra utbildningen. Detta 
kan betraktas som en nyans till att det finns en samsyn kring värderingar och åsikter. Den ena 
fokusgruppen problematiserar vidare avvikande åsikter inom gruppen i citatet nedan. 
 

Jag tror bara man skulle haft lite svårare, eftersom... om vi andra nu tänker på samma sätt tror jag... att 
de skulle ha det lite svårare att bara "men hur ska jag hantera det här när jag blir helt själv" eller så där 
"det är inte så många som tänker som jag" liksom (F1) 
 

Detta lyfts även i termer av att en student med avvikande åsikter självmant hoppar av 
socionomutbildningen och att denne inte tillhör gemenskapen på samma sätt som de andra. 

 
– Jag tänkte lite på det faktiskt att första terminen märkte man ju vilka som valde att hoppa av [...] Man 
märkte att de som hoppade av kanske inte alltid hade så sunda värderingar. Ja, nu ska vi ska inte nämna 
några namn men ja det märktes, [skratt] dom som inte riktigt tänkte som majoriteten [skratt] 
– ... ja att inte ta till sig... då kanske man är socionom på pappret som sagt, men är man det på riktigt? 
jag vet inte (F2) 

 
Ifrågasättandet av dessa “felaktiga” åsikter, samt att de som har dem väljer att hoppa av, 
framställs som något positivt och naturligt. På så sätt tydliggörs att dessa åsikter enbart är 
undantag i gruppen. Enligt vår tolkning görs här en distinktion mellan vilka som enbart på 
pappret är socionomer och vilka som ingår i den grupp som betraktas som socionomer på 
riktigt. Även tillhörighet till det “blå” politiska blocket, som grupperna beskriver det, 
betraktas som en avvikande åsikt: 
 

– Man kan ju absolut vara mer blå och socionom, men jag har svårare att sätta ihop i huvudet hur man 
sammanför dom delarna [medhåll] men det går säkert [skratt]. 
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– Vi har väl en, två klasskamrater vad jag vet som är blå tror jag? (F2) 
 

Detta återkommer i den andra fokusgruppen, men här med en jämförelse mellan att ha “blå” 
politisk tillhörighet och att ha rasistiska åsikter. 
 

– Men det var folk som ville vara i det blå laget [i en debatt] för att dom är ganska blåa, faktiskt. 
– Ja. Det är väl något helt annat än och typ, som vi pratade om, rasism. Ja. 
– Ja, det är andra dimensioner. Men jag tror ändå på något sätt att många är väldigt röda (F1) 

 
Tillhörighet till det “blå” politiska blocket, beskrivs ovan som harmlöst i jämförelse med att 
ha rasistiska åsikter. Genom diskussioner om åsikter och värderingar konstrueras inte bara ett 
ideal och ett korrekt sätt att tänka, utan även en gräns för vad som inom gruppen kan betraktas 
som acceptabelt och oacceptabelt. Som citaten visar så kan vi se att den “blå” politiken, som 
gruppen menar står i strid med tron på social rättvisa och omfördelning, konstrueras som 
märklig och främmande, men att dessa åsikter inte framställs som lika oförenliga med 
socionomprofessionen som att ha rasistiska åsikter. Detta kan tolkas som att gruppen har ett 
tydligt ideal vad gäller värderingar, som man inom gruppen kan ligga olika nära, men att 
gränsen för vad som inte är acceptabelt går vid rasism, och underförstått sexism och 
homofobi. En diskussion som dök upp visar även hur denna gräns tenderar att bli 
problematisk:  
 

– Just det här dock med att känna att alla kanske inte behöver [hjälp], det är något jag själv kämpar lite 
grann med. För man känner att man vill hjälpa de i utsatta situationer, men skulle någon be mig att 
hjälpa en SD:are då skulle jag få problem. 
– Det finns ju en ganska stor risk att det händer? SD:are kan ju också ha sociala problem liksom. 
– Jag vet, och problemet är att det jag vill göra som person då är att säga “fuck you, skyll dig själv!” 
– [skratt] ...nej! Så kan du ju inte säga! [skratt] 
– Självklart inte, det är därför jag sa “keyword: jag vill”. Det är där den problematiken kommer in just, 
och om jag har tur så får jag väl välja någorlunda, eller om jag typ skulle hänga upp en prideflagga i 
mitt kontor så kanske sagda SD:are väljer att gå ut [skratt] (F2) 

 
Detta citat förstås som ett exempel på att gränsen för värderingar, här symboliserat av 
sverigedemokrater, hamnar i konflikt med tanken om att hjälpa alla, värna om mänskliga 
rättigheter och allas rätt att vara och tänka olika. Värdegrunden som konstrueras är således 
inte undantagslös utan undantas de individer som befinner sig på fel sida om den 
värderingsmässiga gränsen: du förtjänar att få hjälp om du har tillräckligt goda värderingar. 
Att tillägga till ovan citat är att personen själv förstår att yrkesrollen kräver att alla behandlas 
lika och att dessa känslor är problematiska, men samtidigt kan detta betraktas som en 
spänning mellan konstruktionen av socionomers värdegrund och socionomers faktiska 
arbetsuppgifter. Samma fokusgrupp lyfter nedan professionalitet som en viktig faktor i fråga 
om detta. 
 

Det är jättesvårt. Men jag tänker att där hjälper det lite också att få det här “stämpla in, stämpla ut”, lite 
att nu är jag i min professionella roll, nu får jag ändå försöka hjälpa alla som jag kan. Och sen så 
stämplar jag ut och sen kan jag vara jättearg på dem, så kan jag gå och protestera eller gå och göra 
någonting annat (F2) 
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Åsikterna som uttrycks strider egentligen inte mot gruppens gemensamma värderingar, men 
de hamnar däremot i konflikt med att agera professionellt, vilket här också görs till en viktig 
del i att vara socionom. Informanterna motsätter sig inte själva olusten att hjälpa gruppen som 
beskrivs utan just att faktiskt inte hjälpa dem. Informanterna är överens om att en socionom 
inte kan handla efter personliga åsikter i yrket. De markerar alltså ett avståndstagande från 
rasism, men fastslår samtidigt ett tydligt ansvar att hålla detta till den privata arenan - 
professionalitet görs till ett verktyg för att hantera “felaktiga” åsikter. Det framgår i 
gruppernas beskrivningar av synen på samhället också en väldigt kritisk syn på samhället, där 
det rådande samhället konstrueras som bristande på flera punkter: 
 

– Jo precis, och en rädsla som man själv har haft är väl också det här med att fastna i systemet, att man 
på något sätt ska bli hindrad av systemet. För det är ju många gånger man känner att “ åh det här hade 
man velat göra i den här situationen” men att det finns lagar och regleringar som gör att man kanske inte 
kan gå helt på känsla. 
– New public management! [avståndstagande] (F2) 

 
I utlåtandet ovan görs en distinktion mellan det arbete som socionomer vill göra och det arbete 
de kan göra inom ramen för det rådande samhället. Grupperna konstruerar återkommande 
New Public Management som något hämmande och ovälkommet genom att lyfta det som en 
självklar gemensam fiende för socionomer. Detta konstrueras som något som står i 
motsättning till gruppens tankar om kollektivet och om omfördelning av resurser, liksom 
gruppens gemensamma tanke om att bemöta varje människa där den befinner sig och se 
mänsklighet i allt. Karaktären som tillskrivs gruppen socionomer ligger alltså inte primärt i 
det arbete som utförs utan i värderingar och i det arbete de önskar utföra. Detta kan tolkas 
som att gruppens begränsningar för att rädda världen inte ligger inom gruppen, utan är ett 
resultat av samhällets ideologiska och politiska klimat. Samtidigt bör detta förstås utifrån att 
informanterna befinner sig under utbildning och alltså inte ännu är yrkesverksamma. 
Informanterna kan därför förstås tala utifrån hur de tror de kommer handla, utifrån en 
handlingsberedskap snarare än utifrån vad de faktiskt kommer göra. 
 
Utifrån social identitetsteori (Tajfel 1979, 200f) görs tolkningen att informanterna konstruerar 
sin gruppidentitet utifrån att ha en gemensam uttalad värdegrund och att tydligt ta avstånd från 
vissa åsikter - de konstruerar en gemensam nämnare. Grupperna förnekar inte att det finns 
dåliga socionomer, som har “fel” åsikter, men gör en uppdelning mellan å ena sidan bra och 
riktiga socionomer och å andra sidan dåliga socionom-på-pappret-socionomer. 
Avståndstagandet från att vara socionom enbart på pappret kan tolkas som en konstruktion av 
ett ideal att vara socionom helhjärtat och som en integrerad del av personligheten. Du kan 
enligt detta resonemang vara socionom, men inte ingå i gemenskapen med vilka åsikter som 
helst. Detta kan förstås som ett sätt att skydda gruppens status och i förlängningen den egna 
självbilden. Hade åsikter och en människosyn som värderas som förkastliga funnits i gruppen 
“på riktigt” hade detta reflekterat negativt på gruppmedlemmarnas identitet. Enligt Tajfel 
(1969, 95, 1974, 69f) beror viljan att fortsätta identifiera sig med en grupp på i vilken grad 
denna grupptillhörighet gynnar den egna identiteten, varför det enligt vår tolkning är naturligt 
att de åsikter som inte gillas undantas och bortförklaras. 
 



39	  
	  

Avståndstagandet från den grupp som benämns rasister eller “SD:are” kan utifrån Tajfels 
(1982, 15f) sociala identitetsteori dessutom förstås som att gruppen tjänar på att konstruera 
tydliga fiender utom gruppen. Att ha en konflikt med någon/några utanför den egna gruppen 
stärker gruppgemenskapen och det ligger därför i gruppmedlemmarnas intresse att 
upprätthålla detta avstånd. Att förstå alla människors åsikter och inkludera utan gräns vore 
alltså i enlighet med värdegrunden, men möjligtvis inte förenligt med att bibehålla en stark 
och avgränsad grupp. Att ta avstånd utåt skapar närhet inåt (Tajfel 1969, 95, Tajfel 1974, 69f). 
 

Socionomens position i samhället 

Samhällets negativa bild av socionomer 
Något som var återkommande i båda fokusgrupperna var att socionomstudenterna har en 
uppfattning av samhällets bild av socionomer som inte speglar den självupplevda. Samhällets 
uppfattning av socionomer beskrivs som negativ och människor utanför den egna gruppen 
konstrueras som ovetande om det arbete som socionomer utför. Detta framgår av följande 
citat:  
 

För mig ligger vi ju högst upp, för att jag älskar, jag älskar konceptet. Jag tycker att det är bra saker vi 
gör. Men om man ska vara objektiv och hur samhället ser en så… om jag säger så här att folk vet vad en 
rörmokare gör. Folk kan peka på vad en rörmokare gör. När folk inte vet vad en person gör för 
någonting, när det känns flummigt, så känns det som att folk inte tar en på allvar. Så där skulle jag nog 
nästan säga att jag tror vi skulle hamna under rörmokare, sotare, takläggare, alltså (F2) 

 
Studenterna har en gemensam uppfattning om att samhället till följd av okunskap har en 
negativ bild av socionomer. Detta förklaras med hänvisning till att det sociala arbetet är 
abstrakt och inte lika konkret som andra verksamhetsfält. Vi tolkar detta som att 
informanterna vill belysa komplexiteten i socionomers arbete samtidigt som de vill förminska 
andra yrkesgruppers arbete för att skapa en gynnsam förklaringsmodell till varför samhället 
har en oriktig uppfattning om vad socionomer gör och vad socialt arbete är. I nedanstående 
citat konstruerar informanterna en bild av hur socionomer uppfattas av det omgivande 
samhället. 
 

Jag tror att den generella synen är att typ bara lata människor som inte pallar samhället kommer dit och 
att vi kastar pengar på dom typ [roat] (F1) 
 

Ett liknande uttalande som beskriver samhällets bild av socionomer förekommer även i termer 
av att vara en “soctant”:  

 
Liksom soctanten, typ ger bidrag eller tar folks barn (F2) 
 

Förekomsten av stereotypa föreställningar om socionomer och socialtjänstens verksamhet 
påtalas av informanterna och förstärker konstruktionen av samhället som oförstående och 
särskilt från socionomers kunskap och insikt. Detta påtalas även i citatet nedan i relation till 
media.  
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Bilden i media är ju bara när det är någonting som har gått snett, något som har hänt. Då får man ju inte 
en så positiv bild av att jobba som socionom (F1) 
 

Det framkommer att den bild av socionomer som media skapar, genom att enbart rapportera 
om negativa fall, bidrar till att allmänheten har en negativ bild av socionomers arbete, då 
främst i relation till socialtjänsten. I båda fokusgrupperna fördes även ett samtal kring den bild 
studenterna själva hade innan de påbörjade utbildningen och även här förstärktes 
konstruktionen av skillnader i förståelse och insikt: 
 

– Nej men jag har nog gått från att när jag började utbildningen tänkte jag "jag ska bara gå igenom 
socionomprogrammet, så ska jag jobba lite, sen så ska jag bli psykoterapeut". Det var ju typ att jag 
skämdes nästan lite över att säga att jag hade sökt socionomprogrammet, för det var liksom inte 
tillräckligt. Men nu har jag ju helt ändrat syn på det. Jag tänkte aldrig att jag skulle kunna tänka mig att 
jobba på ett socialkontor... 
– När jag började plugga och folk frågade “aha socionom vad blir man då?” då brukade jag svara “eh 
sockärring”... [alla skrattar och talar i kör] det var liksom det jag trodde att man blev [skrattar] (F2) 

 
Särskilt intressant i detta sammanhang är att båda fokusgrupperna påtalar att de själva inte 
visste vad en socionom gör och att de själva hade en negativ bild av framförallt socialtjänsten 
innan de påbörjade sina studier. Socionomutbildningen beskrivs ha varit ett slags språngbräda 
till någonting bättre. Detta förstås som att studenterna initialt inte ville identifiera sig som 
socionomer för att de delade den bild av professionen som de nu tillskriver samhället. Detta 
blir talande för att de nu upplever att de blivit en del av någonting annat än tidigare. Deras 
uppfattning har förändrats och de talar nu i egenskap av att vara socionomer, som de 
konstruerar som skilda från samhället i övrigt. Av följande citat framgår att förståelsen för 
gruppen konstrueras som begränsad till dess medlemmar.   

 
Jag tror inte att någon som inte går på socionomprogrammet skulle kunna definiera vad det är vi gör för 
någonting (F2) 
  

Liknande resonemang förekom i båda grupperna: 
 
Ja men just kanske bara för att det finns den här generella synen av att vi bara sitter på ett kontor och 
typ ger pengar till lata människor…[Ja]..[Ja precis] och då blir det inte den här "ah dom räddar liv", 
vilket vi gör (F1) 

  
Det görs ytterligare en särskiljning genom att informanterna påtalar att vikten av socionomers 
arbete inte förstås av utomstående och att det inte heller är möjligt att förstå utan att vara en 
del av utbildningen eller professionen. En viktig del av ovanstående citat är även att 
studenterna talar om sig själva som socionomer, att de själva ingår i den delade förståelse de 
tillskriver socionomer. Detta tolkas som att grupperna genom att beskriva socionomer 
förmedlar sin egen identitet och konstruerar den i relation till de värden och egenskaper 
socionomer tillskrivs.  
 
En nyans som framkom i diskussionen kring samhällets bild av socionomer är att inte alla 
samhällets grupper har en negativ bild av professionen. Samtidigt som den negativa bilden 
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ansågs vara mest dominerande förekom redogörelser för att vissa grupper var mer vänligt 
inställda. Exempelvis framgår detta av citatet nedan. 
 

Det kan lite bero på vilka cirklar man rör sig i också. Det kan jag tänka mig, i kyrkan till exempel så är 
socionom, det ses som något väldigt positivt till exempel [mm]. Och vi är väldigt många i kyrkan som 
typ pluggar till socionomer. Och så ses det som någonting väldigt bra [mm] att hjälpa människor och så 
[...] Det är ändå ganska många som ändå vet vad det är så här "åh vad bra bra, vad kul"...  “Gött, rädda 
världen liksom”. [B]land mina faktiska kompisar som allihopa är feminister, de är minoriteter av olika 
slag, HBTQ-personer... då är socionom alltid någonting positivt (F2) 

   
I detta finns ett mönster i hur studenterna förklarar den negativa uppfattningen utifrån en 
bristande insikt i vad professionen arbetar med genom att de som vet vad en socionom gör har 
en positiv bild av arbetet och professionen. Den negativa uppfattningen menar informanterna 
förstärks av en snedvriden medierapportering. Arbetet beskrivs som abstrakt och 
informanterna vill förklara hur den uppfattningen har uppstått genom att göra en jämförelse 
med en profession som anses kunna redovisa mer konkreta resultat av sitt arbete. Ett annat 
exempel på vad samhällets negativa uppfattning kan vara grundad i kom fram i följande 
uttalande i en av fokusgrupperna. 
 

[D]et beror helt på, som sagt, vad man har för perspektiv. Jag tänker att många jobb mäts..."vi bor i ett 
kapitalistiskt samhälle" [förställer rösten] så jag tror att många liksom rangordnar [professioners status] 
lite efter utbildningen som krävs bakom och lite vad man tjänar liksom (F2) 

 
Detta kan förstås som en förmedling av att samhället inte rangordnar professionen särskilt 
högt utifrån att jobbet inte anses vara välbetalt, medan man som socionom inte ser till 
ekonomi utan återigen har en annan typ av förståelse. Andemeningen är, enligt vår tolkning, 
att studenterna bor i ett kapitalistiskt samhälle men att de inte identifierar sig med denna 
samhällsordning och konstruerar socionomer som särskilda från vad de anser är en allmänt 
vedertagen rangordning. Denna tolkning stärks ytterligare av det ställningstagande mot 
neoliberala trender som påtalades i föregående avsnitt, som ett gemensamt värde för 
socionomer. 
 
Konstruktionen av denna samhälleliga position kan genom social identitetsteori (Tajfel 1982, 
15f, Tajfel 1979, 200ff) förstås som ett sätt att stärka den egna sammanhållningen inom 
gruppen genom att påtala en möjlig konflikt med utomstående kring socionomers värde i 
samhället. Genom att förklara detta genom att benämna socionomers arbete som inte lika 
begripligt som andra professioners arbete, särskiljs gruppen socionomer ytterligare. Något 
kritiskt skulle detta kunna förstås som att informanterna vill konstruera socionomers arbete 
som något komplext och samtidigt förenkla andra professioners arbete, exempelvis 
hantverkare. Detta skulle kunna ses som ett sätt att stärka socionomers position i samhället för 
att etablera en mer positiv självbild, utifrån att studenterna så tydligt identifierar sig med 
socionom som identitet. Stärkandet av gruppens position kan förstås som en nödvändighet för 
fortsatt identifikation med gruppen utifrån att människor skapar sin sociala identitet utifrån 
förenandet med grupper som bidrar positivt till denna (Tajfel 1969, 95, Tajfel 1974, 69f). 
Samhällets negativa bild konstrueras således som ett positivt attribut för gruppen socionomer 
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då den bygger på att samhället har “fel” värden och saknar socionomers insikt om de rätta 
värdena.  
  

De andra 
Utifrån vår frågeställning rörande socionomers position i samhället i förhållande till andra 
grupper framkom att studenterna konstruerade gruppen socionomer som kvalitativt skild från 
andra professioner. Här redogörs för hur studenterna konstruerar andra grupper som ett led i 
att konstruera en viss bild av den egna gruppen. I fokusgrupperna framkom två, till viss del 
skilda, redogörelser för skillnader mellan socionomer och andra professioner i samhället. I 
båda fokusgrupperna var det dock tydligt att det som betonades var skillnader snarare än 
likheter: 
 

Jag vet inte, jag har inte hört något om socialarbetare, men om man jämför med poliser så, poliser har ju 
ändå en annan slags auktoritet. Nej, men att det liksom känns inte lika jobbigt att ta kontakt med en 
socionom för att vi verkar lite snällare kanske (F1) 

 
Den ena fokusgruppen jämförde, som vi ser i citatet ovan, med poliser som de ansåg stod i 
kontrast till den egna identiteten som socionom. De konstruerar en skillnad där det finns ett 
tydligare element av maktutövning förknippat med poliser vilket de enligt nedan citat menar 
får konsekvenser för hur människor förhåller sig till dem. 
 

– Om jag skulle träffa två okända och jag vet att en är polis och en socionom och jag ska anförtro mig 
någonting åt dem, så definitivt till socionomen 
– Polisen är ju ofta väldigt, de ska ju ha sin respekt poliser, på ett annat sätt. Och det kanske finns en 
anledning till det också, de ska väl införliva lite rädsla i dig kanske 
– Det kanske också är för att, jag tänker att, med polisen finns det mer rätt och fel (F1)  

 
Socionomen konstrueras som en person som är förtrolig och förmedlar en trygghet medan 
poliser ska vara mer respektingivande, vilket de menar fyller en funktion i deras profession. 
Genom att skillnaderna mellan professionerna tillskrivs en funktion på detta vis konstrueras 
skillnaden mellan grupperna som oundviklig. Detta kan tolkas som att informanterna vill 
hävda socionomers arbete som kvalitativt skilt och baserat på värden som är inkluderande, i 
linje med den värdegrund som redovisats i tidigare avsnitt. Socionomer konstrueras implicit 
som en profession som inte arbetar enligt strikta mått på rätt och fel, enligt vår tolkning. 
Professioner som läkare och poliser tillskrivs av informanterna en högre status än socionomer, 
enligt följande citat.  
 

– Jag tänker så som du sa förut, du sa det väldigt bra, det här med att om en läkare kommer in så blir 
man väldigt så här "Wow, du kan prata om vad som helst nu och det kommer bli jätteintressant". Om en 
socionom kommer så känns det ju rent spontant som att det kanske är så här "ja... då lyssnar vi här eller 
liksom", att det inte riktigt är någon "wow!" 
– Inte den tyngden!  
– Så skulle jag kunna tänka att polisen blir också, om de kommer in. Då är det mer så här "nu sitter vi 
tysta här, “wow" och "det här är lite coolt" (F1) 
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Denna konstruktion hamnar i kontrast mot tidigare citat som snarare redogör för hur 
socionomer har vissa positiva egenskaper till skillnad från poliser. Vår tolkning av detta är att 
läkare och polis tillskrivs en status så som studenterna upplever att samhället i övrigt 
rangordnat professionerna i samhället. Samtidigt så framgår det att de delar den uppfattningen 
även om de finner en ambivalens i detta. 
 
Socionomer upplevs även sakna tydliga gemensamma identitetsmarkörer som specifika 
klädmärken eller frisyrer. Detta däremot anses vara mer representativt för andra grupper i 
samhället: 
 

– Om man ska dra alla över en kam, så är det lite så att det hade varit svårare att se att någon går 
socionom än att någon går ekonomi på handels. Jag tänker bara på ekonomi-killarna på gymnasiet där 
jag gick, där alla hade backslick och varsin datorväska. De såg man. Jag skulle inte säga att man gör det 
på oss lika lätt. 
[paus] 
– Snus! [skratt], fjällräven kånken? 
– Så här fjällräven, snus, ja exakt [skratt]. Majoriteten av oss är vegetarianer slash veganer och många 
av oss har piercingar [skratt] och tatueringar [skratt]. 
– Nej men jag tänker att, alltså jag vet inte om det går att känna igen, om det är något som går att se 
utanpå. 
– Nej alltså, jag tror inte att det går (F2) 
 

Denna konversation blir intressant utifrån att studenterna snabbt identifierar vissa 
gemensamma symboliska markörer bland socionomstudenter, men att de ändå menar att det 
inte går att finna gemensamma nämnare relaterat till utseende. Detta kan betraktas som ett 
avståndstagande från en förenklad bild av socionomstudenter, då detta skulle innebära ett 
avsteg från tanken om mångfald och heterogenitet inom den egna gruppen. Även 
förhållningssättet hos vissa andra grupper påtalas som kvalitativt skilt från socionomers när 
det kommer till studier på högskolenivå. I nedanstående citat beskrivs skillnader mellan 
socionomstudenter och studenter som studerar industriell ekonomi. 
 

Men typ så här "så att jag får bäst betyg, så att jag sticker ut". Här är det ju typ så här "vill du ha... ska 
vi skriva tentan, vill du läsa min tenta?", du får ju inte skriva den, men ändå så att du typ får hjälp och  
"vill du ha mina anteckningar? Du kan låna mina böcker, jag behöver inte dom nu, jag ringer om jag 
behöver dom så hämtar jag dom" (F1) 
 

Detta kan förstås som ett sätt för studenterna att, i linje med den värdegrund som påtalats 
under kategorin ‘Socionomen’, konstruera andra grupper som skilda från den egna. Detta görs 
genom att påtala att den altruism som de menar är en del av den egna identiteten framgår i det 
förhållningssätt socionomstudenter har till varandra. Detta konstrueras då som skilt mot andra 
utbildningar där studenter anses vara mer tävlingsinriktade och individualistiska. Vidare förs 
det i båda fokusgrupperna samtal kring vilken funktion socionomer har i samhället och på 
vilket sätt detta skiljer sig från andra professioners funktion. Ett exempel ur en sådan 
diskussion framgår av följande citat. 
 

Ja, hjälpa dom typ svaga i samhället eller dom som har... eller egentligen alla människor ju, för att alla 
människor kan hamna i den situationen liksom (F1) 
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Ett liknande resonemang framgår av nedanstående citat från den andra fokusgruppen. 
 

– Jag tror att det är typ är så här: hjälpa dem att kunna existera i det samhälle som finns nu. Men också 
att se till att hjälpa till så att deras röster blir hörda så att de inte kommer behöva vår hjälp. 
– [I]nte hur de fungerar fysiskt eller biologiskt så, utan att de ska kunna fungera... kunna försörja sig 
själva och ha en bostad och funka i skolan och gärna utan något missbruk (F2) 
 

Studenterna menar att socionomer fungerar som ett slags företrädare för utsatta grupper i 
samhället och att deras uppgift är att hjälpa människor att fungera i samhället. Detta blir ett 
uttalande som indirekt säger att andra yrkesgrupper inte arbetar med detta utan har mer 
avgränsade områden. Detta kan tolkas som en konstruktion av att socionomer har ett bredare 
verksamhetsfält och inte är lika tydligt avgränsade i sin profession. Samtidigt blir det tydligt 
att fysik och biologi inte är något som socionomer arbetar med. Nedan görs även kopplingen 
mellan socionomer och en helhetsbild. 

 
– Jag tänker att en socionom ofta försöker skapa en helhetsbild. Vi kommer ju ändå jobba med sociala 
problem och det har ju många faktorer. Om man jämför hemlöshet med ett benbrott så är det ju lättare 
att fastslå att “du ha brutit benet för att du, exempelvis, åkte skateboard”. En läkare kan mer gå in och 
säga att det här är det exakta problemet och nu lagar vi det. Men hemlöshet kan man inte bota på samma 
sätt. Utan där finns det så många fler faktorer att ta hänsyn till och, precis som du va inne på, att man 
kanske måste se ännu längre, så här “vad är orsaken till det här?”. Och att det ofta handlar om ett 
samhälleligt ansvar och inte ett individuellt ansvar. 
– Ja det är väl lite det här mikro, makro och meso, i den ordningen det ska vara, att det finns olika 
nivåer som påverkar. Det är där man hamnar (F2) 
 

Konstruktion av helhetssyn och komplexitet inom socionomers verksamhetsfält blir här tydlig 
och det görs en tydlig avgränsning mot läkarprofessionen som upplevs arbeta mer utifrån 
individens ansvar, utan att ha den helhetssyn som informanterna tillskriver gruppen 
socionomer.  
 
Genomgående under intervjuerna sker förenklingar av andra grupper i samhället. Studenterna 
anser sig exempelvis kunna identifiera andra studenter genom yttre identitetsmarkörer 
samtidigt som de gemensamma dragen i den egna gruppen inte anses vara lika utmärkande. 
Ytterligare en förenkling är att läkares arbete inte anses vara lika komplext och brett som 
socionomers, utan mer enkelspårigt till sin karaktär. Studenterna menar att socionomer fyller 
en tydlig funktion i samhället genom att tillföra en helhetssyn och kunna arbeta med problem 
på flera nivåer, vilket annars faller bort. Det blir tydligt att studenterna konstruerar 
socionomer som en värdefull grupp genom att konstruera en bild av komplexitet i socialt 
arbete. Detta förstås utifrån social identitetsteori som ett sätt att stärka den egna gruppens 
status och samtidigt göra tydliga gränssättningar mot andra sociala grupper, vilket bidrar till 
en ökad sammanhållning inom den egna gruppen. I förlängningen innebär detta även att 
gruppmedlemmarna stärker den egna självbilden och viljan att tillhöra gruppen genom de 
positiva värden grupptillhörigheten då skapar för studenternas sociala identitet som 
socionomer (Tajfel 1979, 200f, Tajfel 1982, 15f).  
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Utbildningens roll 
Denna kategori valdes dels utifrån att informanterna befinner sig under en pågående 
utbildning och dels utifrån att studien utgår från att professionsidentiteten delvis formas med 
hjälp av utbildningen. Utbildningen utgör även kontext för så gott som hela samtalen och blir 
något som informanterna hela tiden relaterar till. 
 
Vi kan genom materialet se att utbildningen inte beskrivs som en avgränsad tid för skapandet 
av socionomer, där vem som helst söker, blir socionom och sedan är färdig och besitter de 
egenskaper som beskrivs som viktiga. Se kategorin ‘Socionomen’ ovan. Av följande citat 
framgår att skapandet av en socionom påbörjas redan innan utbildningen.  
 

… sen tror jag man får ha en viss typ av personlighet eller vad man ska kalla det. Så här, det finns väl en 
anledning till att man söker programmet också (F1) 
 

Detta förklaras nedan genom att utbildningen inte kan lära ut vad som helst, varpå det krävs 
att det är en viss typ av människa söker utbildningen.  

 
– Hur man möter en annan människa kan man ju aldrig bli utbildad i... mötet med en annan människa. 
– Ja, men just som erfarenhet av att möta olika människor, det går ju inte att lära sig riktigt... 
– Men sen tänker jag att det går ju inte att lär någon att ha en annan människosyn (F1) 

 
Gruppen konstruerar en bild av att de som söker utbildningen redan har rätt egenskaper och 
personlighet, i och med att utbildningen beskrivs som oförmögen att lära ut dessa värden. I 
och med detta konstrueras de önskvärda egenskaperna som i någon mening tillhörande en viss 
typ av människa, som kanske till och med är medfödda. Gruppen socionomer konstrueras 
därmed som oundvikligen bestående av goda människor som naturligt besitter rätt egenskaper 
och värderingar. Med avstamp i detta förs nedan en diskussion kring vad som faktiskt är 
utbildningens roll: 
 

– ...jag tycker det är viktigt att dom lär en, ja men kanske hur man ska handskas med sig själv i sin roll 
som socionom. 
– Precis. Det tror jag också är viktigt, att man får reflektera över vem man själv är i socionomrollen 
(F1) 

 
I linje med bilden av att bara lämpliga människor, och underförstått bra människor, söker sig 
till utbildningen konstrueras lärandet som ett förstärkande av varje person i sig, alltså ett 
förfinande av de egenskaper och tankar du redan bär med dig. Grupperna menar således att 
utbildningen inte förändrar eller skapar personer, utan utvecklar dem och skapar en personlig 
utveckling hos studenterna. I citatet nedan framgår att ordet ‘utveckla’ är något som ligger 
nära till hands för informanterna: 
 

– Mm, utvecklas är ett bra ord.  
– Mm. Jag tror inte man ändrar sig. Jag tror bara man tar fram egenskaper eller förstärker egenskaper 
som man kanske hade sen innan.  
– När man utvecklas så förändras man ju och ens beteenden förändras. Så man ändras ju, men det är ju 
mer att man utvecklas så pass mycket att man ändras. På ett positivt sätt, tror jag (F1) 
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Här görs även viktigt att utvecklingen inte innebär att studenterna görs likadana: 
 

Jag tror inte att man smalnar av så att alla ska bli likadana, utan det är väldigt mycket att man utvecklar 
sig själv. Sen tar man ju hjälp av varandra, som om vi sitter och diskuterar någonting och bara "ja men 
det du sa var så bra, så tycker jag också nu". Men det gör ju inte att vi liknar varandra mer utan det gör 
snarare att man utvecklar sig själv med hjälp av de andra (F1) 
 

Informanterna konstruerar enligt ovan gruppen socionomer som bestående av goda individer 
som genom utbildningen ges hjälp att bli ännu bättre. Här förutsätts alltså att en lämplighet 
finns redan innan utbildningen och att förändringen som sker under utbildningen enbart är i en 
positiv riktning. I citatet ovan tydliggörs även att grupperna menar att den personliga 
utvecklingen som äger rum inte innebär att individerna på utbildningen likformas. Det förs 
även en diskussion kring utbildningen som förmedlare av ett kritiskt tänkande: 
 

Men jag tror också att det är för att vi lär oss att va kritiska och att inte bara köpa, om vi sitter och 
diskuterar så är det inte så här att vi blir likadana utan man kan ändå ifrågasätta. Och sen kanske man 
övertygas och tycker likadant, men då har man fortfarande inte bara köpt det rakt av och format sig. 
Utan man har tagit till det som en del av sig själv (F1) 
  

Ett liknande uttalande förekommer även i den andra fokusgruppen: 
 

Har man det kritiska tänkandet igång så kan det ju bli en del av formandet av identiteten eftersom man 
får en massa information, men det behöver inte stålsätta ens identitet och att alla blir likadana (F2) 

 
I citaten ovan lyfts kritiskt tänkande som ett sätt att utifrån utbildningen och de andra 
studenterna skapa sin egen variant av socionomrollen. Detta kan tolkas som ett sätt att hävda 
en heterogenitet inom gruppen, med tryggheten att man inom gruppen ändå sammanhålls av 
att man besitter vissa önskvärda egenskaper och personlighetsdrag. Detta kan även betraktas 
som ett avståndstagande mot löpande band-trender och standardisering inom socialt arbete, 
som i tidigare delar konstrueras som icke önskvärt. I enlighet med värdegrunden värnar 
gruppen socionomer om mångfald och olikheter, vilket alltså medför att gruppmedlemmarna 
inom den upplevda gemenskapen samtidigt måste hävda individualitet och säregenhet. Vidare 
fortsätter informanterna att måla upp utveckling som något fundamentalt för gruppen: 
 

Jag tänker att på pappret kommer vi att vara socionomer när vi går ut, och i själen är vi det redan, i alla 
fall jag. Men jag känner ju samtidigt att jag har ju inte lärt mig klart då, utan på universitetet får man ju 
bara grunden man behöver, för att kunna lära sig sen medan man jobbar (F2) 

 
Här beskrivs inte lärandet som ett medel till ett mål utan som en pågående process som är en 
del av att vara socionom. Grupperna menar att det är ett lärande och en personlig utveckling 
som aldrig blir färdig, utan fortsätter även i yrkeslivet. Den personliga utvecklingen 
konstrueras således som en markör för hela gruppen socionomer. Informanterna beskriver 
även en stolthet över att identifiera sig som socionom som de menar delvis kommer från 
utbildningen, enligt följande citat. 
 

...det känns som att dom som föreläser och våra lärare dom är väldigt stolta att vara socionomer och det 
speglar ju av sig. Alltså när man bara får träffa folk som verkligen så här "jag är socionom, och det är 
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jag liksom, det är verkligen fantastiskt" alltså typ så! Då får man ju också en annan bild av det, då får 
man ju också en annan stolthet i sig själv också, att man förstår att jobbet är viktigt också (F1) 
 

Även uttalanden om identifikation genom språkbruk förekommer i en av fokusgrupperna: 
 

För mig så tror jag att det som har ändrats mest är mitt språk… jag kommer ihåg första terminen så var 
det så här “det är så många begrepp, hur ska jag någonsin lära mig det här?” [medhåll] Men, så kommer 
jag liksom på mig själv ändå att likt förbannat sitta ett par år senare och liksom hålla en diskussion där 
jag använder uttryck som jag inte ens hade hört [medhåll] i början (F2) 

 
I enlighet med Tajfels syn på identitetsskapande och grupptillhörighet kan utbildningen ses 
som en socialisationsprocess, där beteendet börjar formas i enlighet med bilden av gruppen, 
alltså socionomprofessionen (Tajfel 1974, 69). Möten med yrkesverksamma och lärare ger en 
bild av hur man ska känna som medlem i gruppen och vilket språkbruk som tillhör gruppens 
gemensamma. Citaten ovan beskriver en process där studenterna i sin självbild anammat de 
yrkesverksamma socionomernas syn på sig själva, stoltheten över grupptillhörigheten, och 
likaså förändrat sitt sätt att prata i linje med gruppens. Detta kan förstås som ett led i att skapa 
sin sociala identitet, vilket i detta fall utgörs av bland annat medlemskap i gruppen 
socionomer. Enligt social identitetsteori bygger den egna identiteten på medlemskap och 
känslomässig anknytning till de olika grupper individen är en del av (Tajfel 1974, 69). 
Sannolikt är medlemskapet och den känslomässiga anknytningen till en viss profession extra 
starkt just under pågående universitetsutbildning, varpå känslan av stolthet och ett nytt 
språkbruk kan ses som ett naturligt sätt att göra sig till en värdig del av gruppen. Individen 
utvecklar beteenden och tankar som stämmer överens med gruppen och är förenligt med 
gruppens bästa. 
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Avslutande diskussion 

I följande kapitel besvaras inledningsvis forskningsfrågan samt underliggande 
frågeställningar, vilket sedan följs av en diskussion av resultatet i förhållande till tidigare 
internationellt publicerad forskning. Därefter följer en diskussion utifrån det tema vi 
identifierat ur resultatet, en kritisk diskussion kring studiens kunskapsbidrag och slutligen 
presenteras förslag på vidare forskning. 
 

Resultatet i relation till studiens frågeställningar 
I relation till studiens forskningsfråga “Hur konstruerar socionomstudenter socionom som 
social identitet?” visar resultatet att socionomstudenterna konstruerar socionom som en 
säregen gruppidentitet i förhållande till andra grupper i samhället. Detta görs genom en 
konstruktion av att gruppens medlemmar har en gemensam och unik förståelse för gruppens 
karaktär. Det framkommer gemensamma beskrivningar av socionom som social identitet där 
både egenskaper, drivkrafter, viljor och åsikter ingår, men det framgår även nyanser och vissa 
motsättningar i de konstruktioner som görs. 
 
Som svar på studiens första frågeställning “Vilka karaktäristika tillskrivs socionom som social 
identitet?” tillskrivs gruppen socionomer vissa gemensamma karaktäristika såsom en 
gemensam drivkraft, viljan att hjälpa andra människor, att bidra till något större samt 
egenskaper som exempelvis empatiskt tänkande. Informanterna konstruerar också en viss 
människosyn och syn på samhället som gemensamt för gruppen socionomer där de 
förespråkar mänskliga rättigheter, mångfald och ett kollektivt och samhälleligt ansvar för 
omfördelning av resurser till behövande i samhället. Som en del i tanken om inkludering och 
mångfald tar informanterna tydligt avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering av 
minoritetsgrupper och dessa åsikter och handlingar ses som oförenliga med att vara socionom.  
 
Den andra frågeställningen “Hur beskrivs utbildningens roll i formandet av socionom som 
social identitet?” besvaras av informanterna genom att utbildningen ges en central roll i 
skapandet av en tillhörighet till gruppen socionomer. Utbildningen beskrivs även förmedla en 
unik förståelse för gruppens arbete och därmed som en förutsättning för att kunna förstå 
socionomprofessionens funktion i samhället. Detta menar informanterna sker genom att 
utveckla redan befintliga egenskaper hos de som söker socionomutbildningen, men även 
genom att utveckla ett kritiskt tänkande och en självständighet. Utbildningen beskrivs som 
starten för en fortlöpande lärandeprocess, en lärandeprocess som informanterna konstruerar 
som en del av att vara socionom även som färdigutbildad. Utbildningen konstrueras därmed 
som en viktig del för att påbörja processen att bli socionom, samtidigt som vikten av att “rätt” 
människor söker in poängteras av informanterna då de menar att utbildningen enbart kan 
vässa redan befintliga egenskaper. 
 
Studiens tredje frågeställning “Hur konstrueras socionomprofessionen i förhållande till andra 
sociala grupper, såsom professioner, yrkesgrupper och klienter?” besvaras genom att 
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informanterna kontinuerligt förenklar andra grupper i samhället i förhållande till den egna 
gruppen. De konstruerar gruppen socionomer som en viktig del i samhället, en grupp som 
tillför ett holistiskt synsätt med en unik förståelse för den komplexitet som socionomers 
verksamhetsfält inrymmer till skillnad från andra yrkesgruppers verksamhetsfält. Socionomer 
anses även komplettera andra professioner i samhället som exempelvis läkare som anses 
sakna socionomers förmåga att se individers situation i ett helhets- och samhällsperspektiv. 
Socionomer konstrueras som en grupp med en unik förståelse som övriga samhället saknar, 
vilket informanterna menar medför att samhället till följd av bristande förståelse har en 
negativ uppfattning om gruppen socionomer.  
 

Resultatet i relation till tidigare forskning 

Studiens resultat visar att socionomstudenterna konstruerar socionom som en säregen 
gruppidentitet, där gruppen utgörs av individer med en gemensam förståelse för en viss typ av 
värdegrund, drivkraft och egenskaper. Detta ligger i linje med tidigare forskning där flera 
studier visar att socionom som social grupp har vissa gemensamma värden, egenskaper och 
karaktärsdrag (Forenza & Eckert 2018, 20, Wiles 2013, 857f). Dessa egenskaper och värden 
beskrivs även som viktiga för att kunna vara en del av socionomprofessionen genom att de 
blir avgörande för huruvida en individ söker utbildningen och fullföljer den, i likhet med 
resonemangen som förs av Trede, Macklin & Bridges (2012, 381) och Forenza & Eckerts 
(2018, 20). 
 
Informanterna problematiserar dessa egenskaper då de menar att många har sökt sig till 
utbildningen på grund av erfarenheter och upplevelser som skapat ett stort engagemang för 
andra människor, vilket samtidigt gör att gruppen socionomer består av sårbara individer. De 
menar att den typ av människa som söker socionom-gemenskapen har lätt för att engagera sig 
så till den grad att det blir ett problem. De syftar på en svårighet i att sätta gränser och därför 
också en risk att bli överarbetad. Denna redogörelse styrks av tidigare forskning som påtalar 
att socionomstudenter har en större benägenhet att på grund av psykologiska besvär få svårt 
att hantera de prövningar verksamhetsfältet utsätter socionomer för (Ghazinour & Richter 
2014, 572, 582). Samtidigt menar informanterna att denna drivkraft och engagemanget för 
andra människor utgör också bränslet som skapar en riktigt bra socionom, samma nämnare 
skapar alltså både framgång och motgång.  
 
Identitet kan förstås som något flytande, föränderligt och kontextbundet, utifrån både 
informanternas utsagor och tidigare studier. Identitet beskrivs även som något som skapas till 
stor del genom interaktion under utbildningen, varpå utbildningen blir en form av 
socialisationsprocess genom interaktion med blivande och yrkesverksamma socionomer 
(Weinberg 2014, 84f, Pullen Sansfaçon & Crête 2016, 776f, Wiles 2013, 861f, Terum & 
Heggen 2016, 852). Således visar tidigare forskning och studiens resultat att utbildningen 
spelar en avgörande roll för förvärvandet av en social identitet som socionom (Trede, Macklin 
& Bridges 2012, 380, Reid et al. 2008, 733f). De egenskaper och värden som informanterna 
uttrycker som avgörande för att tillhöra professionen beskrivs även bli en integrerad del av 
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personen, genom antingen uppkomst eller förstärkning av dem under utbildningen. 
Tillhörighet till gruppen socionomer blir således inte bara en professionsidentitet utan övergår 
i det privata och blir en integrerad del i en sammantagen och flytande identitet. Alltså behöver 
identitet förstås som ett växelspel där det privata och det professionella ständigt integreras och 
samspelar. Detta förklarar informanternas tydliggörande av att socionom som social grupp 
också präglas av heterogenitet, vilket också överensstämmer med den forskning som tidigare 
presenterats (Wiles 2013, 860f, Trede, Macklin & Bridges 2012, 380, Craig et al. 2017, 
474ff). Dock så beskriver informanterna grupptillhörigheten och dess inverkan på den egna 
identiteten som mer definierande och avgörande för den egna identiteten än vad tidigare 
internationellt publicerad forskning indikerat (Wenger 1998 i Reid et al. 2008, 733). 
Informanterna lämnar inte samma utrymme för att tillhöra flera grupper i samhället och 
beroende på sammanhang framhäva olika sidor av den egna personen. Deras utsagor bör 
därför förstås som en specifik konstruktion av just socionom som grupp. 
 
Ytterligare en aspekt i studiens resultat som återfinns i tidigare forskning är de spänningar 
som tycks förekomma inom professionen. I tidigare forskning lyfts att socionomprofessionen 
präglas av spänningar mellan å ena sidan det filantropiska ideal som kan ses som en drivkraft 
för yrkesvalet och å andra sidan de neoliberala influenser som präglar det samtida samhället 
(Hyslop 2018, 25ff, Vitus 2017, 486f, Pullen Sansfaçon & Crete 2016, 768). Informanterna 
tar tydligt avstånd från ett samhälle där individen mäts i ekonomiska mått, vilket kan förstås 
som ett sätt att förhålla sig till den spänning som forskningen påvisar. Informanternas 
diskussioner uppvisar genom detta avståndstagande en vilja att bevara den filantropiska 
tankemodellen som historiskt varit styrande för socialt arbete (Morén 2010, 17f, 20). En 
annan motsättning som observerats under informanternas diskussioner är att de förespråkar 
pluralism och mångfald men samtidigt återkommande talar i termer av ‘vi och dem’. Detta 
kan utifrån Nuttman-Shwartz (2017, 3f) betraktas som en spänning mellan å ena sidan det 
pluralistiska idealet, som är en del av gruppens värdegrund, och å andra sidan konstruktionen 
av socionom som en säregen grupp. 
 
Tidigare forskning har belyst att det finns en negativ diskurs kring lagtillämpning bland 
socionomstudenter (Braye & Preston-Shoot 2006, 20ff). Detta återfinns i resultatet där 
informanterna uttrycker att lagar och regleringar upplevs som ett hinder och en begränsning 
av handlingsutrymmet. I övrigt ges juridiken en relativt liten roll i fokusgrupperna när 
informanterna konstruerar socionom som identitet. När exempelvis mänskliga rättigheter lyfts 
av socionomstudenterna belyses detta som en gemensam värdegrund och inte något 
lagreglerat. Detta kan förstås som ett uttryck för att socionomer av informanterna konstrueras 
som hängivna åt en gemensam värdegrund och att denna snarare än lagstiftning styr det 
professionella arbetet. Detta kan förstås utifrån den ambivalens som finns i förhållande till 
juridik inom socialt arbete enligt Braye & Preston-Shoot (2006, 19ff). De menar att det är 
vanligt att lagen betraktas som ett verktyg snarare än en kärna i socialt arbete och att de 
juridiska ramarna även kan uppfattas som ett hot mot det sociala arbetet. 
 
I forskningen beskrivs en samhällsdiskurs där socionomprofessionen har en låg status i 
relation till andra professioner och att det finns stereotypiska föreställningar kring vad yrket 
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innefattar, vilket även medför skam för individer som är en del av gruppen (Hobbs & Evans 
2017, 25ff). Även detta återspeglas i studiens resultat, där informanterna återger samma 
negativa bild av professionen i samhället. Informanterna beskriver att de innan utbildningen 
delade denna negativa bild av socionomprofessionen och såg genomförandet av den som en 
språngbräda till något annat. Detta står i kontrast till den forskning som menar att människor 
sökt utbildningen på grund av en positiv bild av den och en identifikation med professionen 
redan innan ansökan till utbildningen (Trede, Macklin & Bridges 2012, 381, Forenza & 
Eckert 2018, 20).  
 

Det hemliga sällskapet 
Återkommande beskriver informanterna hur samhället har en negativ bild av professionen, en 
bild de själva i varierande utsträckning delade innan de påbörjade sin utbildning. De menar att 
detta sedan har förändrats när de genom utbildningen fått insikt i vad socionomer gör och 
vilken funktion socionomer fyller i samhället, en förståelse som de menar endast kan innehas 
genom att vara en del av gruppen. Bland annat konstruerar informanterna gruppen som att den 
tillför en helhetssyn, vilket andra grupper beskrivs sakna. Detta kan liknas vid hur Todd et. al. 
(2015, 522f) menar att socionomutbildningen legitimeras utifrån att den sägs representera 
specifika värden och egenskaper som andra utbildningar inte besitter. Just denna syn på 
socionomprofessionen, att den tillför ett särskilt perspektiv, är således inte unikt för denna 
studies informanter utan återfinns i tidigare forskning (Wiles 2013, 860, Forenza & Eckert 
2018, 20). Vissa minoritetsgrupper och vissa religiösa samfund beskrivs stå utanför den 
allmänna negativa uppfattningen av gruppen, men de beskrivs ändå sakna socionomers fulla 
insikt i arbetet.  
 
Det blir tydligt att socionom konstrueras som en grupp som besitter en unik insikt och 
förståelse av samhället. Informanterna konstruerar den egna gruppen som missförstådd och 
med oförtjänt låg status. De konstruerar en grupp som har en egentlig hög status och viktighet, 
och som skulle vara uppskattad om allmänheten kom till insikt om detta. Socionomer kan 
enligt detta förstås som ett slags hemligt sällskap, där medlemskap i sällskapet bygger på en 
delad förståelse om att vara en grupp bestående av upplysta och godhjärtade individer som är 
undervärderade och missförstådda. Du accepterar professionens nackdelar i utbyte mot 
deltagande i gruppen och de goda värden det medför. Utbildningen blir i detta den arena där 
individen invigs i socionom-sammanhanget genom att studenterna delar värderingar och 
egenskaper som i andra sammanhang inte värderas högt. Statusen som missförstådd och 
undervärderad, men ändå i grund och botten klok och god, utgör enligt vår tolkning ett kit 
inom gruppen. Gruppen blir en grupp genom att samlas kring en vetskap som omgivningen 
inte delar och som ger deltagarna en reell status bortom samhällets felaktiga syn på gruppen. 
Genom ansökan till utbildningen och fullföljande av den går individen med på dessa 
premisser där värdet i att tillhöra en grupp värderas högre än att tillhöra en grupp med hög 
status. Gruppen ses inte som en del av majoriteten och delar inte de generella 
samhällsvärderingarna. Allmänheten beskrivs ha en negativ bild av gruppen, vilket i 
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konstruktionen av samhället görs ömsesidigt, och i detta finns ett eget värde som gör gruppen 
stark. 
 
I konstruktionen av socionomer finns även en acceptans av att tillhöra en underlägsen 
profession, där informanterna ironiserar kring yrket och benämner sig själva som ‘soc-tant’. 
De förlikar sig som en del i identifikationsprocessen med att vara i ett underläge, samtidigt 
som detta inrymmer ett element av motstånd. Anammandet av begreppet soctant kan förstås 
som ett led i att omförhandla vad som innebär hög respektive låg status. Ambjörnsson (2006, 
13-24) beskriver queer-rörelsen med att begreppet queer börjat som ett skällsord, men som del 
i en politisk kamp anammats av en rörelse för icke-normativ sexualitet och könstillhörighet, 
som alltså blev queerrörelsen. Detta sker, menar Ambjörnsson, som ett sätt att omförhandla 
innebörden i ett begrepp och avväpna sin motståndare genom att ta ifrån ordet dess dräpande 
effekt. Vi menar att begreppet ‘soc-tant’ på samma sätt som queer får en innebörd av stolthet 
genom att som socionom inte ta avstånd från begreppet utan istället inkludera det i den egna 
gruppens identitet. 
 
Informanternas konstruktion av socionom som en missförstådd grupp med låg status, eller ett 
hemligt sällskap, kan även förstås utifrån Bourdieus (1985, 723ff) mer samhällsinriktade 
begrepp fält, där socionomprofessionen och socialt arbete kan förstås utgöra ett eget fält i 
samhället. Utifrån detta blir det begripligt att underkasta sig den låga samhälleliga statusen 
eftersom denna inte gäller inom det fält individen stiger in i. Samhällets bild blir med andra 
ord oväsentlig då det inom fältet är andra ideal som råder och därmed ändå finns en känsla av 
status. Enligt informanternas utsagor gäller exempelvis att ekonomiskt kapital inte värderas 
inom gruppen, tvärtemot bör det ingå i det sociala och kulturella kapitalet att ta avstånd från 
strävan efter ekonomiskt kapital. Det är värdegrunden, drivkraften och värderingarna som ger 
dig status.  
 
I ett samhälleligt perspektiv tar gruppen alltså aktivt avstånd från det övriga samhället och 
tillskriver gruppen egna regler och värderingar som blir vedertagna för gruppens medlemmar. 
I och med detta skaffar gruppen sig en frihet gentemot det övriga samhällets syn och 
avgränsar en tydlig gemenskap i den egna gruppen. Samhällets syn på gruppen blir irrelevant 
då socionomer enligt denna avskiljande process inte spelar på samma arena eller enligt samma 
regler, och samhällets syn ogiltigförklaras därmed med hänvisning till bristande förståelse och 
insikt. Fältet individerna befinner sig i är alltså inte hela samhället, utan socialt arbete, där 
egna regler och ideal råder. Utifrån detta kan sökande till utbildningen förstås som ett sätt att 
placera sig i ett fält där ens kapital ger högsta möjliga status. Har du rätt kapital kommer du 
stanna på utbildningen och trivas, vilket också medför att konstruktionen av gruppen och dess 
värden reproduceras. I detta ligger också det identitetsskapande elementet, där gruppens 
samhörighet stärks av att vara en tydligt avskild grupp där enbart gruppens medlemmar förstår 
gruppen. Att skaffa tillhörighet och medlemskap i gruppen kan alltså förstås utifrån Bourdieu 
(1985, 723ff), som ett sätt att hitta en plats där man passar in och värderas, men också som ett 
sätt att ansluta sig till en stark gruppgemenskap. 
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Slutsatser 
Utifrån att informanterna befinner sig mitt i en process att skapa sin professionsidentitet i och 
med utbildningen, vilket tidigare forskning påtalar, ska resultatet förstås som en konstruktion 
av socionom som grupptillhörighet utifrån en utbildningskontext (Reid et al. 2008, 733ff, 
Trede, Macklin & Bridges 2012, 380). Konstruktionen bör sannolikt förstås som en förenkling 
då att särskilja sig som grupp inom en utbildningskontext blir extra viktigt. Vi tänker därför 
att informanternas konstruktion av socionomer inte nödvändigtvis säger något om 
socionomprofessionen eller yrkesverksamma socionomers identitet, men att det säger något 
om utbildningens identifikationsprocess och kärnan i gruppens gemensamheter. Utifrån detta 
bör studenternas konstruktioner även förstås som konstruktioner av en idealbild av gruppen 
socionomer vilket kan förklara varför konstruktionerna i stor mån frikopplas från 
myndighetsutövning, organisation och juridik och i stället fokuserar på personlighet och 
värderingar. Vi tänker att denna idealistiska bild av socionomer och avståndstagandet från 
lagar och regler i relation till socialt arbete speglar att informanterna befinner sig under 
utbildning och därmed saknar en tydlig förankring i arbetslivet och en specifik organisatorisk 
kontext. 
 
Utifrån att identitet förstås som något komplext, dynamiskt och mångfacetterat bör denna 
studie förstås som ett belysande av enbart en bråkdel av individers sammantagna identitet, 
alltså identiteten som handlar om tillhörighet till en yrkesgrupp eller utbildning. Det studien 
undersökt är heller inte hur socionom som social identitet ter sig som en individuell identitet, 
för en person, utan hur socionom som social grupptillhörighet konstrueras. De konstruktioner 
som presenteras i resultat och diskussion är således inte att betrakta som representativa för en 
hel individ eller en hel grupp, utan som konstruktioner av den gruppidentitet som valet av 
socionomyrket medför. De kategorier som presenteras i resultatet bör förstås som olika 
konstruktioner av socionom som social identitet, som nyanser av studenternas uppfattning av 
socionomer, och inte nödvändigtvis som en sammantagen konstruktion. Vi vill poängtera att 
det inom det gemensamma vi presenterat finns nyanser men också att det finns en gräns för 
vad som inte ingår i det gemensamma. 
 
Studien uttalar sig enbart om en avgränsad grupp vid ett avgränsat tillfälle. Den hade 
sannolikt tjänat på att utföras över tid för att kartlägga utbildningens påverkan på 
informanternas identitetsbildning, samt att genomföra en liknande studie med 
yrkesverksamma socionomer som målgrupp. Studiens tillägg till tidigare forskning kommer 
av att den belyser en konstruktion av socionomer som sammanbundna och stärkta av 
samhällets bristande uppskattning och förståelse för dem, som ett hemligt sällskap. Studien 
utgör även ett kunskapstillskott genom förståelsen av tillhörighet till socionomprofessionen 
genom social identitetsteori, där tillhörighet till gruppen utgör en viktig del i individens 
självbild. 
 
Angående studiens genomförande menar vi att studien genom fokusgrupperna innehåller en 
mer dynamisk behandling av ämnet där utsagor i interaktionen utmanats och nyanserats, 
vilket har gjort att det ur materialet kunnat urskiljas både gemensamheter och konflikterande 
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ståndpunkter. Wibeck (2010, 21f, 51) menar att den gemensamma kulturella förståelsen är 
svår att fånga genom enskilda intervjuer. Vi anser utifrån detta att fokusgruppsintervjuer har 
gynnat djupet i vårt empiriska material. Dessutom hoppas vi att intervjuerna utgjorde ett 
tillfälle för lärande även för deltagarna, i linje med socionomprogrammets utbildningsmål 
(Högskoleförordningen 1993:100). 
 
Utifrån vikten av personligt engagemang och gruppens beskrivningar av socionomer som en 
sårbar grupp föreslås vidare forskning kring utbildningens roll i att sätta gränser i fråga om 
individers engagemang i yrket. Då socionomyrket beskrivs använda socionomen själv som 
verktyg, behöver studenterna utrustas för att i yrkeslivet hantera detta. Utifrån att 
grupptillhörighet och identitet beskrivs stå i direkt förbindelse med en individs handlande och 
sätt att se på andra grupper, vore det intressant med vidare forskning kring hur socionomers 
självbild påverkar deras professionella handlande. Vi ser även ett behov av vidare forskning 
kring utbildningens förmedlande av politiska värderingar då dessa enligt studiens resultat 
tycks utgöra en konflikt dels med den professionella rollen som socionom och dels i 
bemötandet av klienter med åsikter som står i stark kontrast till gruppens värdegrund. I övrigt 
rekommenderas vidare forskning kring socionomers ställning i samhället och vad samhällets 
syn på socionomer får för konsekvenser för yrkesutövarna och inte minst de klienter som 
yrkesutövarna möter. Utifrån informanternas konstruktionen av samhällets okunskap kring 
socionomers arbete tänker vi att det finns behov av att höja kunskapen om professionen, både 
för de yrkesverksammas välmående och för att bryta stigmat i att ta hjälp av verksamheter 
inom socialt arbete. 
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