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Sammanfattning 

I det här examensarbetet har vi undersökt hur socionomer upplever socionomyrket 

i relation till allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik. Studien består av 

sex kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma socionomer inom olika kommuner 

och enheter. Vi har använt oss av en tematisk analys kallad Framework. 

Studiens resultat visade att många socionomer upplever att media ofta rapporterar 

negativt kring socionomer och socialtjänsten samt att allmänhetens attityder ofta 

var negativa. Samtliga socionomer hade ändå fått höra positiva saker om yrket från 

den direkta omgivningen och kände en yrkesstolthet. Kunskapen om 

evidensbaserad praktik visade sig variera mellan socionomerna men ansågs främst 

vara ett stöd i det vardagliga arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: socionom, attityd, evidensbaserad praktik, media 
 

  



 

 

 

Abstract 

In this thesis, we have examined how social workers experience their profession 

with consideration to public attitudes and evidence-based practice. The study 

consists of six qualitative interviews with professional social workers in different 

municipalities and units. We have used a thematic analysis called Framework. 

The studies result showed that many social workers have experienced negative 

attitudes about the profession described in the media and from the public. All the 

social workers had heard positive things about the profession from their 

surroundings and felt pride in their work. Knowledge of evidence-based practice 

was found to vary between the social workers, but was primarily considered to be 

a support in everyday work. 
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1. Bakgrund 

Mycket har förändrats rent historiskt inom socionomyrket. Från att vara ideellt arbete är det 

numera ett yrke som kräver högskoleutbildning och som ger en yrkestitel, etiska koder och 

vetenskaplig kunskap att förhålla sig till (Akademikerförbundet SSR, 2015).  

En studie genomförd av Ayre (2001) visar en del av yrkets utveckling i Storbritannien. 

Studien argumenterar för att media bidrar till att skapa misstroende hos allmänheten som 

uppfattar att socialsekreterarna aldrig går att lita på; de gör antingen ingenting eller alldeles 

för mycket. Detta resulterade i införandet av standardiserade metoder, något som kan tolkas 

som ett ifrågasättande av de professionellas omdömen. Ayre menar att det i sin tur bland 

annat lett till deprofessionaliseringen av yrket (Ayre, 2001). Allmänhetens misstroende 

återfinns i en studie genomförd i Israel av Kagan (2015). Resultatet visade att människors 

bristande kunskap kring vad socialarbetare gör bidrar till negativa attityder kring yrket. 

Konsekvenserna av detta menade Kagan är att färre människor söker hjälp hos socialarbetare 

på grund av en stigmatisering (Kagan, 2015). 

Även i Sverige har socialt arbete genomgått en förändring med till exempel införandet av 

evidensbaserad praktik (EBP). Tham och Meagher (2009) drar en parallell mellan Ayres 

studie och media i Sverige. De menar att även om klimatet inte är lika hårt i Sverige omnämns 

ändå socionomer negativt i media. Införandet av evidensbaserad praktik kan ses som 

motsvarigheten av Storbritanniens formaliserade arbete. Det minskade handlingsutrymmet för 

socionomerna kan uppfattas som kritik mot deras metoder, men det saknas forskning om detta 

i dagsläget (Tham & Meagher, 2009). 

Vi genomförde en sökning 2017-12-22 på sökmotorn Google med slagorden “Socialtjänsten 

SVT” och “Socialtjänsten Aftonbladet” för att se hur rapporteringen ser ut i svensk media. 

SVT har ett public service-uppdrag och Aftonbladet är en av de större kvällstidningarna, 

nedan följer de två första resultaten från båda sökningarna. 

 

“Socialtjänsten får kraftig kritik för hanteringen av Idris” - SVT Nyheter 24 

augusti 2017 

 

“Omfattande kritik mot socialtjänsten i Gnosjö” - SVT Nyheter 17 april 2017 

 

”Det är ett misslyckande” - Aftonbladet 13 februari 2017 
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“Leila: ”Socialtjänsten hjälpte pappa att hitta mitt skyddade boende” - 

Aftonbladet 31 maj 2017 

 

Dessa rubriker förvånar inte; över lag verkar negativa nyheter sälja bättre oavsett ämne, till 

exempel visade liknande sökningar att även lärarkåren fått iögonfallande negativa rubriker. I 

likhet med andra yrken som till exempel lärare och sjuksköterskor jobbar socionomer med att 

hjälpa individer i behov av stöd. Dock visar en studie genomförd av Tham (2007) att i 

jämförelse med andra människobehandlande yrken i Sverige är socionomer mest utsatta 

(Tham, 2007). Den mediala rapporteringen visar bara en sida av socionomer och vi tror att det 

påverkar både allmänhetens och socionomers attityder vilket kan vara en bidragande faktor 

till negativitet för yrkeskåren. En möjlig konsekvens Kagan (2015) beskriver som följd av låg 

status är att färre vill bli socionomer. Det kan även påverka klienter; de negativa 

konnotationerna kring yrket har visat sig leda till att människor inte söker hjälp från 

socialarbetare (Kagan, 2015). En annan negativ aspekt som påvisats av Ayre (2001) är att 

yrket genomgått en deprofessionalisering genom standardiserade metoder som följd av 

allmänhetens kritiska inställning (Ayre, 2001). Användandet av evidensbaserad praktik inom 

socialt arbete i Sverige är fortfarande under utveckling och kan ännu inte omsättas fullt ut på 

ett socialkontor (Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Vi anser dock, mot bakgrunden i 

Storbritannien, att det är viktigt att i ett tidigt skede undersöka hur socionomer upplever 

arbetet med evidensbaserad praktik samt hur de upplever allmänhetens attityder. Dessa två 

faktorer kan generera en negativ bild som riskerar att internaliseras hos de yrkesverksamma; 

därav är det av vikt att undersöka hur socionomerna påverkas av attityderna och EBP.  
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2.Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel redogör vi för studiens syfte samt frågeställningar. Därefter följer dispositionen 

för studien.  

 

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka socionomers upplevelser av socionomyrket i relation till 

allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka upplevelser av allmänhetens attityder har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten? 

 Vilka upplevelser av evidensbaserad praktik har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten?  

 Hur påverkar upplevelserna av allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik de 

yrkesverksamma socionomerna på socialtjänsten? 

 

2.3 Disposition  

Uppsatsen består av åtta kapitel samt referenslista och bilagor. Det första kapitlet består av en 

bakgrund med en presentation av problemområdet och varför vi valt att genomföra studien. 

Syfte, frågeställningar samt disposition redovisas i uppsatsens andra kapitel. I det tredje 

kapitlet presenteras studiens centrala begrepp och teorier och varför de är relevanta för 

studien. Det fjärde kapitlet består av tidigare forskning om socionomer ur en internationell 

och svensk kontext. I uppsatsens femte kapitel presenteras vald metod för studien samt en 

diskussion kring studiens tillförlitlighet och äkthet. Studiens resultat presenteras i kapitel sex. 

Därefter följer det sjunde kapitlet där vi med hjälp av tidigare forskning samt centrala begrepp 

och teorier analyserar materialet. Det åttonde kapitlet är en avslutande diskussion. 
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3. Centrala begrepp och teorier 

Följande kapitel behandlar studiens centrala begrepp valda efter studiens syfte och relevans. 

Begreppen vi utgått från är attityder och evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kapitlet 

består av beskrivningar av begreppen samt varför de är relevanta för studien. 

  

3.1 Attityder 

Attityd är en kognitiv representation som beskriver en människas värderingar av ett objekt, 

vilka kan vara negativa eller positiva. Människor kan ha flera attityder samtidigt gällande 

exempelvis andra människor och/eller händelser (Ekehammar, 2005). Syftet med attityder är 

bland annat att spara energi då vi redan har en känsla för något på förhand (Hogg & Vaughan, 

2010). 

Bohner & Wänke beskriver attityder i boken “Attitudes and Attitude change” (2002) som en 

central del av människan. Varje dag utsätts vi för oräkneliga försök att förändra eller förstärka 

våra attityder genom interaktioner med andra människor, massmedia eller internet. Människor 

tenderar att söka sig till andra med liknande attityder och undviker och ogillar människor med 

andra attityder. Vi kategoriserar människor efter deras attityder, såsom exempelvis “feminist” 

och antar andra attityder vi tror hör till kategorin. På individuell nivå påverkar attityder vår 

uppfattning och beteende. På en interpersonell nivå efterfrågar vi attityder för att förstå vår 

omgivning. På samhällelig nivå har vi attityder gentemot grupper, vilket kan leda till 

exempelvis diskriminering. Attityder kan påverka människors omdöme till den grad att vi 

ifrågasätter fakta. Människor tenderar även att bedöma sin egen trovärdighet högt kring sina 

attityder, oavsett om svaren egentligen är korrekta eller inte (Bohner & Wänke, 2002).  

 

Miller presenterar i boken “An invitation to social psychology” (2006) en studie om 

självcensur. Studien gick ut på att se om individen självcensurerar sitt svar beroende på vad 

majoriteten svarar. Resultatet visade att om majoriteten gav samma svar, trots att det var 

felaktigt, valde individen bort sitt korrekta svar och svarade som majoriteten. Detta visar att 

människor vill ge rätt svar och när en större grupp svarar likadant skapar de en bild av 

“verkligheten”. På så sätt självcensurerar sig individen utan uttalade påtryckningar. Om 

individen tror att majoriteten har en annan attityd kan det upplevas som obehagligt att visa ett 

avvikande beteende (Miller, 2006).  

 

Attityder kan med andra ord vara mer komplicerade än ordets allmänna användning och 
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betydelse och dessutom svåra att förändra. Människan söker det bekanta och attityder befästs. 

Även om en individ har en positiv bild av socionomer eller socialtjänsten kan det upplevas 

som svårt att förmedla den om den inte överensstämmer med majoritetens bild. Vi kommer 

dagligen i kontakt med andras attityder och medias beskrivningar vilka vi menar kan påverka 

socionomers upplevelser av yrket. Därför är attityd ett viktigt och centralt begrepp för studien. 

 

3.2 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 

Evidensbaserad praktik (EBP) innebär att på ett systematiskt och medvetet vis använda sig av 

tre olika kunskapskällor för att nå bästa möjliga resultat; den bästa tillgängliga kunskapen, 

professionellas erfarenheter samt berördas erfarenheter och önskemål (Socialstyrelsen, 2017). 

Evidensbaserad praktik är viktigt inom socialt arbete eftersom det utan EBP kan resultera i att 

klienterna får mindre verksamma insatser än vad de har rätt till. I värsta fall kan insatserna 

vara direkt skadliga för klienterna eftersom de inte är de bäst lämpade. Enkätundersökningar 

riktade till socialarbetare i Sverige visade att majoriteten av de tillfrågade ställde sig positiva 

till EBP och upplevde sig veta ungefär vad det innebär. Det fanns dock en mindre grupp som 

tyckte att socialt arbete borde handla mer om människosyn och de unika möten som uppstår. 

Den gruppen kallas av författarna för “evidensskeptiker” (Bergmark et al. 2011). 

Dellgran skriver i boken “Människobehandlande organisationer” (2015) om konflikten 

mellan standardiserat socialt arbete och socionomernas professionella omdöme. Socionomer 

behöver ofta vara flexibla i mötet med klienter och bedöma deras individuella behov, men det 

innebär även en risk för misstro eftersom arbetet blir svårt att kontrollera. Ett flertal studier 

inom socialt arbete har påvisat att socialarbetarnas känslor och värderingar påverkar deras 

bedömningar, vilket kan upplevas rättsosäkert. Samtidigt kan krav på standardiserade 

manualer och evidensbaserad praktik upplevas som en brist på förtroende för socialarbetarnas 

omdöme (Dellgran, 2015). 

 

Införandet av EBP kan således upplevas både positivt och negativt av de som arbetar inom 

socialt arbete. Gruppen som ställer sig positiv menar att det är viktigt för att klienterna ska få 

rätt insats och att valet av insats ska vara baserat på den bästa tillgängliga kunskapen. 

Evidensskeptikerna menar att mötet med klienterna hamnar i skymundan. Det kan även 

upplevas som att det hotar socionomernas professionella omdömen. Evidensbaserat socialt 

arbete menar vi kan påverka socionomers egen yrkesuppfattning beroende på vilka 
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upplevelser de har av metoderna. Upplevs det som krav och misstro kan arbetsglädjen minska, 

medan om det upplevs positivt kan det vara ett stöd i arbetet. 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning vald i enlighet med uppsatsens syfte och 

relevans. Delar av forskningen har berörts i uppsatsens bakgrund och beskrivs i detta kapitel 

mer utförligt. Den tidigare forskningen avhandlar medias rapportering och hur det påverkar 

allmänhetens attityder samt socialsekreterares situation i en svensk kontext. Då termen 

socionom inte används i hela världen inkluderas även studier där det bredare begreppet 

“social worker”, socialarbetare, används. 

 

4.1 Deprofessionaliseringen av socialt arbete i Storbritannien 

Ayre (2001) har undersökt medias rapportering om barn och familje-enheter i England och 

Wales och dess följder under 1970-, 1980- och 1990-talen. Enheten har utvecklats mycket 

under årtiondena, trots detta var allmänhetens förtroende för dem alarmerande lågt. Ayre 

menar att allmänhetens attityder berodde på tre faktorer. Den första faktorn var att olika 

myndighetsprogram och frivillighetsprojekt startades upp om sexuella övergrepp vilket 

skapade en medvetenhet bland invånarna. Den andra faktorn var konflikten mellan 

lagstiftning och det praktiska arbetet inom barn och familje-enheter. Lagarnas utformning 

syftade i första hand till att skydda allmänheten från att staten trängde sig på, men 

konsekvensen blev även att klienterna och de professionella hamnade i motsättning till 

varandra. Arbetet med familjerna präglades mer av konflikt än av samarbete. Den tredje 

faktorn var de stora skandalerna kring övergrepp mot barn som uppmärksammades under 70-, 

80- och 90-talen. Skandalerna var många och barn och familje-enheterna svartmålades och 

allmänheten höll dem ansvariga. 

Dessa tre faktorer var början på ett klimat präglat av rädsla, misstro och skuld. Journalister 

rapporterar inte de mest förekommande händelserna, utan försöker hitta nyheter som säljer 

och är sensationella. Rädslan för fler skandaler resulterade i att beslutsfattare kontrollerade 

enheterna i högre grad. Medias porträttering av de yrkesverksamma var att de antingen gör 

ingenting eller alldeles för mycket - de går aldrig att lita på. Detta resulterade i en djup 

misstro från allmänhetens sida. Bland stora rubriker om skandaler började media nu lägga till 

frågeställningen “hur kunde detta få ske?” vilket placerade en skuld hos de yrkesverksamma. 

Utvecklingen av barn och familje-enheterna har bland annat lett till en deprofessionalisering 

av arbetet. Standardiserade metoder och fasta rutiner har tagit en allt större del med fokus på 
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det mätbara, vilket kan upplevas som att de professionellas omdömen inte går att lita på 

(Ayre, 2001). 

  

4.2 Socialarbetarna rankas lägst  

Kagan (2015) visar ett samband mellan attityder och kunskap om socialarbetare; mer 

information om yrkeskåren har visat sig skapa positiva attityder och mindre kunskap 

genererar negativa attityder. Kagan har genomfört studien i Israel och kunskapsnivån kring 

socialarbetare har visat sig vara varierande hos allmänheten. De flesta hade ingen egen 

erfarenhet av socialarbetare och byggde sin attityd enbart på media och rykten om yrkeskåren. 

Yrket ansågs ha en låg status, enligt 67 % var det inte ett prestigefyllt arbete. Några av de 

vanligaste associationerna till socialt arbete var dålig lön och arbetsvillkor, långa arbetsdagar 

och byråkrati - något som socialarbetarna själva bekräftade. Endast 26 % av respondenterna i 

studien ansåg att media framställde socialarbetare ur ett negativt perspektiv.   

För att förstå vilken position socialarbetare har gentemot andra yrkesverksamma har Kagan 

även jämfört yrket med bland annat psykologer, sjuksköterskor samt livscoacher. I studien 

framgår att socialarbetare rankas lägre än alla andra med akademisk utbildning. Detta gällde 

framförallt när respondenterna fick frågan om uppskattning (Kagan, 2015).  

 

4.3 Socialsekreterares situation i Sverige 

Liknande jämförelser mellan socialarbetare och andra professioner har genomförts i Sverige. 

Tham och Meagher (2009) har jämfört socialsekreterare inom barn och familje-enheters 

upplevelser av sitt arbete och arbetsförhållande med andra arbetande inom 

människobehandlande organisationer. Resultaten visade att socialsekreterare inom barn och 

familje-enheterna upplevde rollkonflikter och värderade sin kunskap lägre än de övriga 

grupperna. De var även gruppen som beskrev känslan av att behärska sitt arbete lägst. Det kan 

bero på att socialsekreterarna internaliserat omgivningens hårda attityder gentemot 

socialtjänsten. Den hårda kritiken har bland annat i Storbritannien lett till att arbetet fått en låg 

status och färre vill arbeta inom branschen. Författarna jämför Ayres studie från 2001 om 

medias rapportering med situationen i Sverige. Även om det inte är lika hårt klimat här har 

barn och familje-enheterna beskrivits i media, särskilt vad gäller placeringar av barn. I flera 

engelsktalande länder har socialt arbete blivit allt mer rutinerat och formaliserat - något som 

minskat handlingsutrymmet, vilket leder mot deprofessionalisering. I Sverige förs debatten 

om evidensbaserad praktik och kan även den ses som en kritik mot de professionellas metoder 
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och arbete. I dagsläget saknas forskning hur det påverkar socialsekreterarnas yrkesstolthet och 

känsla av att behärska arbetet (Tham & Meagher, 2009). 

Tham (2007) beskriver att omsättningen av personal inom socialt arbete är hög, särskilt inom 

barn och familje-enheter. Därför har hon undersökt vilka faktorer inom yrket som är viktigast 

bidragande till att socialsekreterarna vill säga upp sig. Resultaten visade att 48 % uppgav att 

det var ganska troligt eller väldigt troligt att de aktivt skulle söka nytt jobb inom ett år. Den 

största skillnaden mellan de missnöjda och de nöjda var att de missnöjda inte upplevde sig 

bekräftade eller uppskattade och att cheferna inte brydde sig om deras välmående. De beskrev 

även större rollkonflikter, utsatthet för hot och våld och lägre kontroll över beslut.  

Efter att ha jämfört flera variabler mot varandra menar Tham att de mest bidragande 

faktorerna för uppsägning var organisatoriska förutsättningar och stödet från chefer (Tham, 

2007).  
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5. Metod och material 

I det här kapitlet presenterar vi studiens metod och design och urval. Därefter följer 

intervjuguiden, tematisk analys, Framework samt litteratursökning. Vi för i slutet av kapitlet 

en diskussion av studiens kvalitet i form av tillförlitlighet och äkthet samt en etisk diskussion.  

 

5.1 Design och metodval 

Syftet med studien är att undersöka socionomers upplevelser av socionomyrket i relation till 

allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik. För att undersöka upplevelser har vi valt 

att vända oss direkt till socionomer. Vi har därför gjort en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socionomer. En semistrukturerad intervju 

innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide med på förhand bestämda teman som 

ska beröras under intervjun. Forskaren kan frångå ordningen i guiden samt ställa frågor utöver 

de som redan finns. Med denna form av intervju har den intervjuade en stor frihet i hur hen 

väljer att utforma svaren (Bryman, 2011). Vi undersöker socionomers upplevelser och kan 

inte bestämma dessa på förhand. Intervjuerna har haft teman men innehållet styrs av 

socionomernas upplevelser. Intervjun bestod till största del av öppna frågor med följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer kan på så vis ge en bredare bild eftersom de tillåter respondenten 

att tala fritt kring ämnet. 

 

5.2 Population och urval 

I vår studie har vi valt att använda oss av ett målinriktat urval av respondenter. Urvalet syftar 

till att få en bredd och variation på respondenterna genom att forskaren strategiskt väljer ut 

dem efter lämpliga kriterier. En nackdel med ett målinriktat urval är att resultaten inte går att 

generalisera på en större population (Bryman, 2011). Vår studie är inte menad att användas i 

generaliserande syfte utan avser att synliggöra olika individers upplevelser. 

Populationen har begränsats till sex stycken yrkesverksamma med socionomexamen inom så 

olika arbetsplatser som möjligt. Vi har valt att begränsa oss till endast yrkesverksamma 

socionomer i syfte att undersöka deras nuvarande situationer. Att de är aktiva i yrket nu 

innebär även att de är lättare att nå på ett etiskt vis, exempelvis via arbetsmail. Vi har 

begränsat oss till kommuner i Dalarna i vårt sökande efter socionomerna. Ett 

informationsmail (se bilaga 1) om studien skickades till chefer inom främst socialtjänsten. 

Cheferna ombads skicka mailet till samtliga anställda som i sin tur skulle kontakta oss vid 

intresse. På så vis har cheferna endast använts som mellanhand i syfte att sprida information 
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om studien och inte värdera vilka respondenter som kan tänkas vara lämpliga. Vi vände oss 

till så många arbetsplatser som möjligt på främst socialtjänsten i syfte att få en större 

spridning av respondenterna. En studie med endast en vald enhet skulle kunna visa resultat 

som beror på arbetsmiljö istället för de valda frågeställningarna. I det första skedet var 

responsen större från barn och familje-enheter och ett urval valdes genom att gå vidare med 

de som kontaktat oss först. 

Under studiens gång fick vi bortfall från tre respondenter av olika skäl och nya respondenter 

behövde därmed hittas. Vi kontaktade de vi tidigare sagt nej till och uppnådde målet med 

antal respondenter. Detta ledde dock till att hälften av respondenterna arbetar mot samma 

målgrupp. Även om det varit önskvärt med en större spridning bedöms efter genomgång och 

analysering av resultat att denna faktor inte har påverkat studiens resultat på ett sådant sätt att 

tillförlitligheten påverkas. 

 

5.3 Intervjuguide 

Vi konstruerade en semistrukturerad intervjuguide i tre delar (se bilaga 2). I utformandet av 

intervjufrågor har vi utgått från valda frågeställningar, vilka är: 

 Vilka upplevelser av allmänhetens attityder har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten?   

  Vilka upplevelser av evidensbaserad praktik har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten?  

 Hur påverkar upplevelserna av allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik de 

yrkesverksamma socionomerna på socialtjänsten? 

 

Intervjuerna inleddes med påståenden som respondenten fick ta ställning till. Skalan “håller 

med helt” till “håller inte med alls” användes för att underlätta för respondenterna, men de 

ombads även att utveckla sina svar.  

Den andra delen i intervjun bestod av öppna frågor. I detta avsnitt ställdes frågor som rörde 

var respondenterna tar del av information om socionomer, hur de påverkas av informationen 

samt vad de själva förmedlar.  

Det sista avsnittet i intervjun behandlade evidensbaserad praktik. I denna del fick 

respondenterna själva förklara vad de anser att evidensbaserad praktik är, hur de förhåller sig 

till att arbeta med detta samt vilka för- och nackdelar de kan se. Då vi inte på förhand kunde 

veta vilken kunskap respondenterna hade om EBP förberedde vi en kort faktaruta om 
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begreppet som stöd under intervjun (se bilaga 2). Denna lästes upp efter att respondenten med 

egna ord förklarat begreppet och frågorna anpassades sedan kring respondentens 

kunskapsnivå. 

 

Den redan nämnda fördelen med semistrukturerad intervjuguide är att forskaren kan lägga till 

frågor. Utefter den första respondentens svar utformades några fler frågor som var relevanta 

och intressanta för studien. Ett exempel på en fråga som lades till är om socionomerna 

upplever att det finns en hierarki inom socionomyrket.  

En testintervju genomfördes med en yrkesverksam socionom över telefon. Detta för att se om 

intervjufrågorna fungerade och besvarade det som eftersöktes, men även för att säkerställa att 

de tolkades enhetligt. Innan intervjun påbörjades tydliggjordes att testpersonens svar inte på 

något vis kommer att användas i studien. Intervjupersonen är helt anonym och det finns 

ingenting dokumenterat från intervjun. Intervjupersonen upplevde att några frågor var 

otydliga och svåra att förstå. Till dessa gavs förslag på förbättringar som vi tog till oss i det 

fortsatta arbetet med intervjufrågorna.  

 

5.4 Tematisk analys och Framework 

Ett av de vanligaste tillvägagångssätten att analysera kvalitativa data är olika former av 

kvalitativa innehållsanalyser (Bryman, 2011). Vi har använt en typ av innehållsanalys kallad 

tematisk analys. Tematisk analys innebär att forskaren försöker identifiera meningsbärande 

teman i intervjumaterialet. Vid denna form av analys läggs tyngden på vad som sägs istället 

för på hur det sägs. Forskaren uppmärksammar bland annat vilka ord som används och om det 

förekommer repetitioner (Bryman, 2011). Respondenternas svar förs in i de teman forskaren 

finner relevanta. I resultatdelen beskriver forskaren sitt resultat med hjälp av bland annat citat 

från respondenterna (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

Ett vanligt tillvägagångssätt vid tematisk analys är Framework. Framework kan beskrivas som 

en modell där en matris används för att sortera insamlade data. Vid Framework skapar 

forskaren genom noggrann läsning av sitt material huvudteman och underteman som sedan 

ställs upp i matrisen (Bryman, 2011). Efter varje genomförd intervju transkriberades den och 

anonymiserades. Efter flera genomlyssningar och läsningar av materialet kunde studiens 

huvudteman urskiljas. Dessa ordnades in i matriser; en för varje tema. Därefter söktes 

underteman i texterna, vilka blev 12 stycken. De aspekter vi främst har valt att fokusera på är 

repetitioner och likheter och skillnader för att få en samlad bild av respondenternas 
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upplevelser. De huvudteman vi funnit är socionomers upplevelser av andras attityder, 

socionomers upplevelse av evidensbaserad praktik, socionomernas egna uppfattning och hur 

socionomerna påverkas. Dessa huvudteman och matrisen diskuteras i uppsatsens 

resultatkapitel där även matrisen (se tabell 1) återfinns. 

 

5.5 Litteratursökning 

Databaserna som har använts i litteratursökningen är Web of Science och Sociology Database 

via du.se. Vi har valt att använda oss av dessa databaser då vi har god vana och erfarenhet av 

att använda dem. Det innebär att det var troligt att det bästa resultatet skulle nås via dessa. 

Sökorden som använts är job satisfaction*, social worker*, attitude*, job situation, 

professional social workers, health, attitudes towards job*, burnout, self image, jobs*, 

practise*. Dessa ord har böjts på olika sätt och använts i olika kombinationer. Vissa ord 

visade sig inte vara relevanta för studien, till exempel “health” eftersom de främst behandlade 

sjukvårdspersonal. Sökorden gav ett stort antal träffar, inledningsvis läste vi rubrikerna till 

artiklarna för att göra en förhandsbedömning om innehållet. Därefter lästes abstract för att 

avgöra deras relevans. För att begränsa materialet valdes artiklar som handlade om stress, 

utbrändhet samt arbetsmiljö bort. Istället valdes artiklar som bättre överensstämde med 

uppsatsens syfte om allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik. Samtliga artiklar som 

använts är peer reviewed. 

 

5.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Kvalitén på kvalitativ forskning mäts vanligtvis med tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten i en studie brukar delas in i fyra delkriterier: 

Trovärdighet är ett överensstämmande mellan forskarens resultat och idéerna som utvecklas. 

Det innebär bland annat att forskaren säkerställer att studien genomförs enligt regler som 

finns samt att deltagarna i studien får ta del av resultaten för att bekräfta att forskaren 

uppfattat dem korrekt (Bryman, 2011). För att stärka studiens trovärdighet har respondenterna 

fått ta del av transkriberingarna från deras intervjuer för att bekräfta att vi förstått dem rätt. Vi 

har även följt de regler som finns för examensarbeten via Högskolan Dalarna och redogjort 

för valda metoder. 

Överförbarhet berör huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

sammanhang. Det är därför viktigt att forskaren skapar en tillräckligt fyllig beskrivning för att 

andra ska kunna bedöma om resultaten kan generaliseras (Bryman, 2011). Studien är inte 
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menad att tillämpas på alla socionomer utan syftar till att undersöka och lyfta ett urval av 

röster. Således kan överförbarheten ses som låg. Studien har dock en riklig resultat-

beskrivning med ett flertal citat. 

Pålitlighet handlar om att forskarna har ett granskande synsätt på sin studie och gör en 

fullständig och tillgänglig beskrivning av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

Med hänsyn till pålitligheten har vi försökt författa ett så utförligt metodkapitel som möjligt 

för att beskriva alla faser. Alla dokument som använts i studien finns beskrivna och bifogas 

som bilagor.  

Konfirmeringen är möjligheten att styrka och konfirmera. För att uppnå detta kriterium är det 

viktigt att forskaren inte låter sina egna åsikter och värderingar prägla studien (Bryman, 

2011). Här är det möjligt att lyfta kritik mot påstående-delen i våra intervjuer. Vi märkte i 

efterhand att respondenterna senare i intervjun använde samma ord som vi använt vid 

påståendena. En annan möjlig kritik är att påståendena kan tyckas vara laddade med en 

värdering. Vi anser inte att det faktum att respondenterna valde att uttrycka sig med samma 

eller liknande ord påverkar innehållet i studiens resultat. Vi tolkar det som att orden upplevdes 

beskrivande och att respondenterna ändå kunde tala fritt. Påståendena provades i test-

intervjun och omarbetades när de upplevdes värderande. Under intervjuerna lästes de neutralt 

upp för respondenterna som var försäkrade om att inga rätt eller fel svar fanns. 

 

Inom äkthetsbegreppet finns fem olika kriterier: 

Enligt Bryman (2011) syftar rättvis bild till om studien ger en tillräckligt rättvis bild av 

åsikterna och uppfattningarna deltagarna i studien har (Bryman, 2011). För att beskriva en 

rättvis bild har vi under intervjuerna använt oss av öppna frågor, följdfrågor samt möjliggjort 

för respondenterna att tillägga mer utöver frågorna. Efter varje intervju har transkriberingar 

skrivits och resultatet lyfter många olika erfarenheter och upplevelser. Under dessa delar har 

personliga värderingar försökt hållas utanför. Dock kan vi inte hävda att studien ger en rättvis 

bild av alla socionomer som grupp utan enbart synliggör enskilda upplevelser.  

Ontologisk autenticitet innebär om studien hjälper deltagarna att få en bättre förståelse av sin 

sociala situation och miljö (Bryman, 2011). Den ontologiska autenticiteten i studien har 

förvärvats genom att intervjuerna möjliggjort för respondenterna att reflektera kring sin egen 

situation. Att tänka i dessa banor och få dela med sig av sina upplevelser kan leda till en bättre 

självkännedom.  
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Pedagogisk autenticitet syftar till att ge deltagarna förståelse för hur andra upplever en viss 

situation.  

Katalytisk autenticitet syftar till att bidra till deltagarnas förmåga att förändra sin situation.  

Taktisk autenticitet handlar om att ge deltagarna bättre möjligheter att vidta åtgärder som 

krävs för en förändring (Bryman, 2011). Eftersom vi inte delgivit respondenterna varandras 

svar under arbetet med studien hade de ännu inte fått en större förståelse för andra i liknande 

situation. Studien har inte bidragit till att respondenterna kan förändra sin situation eller fått 

större möjlighet att vidta åtgärder. Därmed faller pedagogisk, katalytisk och taktisk 

autenticitet utanför studiens ramar.  

 

5.7 Etiska överväganden 

Vi genomförde Högskolan Dalarnas Forskningsetiska råds etiska egengranskning i den 

inledande fasen (se bilaga 3). Vi har utgått från fyra etiska principer för vilka forskning bör 

grunda sig i, vilka enligt Bryman (2011) är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Ett informationsbrev skickades 

till respondenterna där det framgick vad studien handlar om, syfte samt att deltagandet är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Eftersom alla respondenterna 

var över 18 år kunde de lämna samtycke till att delta. Insamlat material har förvarats i 

lösenordskyddade dokument och inspelningar från intervjuerna är raderade. Materialet har 

endast använts till denna studie och kommer inte användas i annat syfte.  
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av studiens 

respondenter. Därefter följer matrisen som visar våra huvudteman samt dess underteman vilka 

utformats utefter respondenternas svar. Därefter följer ett delavsnitt för varje huvudtema med 

beskrivningar av socionomernas svar med exemplifierande citat. 

 

6.1 Våra respondenter 

I det här kapitlet presenteras kort respondenterna för studien. Respondenterna är socionomer 

verksamma inom olika verksamheter och kommuner.  

 

 Socionom 1, socialsekreterare på barn och familje-enhet 

 Socionom 2, socialsekreterare på barn och familje-enhet 

 Socionom 3, familjerättssocionom 

 Socionom 4, socialsekreterare på barn och familje-enhet 

 Socionom 5, socialsekreterare på försörjningsstöd 

 Socionom 6, biträdande sektionschef 

 

6.2. Matris över studiens huvud- och underteman 

Matrisens huvudteman representerar de olika delarna av socionomernas svar och är 

disponerad efter studiens frågeställningar.  

 Vilka upplevelser av allmänhetens attityder har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten? 

 Vilka upplevelser av evidensbaserad praktik har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten?  

 Hur påverkar upplevelserna av allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik de 

yrkesverksamma socionomerna på socialtjänsten? 

 

I analysarbetet uppstod fyra huvudteman med tillhörande underteman. Uppsatsens 

huvudteman är följande:  

 Socionomers upplevelse av andras attityder representerar vad socionomerna får ta del 

av för information och attityder om sitt yrke.  
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 Socionomernas upplevelse av evidensbaserad praktik rör hur de upplever att arbeta 

med metoderna samt dess för- och nackdelar.  

 Socionomernas egna uppfattning syftar till deras syn på socionomyrket.  

 Hur socionomerna påverkas är ett övergripande tema som visar hur allmänhetens 

attityder och evidensbaserad praktik påverkar dem. 

 

Tabell 1: Matris över studiens huvud- och underteman 

Till vänster återfinns huvudtemana och till höger undertemana. Matrisen läses från vänster till 

höger. 

 

 

Huvudtema Undertema 

Socionomers upplevelse av andras 
attityder 
 

Medial rapportering 
Synen på socionomen som tjänsteman 
Synen på socionomen som individ 
 

Socionomers upplevelse av 
evidensbaserad praktik 

Fördelar 
Nackdelar 
Saknar evidensbaserad praktik 
 

Socionomernas egna uppfattning Status 
Stolthet 
Otillräcklighet 

Hur socionomerna påverkas Undvikande beteende 
Maktlöshet 
Stå till svars 

 

 

6.3 Socionomers upplevelse av andras attityder 

Socionomerna tog del av andras attityder kring yrket från media, sin omgivning och från 

arbetsplatsen. Överhängande var negativa attityder mot yrket, men även en del uppskattning. 

 

6.3.1 Medial rapportering 

Samtliga respondenter upplever att media ger en vinklad och negativ bild av socionomer. De 
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uppgav att rapporteringen ofta kretsar kring barn och familje-enheter samt att media beskriver 

socionomer som elaka. Flera av respondenterna upplevde även att socionomers arbetssituation 

förmedlas som stressig, dåliga arbetsförhållanden och med hög personalomsättning. 

Under intervjutillfällena lyftes även positiva exempel socionomerna tagit del av via media. 

Några exempel är politiker som är engagerade i budgetfrågor och att detta upplevdes som ett 

stöd för verksamheten samt fackliga tidningar. Dessa tidningar gav goda exempel och 

förmedlade en rättvis bild av socionomyrket. Angående specifika yrkesgrupper hade 

socionom 2 tagit del av positiva nyheter om skolkuratorer: “Vad gäller skolkuratorer tycker 

jag att det har varit positivt. Däremot tycker jag inte att det är [...] jag kan inte påminna mig 

någon gång att jag läst något positivt om någonting vad man har gjort på ett socialkontor, 

faktiskt.” 

 

6.3.2 Synen på socionomen som tjänsteman 

Sammantaget upplevde socionomerna att omgivningen saknar kunskap om yrket. Till 

exempel finns en brist i förståelsen för socialtjänsten och socionomrollen där socionomer 

hålls kollektivt ansvariga för allas beslut. Socionom 1 förklarar: “Ja men då är jag socionom 

eller socialsekreterare och då ska jag ta ansvar för det som hände någon annanstans i landet. 

För att det var så… Ja men det var socialtjänstens fel och då är det mitt fel.” 

Flera av socionomerna hade fått höra från sin omgivning att arbetet verkar vara tungt. En 

socionom beskrev att omgivningen avrått hen från att arbeta med myndighetsutövning som 

rör barn då de är oroliga för hotbilden. Några av socionomerna har blivit kallade för soc-

kärring.  

Socionomerna berättade även om positiva upplevelser. Omgivningen uppfattades ibland som 

nyfiken och att de tyckte att arbetet verkar spännande. Flera av socionomerna hade fått höra 

att de gör ett viktigt jobb och att det är bra att man hjälper barn. Socionom 5 hade fått höra att 

de är vardagshjältar: “Det var en tatuerare för något år sen och han sa det ”Men ni är ju 

vardagshjältar. [...] Ja men ni gör ju det skitjobbet som ingen annan vill göra och ni gör det 

om och om igen”.” De berättade även om en tvådelad uppskattning; det är bra att det finns 

socionomer som gör jobbet ingen annan vill göra. 

En socionom lyfte att en lösning på allmänhetens okunskap kan vara att media skriver 

informativa reportage där de berättar om positiva exempel.  

 

6.3.3 Synen på socionomen som individ 
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Återkommande under intervjuerna var att socionomerna tror att andra förväntar sig att de är 

tråkiga. En socionom berättade att hen upplevt i sin kuratorsroll att andra trott att hen kan läsa 

deras tankar. Samtliga socionomer hade blivit tillskrivna positiva egenskaper i möten med 

andra som till exempel god lyssnare, empatisk, snäll, strukturerad samt bra rådgivare. Ett 

exempel beskrivs av socionom 6: “Jag tror ändå att när man berättar för folk att jag är 

socionom så tillskrivs jag generella egenskaper. Och då tolkar man in vem jag är som individ 

och det kanske inte alltid stämmer överens med vem jag är som person.” Socionom 2 gav ett 

exempel på en negativ egenskap: “De kanske tänker, de kanske tror att man är tråkig. [skratt] 

Jag vet inte! Då känner de inte mig.” 

 

Flera av de intervjuade socionomerna berättade om typiska kläder socionomer har såsom 

kofta, tofflor och sjal. En använde uttrycket “batik-tant”. Vissa socionomer berättade att 

klienter och andra socionomer blivit förvånade över deras ålder - de förväntade sig någon 

äldre.  

Ett mönster socionomerna upplevt är att en del enheter får likartad stil, samt att vissa 

ålderskategorier klädde sig snarlikt. Ett exempel var märkeskläder på unga personer. 

Socionom 4 berättar: “Men det kanske inte är så många som sticker ut, det kanske inte är 

någon som är punkare eller liksom har snaggat hår [...]. Det är det kanske inte, och det är ju 

synd för jag tänker att vi ska ju representera samhället också.” 

 

6.4 Socionomers upplevelse av evidensbaserad praktik 

Kunskapsnivån kring vad som menas med begreppet evidensbaserad praktik varierade. 

Respondenterna fick till en början svara på vad de anser att EBP är och sedan fick de ta del av 

en kort faktaruta så alla skulle ha samma information. De teman vi fann här var för- och 

nackdelar samt att socionomerna saknade evidensbaserade arbetsmetoder. 

 

6.4.1 Fördelar 

EBP upplevdes bidra till att handläggningen blir lika oavsett handläggare. Det innebär att 

handläggare inte behöver stå ensamma i besluten. Socionom 5 beskrev det genom att säga:  

 

“[...] För att komma ifrån att det handlar om vem du har som handläggare. [...] ...den 

mänskliga faktorn kommer alltid att finnas, men att på något sätt veta och att jag [...] 

som socionom ska veta här går jag in och tar ett beslut som är rätt. Och hade min 
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kollega tagit beslutet hade det blivit samma. Att få tryggheten i att inte stå ensam i 

beslutet.” (Socionom 5, individuell intervju) 

 

Men det fanns även ett klientperspektiv, att klienterna får möjlighet att lämna samma 

information oberoende av handläggare. Socionom 5 beskrev fördelarna med att alla arbetar 

efter samma metod: 

 

“Så jag tror att det blir en mer jämn information och då kanske också en mer.…jag ska 

inte säga rättvis för det är inte rätt ord, men...en mer jämn bedömning. Att alla får 

samma möjlighet att lämna samma information.” (Socionom 5, individuell intervju) 

 

EBP beskrevs bidra till olika former av handläggarstöd men även till möjligheter att utvecklas 

som handläggare. Andra exempel som lyftes var att metoderna underlättar dokumentation, ger 

vägledning och även ibland problemlösning i form av evidensbaserad forskning. Socionom 4 

förklarar: “[...] det jag tänker är väl att vi har koll.…alltså det vi gör mot våra klienter, att det 

är beforskat och beprövat. Så att vi inte bara håller på och lallar runt med något, utan att vi 

vet att det vi gör hjälper”. 

 

6.4.2 Nackdelar 

En del av socionomerna var osäkra på begreppet evidensbaserad praktik. En av socionomerna 

uppgav att hen aldrig hade hört ordet tidigare. Socionom 4 berättade hur det känns att prata 

om begreppet: “Ja, det är ju jättekrångligt ord. Och så känner man sig så dum när man ska 

svara på en sådan fråga.” (Socionom 4, individuell intervju) 

Socionom 3 skrattade innan hen förklarade: 

“Ja det är ett fint ord som man slänger sig med, kan jag säga.” (Socionom 3, individuell 

intervju). 

 

Den negativa aspekten som lyftes om EBP var att individperspektivet kan gå förlorat. Ord 

som inrutat, fyrkantigt och generella lösningar användes som negativa epitet för 

evidensbaserad praktik. Socionom 3 exemplifierar: “Ibland kan det bli väldigt inrutat att så 

här ska vi göra, och det passar inte alla. Det passar ju en majoritet har man kommit fram till 

men man får inte [...] glömma bort den individuella bedömningen.”  
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6.4.3 Saknar evidensbaserad praktik 

En del socionomer upplevde att det saknas praktiska arbetsmetoder, både på den egna enheten 

samt inom socialt arbete i allmänhet. Några av socionomerna uppgav att deras arbetsplats inte 

hade några evidensbaserade metoder och de önskade tydligare riktlinjer och verktyg. En av 

dem var socionom 3: “Ja, jag jobbar ju i ett lite laglöst land. Jag jobbar ju som sagt i en liten 

gråzon av socialtjänsten så vi har ju ingenting. Det finns liksom inga verktyg alls för oss, i 

princip.”  

En av socionomerna berättade att evidensbaserade metoder helt saknas på arbetsplatsen och 

att hen därför själv försöker ta in evidensbaserade influenser.  

 

6.5 Socionomernas egna uppfattning 

Under intervjuerna framkom att olika enheter som socionomer arbetar på värderas efter status. 

Det innebär inte att socionomerna som individer värderar enheter olika, utan att de kunde se 

ett mönster. Socionomerna beskrev en stolthet över socionomyrket men även en upplevelse av 

otillräcklighet. 

 

6.5.1 Status 

Flera av socionomerna som deltog i studien uppgav att det anses vara högre status bland 

socionomer att arbeta inom barn och familje-enheter än inom andra områden. Respondenterna 

berättade att försörjningsstöd ofta uppfattas som det området med lägst status. Ett annat yrke 

som värderades högt var kurators-yrket. En socionom berättade att kurator är yrket som 

används som lockbete för att fler ska söka till socionomutbildningen: 

 

“Det är ju inte direkt såhär ”åh vill du jobba på försörjningsstöd? Kom hit”. Utan det är 

mer så här ”jaha, du vill bli kurator, då ska du gå den här vägen”. Kurator är ett mer 

vänligt jobb. [...] Det pratas också mer nyanserat om kuratorer än vad det gör om jobbet 

som socialsekreterare” (Socionom 5, individuell intervju) 

 

Flera av dem kände att andra tror att socionomer är amatörpsykologer; de som inte kom in på 

psykologlinjen. En del av respondenterna berättade att de själva planerat att bli psykologer 

men i slutändan läst socionomprogrammet. Socionom 6 berättade att kuratorer anses vara 
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“riktiga” socionomer: “Det kanske är lite, alltså inom oss socionomer kanske det ses lite mer 

[...] kurator [...] ja då är man en riktig socionom”. 

 

Informationen som socionomer själva förmedlar var för det mesta praktiska 

yrkesbeskrivningar och försök att förändra andras negativa attityder. På arbetsplatsen uppgavs 

det ibland vara svårt att diskutera socionomrollen då alla inte hade samma utbildning. De 

uppgav att det fanns en rädsla att ordet “socionom” är laddat med en värdering. 

 

6.5.2 Stolthet 

Samtliga socionomer berättade om en positiv uppfattning av det egna yrket. Socionom 1 lyfte 

att de pratar positivt om arbetsuppgifterna på hens jobb och att negativitet mer är riktat mot 

organisationen i helhet:  

 

“Det jag tror vi pratar positivt om är arbetsuppgifterna. Vad som är roligt eller vad man 

har gjort och det där kändes bra och sådana saker. Men just om organisationen där 

tänker jag att det kan bli mycket negativt. Men just om arbetsuppgifterna, ”ja jag var 

iväg på det här, det kändes bra, vi gjorde och pratade om det här”, sådana saker lyfter 

man.” (Socionom 1, individuell intervju) 

 

Flera av socionomerna tog upp kollegor och chefer som bidragande faktor för positivitet kring 

yrket. När socionomerna i påstående-delen av intervjun skulle skatta hur stolta de var över att 

kalla sig själva socionomer svarade de allra flesta med “håller med helt”. En aspekt som lyftes 

var utbildningen och erfarenheter som bidragande till kunskap och stolthet: “Och jag är för 

egen del stolt över utbildningen jag har gjort och det jag har sett och… Ja. Den kunskapen 

jag har utifrån det.” (Socionom 5, individuell intervju) 

 

Socionomerna försöker även förmedla en positiv bild av socionomyrket, något som verkade 

vara kopplat till yrkesstolthet. Socionom 2 berättar om sin yrkesuppfattning och vad hen 

förmedlar: “Jag tycker vi gör ett jävla bra jobb! Och det pratar jag jättemycket om med folk 

nu när man träffar på och så där.”  

 

6.5.3 Otillräcklighet 

Ett återkommande tema i upplevelsen av yrket var känslan av otillräcklighet. Något som 
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upplevdes var att de har en otillräcklig verktygslåda och en oro för vad som ska hända 

individen vid svåra beslut. Ett annat exempel på känslan av otillräcklighet var att de fastnar i 

diskussioner kring negativa saker på jobbet istället för att lyfta det positiva. En aspekt som 

lyftes av bland annat Socionom 5 var att arbetet ofta är komplext och att de saknar 

förutsättningarna att genomföra sitt arbete på det viset de själva vill. Detta kunde då kännas 

som ett personligt misslyckande: “Det blir en tendens att vi lägger det på ett personligt plan 

att vi inte klarar av vårt jobb, istället för att säga ”det här är ett skitsvårt jobb” och vi har 

inte de förutsättningarna för att klara det” 

 

6.6 Hur socionomerna påverkas 

Upplevelserna socionomerna har av allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik tycks 

påverka de yrkesverksamma. Detta tar sig i uttryck dels genom ett undvikande beteende och 

en känsla av maktlöshet, men även ett behov av att förklara sig. 

 

6.6.1 Undvikande beteende 

En del av respondenterna undviker att berätta vad de arbetar med. Vissa av socialsekreterarna 

valde att i första hand säga att de är socionomer eftersom yrkestiteln socialsekreterare leder 

till negativa kommentarer från omgivningen. Socionom 5 berättar: “Om någon frågar vad jag 

jobbar med eller sådär så säger jag i första hand att  jag är socionom och i andra hand att 

jag är socialsekreterare på försörjningsstöd. För att [...] ja det möts ofta av mothugg.”  

Vissa socionomer undviker en del yrken inom framförallt socialtjänsten på grund av bland 

annat hård arbetsbelastning och låg status.  

Ett annat exempel på undvikande beteende var kring sociala medier, till exempel att inte 

förmedla något om sitt yrke eller helt undvika att läsa om yrket.  

 

6.6.2 Maktlöshet 

Sekretess sågs som ett hinder för att förmedla en mer korrekt bild av socionomyrket än vad 

som beskrivs i media. Socionom 5 berättar hur hen tror att det även påverkar allmänheten:  

 

“Jag upplever att det gör att allmänheten lättare har befogenhet att bli förbannade på 

socionomer. För den bilden de får av oss är ju den bilden som står i tidningen eller på 

facebook eller diskussionsgrupper här och var. Och vi får ju aldrig säga vår mening utan 

de [...] matas ju bara med en bild och det är ju alla fel vi gör. Och det bidrar väl också 
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till att bilden blir att ”ja men du är socionom, du är dum i huvudet. Du förstör 

människors liv ibland”.” (Socionom 5, individuell intervju) 

En socionom beskrev det som att det kan vara svårt i början med nya klienter eftersom 

socialsekreterare ses som de dumma men samtidigt ska hjälpa. Andra berättade att de vet att 

de gör ett bra jobb men att det aldrig syns utåt vilket är ledsamt. Socionom 3 beskrev sin 

frustration över medias beskrivning av hur lätt det är att omhänderta barn medan hen berättar 

att verkligheten ofta inte ser ut så: “För som sagt till 99 % ska föräldrarna vara med på tåget. 

Och säger de nej...ja då, då kan vi inte göra något men då är det också vi som får [...] den 

stämpeln att ”varför gör ni inget?” 

Det fanns även en upplevelse av maktlöshet kring arbetet med evidensbaserad praktik. En av 

socionomerna berättade att ledningen inte tar tillräckligt ansvar för att implementera nya 

metoder och kunskaper i arbetsgrupperna. Hen beskriver en frustration över bortkastade 

pengar på ogenomtänkta beslut om utbildningar. En annan socionom uttryckte att hen skulle 

vilja jobba mer evidensbaserat men att alla på förvaltningen måste jobba evidensbaserat om 

det ska fungera. En tredje socionomen ställer sig kritisk till implementeringen av 

evidensbaserad praktik inom socialt arbete: 

 

“Ska man utgå från att man jobbar evidensbaserat, då måste man gå in helt för det - och 

det har man inte gjort kan jag tycka. Utan man kanske säger att man jobbar 

evidensbaserat och så gör man det lite halvdant. Man använder en evidensbaserad 

metod men den kanske inte är evidensbaserad baserat på det som vi använder den till. 

Är det då evidensbaserat? Nja.” (Socionom 1, individuell intervju) 

 

6.6.3 Stå till svars 

Socionomerna berättade att de ibland behöver stå till svars för allmänheten. Det kan handla 

om beslut som fattats på en högre politisk nivå som till exempel nedskärningarna inom 

personlig assistans. En socionom uttryckte att hen förväntas svara på varför socialtjänsten i 

andra kommuner fattat vissa beslut. Socionom har även beskrivits som “ett skityrke” vilket 

lett till att de yrkesverksamma fått försvara sig. Socionom 5 berättar: 
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“Sen är det ju klart, om det är folk som är så här ”men socionom, vad är det för 

skityrke” då kan jag ju mer kanske läxa upp än föreläsa och säga så här ”men vet du, det 

är det här. Jag kan det här, vi jobbar med det här. Det ser ut så här” och då kliver jag 

verkligen in i den rollen att, ja men jag är stolt att vara socionom.” (Socionom 5, 

individuell intervju) 

 

Vissa berättade att de känner sig motiverade att svara på de attityder och uppfattningar de 

möter. En av dem beskrev det som spännande och kul att försöka möta människorna så bra 

som möjligt. De försöker sprida en positiv och mer korrekt bild av socialtjänsten. Ett exempel 

på detta gavs från socionom 4: 

 

“Jag har ju en annan sida av det som inte media lyfter fram som jag sade tidigare också 

att det är ju synd. Och det är väl där jag kanske försöker, i kontakt med andra, sprida 

den bilden. Att vi är viktiga och gör ett bra jobb.” (Socionom 4, individuell intervju) 
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7. Analys 

I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av studiens syfte och frågeställningar samt 

resultat. Kapitlet följer matrisens huvudteman och analyseras med hjälp av centrala begrepp 

och tidigare forskning. 

 

Syftet med studien är att undersöka socionomers upplevelser av socionomyrket i relation till 

allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik. För att uppnå syftet har vi använt oss av 

frågeställningarna:  

 Vilka upplevelser av allmänhetens attityder har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten? 

 Vilka upplevelser av evidensbaserad praktik har yrkesverksamma socionomer på 

socialtjänsten?  

 Hur påverkar upplevelserna av allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik de 

yrkesverksamma socionomerna på socialtjänsten? 

 

7.1 Socionomers upplevelse av andras attityder 

Samtliga respondenter beskrev en vinklad bild i media där rapporteringen centrerar kring 

beslut som upplevs som felaktiga. De tog även upp socionomernas arbetssituation som 

porträtterades negativt. Vad gällde omgivningen upplevde alla respondenter att det saknas 

kunskap kring socionomyrket. Den lilla kunskap de uppfattar finns kretsar kring negativa 

aspekter, såsom tungt arbete, hot och en tro på att socialsekreterare är kollektivt ansvariga för 

allas beslut. Många journalisters uppdrag är att hitta nyheterna som säljer; skandaler och 

sensationella händelser och inte att rapportera om det vardagliga arbetet på exempelvis 

socialkontor (Ayre, 2001; Kagan, 2016). Dessa rapporteringar menar Kagan (2016) påverkar 

allmänhetens attityder om socialarbetare eftersom deras enda källa till information om 

yrkeskåren är media och rykten, vilka tenderar vara kring problematiska fall (Kagan, 2016).  

Samtliga socionomer tog upp att media rapporterar kring barn och familje-enheter, speciellt 

när allmänheten ansett att det gått fel. Våra intervjuer med socionomer bekräftar därmed 

forskning som behandlar medias rapportering om barn och familje-enhetens särskilda 

utsatthet. Bland de som har undersökt barn och familje-enheternas situation återfinner vi 

Tham och Meagher (2009) som menar att enheten är en måltavla för negativ publicitet; 

oavsett om de agerar eller ej är beslutet fel och präglas av skuld. Även om problemet till synes 

är större i länder som Storbritannien menar författaren att det även är applicerbart på en 
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svensk kontext (Tham & Meagher, 2009). 

 

Resultatet i Kagans (2016) studie visade att 67 % av respondenterna inte ansåg att socialt 

arbete är prestigefyllt. Däremot tyckte 63 % att det verkade vara ett intressant yrke (Kagan, 

2016). Några respondenter berättade att de fått höra av andra att det är bra att det finns 

socionomer som gör jobbet ingen annan vill ha och ett flertal av socionomerna i vår studie har 

fått höra att deras arbete verkar intressant och viktigt. Detta kan tyda på att socionomerna i 

Sverige märkt av en liknande attityd som i Israel.  

 

Respondenterna berättade att media ofta är den enda källan till kunskap för allmänheten och 

bidragande till negativa attityder. Kagan (2016) beskriver korrelationen mellan kunskap och 

attityder; mer kunskap om professionen är förknippat med mer positiva attityder till de 

yrkesverksamma och ökar allmänhetens förtroende. Det skulle även gynna allmänheten då 

negativ information ökar skamkänslorna inför att vända sig till socialtjänsten (Kagan, 2016). 

Den främsta källan till positiv information beskrevs vara fackförbund med tillhörande 

tidningar av våra respondenter. Dock kan inte allmänheten ta del av innehållet lika enkelt 

vilket innebär att negativa attityder förblir den enda informationen. Det betyder att om en 

individ redan har en negativ attityd gentemot socionomer och/eller socialtjänsten bekräftas 

den ständigt vilket befäster den ytterligare. 

 

7.2 Socionomers upplevelse av evidensbaserad praktik 

De flesta av socionomerna uppgav positiva aspekter av arbetet med evidensbaserad praktik, 

såsom rättssäkerhet och handläggarstöd. Med hjälp av tydliga metoder blir handläggningen 

likvärdig oavsett handläggare vilket är positivt både för de yrkesverksamma och klienterna. 

För de yrkesverksamma är fördelarna främst stöd i handläggningen vilket underlättar delar av 

deras arbete. Fördelarna kring likvärdig handläggning har beskrivits i ett flertal studier som 

påvisar att bedömningar påverkas av de professionellas egna värderingar och normer. Därför 

finns det en risk för att klienterna utsätts för diskriminerande beslut och rättsosäkerhet. I 

arbetet att motverka risken lyfts arbetsförhållande och utbildning som viktiga faktorer för att 

skapa medvetenhet kring problemet (Dellgran, 2015). 

Forskningen visar att även om majoriteten av socialarbetarna är positiva till EBP behöver de 

nödvändigtvis inte veta exakt vad begreppet innebär (Bergmark et al. 2011). I vår studie var 

en majoritet av respondenterna positiva till evidensbaserad praktik men kunskapen om vad 
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begreppet betyder var olika. Fyra socionomer kunde med egna ord beskriva evidensbaserad 

praktik, dock var två av dem lite osäkra. De resterande två socionomerna uppgav inget sådant 

svar. En av dessa uppgav att hen aldrig hört talas om evidensbaserad praktik, trots detta var 

hen den mest positivt inställda till arbetet med bland annat BBIC och kunde inte uppge någon 

nackdel med metoden alls. Dellgran (2015) trycker på vikten av socionomers diskretion, det 

vill säga handlingsutrymme, inom socialt arbete. Han menar att standardiserade metoder även 

kräver professionell flexibilitet för att tillmötesgå olika klienter (Dellgran, 2015). Detta lyfte 

även några av respondenterna som en nackdel med EBP, det vill säga att individen kan gå 

förlorad i allt för fasta metoder. 

Socionomerna som i dagsläget inte arbetar efter evidensbaserade metoder uppgav att de skulle 

vilja göra det. Evidensbaserad praktik har begränsningar inom det sociala arbetets fält. Ofta 

förlitar det praktiska arbetet sig på färdiga manualer och metoder som syftar till förändring, 

till exempel motiverande samtal (MI). Det innebär att de delar av socialtjänsten som har en 

mer allmän inriktning och icke-behandlande verksamhet inte lika enkelt kan integrera EBP i 

det vardagliga arbetet. Ett sådant exempel är försörjningsstöd där det ofta saknas särskilda 

metoder med syfte att behandla (Bergmark et al. 2011). Begränsningen av EBP stöds av 

resultatet av våra intervjuer; de tre som saknade metoder arbetar inom enheter som inte har ett 

uppenbart behandlande syfte. 

I nuläget saknas det fortfarande forskning för att kunna bedriva ett heltäckande evidensbaserat 

arbete på en socialtjänst. Dessutom verkar det vara svårt att få de professionella att använda 

sig av den forskning som finns. Därför kan evidensbaserad praktik ännu ses som en 

framtidsvision (Bergmark et al. 2011).  

 

7.3 Socionomernas egna uppfattning 

Under intervjuerna framkom att det finns en status eller en hierarki inom socionomyrket där 

olika enheter värderas olika högt. Ett återkommande mönster var att barn och familje-enheten 

uppfattades ha högst status och att försörjningsstöd har lägst. Vi blev initialt förvånade över 

resultatet då tidigare forskning har visat att barn och familje-enheterna verkar vara i en 

särskilt utsatt situation. I studien genomförd av Tham (2007) framgick att 48 % av 

socialsekreterarna troligen skulle söka nytt jobb inom ett år. I uppföljningsstudien genomförd 

2009 av Tham och Meagher jämfördes bland annat olika socialsekreterares upplevelse av att 

behärska sitt arbete. Socialsekreterarna verksamma inom barn och familje-enheterna var den 

grupp som värderade den känslan lägst av alla (Tham & Meagher, 2009). Socionomerna vi 
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har intervjuat säger inte emot bilden men ger den en till nyans; tack vare det tuffa arbetet får 

barn och familje-enheten en högre intern status bland socionomer. Intressant dock är att inga 

av socionomerna vi intervjuade från barn och familje-enheter kände igen sig i den 

beskrivningen. Kanske finns det ett samband mellan Tham och Meaghers resultat av den låga 

självskattningen och att inte känna igen sig i statusbeskrivningen.  

 

En grupp socionomer som lyfts på ett positivt vis av respondenterna är kuratorer. Kuratorer 

beskrevs som snälla och att det är socionomers praktyrke. I intervjuerna framkom också att de 

enda positiva nyheterna om socionomer rörde kuratorer och då främst skolkuratorer. Kagans 

(2015) jämförande studie om allmänhetens attityder till olika människobehandlande yrken 

visade att bland annat psykologer ständigt värderades högt eller högst (Kagan, 2015). 

Återkommande från intervjuerna var att flera uppgav att de ville bli psykologer men istället 

läst socionomprogrammet. En förklaring till varför kuratorer anses ha högre status kanske 

grundar sig i den nära relationen till psykologer. Dellgran (2015) menar att det är lättare att 

evidensbasera “vänliga” yrken jämfört med “ovänliga” yrken. Bergmark et al. (2011) menar 

att behandlande yrken är lättare att evidensbasera. Vi tolkar detta som att Dellgrans “vänliga” 

yrken motsvarar Bergmarks et al. behandlande yrken. Syftet med kuratorsyrket är att skapa 

förändring för individer, till exempel genom KBT som bekant är evidensbaserat. Kurator har 

beskrivits som ett mer vänligt yrke även av våra respondenter. Tack vare förändringsarbetet 

och tillgången till evidensbaserade metoder tror vi att kuratorer har en högre status jämfört 

med exempelvis socialsekreterare, både internt och externt.  

 

Tidigare forskning visar att socialt arbete inom socialtjänsten sjunkit i status och blivit ett 

vanligt första jobb som många byter ifrån tidigt (Tham & Meagher, 2009). De flesta av våra 

respondenter arbetar inom socialtjänsten och lyfte dock positiva erfarenheter. Samtliga 

respondenter uttryckte en stor stolthet över sitt arbete i bland annat påstående-delen av 

intervjuerna. Stoltheten varierade inte efter enheten de arbetade på, därför tolkar vi det som att 

den heller inte påverkas av status, varken positivt eller negativt.  

Respondenterna beskrev känslan av otillräcklighet som ett personligt misslyckande trots att 

faktorerna egentligen berodde på arbetsförhållanden. I dessa fall kan det vara viktigt med ett 

bra chefsstöd. Tham (2007) beskriver att uppskattning, att känna sig värdesatt och att 

arbetsgivaren tar hand om sin personal blir extra viktiga för socionomerna på grund av 

arbetets utsatthet. Hon föreslår ett samband mellan socialarbetarnas låga självskattning och 
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behovet av att få uppskattning för sitt arbete (Tham, 2007). Bland våra respondenter verkade 

de som arbetar inom barn och familj uppleva mer chefsstöd än de andra socionomerna och de 

verkade även vara nöjdast med sina arbetsförhållanden. Kanske är avsaknaden av chefsstöd en 

bidragande faktor till att de övriga socionomerna ibland beskrev en känsla av otillräcklighet. 

 

7.4 Hur socionomerna påverkas 

Socionomerna uttryckte att de påverkas både positivt och negativt av allmänhetens attityder. 

Det positiva var bland annat att få prata om sitt yrke och sprida en förståelse om 

socialtjänsten. Det negativa var bland annat att stå till svars för andra socialsekreterares beslut 

och möta den allmänna attityden. Framförallt socialsekreterare inom socialtjänsten klingar 

negativt hos allmänheten. I intervjuerna framkom att flera av socionomerna helst undviker att 

säga vad de jobbar med, alternativt endast benämner sig som socionom. Sedan görs en 

bedömning om de även kan säga att de är socialsekreterare. Vi tolkar detta som en form av 

självbevarelsedrift då socionomerna uppenbart är medvetna om allmänhetens negativa 

attityder. Enligt Miller (2006) kan individen ha en attityd kring något utan att visa det. Om 

majoriteten upplevs ha en annan attityd kan det kännas obehagligt att visa ett till synes 

avvikande beteende (Miller, 2006). På så vis kan vi förstå socionomerna som undviker att 

berätta vad de jobbar med. Positiva berättelser kan vara en del av att förändra attityden men 

de kan lika gärna möta motstånd och kritik. Bohner och Wänke (2002) menar att individer 

ofta väljer information som överensstämmer med deras attityd och undviker information som 

går emot dem. Attityder kan påverka människor på en individuell nivå, interpersonell nivå och 

på en samhällelig nivå (Bohner & Wänke, 2002). När vi tillämpar socionomernas situation på 

denna trappa av attityder kan vi se att på individnivå finns socionomernas egen självkänsla 

och attityder till arbetet. På en interpersonell nivå finns den mellanmänskliga interaktionen 

där socionomerna utsätts för andras attityder. Ett exempel som återfinns från intervjuerna är 

att socionomer väljer bort vissa yrken från framförallt socialtjänsten baserat på rykten. På en 

samhällelig nivå påverkar attityderna hela instanser där människor inte söker hjälp eller vill 

utbilda sig till socionomer. Attityder kan vara väldigt svåra att förändra, inte ens med fakta. 

Bohner och Wänkes (2002) studie visade även att människor värderar sin egen trovärdighet 

högt oavsett om attityden kan motbevisas med fakta (Bohner & Wänke, 2002). På det viset 

kan det vara svårt för socionomer att ens ge en praktisk yrkesbeskrivning och nå fram. 

Dessutom verkar inte allmänheten vara medveten om den felaktiga bilden som förmedlas via 

media; Kagan (2016) beskriver att majoriteten inte anser att media ger en negativ bild av 
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socialarbetare (Kagan, 2016).  

 

Flera av socionomer uttryckte i intervjuerna en maktlöshet kring arbetet med evidensbaserad 

praktik. Ett exempel är en känsla av att metoderna inte är tillräckligt implementerade i 

verksamheten. Bergmark et al. (2011) menar att för att evidensbaserad praktik ska vara 

meningsfull är det viktigt att de som arbetar med den ser det som legitimt (2011). Kritiken 

som togs upp av respondenterna var att det inte kändes meningsfullt att lägga pengar på 

utbildningar som inte leder någonvart, samt att alla på förvaltningen behöver arbeta med 

evidensbaserade metoder för att det ska göra någon skillnad. Flera socionomer förklarar att de 

försöker använda delar av evidensbaserade metoder då deras enheter i dagsläget inte arbetar 

evidensbaserat. Detta mönster återfinns även i forskning från andra länder än Sverige. De 

flesta evidensbaserade metoder bygger på ett förändringsarbete och de enheter som inte har ett 

direkt behandlande syfte måste plocka ut delar av evidensbaserade metoder som passar deras 

arbete (Bergmark et al., 2011).  

 

Som svar på kritiken som förts mot socialsekreterare inom barn och familje-enheter i bland 

annat Storbritannien har deras arbete blivit allt mer formaliserat och rutinerat. Detta innebär 

att socialsekreterarna har fått minskat handlingsutrymme vilket leder till deprofessionalisering 

(Ayre, 2001, Tham & Meagher, 2009). Tham och Meagher drar en parallell till situationen 

idag i Sverige; evidensbaserad praktik kan ses som ett ifrågasättande av socialarbetarnas 

förmågor (Tham & Meagher, 2009). Vad vi kunde finna såg socionomerna inte arbetet med 

evidensbaserad praktik som kritik. Istället tolkar vi det som att evidensbaserad praktik har hög 

status. Enheten som värderades lägst av de flesta socionomer var försörjningsstöd, som har 

lite eller inga evidensbaserade metoder. Under intervjuerna framkom att försörjningsstöd sågs 

som ett nybörjaryrke av socionomer och som ett enkelt arbete kring siffror av allmänheten. 

Kanske hänger den negativa synen ihop med att inte kunna påvisa ett resultat eller en 

förändring.  
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8. Slutdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka socionomers upplevelser av socionomyrket i relation till 

allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik. Innan vi påbörjade studien hade vi en 

föreställning om att fler skulle fått höra pikar, till exempel det vi själva fått höra som “soc-

kärring”. Efter våra intervjuer upptäckte vi att många delade våra erfarenheter men inte i den 

utsträckningen vi hade trott. Tvärtemot hade samtliga blivit tillskrivna positiva egenskaper av 

andra; en socionom är en god lyssnare, empatisk och bra rådgivare. Intressant skulle vara att 

undersöka dels var den positiva bilden kommer ifrån samt om samma individ har en negativ 

attityd mot socialtjänsten men en positiv attityd till socionomer. I samband med frågor om 

socionomen som individ tillfrågades även respondenterna om ett stereotypt socionom-

utseende. Resultatet var blandat där en del inte alls kände igen det, några lyfte ålder i frågan 

men flera beskrev ett typiskt utseende med ord som exempelvis batik-tant. Det skulle vara 

intressant att undersöka var bilden kommer ifrån. Avsaknaden av en egen erfarenhet av 

socionomer kan leda till en bild baserad på felaktiga grunder. Ett sådant exempel kan vara 

populärkultur, såsom filmatiseringar. Utöver medial rapportering skulle det eventuellt kunna 

vara av värde att undersöka populärkulturens inflytande på allmänhetens uppfattningar.  

 

Studien i Israel visade att socialarbetarna, utöver dåliga arbetsförhållanden, måste förhålla sig 

till medias och allmänhetens kritik, deras negativa porträttering och missuppfattningen kring 

deras roll (Kagan, 2016). I vår studie har vi inte haft fokus på arbetsförhållanden, däremot har 

vi uppnått intressanta resultat gällande övriga aspekter. Flera av socionomerna vi intervjuade 

uttryckte att det är ledsamt och frustrerande att inte få svara på kritik eller förklara 

bakgrunden till ett beslut, varav det största hindret uppgavs vara sekretess. En lösning som 

föreslagits för att ändra allmänhetens uppfattning är att socialtjänsten ska samarbeta med 

media (Ayre, 2001, Kagan, 2016). Vi ser svårigheter med att socialtjänsten ska uttala sig i 

media på grund av sekretesslagstiftningen. Vi har uppfattningen att sekretess och tystnadsplikt 

väger tungt i Sverige både bland myndigheter och allmänheten. Till exempel var en av 

rubrikerna vi fann i vår sökning till bakgrunden “Leila: ”Socialtjänsten hjälpte pappa att hitta 

mitt skyddade boende” (Aftonbladet, 31 maj 2017) vilken var långt ifrån den enda. Vi tror 

dock att medias porträttering av socialtjänsten behöver förändras för att allmänhetens attityder 

ska bli mer positiva. Socionomernas upplevelse av allmänhetens attityder var flerdelad. Det 

socionomer får höra från allmänheten reflekterar medial rapportering vilken nästan alltid är 

negativ. Däremot upplevde de positiva attityder från den direkta omgivningen. Det kanske 
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beror på kunskap och egen erfarenhet snarare än rykten och storslagna rubriker. Flera av 

socionomerna vi intervjuat har också uttryckt att media måste ge en mer mångsidig bild som 

ett steg i att förändra de allmänna attityderna. Att socialtjänsten kommenterar enskilda fall är 

inte en hållbar lösning. Däremot anser vi att det är viktigt att media informerar och beskriver 

hur arbetet på socialtjänsten går till eftersom allmänheten ofta saknar den kunskapen, något 

som kan generera negativa attityder. 

 

I våra intervjuer har det framgått att evidensbaserad praktik till största del upplevs positivt 

även om viss kritik riktades mot exempelvis implementering. Vi har inte funnit något som 

antyder att socionomer upplever EBP som en form av kontroll eller misstro, så som i 

Storbritannien. Däremot uttryckte våra respondenter att evidensbaserad praktik var ett stöd i 

det vardagliga arbetet. Flera lyfte rättssäkerhet för klienter och att inte känna sig ensam i 

beslut som fördelar med EBP. I studien framgick också att de som hade minst kunskap om 

begreppet var mest positivt inställda, något vi upplevde som överraskande. Några av våra 

respondenter uppgav att de inte arbetar med evidensbaserade metoder på sina nuvarande 

arbetsplatser. Dessa hade alla gemensamt att de skulle vilja utöka användningen av EBP och 

få fler riktlinjer att gå efter, både för sin egen skull men även klienternas. Här ser vi en 

utmaning men också utvecklingspotential för enheterna om arbetsgivarna tar vara på intresset 

som verkar finnas att arbeta mer med evidensbaserade metoder.  

Även om socionomerna upplevt en del negativa attityder från allmänheten verkade kritiken 

inte riktas mot de professionellas metoder. Inga av respondenterna berättade om att 

allmänheten kritiserat deras professionella omdöme eller bedömningar. Sammantaget tyder 

respondenternas svar på att EBP inte upplevts som ifrågasättande eller ett minskat 

handlingsutrymme. 

 

Förslag på framtida forskning utifrån vår studie är att genomföra en liknande studie men i 

större omfattning, i syfte att kunna dra generella slutsatser. Vi ser även att fler studier kring 

evidensbaserad praktik i socialt arbete är av värde, bland annat om inställningen till EBP 

skiljer sig beroende på hur väl det är implementerat. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej, 

Vi heter Rebecca Kaartinen och Moa Löfkvist och vi studerar sista terminen på 

socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. Just nu planerar vi vårt examensarbete som ska 

handla om attityder till socionomyrket. Det vi vill undersöka är hur personer som arbetar som 

socionomer uppfattar sitt yrke och nu söker vi socionomer att intervjua. Vi skickar detta mail 

till mellanchefer på socialtjänsten och hoppas att ni kan vidarebefordra mailet till era kollegor 

på avdelningen. Självklart kan även ni delta i vår studie om ni vill! 

 

Tidigare studier vi tagit del av har ofta haft fokus på negativa stereotyper eller fördomar om 

socialtjänsten och socialsekreterare. Ofta handlar det om medierapportering eller samhällets 

uppfattningar. Därför är vi intresserade av att undersöka vad socionomer själva uppfattar och 

tycker. Påverkas socionomer av samhällsbilden? Reproducerar socionomer själva attityderna? 

 

Vi planerar att genomföra semistrukturerade intervjuer med 6-8 personer som arbetar som 

socionomer som har socionomexamen. Vi kommer att använda oss av en intervjuguide som 

ger respondenterna möjligheten att besvara frågorna öppet och fritt. Intervjuerna beräknas ta 

max en timme och intervjuerna kommer att hållas på den plats ni väljer.  

 

I examensarbetet följer vi de forskningsetiska riktlinjerna om informerat samtycke, dvs inga 

personuppgifter kommer att framgå i uppsatsen. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande 

utan motivering. All information som framkommer kommer enbart användas till uppsatsen. 

Uppsatsen kommer att arkiveras via Högskolan Dalarnas DiVa-portal. 

 

Om ni är intresserade av att vara med i studien eller vill veta mer innan ni bestämmer er kan 

ni antingen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan, eller lämna er mail/telefonnummer så 

kontaktar vi er!  

 

Med vänliga hälsningar Rebecca Kaartinen & Moa Löfkvist 
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Rebecca Kaartinen   Moa Löfkvist Gunilla Carstensen, 

                    Universitetslektor, handledare 

 

h14rekaa@du.se  h14moalf@du.se  gca@du.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledning 

- Namn, kommun 

- Yrkestitel och/eller område 

- När tog du socionomexamen?  

- Hur länge har du varit som yrkesverksam socionom?  

- Hur länge har du arbetat här? 

 

Påståenden 

Vi kommer börja med några påståenden som du får ta ställning till, det finns inga rätt eller fel 

svar. Du kan utveckla dina svar precis hur mycket du vill. Du kommer få en skala som du får 

svara efter. Skalan har fem steg och svarsalternativen är: 

 

Håller med helt - Håller delvis med - Tveksam - Håller delvis inte med - Håller inte alls med 

 

- Jag känner mig stolt att kalla mig själv socionom 

- Jag tycker att media ger en rättvis bild av socionomyrket  

- Jag får ofta höra pikar om yrket  

- Jag upplever att omgivningen vet vad en socionom gör 

- Jag upplever att vi ofta pratar positivt på min arbetsplats om vårt jobb 

 

Upplevelser 

- Vilken information om/kring socionomer har ni på jobbet? tex diskussioner i fikarummet, 

informationsblad, vad berättar ni för varandra? 

-Vad läser/ser/hör du om socionomer?  T,ex tidning, radioprogram, tv-program 

-Vad känner/tänker du kring det du läser/ser/hör om socionomer?  

- Hur påverkar detta dig (om du blir påverkad)? 

-Vad har du fått höra från personer i din omgivning kring ditt yrkesval? 

- Vad visste du om socionomyrket innan du bestämde dig för att studera till socionom?  

- Varför blev du socionom?  

- Blev du rekommenderad av någon att läsa till socionom? 
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- Brukar du förmedla information om socionomer? Det kan t.ex. vara på sociala medier, att 

föreläsa eller delta på mässor som ex Socionomdagarna?  

 

Evidensbaserad praktik 

EBP, evidensbaserad praktik innebär att arbeta systematiskt och medvetet med tre 

kunskapskällor. Dessa är professionellas expertis, berörda personers erfarenheter och 

önskemål samt bästa tillgängliga kunskap.  

EBP är både ett förhållningssätt gentemot brukarna/patienterna och en metod för det praktiska 

arbetet.  

Exempel på metoder utvecklade från EBP som används inom socialtjänsten är BBIC, ASI. 

 

- Vad är EBP såsom du ser det? (ge beskrivning om personen inte kan, se ovan) 

-Hur arbetar du praktiskt med EBP? metoder t. ex? 

- Vad anser du om att arbeta med evidensbaserade metoder? 

- Påverkar EBP ditt arbete? hur?  

- Vilka fördelar tycker du det finns med EBP?  

- Vilka nackdelar eller svårigheter finns? 

 

Avslutningsvis 

Har du något mer du skulle vilja tillägga som du tror kan vara viktig för studien? 

 

Tilläggsfrågor  

- Är socionomyrket under förändring? 

- Finns det någon status mellan socionomer som arbetar på olika enheter/saker? 

- Finns det ett särskilt utseende som socionomer har? En stereotyp bild eller föreställning. 

- Upplever du förväntningar på dig som socionom vad gäller utseende? Blir folk förvånade?  

- Upplever du förväntningar på dig som socionom vad gäller beteende?  
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Bilaga 3 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 

Projekttitel: ”Det var socialtjänstens fel och då är det mitt fel” - En kvalitativ studie av hur socionomer 

upplever allmänhetens attityder och evidensbaserad praktik. 

Student/studenter: Rebecca Kaartinen och Moa Löfkvist 

Handledare: Gunilla Carstensen 

 

1 Kan frivilligheten att delta i studien 
ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien 
t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i 
beroendeställning i förhållande till den 
som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och 
elever)?  

 

   

 

X 

2 Innebär undersökningen att informerat 
samtycke inte kommer att inhämtas 
(d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om 
undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)?  

 

   

X 

3 Innebär undersökningen någon form av 
fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  

 

   

X 

4 Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt?  

 

   

X 

5 Används biologiskt material som kan 
härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov)?  

 

   

X 

6 Avser du behandla känsliga 
personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk 

   

Ja Tveksamt Nej 
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övertygelse, medlemskap i fackförening, 
hälsa eller sexualliv?  

 

X 

7 Avser du behandla personuppgifter om 
lagöverträdelser, som brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel 
eller administrativa frihetsberövanden?  

 

   

X 

8 Avser du behandla personuppgifter på 
ett strukturerat sätt, t.ex. i ett register 
eller en databas? (Observera att även 
avkodade och krypterade 
personuppgifter betraktas som 
personuppgifter så länge det finns en 
kodnyckel).  

 

   

 

X 

 


