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Abstract 
 

Förvärvsarbete och studier 
 – bland studenter vid den allmänna socionomlinjen 

 
Sara Curman 

 
 

 
Studien var en kvantitativ undersökning om hur socionomstudenter vid 
Socialhögskolan påverkas av att det finns studenter som förvärvsarbetar 
samtidigt med studierna. Syftet med denna uppsats var att försöka öka 
kunskapen och förståelsen för om och i så fall hur förvärvsarbete kan vara 
ett hinder eller en möjlighet för att genomföra studierna på 
socionomprogrammet. Problemställningen var: Hur påverkas 
socionomstudenterna vid Socialhögskolan av att studenter arbetar samtidigt 
som de studerar? För att besvara frågeställningen gjordes en 
enkätundersökning av studenterna vid allmänna socionomlinjen som går 
termin fem. Enkäten besvarades av sextio studenter. Resultaten redovisades 
genom beskrivande statistik, med tabeller och diagram.  Materialet 
analyserades utifrån det kognitiva perspektivet och i relation till tidigare 
forskning. Resultatet presenterades och analyserades i tre teman: 
förvärvsarbete, studier och dess meningsfullhet. Ur denna analys framkom 
huvudresultatet att studierna främst påverkas positivt av förvärvsarbetande 
studenter, men att de arbetande studenterna själva kan påverkas negativt i 
form av bland annat ökad stress.  
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Introduktion 

1.1 Inledning och förförståelse 
Att det är många studenter som förvärvsarbetar samtidigt som de studerar har länge varit 
ett faktum som diskuterats i utvärderingar och rapporter om högskolor och universitet. 
Att det är på det här viset är ingenting som kommer att förändras i första taget. Att leva 
på enbart studiemedel är svårt för många, och alla har inte den turen att de kan få stöd 
från familj eller något annat håll. Flera av dem som studerar har tidigare arbetat och vill 
nu skola om sig, men har vant sig vid en viss standard och/eller har kanske både barn och 
bostadslån, och då kan det vara svårt att leva på enbart studiemedel − 6 900 kronor i 
månaden. Att studera på heltid innebär att studenten ska lägga ner 40 timmar i veckan på 
lektioner, kurslitteratur och läxor. Hur kommer det sig då att så många hinner med att 
förvärvsarbeta samtidigt som de studerar? En enligt mig vanlig uppfattning är att om en 
student arbetar samtidigt som han/hon studerar så kan det bara leda till att studierna får 
lida, att det bara kan störa studierna, men är det verkligen hela bilden? Kan det vara så att 
förvärvsarbetet också bidrar positivt till studierna? Jag har därför valt att studera detta 
ämne, för att se hur vanligt det är med förvärvsarbetande studenter på Socialhögskolan, 
samt för att se hur det påverkar studierna. Uppsatsen kommer att behandla tre teman; 
förvärvsarbete, studier och meningsfullhet, samt innehålla bakgrundsvariabler. Med 
meningsfullhet menas hur viktiga studierna upplevs vara av studenterna.  
 
Denna uppsats ämne är intressant för socialt arbete eftersom den hanterar de studenter 
som en dag ska bli färdiga socionomer. På vilket sätt kan dessa studenter påverkas av att 
förvärvsarbeta samtidigt som de studerar? Är det till en fördel, kan de lättare ta till sig det 
de lär sig, eller är arbetandet något som stjäl studenternas fokus från studierna? 

1.2  Bakgrund 
Sverige är ett land med osedvanligt många socionomer ute i arbetslivet. Enligt SCB 
(Statistiska centralbyrån) är dessa ca 25 000. I Danmark finns omkring 8 700 
socialrådgivare och i Norge ca 3 700 socionomer. Det är allmänt känt att åldersstrukturen 
bland de yrkesverksamma socionomerna är skev. Över 50 procent av dem är mellan 54 
och 64 år. Därför förväntas ett stort bruttoutflöde de närmaste åren, i genomsnitt ca 1 250 
per år. Den hårda konkurrensen om platserna på utbildningarna har gjort att betygsnivån 
bland studenterna är hög. De allra flesta av dem, ca 85 procent, är kvinnor 
(Högskoleverket - HSV, 2003b, s. 33f). 
 
Utmärkande bland studerandegruppen är en relativt hög medelålder. Här finns ungdomar 
som nyligen lämnat gymnasiet, men också en jämförelsevis hög andel äldre med familj 
och barn. Det innebär att för många studenter som är äldre med familj och/eller visst 
arbete vid sidan om studierna, så konkurrerar deras studietid med annan tid. Detta tycks 
vara ett genomgående mönster vid samtliga socionomutbildningar i Sverige, vilket ställer 
krav på lärarna att ibland anpassa undervisningen till studenternas krav men framför allt 
på att undervisningen skall vara planerad lång tid i förväg. Utrymmet för flexibilitet 
minskar. På några orter har lärarna sett detta som ett problem medan man på andra sagt 
att det är studenternas sak att anpassa sig till undervisningen (HSV, 2003b, s. 33f). 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka öka kunskapen och förståelsen för om och i så 
fall hur förvärvsarbete är ett hinder eller kan vara en motiverande faktor för att 
genomföra studierna på socionomprogrammet.  

1.4 Problemställning och forskningsfrågor 
Hur påverkas socionomstudenterna vid Socialhögskolan av att studenter arbetar samtidigt 
som de studerar? 
 
Forskningsfrågor: 
 

• Hur stor andel av de studerande (i ett urval) förvärvsarbetar och i vilken 
omfattning? 

• Vilka skillnader och likheter finns det mellan de studenter som förvärvsarbetar, 
respektive de som inte förvärvsarbetar? De avseenden som tas upp är: antal 
studietimmar, studieprestation, finansiering av studier, stress, meningsfullhet, 
ålder samt attityder till att kombinera arbete och studier. 

• Påverkas studierna positivt eller negativt av att det finns studenter som 
förvärvsarbetar samtidigt som de studerar? 

1.5  Centrala begrepp 
Förvärvsarbete: Arbete som utförs mot betalning, antingen av avlönad arbetstagare eller 
av egen företagare (Nationalencyklopedin, 2005).  
 
Chi-två test (χ ²): Med hjälp av hypotesprövning försöker man avgöra om det finns 
någon skillnad mellan populationer med ledning av stickprovsdata. Chi-två testet prövar 
om en skillnad mellan två eller flera grupper kan förklaras med hjälp av slumpen eller om 
det är en verklig skillnad mellan populationerna. Det värde som avgör hur resultatet ska 
tolkas kallas för p-värde. Om p-värdet är under 0,05 (5 %) är det statistiskt säkerställda 
skillnader (Byström, 1998, s. 231). 
 
Meningsfullhet: Meningsfullhet handlar om att hitta eller söka efter mening i livet och 
vår erfarenhetsvärld, framför allt att ha en känsla av att erfarenheter och upplevelser är 
viktiga. Vad handlar livet om, vilket är syftet med det hela? Detta inbegriper ett 
engagemang eller involvering i livet och en medvetenhet om att ha en viss värderiktning, 
dvs. att man tycker att det finns saker som är viktiga (Stevens, 1998, s. 224f). Det samma 
kan sägas för studierna och meningsfullheten i denna uppsats, meningsfullheten med 
studierna handlar om att studenten har ett engagemang och känsla för att studierna är 
viktiga.  
 
Kognition: Det kognitiva perspektivet fokuserar på människans tankeprocesser såsom 
föreställningar, attityder, minnen, reflektioner och tankar (Stevens, 1998, s. 23). 
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2 Tidigare forskning  

2.1 Sverige 
Det finns endast begränsad forskning som berör den aktuella frågeställningen. Tidigare 
forskning har i olika studentundersökningar snuddat vid ämnet, men på ett generellt plan. 
Hur mycket studenterna har förvärvsarbetat samtidigt som studierna har kartlagts, men 
inte hur detta främst påverkar studierna. Högskoleverket har de senaste åren genomfört 
undersökningar på antingen alla studenter i Sverige eller just på socionomutbildningarna. 
De undersökningar som gäller alla studenter i Sverige ger en bild av hur vanligt det är att 
studenterna förvärvsarbetar, även på andra utbildningar och skolor. Undersökningarna 
som gäller socionomutbildningarna ger en lite mer nyanserad bild av varför studenterna 
anser sig kunna förvärvsarbeta samtidigt som studierna. Allt för låga krav på studenterna 
och deras studieresultat är en av orsakerna som studenterna själva anger som skäl till att 
de hinner med både skola och arbete.  
 
”Många studenter anser sig inte så intellektuellt utmanade och stimulerade som de 
förväntat sig av en högskoleutbildning. Andra påpekanden är att det just är de låga 
kraven som möjliggör förvärvsarbete vid sidan av studierna.” – ur:  
Socialt arbete, en nationell genomlysning av ämnet. (HSV, 2003b, s. 17). 
 
I en rapport av Högskoleverket som kom ut 2003 står det så här om studenterna i Sverige: 
 
Ungefär en tredjedel av studenterna hösten 1996 hade någon form av förvärvsarbete 
vid sidan av studierna. De flesta arbetade bara ett fåtal timmar per vecka, men det fanns 
också de som arbetade heltid. Nio procent av alla studenter arbetade 40 timmar eller mer i 
veckan. Sjutton procent arbetade minst halvtid (20 timmar eller mer per vecka). Ju äldre 
studenter desto större var andelen förvärvsarbetande. Andelen av studenterna som hade 
ett mer omfattande arbete vid sidan av studierna varierade med utbildningsinriktningen. 
Det förekommer inom vissa utbildningar att delar av utbildningen kan kopplas till 
förvärvsarbete, t.ex. genom praktik. Två av fem förvärvsarbetande studenter svarade att 
deras arbete låg i linje med studierna, även om det inte ingick i dem. (HSV, 2003a, s. 57). 
 
Stig Elofsson, lärare vid institutionen för socialt arbete, genomförde 1998 en 
enkätundersökning bland eleverna på Socialhögskolan i Stockholm. Ca. 60 % av alla 
studenter på Socialhögskolan uppgav att de förvärvsarbetade samtidigt som de studerade. 
Ser man till hur stor andel som arbetade vid sidan av studierna var den högst i 
åldersgrupperna 23-24 (67 %) och 40 år eller äldre (63 %). Lägst var den bland 19-20-
åringar (42 %) och 33-39-åringar (41 %). De som var 40 år och uppåt var de som jobbade 
mest, de jobbade i genomsnitt 10 timmar per vecka. Medan de yngsta 19-20 år – arbetade 
minst, i genomsnitt 3 timmar. (Elofsson, 1998, s. 53ff). 
 
Statistik från SFS (Sveriges förenade studentkårer) visade att år 2004 förvärvsarbetade 
drygt hälften av alla studenter parallellt med sina studier. Av dessa upplevde 40 % att 
parallellarbetet inverkade negativt på studierna. I snitt parallellarbetade dessa studenter 
(som upplever att parallellarbetet inverkar negativt på studierna) 67 timmar per månad. 
Studenter som inte upplevde någon negativ inverkan parallellarbetade i snitt 17 timmar i 
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månaden. Totalt sett arbetade drygt hälften av de parallellarbetande studenterna mer än 
80 timmar i månaden. Studerande kvinnor och män arbetade nästan lika mycket; i 
genomsnitt 53 respektive 58 timmar per månad (Ljungquist, personlig kommunikation, 
2005-10-18). Man får dock komma ihåg att denna statistik gäller alla studenter, även de 
som inte studerar på heltid. 

2.2 Internationellt 
Det är inte bara i Sverige som det är vanligt att studenterna arbetar samtidigt som de 
studerar. ’The State PIRGs’ (The state Public Interest Research Groups) är en oberoende 
grupp som arbetar för att förbättra situationen för studenter i USA. 2002 genomförde de 
en undersökning där ca. 50 000 studenter medverkade. Tre fjärdedelar av alla studenter 
arbetade i mer eller mindre utsträckning samtidigt som de studerar. Nästan hälften (46 %) 
av alla heltidsstudenter arbetade 25 timmar eller mer per vecka samtidigt som de 
studerade. Av dessa 46 % angav 42 % att arbetet försämrade deras betyg. 63 % av de 
studenter som arbetade 25 timmar eller mer sa att de inte skulle ha råd att gå på college 
om de inte arbetade. Samtidigt tyckte cirka en fjärdedel av alla arbetande studenter att 
arbetet hade en positiv effekt på deras studier (King & Bannon, 2002, s. 1ff). 
 
I rapporten presenteras följande sammanfattning av sambandet mellan antal timmar man 
förvärvsarbetar per vecka och hur man bedömer arbetets inverkan (effekt) på studierna. 
 

Effekten på studierna bland studenter som arbetar, beroende på antalet 
arbetade timmar per vecka:  
 

Positiv   Negativ  Ingen  
effekt   effekt  effekt 

 
Totalt    25%   32%   43% 
1-15 timmar   29%   16%   55% 
16-24 timmar   26%   29%   45% 
25-34 timmar   23%   39%   38% 
35 eller mer   21%   46%   33% 
        (a.a. 2002, s. 2). 
 
Det är svårt att jämföra statistik mellan länder, eftersom vi har olika förutsättningar och 
tillvägagångssätt. I Sverige är utbildning gratis, men i många andra länder måste 
studenterna betala stora summor för att få gå på t.ex. college.  
 

3 Metod 
För att få svar på frågeställningen och dess forskningsfrågor genomfördes en kvantitativ 
undersökning. Metodvalet motiveras av att kvantiteter efterfrågades och inte 
beskrivningar av personers livsvärld. Den datainsamlingsmetod som användes var en 
enkät, som omfattade tolv sidor (se bilaga 1). Det är viktigt att i forskningsprocessen 
redovisa sina teoretiska referensramar och tidigare erfarenheter. En multidimensionell 
ansats ger en möjlighet till en mer komplex och metodisk analys av verkligheten vi 
studerar. Detta ger också forskaren möjlighet till triangulering och skapar därmed också 
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en större möjlighet till validitet i sina forskningsresultat (Larsson, 2005, s. 25ff). Detta 
avsnitt är till för att försöka ge en så korrekt beskrivning som möjligt av hur 
uppsatsarbetet har gått till. För att göra en så akademiskt riktigt uppsats som möjligt har 
jag använt mig av Backmans bok om rapporter och uppsatser (1998). I den boken finns 
anvisningar av hur uppsatsen ska vara strukturerad, hur källorna ska se ut, samt hur 
figurer och tabeller ska konstrueras.  

3.1 Vetenskapsfilosofisk position och metod 
Forskningsmetod utgår från olika konkreta strategier och procedurer för att insamla och 
analysera data som är kopplat till forskningsfrågor, problemställningar och hypoteser. 
Positivismen är en vetenskapsfilosofisk ståndpunkt som argumenterar för att den 
samhällsvetenskapliga forskningen skall använda sig av experimentella och kvantitativa 
metoder, att vetenskap ska bygga på objektiva, kvantitativa data. Postpositivismen 
innebär att man har öppnat sig för olika kunskapsvägar, både kvantitativa och kvalitativa, 
och att dessa kan kombineras i en och samma studie. Detta brukas kallas 
(metod)triangulering (Larsson, 2005, s. 21f).  
 
Enkäten ger ett material som är mätbart utifrån en postpositivistisk vetenskapsfilosofisk 
position. Förutom kvantitativa data samlar den även in kvalitativa svar i form av öppna 
svar i slutet av enkäten. Den kvantitativa metoden handlar om att beskriva ”hur det ser 
ut”, söka finna förklaringar till varför det är som det är och att testa teorier om 
verkligheten (Elofsson, 2005, s. 61).  
 
Kvalitativ forskning försöker att studera det subjektiva hos intervjupersonen genom att ta 
in deras kognitiva upplevelsevärld och förstå deras tankar, tolkningar och upplevelser. 
Den kvantitativa forskningen påstås reducera insamlade data till att gälla beskrivbara 
enheter som beskrivs genom statistiska metoder (Larsson, 2005, s. 92). Denna studies 
forskningsdesign är till huvuddel kvantitativ, men har även ett litet inslag av kvalitativ 
forskning. Valet av att använda sig av en enkät kändes lämpligt eftersom det är ett bra 
sätt att få reda på hur vanligt förekommande ett fenomen är. Med hjälp av den kvalitativa 
delen i enkäten får vi även till en viss del ta del av respondenternas kognitiva upplevelser. 

3.2 Urval av litteratur 
För att få fram relevant litteratur knuten till frågeställningen och studiens syfte, har jag 
sökt i Stockholm Universitets bibliotekskatalog och hemsidan för Institutionen för socialt 
arbete, databasen Libris, Göteborgs, Lunds, Växjö, Luleå, Umeå, och Stockholms 
Universitets hemsidor samt sökmotorn Google. Metodkursens litteraturlistor, tidigare C-
uppsatser, avhandlingar och även litteraturlistor från tidigare forskning har varit till hjälp 
för att finna litteratur. Har man turen att hitta en bra uppsats så kan man oftast få fler 
lästips från den uppsatsens referenslista. Sökord som jag har använt mig av i olika 
kombinationer är: förvärvsarbete, student, socionom, socionomstudent, ekonomi, c-
uppsats, arbete, yrkesarbete, rapport, uppsats och studenthälsa. Engelska ord som har 
använts är: work, student, report och study.  
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3.3 Population och urval av respondenter 
Med population menas den grupp av personer som undersökningen vill uttala sig om. 
Målpopulation är den grupp som man skulle vilja studera utan alla reservationer för vad 
som är praktiskt möjligt. Oftast är det inte möjligt att studera denna grupp, praktiskt sett 
så måste man begränsa sig. Av praktiska skäl får man begränsa sig till en rampopulation. 
T.ex. kanske en forskare vill undersöka alla som bor i Sverige, men får nöja sig med dem 
som bor i en mindre stad. Detta är en konkret grupp, som är möjlig att studera eller 
tillfråga. Det är sällan man gör en totalundersökning av rampopulationen. Man studerar 
endast en mindre del. Ur denna population görs ett urval, slumpmässigt eller strategiskt. 
För att urvalet ska vara representativt ska det helst vara slumpmässigt valt. Att dra 
slutsatser från urvalet (stickprovet) till rampopulationen kallas inferens. Valet av urval 
styrs av effektivitet: man ska utifrån tillgängliga resurser göra ett urval som ger så mycket 
information som möjligt eller att man skaffar sig den information som man behöver med 
så små resurser som möjligt (Elofsson, 2005, s. 63f).  
 
Denna undersöknings population är Socionomprogrammet vid Socialhögskolan, 
Stockholms Universitet, allmänna linjen, termin fem. Detta är en strategiskt utvald 
population (Esaiasson et. al., 2004, 174ff). Urvalet är strategiskt eftersom det var det bäst 
lämpade alternativet för denna undersökning. Med ett strategiskt urval kunde jag täcka in 
en termin där eleverna har gott om erfarenheter av att studera på högskola och där de till 
skillnad från termin sex inte är upptagna med praktik. Termin sju är de flesta studenter 
väldigt upptagna med sina egna uppsatser, så den kändes inte heller lämplig. Genom att 
ha med frågor i enkäten om förvärvsarbete tidigare terminer, får jag även en bredare bild 
av förekomsten av förvärvsarbete under utbildningen.  

3.4  Enkätens utformning 
Olsson och Sörensen skriver följande om utformning av enkäter; studiens syfte ska 
uppfyllas utan att enkäten blir för lång och för krånglig. De inledande frågorna ska vara 
enkla, naturliga och oprovocerande att besvara. ”Svåra” frågor ska komma senare. 
Frågorna ska komma i, för den som besvarar formuläret, logisk ordning. Frågorna ska 
vara enkla, begripliga, inte ledande eller förutsättande, samt skrivna med god svenska. 
Frågorna och svarsalternativen ska bara kunna tolkas på ett sätt, dvs. entydiga. 
Språkbruket varierar mycket mellan olika grupper. Negationer, framför allt dubbla 
negationer, får inte förekomma. Man skall inte ställa frågor som frågar efter två saker 
samtidigt. Följebrev med förklaring om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt 
information om att det är frivilligt att delta, att respondenten garanteras konfidentialitet 
ska finnas med för att respondenterna ska kunna ta ställning till om de vill medverka eller 
inte (Olsson och Sörensen, 2002, s. 91ff). Se bilaga 1 för enkätens följebrev. 
 
I utformandet av frågorna försökte jag att i första hand använda frågor som har använts 
vid tidigare forskning, så att resultaten i denna studie kan gå att jämföra med tidigare 
studier, då är även frågorna och svarsalternativen redan validitetsprövade (Elofsson, 
2005, s. 66). De frågor som jag har använt som kommer från tidigare forskning är de från 
Högskoleverkets undersökningar som har relevans för min undersökning. Flera av 
frågorna i enkäten har utformats som påståenden som de tillfrågande ska ta ställning till.  
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Till min hjälp i hur man konstruerar enkäter och frågor använde jag Enkätboken av Trost 
(1994) och Forskningsprocessen av Olsson och Sörensen (2002). Jag har studerat 
frågorna i tidigare forskning, fått hjälp från min handledare Stig Elofsson samt 
kursansvarige Sam Larsson på Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete.  
 
Jag har försökt att begränsa enkätens omfattning, så att den inte ska uppfattas som för 
lång och vara för tidskrävande för studenterna.  
 
Jag valde att ha tre öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att kommentera 
enkäten men också för att ge respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva sina 
upplevelser. I övrigt innehåller enkäten trettiosju frågor med fasta svarsalternativ (se 
bilaga 1).  
 
Flertalet av frågorna har endast fasta svarsalternativ. I introduktionen till enkäten angavs 
(eller vid presentationen av frågor) att studenterna skulle välja det alternativ som de 
tycker passar bäst. På några få frågor finns alternativet ”annat, ange vad...” med, eftersom 
det i vissa fall inte går att täcka in alla alternativ (Trost, 1994, s. 69f).  
 
De två första öppna frågorna är ett sätt att få fylligare svar på studenternas syn på 
förvärvsarbetande studenter. Den sista öppna frågan är ett sätt att öka validiteten i 
undersökningen. Genom att fråga studenterna vad de tycker om enkätformuläret, hjälper 
de till att hitta eventuella fel eller kan visa på svårtolkade frågor.  
 
För att få en så bra enkät som möjligt är det bra att studera andra undersökningar för att 
se hur man ställt frågor i dessa. Fördelen med att så långt som möjligt använda frågor 
som redan har använts är att man kan tänka sig att man därigenom undviker en del 
misstag när det gäller formulering av frågorna. Det är också bra att ha tillgång till 
jämförelsematerial när man skall tolka sina egna resultat, något som är mycket viktigt. Då 
det inte finns färdiga frågor får man givetvis göra egna. Men det är viktigt att utforma 
frågorna så att man som forskare så långt som möjligt får en sann, ärlig bild av vad 
intervjupersonen tycker eller hur han/hon uppfattar sin situation. Man ska erbjuda 
svarsalternativ som så långt som möjligt ger den svarande möjlighet att ge så nyanserade 
svar som möjligt, dock utan att göra antalet alternativ så många att de blir oöverblickbara 
(Elofsson, 2005, s. 66f).  

3.4.1 Öppna frågor 
Enkäten innehåller tre öppna frågor. Att ha med öppna frågor i en enkät har sina fördelar, 
men även sina problem. Det största problemet är att koda svaren på ett riktigt sätt. Svaren 
på öppna frågor kan vara svårtolkbara eller irrelevanta i förhållande till vad forskaren 
strävat efter att studera. Även kodningen av svaren kan vara besvärlig. Svaren på öppna 
frågorna skall dessutom betraktas som en funktion av inte bara respondentens kunskap 
och medvetenhet om den aktuella frågan utan också av dennes förmåga att uttrycka sig 
språkligt och i skrift, vilken kommunikativ stil respondenten har och andra faktorer. Ett 
annat problem kopplat till öppna frågor handlar om hur specificerade frågorna är. 
Specifika frågor förväntas dock ge mer valida svar än generella frågor (Giota, 2005, s. 
256f). Genom att låta studenterna svara på ett antal frågor med egna ord istället för fasta 
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svarsalternativ, kan man mäta kognitiva aspekter (studenternas uppfattningar och 
attityder) och kan på så sätt öka studiens validitet. En öppen fråga kan ge en mer 
djupgående bild av respondentens upplevelse, och det är även ett bra sätt att jämföra de 
svar som respondenten gett vid frågor med fasta svarsalternativ i den utsträckning detta är 
möjligt. 
 
Svaren på de öppna frågorna har inte kodats. De öppna frågorna presenteras i form av 
citat och som kvalitativa inslag i undersökningen, som därmed kan ge mer djup och 
subjektivitet till undersökningen. De citat som har valts ut är de som tillför 
undersökningen med intressanta och fylliga svar. Citaten har inte kortats ner, utan står 
alltid i sin fulla längd. 

3.5  Datainsamling och bortfall 
När enkäten var färdig testades den på klass S7A (som namnet antyder går S7A sin 
sjunde termin), som innehåller sexton personer exklusive mig själv, som en sorts 
pilotomgång. Denna testundersökning genomfördes för att jag skulle kunna få 
kommentarer på enkätens utformning och om frågorna var ”begripliga”, samt eventuella 
förslag på förändringar av frågorna. Ett fåtal små ändringar gjordes och enkäten kortades 
på begäran ner från fjorton till tolv sidor. 
 
Efter att förändringarna från testundersökningen hade införts i enkäten letade jag reda på 
läraren som närmast hade termin fems studenter, Anna Hollander, och frågade om jag 
fick dela ut mina enkäter under hennes lektioner. Hon hade alla tre klasser efter varandra 
under en och samma dag, hon samtyckte och lät mig komma in i pauserna på hennes 
lektioner. Undersökningen mottogs mestadels positivt, det vara bara några få studenter 
som visade missnöje över enkätens längd.  
 
På allmänna socionomlinjen, termin fem, går det sjuttionio studenter. Av dessa sjuttionio 
studenter, var sextio närvarande då enkäten delades ut. Frågan är varför nitton personer 
var borta. Var det en tillfällighet eller var det de som arbetar mest och därför är borta från 
de icke obligatoriska lektionerna? Detta förblir dessvärre obesvarat. 
 
Ingen fråga har lämnats obesvarad bortsett från de öppna frågorna, där de flesta valde att 
hoppa över sista frågan angående utformningen av enkäten. De flesta svarade däremot på 
de andra två öppna frågorna (93 %). 

3.6  Databearbetning och analys 
Bearbetningen av enkätsvaren gjordes i programmet SPSS (Statistical Package of Social 
Science). Där fick jag fram frekvenser för de olika svarsalternativen. Frekvenserna 
omvandlades sedan till diagram och tabeller i Microsoft Word för att få en mer 
överskådlig bild av resultaten. Det kognitiva perspektivet används sedan för att analysera 
de data som framkommit med hjälp av SPSS. 
 
Genom att genomföra signifikanstester (i denna undersökning med hjälp av chi-två test) 
kan man få en uppfattning om variationerna i materialet beror på slumpen eller inte. Det 
finns dock problem med signifikanstester, utfallet är delvis beroende på 
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undersökningsgruppens storlek vilket medför att det vid få observationer krävs stora 
skillnader för att skillnaden inte ska kunna förklaras som slumpmässiga variationer. Att 
det ibland inte finns några skillnader mellan grupper, kan dock vara ett relevant resultat i 
sig (Elofsson, 2005, s. 70). 
 
Denna undersökning innehåller som sagt endast sextio studenter, vilket ger mindre 
möjligheter att upptäcka (dvs. finna signifikanta) skillnader mellan grupper. Därför bör 
man även titta på skillnaden mellan grupperna oberoende av om de är signifikanta eller 
ej. Det kan ju trots allt vara en skillnad som upplevs som betydande (trots att det inte blir 
signifikant på 5 % nivå) (S. Elofsson, personlig kommunikation, 2005-11-30).  
 
Respondenterna delades för vissa frågor in i grupper; ej arbetande (19 st.), arbetande 1-9 
timmar (20 st.) och arbetande 10 timmar eller mer (21 st.), för att få jämnare antal 
studenter i grupperna. Bland de förvärvsarbetande studenterna finns det skillnader som 
gör det intressant att även dela upp dem. 
 
De kvalitativa data som finns i studien är enbart med som illustrativa exempel och har 
därför inte bearbetats.  

3.7  Validitet och reliabilitet 
Forskningsfrågan ska avgöra valet av metod. Genom att forskaren öppet redovisar sina 
val och det material som har använts under forskningsprocessen får läsaren möjlighet att 
rimligt pröva både validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Att validiteten och 
reliabiliteten är hög i en undersökning är av största vikt (Esaiasson et. al., 2004, s. 9f). 
 
Validitet handlar om studiens giltighet, hur väl man lyckats mäta det man avser att mäta 
(Ruth, 1991, s. 282f). Validiteten i frågorna påverkas av i vilken utsträckning 
respondenterna utan påverkan kan uttrycka sina upplevelser. En möjlig påverkan kan vara 
att de ger det svar de tror efterfrågas, eller att det svar som de vill ge inte finns med bland 
de förbestämda svarsalternativen (Esaiasson et. al. 2004, s. 61ff).  
 
Reliabilitetsbegreppet används för att få en bedömning av tillförlitligheten i mätningarna 
(Ruth, 1991, s. 281f). Reliabiliteten i en mätning kan påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga egenskaper hos själva mätinstrumentet, den omgivning som mätningen 
genomförs i och intervjupersonen. Vid attitydmätningar som den här undersökningen kan 
en oklar formulering göra att man kan få olika svar från personer trots att de i själva 
verket har samma attityder. Tillfälliga fenomen i miljön, till exempel buller, personer i 
omgivningen och så vidare kan verka störande. Tillfälliga egenskaper hos 
intervjupersonen (trötthet, irritation etc.) kan påverka deras svar. Allmänt sett innebär 
detta att bland annat tidpunkt, plats och situation kan inverka på reliabiliteten. 
Reliabilitetsmåttet anger i grunden stabiliteten i mätvärdena över mätningar, 
mätinstrument och bedömare (Esaiasson et. al. 2004, s. 67ff).  
 
Enkäterna har alla besvarats i samma miljö och situation, men vid olika tidpunkt. De tre 
klasserna hade vid undersökningstillfället lektion efter varandra under samma dag. De 
satt i samma klassrum med samma lärare och hade kommit lika långt i sin lektion när jag 
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delade ut min enkät. Reliabilitet kopplat till stabilitet i undersökningssituationen. 
Enkäterna har granskats av en klass studenter och har gåtts igenom av min handledare, 
för synpunkter. Så ofta som det har varit möjligt har frågor från andra rapporter och 
undersökningar använts. De frågor som är nya har fått så nyanserade svarsalternativ som 
möjligt och det finns ingen fråga med enbart svarsalternativ ja eller nej.  
 
En tanke skulle kunna vara att det finns även en risk med att be folk beskriva hur de har 
förvärvsarbetat, samt att de ska uppskatta i timmar hur mycket de har arbetat, folk 
kommer inte alltid ihåg, i efterhand konstruerar man lätt om sina tankar. Under tiden en 
student arbetar, kan det kännas som om han eller hon arbetar mycket och att det känns 
jättejobbigt, men om studenten ser tillbaka på hur det var att jobba förra året är det lätt 
hänt att det jobbiga har glömts bort och endast det positiva finns kvar.  

3.7.1 Triangulering 
Det finns olika former av triangulering för att öka säkerheten och trovärdigheten i 
datainsamling och analys. De trianguleringsmetoder som har använts i denna uppsats är 
metodtriangulering och undersökartriangulering. Metodtriangulering betyder att man 
använder sig av flera datainsamlingsmetoder, kvalitativa och kvantitativa. 
Undersökartriangulering används när olika forskare analyserar samma material och 
sedan jämför analyserna. En ensam undersökare kan som en variant på 
undersökartriangulering analysera sitt eget material vid olika tillfällen och jämföra 
resultaten (Larsson, 2005, s. 109).  
 
Cirka en månad efter att de data som kom från enkäterna först hade bearbetats, förde jag 
in svaren från enkäterna i SPSS ännu en gång. Men denna gång använde jag bara hälften 
av enkäterna, de första trettio, för att på sätt kunna jämföra resultaten och se om det fanns 
några siffror som skiljer sig från varandra. Det fanns inga skillnader. Jag har till viss del 
använt mig av metodtriangulering – dvs. använt mig av både kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingsmetoder, men inte på så sätt att det kan kallas en mixad metod. Som ovan 
nämns så är detta ett bra sätt att öka validiteten i en uppsats, att låta intervjupersonen med 
egna ord svara på en eller flera frågor, istället för enbart förkonstruerade frågor och svar.  

3.8  Generaliserbarhet och representativitet 
Att kunna generalisera innebär att från ett slumpmässigt urval dra riktiga slutsatser om 
den studerade populationen. När undersökaren försöker få ut det fulla värdet av en studie 
räcker det inte enbart att förstå data och dra förnuftiga och meningsfulla slutsatser. Data 
måste ses i ett bredare perspektiv där resultatet skapar en uppfattning om möjligheterna 
att generalisera resultaten bortom den studerade undersökningsgruppen (Olsson & 
Sörensen, 2004, s.152f).  
 
Att undersöka hela populationen av socionomstuderande under en C-uppsats får ses som 
omöjligt, det är både ett tidsmässigt stort och ekonomiskt krävande projekt. Jag har därför 
valt att undersöka en mindre, begränsad grupp. Det är svårt att säga om det går att dra 
några större generella slutsatser av resultaten, och om dessa går att generalisera eller är 
representativa. Det är alltid svårt att göra en entydig bild av människors upplevelser. 
Undersökningen kan därmed representera en del av utbildningen och kan i varje fall ge en 
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indikation av hur det kan se ut. Ett problem som begränsar möjligheten till generalisering 
är att alla elever inte var närvarande vid utdelningstillfället.  
 
Samtidigt finns det knappast skäl som talar för att de elever som studerats på något 
speciellt sätt skulle skilja sig från speciellt socionomstuderande i allmänhet. 

3.9  Etiska överväganden 
Inom forskning finns det vissa etiska regler för hur god forskning ska gå till. Reglerna är 
till för att skydda individen och informationen för att kunna motivera deltagande 
respondenter till medverkan. Genom att använda ett välformulerat och tydligt följebrev 
till undersökningen kan man ge respondenterna (om de är intresserade) möjligheten att få 
ta del av undersökningen genom att de kan höra av sig och be om forskningsresultaten 
(Esaiasson et. al. 2004, s. 442ff). Konfidentialitet, sekretess och anonymitet innebär att 
obehöriga inte har tillgång till materialet och deltagande personer inte ska kunna kännas 
igen. Det innebär också att personerna är avidentifierade så att ingen vet vilka enskilda 
personer som deltagit i undersökningen (Olsson & Sörensen, 2002, s. 54). 
 
Man skall naturligtvis inte ställa frågor eller presentera resultat som är etiskt kränkande 
för en grupp eller för enskilda individer. Den enskilda intervjupersonen skall förbli 
anonym vid presentationen av alla resultat även om jag som undersökare vet vem det är. 
Det är viktigt att man beskriver hur man går tillväga i det följebrev som man bifogar 
enkäten (Elofsson, 2005, s. 67f). 
 
Jag har i denna undersökning försökt att hålla mig till de etiska regler som finns. 
Enkäterna går inte att identifiera till respondenterna, det går inte för mig eller någon 
annan att veta vem som fyllt i vilken enkät. Jag har lämnat ut mitt namn och berättat 
vilken klass jag går i för att de som vill ska kunna kontakta mig, om de vill ställa frågor 
eller läsa uppsatsen när den är klar. Jag har även informerat om att allt deltagande är helt 
frivilligt. De frågor som jag har ställt bör inte kunna ses som etiskt kränkande av några 
deltagare eftersom de i huvudsak handlar om relativt objektiva ämnen som studier och 
förvärvsarbete, och inte berör speciellt känsliga frågor. 

3.10  Studiens avgränsningar 
Urvalet i undersökningen är begränsat till socionomstudenter som går termin fem vid 
allmänna linjen på Socialhögskolan, Stockholms Universitet. Urvalet är inte 
slumpmässigt, utan strategiskt.  
 
En avgränsning har varit att antalet individer är relativt begränsat. Tid och pengar har 
utgjort begränsningar. Enkäten innehåller tolv sidor och bara att kopiera upp det till åttio 
studenter är en stor kostnad. Då kan man bara föreställa sig vad enkäter till hela skolan 
skulle kunna kosta. Dessutom skulle själva utdelandet och insamlandet av enkäten till alla 
studenter ha blivit en mycket tidsödande och stor uppgift. Istället valdes en termin där 
studenterna har gått en stor del av utbildningen redan och har erfarenheter att dela med 
sig av. Respondenterna får även svara för hur/om de har arbetat föregående terminer. På 
så sätt får jag även en uppfattning om hur vanligt förvärvsarbete är under de andra 
terminerna och kan till en del kompensera för det begränsade urvalet.  
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4 Teoretiska perspektiv och begrepp 

4.1 Kognitiv teori som analysverktyg 
Med hjälp av den kognitiva teorin ska de svar som studenterna angett på enkäten 
analyseras. Med hjälp av denna teori ska vi se om studenternas kognitiva 
meningsstrukturer är olika, beroende på hur deras omgivning ser ut (se figur 1). Ser 
studenternas syn på studierna olika ut beroende på om de arbetar eller ej? Finns det även 
andra kognitiva skillnader som kan förklara olika svar? 

4.2 Kognitiv teori  
Det kognitiva perspektivets utgångspunkt är sambandet mellan våra tankar och 
verkligheten. En av de viktigaste företrädarna inom den kognitiva teorin var den 
schweiziske vetenskapsmannen Jean Piaget (1896-1981). Piaget fokuserade på 
tänkandets och kunskapens struktur och strukturalismen har påverkat hans teoribyggande. 
Piaget utformade en egen kunskapsteori, som han benämnde genetisk epistemologi. 
Piaget var på jakt efter kunskapens ursprung. Den genetiska epistemologin intresserar sig 
för den psykologiska utvecklingen av begrepp och tankeoperationer. Genetisk står här för 
psykologiskt ursprung. Epistemologi betyder kunskapsteori, den tradition inom filosofin 
som undersöker kunskapens ursprung, struktur, metoder och giltighet. Kunskap bildas 
enligt Piaget inte i människans inre och inte heller i den yttre världen, utan i ett samspel 
mellan dessa. Det är när människan handskas med omgivningen, som hon lär om och av 
den. Individen måste ställa sig i ett aktivt förhållande till omvärlden och förändra den för 
att nå kunskap. Det kognitiva perspektivet ser människan som ett subjekt, som en 
handlande och aktiv varelse. Det försöker snarare förstå än förklara individens tänkande 
(Berg Wikander, et. al., 2005, s. 22ff).  

4.2.1 Kellys teori om personliga konstruktioner 
Kellys synsätt möjliggör både en generell kartläggning av människors upplevelsevärld 
och en individuell beskrivning av denna.  
  
Det centrala begreppet i Kellys teori är personliga konstruktioner. Konstruktioner är 
bipolära dimensioner som står för de diskriminationer vi gör i våra upplevelser av 
världen. En konstruktion har ett fokus och ett tillämpningsområde. De flesta är inte 
medvetna om vilka konstruktioner de använder för att skapa mening i sina upplevelser. 
Dessa konstruktioner är speciella för en viss person; det finns ingen som kan säga vilka 
konstruktioner man själv borde ha. Konstruktionerna fungerar inte oberoende om 
varandra, utan de är organiserade och sammankopplade. Vissa konstruktioner är mer 
centrala än andra. Ju mer central en konstruktion är, desto viktigare eller mer central är 
den för en persons sätt att fungera. Om centrala konstruktioner riskerar att bli 
ogiltigförklarade, kommer detta att väcka starka emotionella reaktioner. Om man till 
exempel uppfattar sig vara en person som har den centrala egenskapen att vara tolerant 
och någon anklagar en för att vara intolerant, kommer man att uppleva detta som en 
attack på ens identitet och därigenom desperat försöka försvara sig. Kelly menar att vi 
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utvecklar konstruktioner genom aktiv utforskning, ifrågasättande och ”testning” av 
verkligheten (Stevens, 1998, s. 178ff). 
 
Individen försöker skapa förståelse för, och mening i, det sammanhang den befinner sig i, 
för att kunna kontrollera sin tillvaro. Denna förståelse byggs upp av individens tidigare 
kunskap och tankar, och blir på så sätt en förförståelse av situationer i den sociala värld 
individen lever i. Att ha en känsla av kontroll är viktigt för individen för att denne ska 
kunna fungera på ett psykologiskt funktionellt sätt. Individen behöver kunna kontrollera, 
förutsäga och förstå tillvaron för att kunna uppleva meningsfullhet (Lalljee, 1998, s. 
100ff).  

4.2.2 Perspektivets betydelse för socialt arbete 
För att förstå vuxna människors problem ger perspektivet väsentliga bidrag. Hur 
människan tänker kring sina omständigheter, kring det sociala, den vård hon får inom 
t.ex. sjukvården, olika former av behandlingsinstitutioner styr på ett avgörande sätt 
hennes förhållningssätt. Detta gäller vare sig man är personal eller hjälpsökande. För den 
som arbetar inom den sociala sektorn är det viktigt att iaktta och klargöra sitt tänkande 
kring det egna arbetet, olika insatser och vårdformer. Det kognitiva perspektivet visar på 
betydelsen av att tänka sig in i den vårdades/hjälpsökandes situation (Berg Wikander et. 
al., 2005, s. 35).  
 
Kognitiv terapi innebär att beteendet under inlärningen påverkas av perception eller 
tolkning av omgivningen. Uppenbart olämpligt beteende måste därför vara följden av 
felaktiga eller förvrängda uppfattningar och tolkningar. I terapin försöker man rätta till 
dessa missförstånd så att beteendet kan utgöra en lämplig reaktion på omgivningen 
(Payne, 2002, s. 165). 

4.2.3 Kognitiva meningsstrukturer 
När en individs kunskap om sig själv och om sina relationer till omgivningen (såväl i 
nuet som i det förflutna) växer till och således förändras innebär det också att denne 
individs kognitiva meningsstrukturer utvecklas och förändras. Central i Piagets 
utvecklingsmodell är betoningen av en kontinuerlig aktiv adaptionsprocess innefattande 
de två kognitiva mekanismerna assimilation och ackommodation (Perris, 1989, s. 2113).  
 

 
Figur 1: Kunskapstillväxt enligt Piaget.     (Perris, 1989, s. 2113).
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Figuren ovan visar hur människan tar emot (assimilerar) data in i den existerande 
omgivningen (verkligheten som den ser ut för människan). Människor finns och fungerar 
i både en social och psykisk värld – dess verklighet. För att kunna fungera i det dagliga 
livet har vi olika kognitiva meningsstrukturer eller scheman för att hantera problem, 
stressfaktorer etc. För att kunna förändras och bli bättre lär vi oss av hur vi får svar på 
våra handlingar. Om det vi gör inte fungerar, måste vi ändra oss – adaption. Vi ändrar 
våra tankekonstruktioner genom ackommodation. Assimilering tros vara relativt 
automatisk, vi tar in information hela tiden utan att behöva tänka på det, när vi däremot 
ackommoderar våra tankekonstruktioner för att vi har lärt oss någonting nytt, kräver det 
att vi anstränger oss och tänker till. Vi har på så sätt skapat en ”feedback loop”. Vi 
assimilerar ständigt den information vi ser och ackommoderar den tidvis för att rätta till 
det vi inte visste (Berzonsky, 1988, s. 246).  
 
Det kognitiva perspektivet syftar således till att förstå individens tankevärld och 
föreställningar. Utifrån det kognitiva perspektivet kan vi se hur grundantaganden ligger 
till grund för de livsregler som individen skapar. Dessa grundantaganden eller 
självscheman skapas kontinuerligt under uppväxten och syftar till att göra världen mer 
begriplig. Självschemat är ett resultat av tidigare erfarenheter (Perris, 1989, s. 2113ff). 

5 Resultatredovisning 
För att kunna se hur vanligt det är med förvärvsarbetande studenter på 
socionomprogrammet har enkäten till stor del fokuserat sig på frågor som rör 
förvärvsarbete, för att på så sätt kunna kartlägga denna fråga. Enkäten och uppsatsen 
hanterar även hur studenterna ser på sina studier i flera olika utvalda 
situationer/dimensioner. För att undersöka hur studenterna ser på sina studier och sitt 
arbete har de fått svara på ett antal frågor angående meningsfullhet. Meningsfullheten 
visar hur studenterna ser på sina studier och eventuellt förvärvsarbete, utifrån olika 
utgångspunkter. För att se vilka studenter det är som förvärvsarbetar respektive inte 
förvärvsarbetar, har ett antal bakgrundsvariabler tagits med. De tre teman som kommer 
att belysas i resultatredovisningen är som nämnts i inledningen: förvärvsarbete, studier 
och meningsfullhet. Bakgrundsvariabler kommer även att finnas med för att fördjupa 
resultaten.  
 
Data kommer i huvudsak att redovisas med hjälp av beskrivande statistik i kombination 
av chi-två test (χ ²) analys. Analysen och tolkningen av resultaten kommer också att göras 
med hjälp av resultat från tidigare undersökningar och det kognitiva perspektivet.  
 
Denna del är upplagd så att resultaten från undersökningen presenteras först. I anslutning 
till dessa resultat kommer även resultat från tidigare forskning att presenteras. Resultaten 
från undersökningen kommer att presenteras utifrån de tre temana. Slutligen kommer 
vissa delar av resultatet, som främst rör studenternas uppfattningar och attityder, att 
analyseras med hjälp av det kognitiva perspektivet.  

5.1  Undersökningsgruppens sammansättning 
Av de sjuttionio studenter som går allmänna linjen termin fem, var 60 stycken närvarande 
vid insamlingstillfället och svarade på denna enkät. Detta betyder att 76 % av studenterna 
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i undersökningsgruppen har svarat på enkäten. Av dessa 60 respondenter är 56 kvinnor 
och följaktligen fyra män. Studenterna är födda mellan 1957 och 1984, med en 
medelålder på 25 år. När studenterna delas in i åldersgrupper så kommer grupperingarna 
att se ut så här: 21-22 år, 23-24 år, 25-29 år, 30 år eller äldre. Valet av just dessa 
grupperingar har att göra med att tidigare forskning har delat in sina åldersgrupper på 
detta vis, och på så sätt blir det lättare att göra eventuella åldersjämförelser. En annan 
fördel är att gruppernas storlekar blir relativt lika. 

5.2 Förvärvsarbete 
Studenterna fick ange om de förvärvsarbetar samtidigt som de studerar under den 
pågående terminen. Sammanlagt uppgav 68 % att de förvärvsarbetar samtidigt som de 
studerar. Dessa resultat kan jämföras med den landsomfattande undersökning som 
gjordes av Högskoleverket 1996, där samma fråga ställdes. Ungefär en tredjedel (36 %) 
av studenterna angav då att de hade någon form av förvärvsarbete vid sidan av studierna. 
Om man enbart räknar med de studenter som studerar på heltid (20 poäng), så var det 
endast 26 % som förvärvsarbetade vid sidan av studierna (HSV, 2003a, s. 8). Av de 
studenter som svarade på min enkät, angav alla att de studerar på heltid, dvs. 20 poäng 
per termin. Elofssons rapport (1998, s. 53ff) visade att mer än 60 % av alla studenter vid 
Socialhögskolan arbetar vid sidan av studierna. Under termin fem och sju är det nästan 
två tredjedelar av studenterna som arbetar vid sidan av studierna. Men så ser det inte ut 
under alla terminer. Under t.ex. termin 6 (praktiktermin) är det betydligt färre som 
förvärvsarbetar, endast 38 %.  
 
Sextioen procent av studenterna angav att deras arbete helt eller delvis har med deras 
studier att göra. I högskoleverkets rapport från 1996 angav 43 % av alla studenter att 
deras arbete hade med deras studier att göra (HSV, 2003a, s. 147).  

5.2.1 Hur många timmar förvärvsarbetar studenterna i genomsnitt en 
normalvecka? 

I genomsnitt arbetar de arbetande socionomstudenterna 9,4 timmar per vecka. Ingen 
angav att de arbetar mer än 20 timmar per vecka. Motsvarande genomsnittlig tid för 
förvärvsarbete bland heltidsstudenter i hela Sverige var 2,8 timmar per vecka. De flesta 
av dessa studenter arbetade bara ett fåtal timmar per vecka, men det fanns också de som 
arbetade heltid. Två procent av Sveriges alla studenter arbetade 40 timmar eller mer i 
veckan. Fyra procent arbetade minst halvtid, dvs. 20 timmar eller mer per vecka (HSV, 
2003a, s. 57). Bland de heltidsstuderande varierade antalet timmar som i genomsnitt 
användes för förvärvsarbete mellan olika utbildningar från ungefär 1,5 timmar (för 
teknikutbildningarna) till nära 4 timmar per vecka (för humanister och samhällsvetare) 
(HSV, 2003a, s. 67). 
 
Elofsson (1998, s. 53) redovisar i sin rapport om studenter vid Socialhögskolan den 
genomsnittliga arbetstiden under olika terminer. 
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Figur 2: Genomsnittlig tid för arbete under olika terminer, Elofssons undersökning 1998. 

I Elofssons (1998, s. 53) rapport av studenterna vid Socialhögskolan var den 
genomsnittliga arbetstiden ca. 7 timmar per vecka, och där räknas studenter från alla 
terminer med i genomsnittstiden. Detta stämmer dock väl överens med vad studenterna 
under termin fem svarade på Elofssons enkät, också ca. 7 timmar. 

5.2.2 Kravnivå 
För att kunna se vad studenterna anser om svårighetsgraden på studierna fick de svara på 
en fråga om hur de anser att kravnivån på studierna ser ut. Genomsnittligen ansåg 
studenterna att kravnivån på studierna var lagom. Mellan grupperna arbetar ej, arbetar 1-9 
timmar och arbetar mer än 10 timmar var det heller ingen skillnad, de tyckte att 
kravnivån var lagom. Ser man däremot på hur studenterna som arbetar ser på kravnivån 
ser det lite annorlunda ut beroende på hur mycket de förvärvsarbetar. 
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Figur 3: Genomsnittligt antal timmar de arbetande studenterna arbetar per vecka, i relation till 
hur de upplever kravnivån på studierna. 

Ju högre kravnivå studenterna anser att det är på studierna, desto färre timmar arbetar de 
per vecka. Och ju lägre kravnivå de anser att det är på studierna, desto fler timmar arbetar 
de per vecka. Svarsalternativet ’mycket hög kravnivå’ har räknats med i ’ganska hög 
kravnivå’ eftersom det endast var en person som angett ’mycket hög kravnivå’ som sitt 
svar på enkäten. 

5.2.3 Arbetslivserfarenhet 
I inledningen pekade jag på att det bland de socionomstuderande fanns många äldre 
studenter, som redan förvärvsarbetat före studierna. Frågan är om just dessa äldre 
studenter arbetar mer, om ser man till genomsnittligt antal arbetstimmar. 
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De studenter som har arbetslivserfarenhet från innan de började på Socialhögskolan är de 
som arbetar flest timmar per vecka (ca. 10 timmar per vecka), medan de som har mindre 
än ett års arbetslivserfarenhet arbetar ca. 8 timmar per vecka. I denna undersökning hade 
55 % arbetat minst ett år sammanhängande innan studierna. Detta kan jämföras med att 
ungefär hälften av alla studenter hösten 1996 tidigare hade förvärvsarbetat minst ett år 
sammanhängande (HSV, 2003a, s. 31).  

5.2.4 Hur kan förvärvsarbete kombineras med studier? 
Hur nöjd är studenterna med den tid de lägger ned på studier i relation till hur mycket 
man förvärvsarbetar? Resultaten visar samma sak här som det gjorde på kravnivån, 
generellt sett är alla studenter överens: de har svarat att ’ja, oftast’ lägger de ner 
tillräckligt med tid på studierna. Det finns heller ingen skillnad mellan de studenter som 
arbetar och de som inte arbetar, de svarar också båda ’ja, oftast’. Ser man däremot bara 
till svaren bland de studenter som arbetar, ser man att uppdelningen av svaren ser olika ut 
beroende på hur mycket studenten arbetar.  
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Figur 4: Antal timmar som de förvärvsarbetande studenterna genomsnittligen lägger ner på 
arbete, fördelat på om de anser att de lägger ner tillräckligt med tid på studierna. 

De arbetande studenter som anser att de alltid lägger ner tillräckligt med tid på studierna 
är också de som arbetar minst. De som anser att de alltid lägger ner tillräckligt med tid på 
studierna, arbetar ca. två och en halv timme under snittet för studenterna på 
Socialhögskolan (9,4 timmar/vecka). 

5.2.5 Inom vilka områden arbetar studenterna? 
Ca. en tredjedel av de arbetande studenterna arbetar inom socialt arbete, en dryg fjärdedel 
inom handel och en dryg femtedel inom vården. Resterande angav att de arbetar inom ett 
annat område än de ovan angivna. Som annat angavs t.ex. jurist, forskningsassistent, 
lagerarbete samt teater och kultur. 
 
Av alla studenter i Sverige svarade två av fem (42 %) att deras arbete låg i linje med 
studierna, även om det inte behövde ingå i dem (HSV, 2003a, s. 147). I denna enkät har 
på en parallellfråga 61 % av studenterna (”Arbetar du inom ett område med koppling till 
socialt arbete?”), angett att deras arbete har, eller till viss del har, med deras studier att 
göra.  
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5.2.6 Går det att kombinera förvärvsarbete med studier? 
Samtliga studenter fick svara på om de anser att det går att kombinera studier vid 
Socialhögskolan med förvärvsarbete, samt ange hur många timmars förvärvsarbete per 
vecka som är möjliga utan att studierna påverkas negativt. 
 
Tabell 1: Är det är möjligt att kombinera studierna med förvärvsarbete, samt hur många timmar 
de anser möjliga utan att studierna påverkas negativt. Uppdelat över om studenterna arbetar 
eller ej. 

 Arbetar Arbetar ej 
Ja, utan svårigheter 22 % 17 % 
Ja, med vissa svårigheter 78 % 39 % 
Nej 0 % 44 % 
Antal timmar (medel) 12-13 6-7 
 
Resultaten visar att bland de arbetande studenterna fanns det ingen som ansåg att det inte 
gick att kombinera förvärvsarbete med studier. Däremot ansåg drygt två femtedelar av de 
ej arbetande studenterna att det inte går att kombinera.  
 
De arbetande studenterna tyckte att ca. 12-13 timmars förvärvsarbete per vecka var 
möjliga, medan de som inte arbetar tyckte att 6-7 timmar var mer lämpligt. Bland de 
arbetande studenterna ansåg 27 % att det är möjligt att arbeta så mycket som 16-30 
timmar per vecka utan att det påverkar studierna negativt.  
 
I enkäten får studenterna svara på om de anser att de tycker att det är svårt att grupparbeta 
med studenter som förvärvsarbetar samtidigt som de studerar. 36 % av de studenter som 
inte arbetar tyckte att det var ganska eller mycket svårt, mot 22 % för de arbetande 
studenterna. 

5.2.7 Vilken betydelse har olika bakgrundsfaktorer för om man 
förvärvsarbetar och hur mycket 

Här kan man se olika bakgrundsfaktorer i relation till om studenten arbetar eller ej. Olika 
bakgrundsfaktorer är viktiga eftersom de kan vara avgörande för hur mycket tid och 
möjlighet studenten kan ha till att förvärvsarbeta i kombination till studierna.  
 
Tabell 2: Jämförelse mellan de som förvärvsarbetar respektive ej förvärvsarbetar med avseende 
på olika bakgrundsfaktorer.  

Bakgrundsfaktorer Arbetar ej Arbetar 1-9 tim Arbetar mer än 10 tim 
Studenter (antal) 19 20 21 
Medelålder 29 år 25 år 31 år 
Ogift (antal) 15 20 17 
Gift (antal) 4 0 4 
Barn (%) 42 % 10 % 33 % 
Tidigare högskolepoäng 
(medel) 

21 19 38 
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I tabellen ser vi att det är de studenter som arbetar mellan 1-9 tim/vecka som oftast är 
ogifta och inte har barn, de har en relativt låg medelålder och har inte hunnit studera så 
mycket än. De som inte arbetar och de som arbetar mer än 10 tim/vecka är rätt lika 
bakgrundmässigt sätt. De som arbetar mycket har dock mer högskolevana. Viktigt är 
även att ju äldre studenten är, desto fler högskolepoäng har den sedan tidigare. 

5.2.8 Finansiering av studierna 
Studenterna fick i enkäten ange hur de finansierar sina studier denna termin. Det var 
möjligt att på frågan ange fler än ett alternativ, eftersom studenterna oftast inte bara har 
en ensam inkomstkälla. Alternativen ”stipendier” och ”annat” redovisas inte eftersom en 
så liten andel har angett det som svar. 
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Figur 5: Hur studierna finansieras (i %), redovisat per hur mycket studenten jobbar. 

Ju mer studenten arbetar, desto mindre förlitar han/hon sig på studiemedel som en 
försörjningskälla. Men även om stapeln över studiemedel går ner beroende på hur mycket 
studenten arbetar, så är den i alla fall hög hos alla studenter, från 100 % hos dem som inte 
arbetar, till 81 % hos de studenter som arbetar mer än 10 timmar per vecka. De som inte 
arbetar förlitar sig förutom studiemedel också till stor del på stöd från familj och släkt, 
samt sparade medel. De studenter som arbetar mer än 10 timmar har främst sig själv som 
inkomstkälla, genom förvärvsarbete och studiemedel, medan de andra grupperna förlitar 
sig lite mer på stöd från utomstående.  
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Figur 6: Jämförelse mellan hur studenterna vid Socialhögskolan (2005) och alla studenter (1996) 
finansierar sina studier. (Samtliga studenter källa: HSV, 2003a, s. 69ff). 
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Den viktigaste finansieringskällan för dagens studenter är de statliga studiemedlen. Enligt 
högskoleverkets rapport tog cirka 80 % av studenterna hösten 1996 studiemedel. 
Nittiofem procent av de studenter som läste på heltid hade studiemedel. Ungefär var 
femte använde sparade medel som en av flera källor för att klara av studierna. Ju äldre 
man är desto mindre vanligt är det att man har studiemedel. I de yngsta åldrarna hade 
nästan alla studiemedel. Av de studenter som inte hade studiemedel arbetade nästan tre 
av fem på heltid. Bland dem som hade studiemedel arbetade bara en av fyra (HSV, 
2003a, s. 69ff). Generellt sett tar studenten på Socialhögskolan mer studiemedel och 
förvärvsarbetar mer än genomsnittsstudenten i Sverige. Men när det gäller de som läser 
på heltid, så tar studenterna i Sverige mer studiemedel, 95 % mot 92 %. Att data som 
kommer från denna undersökning jämförs med data från 1996 beror på att det var då som 
den senaste undersökning av alla studenter i Sverige gjordes. 

5.3 Inverkan på studierna 

5.3.1 Hur mycket tid lägger studenterna ned på studierna? 
Hur mycket tid studenten lägger ner på studier varierar. Ser man till vad studenterna 
anser om kravnivån, lägger de ner olika antal timmar på studierna.  
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Figur 7: Genomsnittligt antal timmar som studenten lägger ner på studier, i relation till hur de 
upplever kravnivån på studierna. 
 
Det finns ett tydligt samband mellan hur man upplever kravnivån och hur många timmar 
man lägger ned på studierna. Ju högre kravnivå studenterna tycker att det är på studierna, 
desto fler timmar lägger de ner, på samma sätt som att de som tyckte att kravnivån var 
hög förvärvsarbetade färre timmar. Svarsalternativet ’mycket hög kravnivå’ har räknats 
med i ’ganska hög kravnivå’ eftersom det endast var en person som angett ’mycket hög 
kravnivå’ som sitt svar på enkäten. 
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Figur 8: Antal timmar som studenterna genomsnittligen lägger ner på studier, i relation till om 
man upplever att man lägger ner tillräckligt med tid på studierna eller ej. 

Det finns även ett samband mellan hur nöjd man är med den tid man lägger ned på 
studierna och hur många timmar man lägger ned på studierna. De som uppger att de alltid 
är nöjda lägger i genomsnitt ner mer tid på studierna än övriga. De som inte är nöjda 
lägger i genomsnitt ner något mindre än de som säger att de oftast är nöjda.  
 
De som lägger ner mest tid på studierna, är också de som tycker att de lägger ner 
tillräckligt med tid på studierna. De studenter som inte tycker att de lägger ner tillräckligt 
med tid på studierna är också de som inte har lagt ner lika mycket tid på studierna som de 
andra. De yngre studenterna har flest andel som tycker att de inte lägger ner tillräckligt 
med tid på studierna. De äldsta studenterna är de som mest tycker att de lägger ner 
tillräckligt med tid på studierna. Överlag tycker över två tredjedelar av studenterna att de 
lägger ner tillräckligt med tid på studierna. 
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Figur 9: Genomsnittlig tid för studier, tid för förvärvsarbete, samt sammanlagd tid för studier 
och förvärvsarbete i relation till ålder. 

Studenterna på Socialhögskolan ägnar sig i genomsnitt åt studierna 26 timmar per vecka. 
Samtidigt spenderar en stor del av studenterna (de som förvärvsarbetar) i genomsnitt 9,4 
timmar per vecka på arbete. Det är de som är 21-22 år och de som över 30 år som arbetar 
flest timmar per vecka. (för studier, p < 0,05). Samtidigt som de äldsta studenterna lägger 
ner mest tid på arbete, lägger de också ner mest tid på studier, detsamma kan inte sägas 
för de yngsta studenterna, som lägger ner minst tid på studierna.  
 
För heltidsstudenter i Sverige uppgick den sammanlagda tid som man ägnade åt studierna 
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inklusive praktik i genomsnitt till 36 timmar per vecka. Samtidigt använde ca. en 
fjärdedel 20 timmar eller mindre åt studierna. Men variationerna var stora: Något mer än 
en tredjedel ägnade studierna mer än 40 timmar per vecka. Knappt 60 procent ägnade 
mer än 30 timmar per vecka åt studierna. I genomsnitt av alla studenter använde 
heltidsstudenter 2,8 timmar per vecka till förvärvsarbete. Ju äldre studenter desto större 
var andelen förvärvsarbetande. (HSV, 2003a, s. 67).  
 
En fråga som ofta diskuteras är hur förvärvsarbete inverkar på hur mycket tid man lägger 
ner på studier. För att studera detta kan man titta på hur många timmar studenterna lägger 
ned på studierna beroende på hur mycket de förvärvsarbetar. 
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Figur 10: Ungefärlig tid studenten ägnar åt skolarbete en genomsnittsvecka. Medelvärde i 
relation till hur mycket man förvärvsarbetar. 

Det genomsnittliga värdet för alla studenter på termin fem var 26 timmar och för alla 
studenter i Sverige - 36 timmar. I figur 10 ser vi hur de som inte arbetar har lagt ner 
mindre tid på studierna än de som förvärvsarbetar. De lägger ner knappt 23 timmar per 
vecka på studierna. De som arbetar ligger över snittet på termin fem, men ändå flera 
timmar under snittet i Sverige. Ungefärlig tid som Socialhögskolans arbetande studenter 
lägger ner på studier en genomsnittsvecka är 28 timmar. Samtidigt är termin fem den 
termin som fick högst antal studietimmar i Elofssons rapport (1998, s. 56). Där var den 
genomsnittliga tiden som studenterna la ner på studierna ca. 32 timmar per vecka. 

5.3.2 Närvaro 
I enkäten får studenterna uppskatta hur mycket de genomsnittligen har varit närvarande 
vid undervisningen under tidigare terminer, samt denna termin.  
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Figur 11: Hur stor del av undervisningstiden har man varit närvarande under tidigare terminer i 
relation till hur mycket man förvärvsarbetar under nuvarande termin. 
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Ingen student har varit närvarande mindre än 50 procent av undervisningen. Nio av tio 
svarade att de varit närvarande 80 % eller mer. Bland de som ej förvärvsarbetar var en 
femtedel (21 %)  närvarande mindre än 80 %, medan endast ett fåtal av de som arbetar 
mer än 10 tim/vecka uppgav att de hade så låg närvaro. Resultaten pekar mot att ju mer 
studenten arbetar, desto mer har han/hon varit närvarande, och de som inte arbetar har 
alltså lägre närvaro. 
 
Resultatet blir dock annorlunda om man ser till närvaro under nuvarande termin. 
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Figur 12: Närvaro denna termin. 

Denna termin har resultaten ändrats. Den lägsta närvaron finns nu hos de som arbetar mer 
än 10 timmar. Ungefär en fjärdedel (24 %) av dessa har varit närvarande vid mindre än 
80 % av undervisningen. Högst närvaro har de som arbetar 1-9 tim/vecka. De som 
förvärvsarbetar mycket har istället lägre närvaro. Men de som inte arbetar har istället en 
del som har varit närvarande mindre än 50 %. 

5.3.3 Icke godkända studier 
En annan viktig aspekt att titta på för att se om studenterna sköter sina studier, är om de 
har fått icke godkänt på uppgifter/tentamen under sin studietid. 
 
Tabell 3: Antal studenter som fått icke godkänt på en uppgift/tentamen under sin studietid vid 
Socialhögskolan, i relation till hur mycket man förvärvsarbetar. 

Antal icke godkänt 
på uppgift/tentamen 

Arbetar ej Arbetar 1-9 tim Arbetar mer än 
10 tim 

Totalt 

Aldrig  15  79% 13  65% 17  81% 45  75% 
1-3 ggr 4    21% 7    35% 4    19% 15  25% 
Antal 19 20 21 60 
 
Sammanlagt uppger en fjärdedel att man vid minst ett tillfälle fått icke godkänt. Detta är 
något vanligare bland de som arbetar mellan 1-9 timmar per vecka. Om vi tittar på 
samma siffror men fördelat efter ålder ser det annorlunda ut. 
 
Det är vanligare att de yngre studenterna fått icke godkänt. Genomgående tyder det vara 
mer ovanligt med icke godkänt bland äldre elever. Från 30 års ålder och uppåt är det 
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endast en person av nitton som fått icke godkänt, att jämföras med den yngsta 
åldersgruppen, där motsvarande siffra är sju av elva (p < 0,01). 

5.3.4 Hur meningsfulla upplevs studierna? 
För att få en uppfattning av hur engagerade och involverade studenterna är i studierna, så 
har de fått svara på hur meningsfulla de tycker att studierna är, och även hur meningsfull 
praktik upplevs vara. Här ser man först hur meningsfullheten fördelas i relation till hur 
mycket studenten förvärvsarbetar.  
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Figur 13: Hur meningsfulla är studierna? Andel (%) i relation till förvärvsarbete. 

Något mer än hälften anger att de upplever studierna som mycket meningsfulla, endast ett 
fåtal att de inte är så meningsfulla. Det skiljer inte så mycket mellan grupperna när det 
gäller de som tycker att studierna är mycket meningsfulla, men resultaten pekar inte mot 
att de som förvärvsarbetar tycker att studierna är mindre meningsfulla utan tvärtom. Ju 
mer studenterna arbetar, desto mer meningsfulla tycker de att studierna är. 
 
Ser man sedan till hur meningsfulla studenterna tycker att studierna är i relation till inom 
vilket sektor de arbetande studenterna arbetar inom, ser det istället ut så här:  
(Här får man tänka på att grupperna är små). 
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Figur 14: Hur meningsfulla är studierna (i procent) i förhållande till vilken sektor studenterna 
arbetar inom. 

De som arbetar inom handel är de som har angett att studierna är mest meningsfulla. 
Bland dem som inte arbetar och dem som arbetar inom vård finns det de som tycker att 
studierna inte är så meningsfulla, medan de som arbetar inom socialt arbete och ”annat” 
har en relativt hög procent på ”ganska meningsfulla”. De som arbetar inom socialt arbete 
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har lägst andel som tycker att studierna är mycket meningsfulla, men det är ingen inom 
denna grupp som tycker att studierna inte är så meningsfulla. Andelen som ansåg att 
studierna inte var så meningsfulla redovisas inte eftersom det var en så liten andel att det 
inte kan anses som givande i denna dimension.  
 
Studenterna fick även svara på hur meningsfullt de anser det vara med praktik som 
utbildningsområde.  
 
Tabell 4: Hur meningsfullt är praktik? Andel (%) i relation till vilken sektor studenten arbetar 
inom. 

Praktik Socialt 
arbete 

Handel Vård Annat Arbetar ej 

Mycket 
meningsfullt 

93 % 91 % 89 % 57 % 89 % 

Ganska 
meningsfullt 

7 % 9 % 11 % 43 % 11 % 

 
I denna tabell ser vi att studenterna till stor del tycker att praktik är ett mycket 
meningsfullt inslag i studierna. De som jobbar med ”annat” har lite lägre andel som anser 
att praktik är mycket meningsfullt. Men ingen av grupperna tyckte att praktik inte var 
meningsfullt. Detta kan jämföras med figuren ovan (se figur 14), där studierna inte alls 
fick samma höga poäng som praktik får. 
 
I nästa figur kan man se hur meningsfullheten av studierna spelar in på hur mycket tid 
studenten lägger ner på studier respektive förvärvsarbete. 
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Figur 15: Antal timmar studenterna genomsnittligen lägger ner på studier respektive arbete, 
utifrån hur meningsfulla de anser att studierna är. 

Ju mer meningsfulla studenterna tycker att studierna är, desto fler timmar lägger de ned 
på sina studier, men även på sitt arbete. Omvänt skulle man kunna se det som att ju fler 
timmar studenterna lägger ned på studier och arbete, desto mer meningsfulla tycker de att 
studierna är.  
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5.4 Inverkan på livet i övrigt 

5.4.1 Har studenterna tillräckligt med tid för alla delar i sina liv? 
Studenterna fick ange om de ansåg att de hade tillräckligt med tid för övriga delar i sitt 
liv. Svarsalternativen var: 1 – Stämmer väl, 2 – Stämmer ganska väl, 3 – Stämmer 
knappast, 4 – Stämmer inte alls. 
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Familj/Sambo
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Fritidsintressen
Mig själv
Studier

  
Figur 16: Om studenterna har tid för dessa olika delar av sina liv.  

Alla tre grupper tycker att de hinner med studierna ganska väl. De tre grupperna anger 
studier som en av delarna i deras liv som de har tillräckligt med tid för. Studierna tycks 
prioriteras framför andra delar. De områden i sina liv som de anser sig ha minst tid över 
för är framför allt de områden som rör studentens eget välbefinnande. Familjen har dock 
de flesta oftast tillräckligt med tid för. De flesta studenter anser att det de har minst tid 
över för är först och främst sig själva, följt av fritidsintressen och vänner. Något 
förvånande är att de som inte arbetar har svarat i högre utsträckning att de inte hinner 
med flera grupper i deras liv, än de studenter som arbetar.  

5.4.2 Stress 
Stress är en viktig faktor för att se hur studenten påverkas i sitt liv av olika utomstående 
faktorer, såsom studierna, förvärvsarbete eller familjen. Ingen student angav att de sällan 
eller aldrig är stressade. 
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Figur 17: Hur ofta känner du dig stressad? Andel (%) i relation till hur mycket man 
förvärvsarbetar. 
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De studenter som inte förvärvsarbetar känner sig i större utsträckning stressade än de som 
arbetar. 40 % av dem som inte arbetar känner sig alltid stressade, jämfört med 10 % resp. 
29 % för grupperna som arbetar. Grupperna som arbetar låg dock högre när det gällde 
alternativen ”ofta”. 
 
I nästa tabell kan man se hur svaren om hur ofta studenten är stressad är fördelad i 
relation till om studenten är ogift eller gift.  
 
Tabell 5: Hur ofta känner du dig stressad, i relation till om man är ogift eller gift. 
 
Hur ofta känner du dig 
stressad? 

Ogift Gift 

Alltid 20 % 63 % 
Ofta 53 % 25 % 
Ibland 27 % 12 % 
 
Ser man på hur stressen är fördelad när det gäller om studenten är gift eller ej finns det 
större skillnader (p < 0,05). De gifta studenterna uppger i mycket högre grad att de alltid 
är stressade. Av de ogifta studenterna var dock två femtedelar sammanboende med 
pojkvän/flickvän (p < 0,05). Familjesituationen tycks alltså ha betydligt större betydelse 
när det gäller hur ofta studenten är stressad. Intressant att se är även att samtliga gifta 
studenterna har barn, men endast 18 % av de ogifta har barn.  
 
Studenterna fick även svara på vad det är som de blir stressade av. Fler än ett svar var 
möjligt. Ingen student har angett att de inte blir stressade.  
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Figur 18: Vad blir du stressad av? Andel (%) som uppger att de blir stressade av olika faktorer i 
relation till förvärvsarbete.  

Studierna är en stressfaktor för alla de tre grupperna, lite mer för grupperna som arbetar. I 
de två arbetande grupperna uppgav ca. 60 % av studenterna att de var stressade över just 
förvärvsarbetet. De som inte arbetar och de som arbetar mer än 10 timmar var även i stor 
utsträckning stressade över familjen (ca. 50 %). I gruppen som arbetar mellan 1-9 timmar 
fanns ingen gift student; detta skulle kunna vara en anledning till att de inte är stressade i 
samma utsträckning över familjen som de andra studenterna. På alternativet ”annat” har 
studenterna bl.a. angett pengar (dålig ekonomi), relationsproblem (privatlivet) samt stress 
över att hinna med sitt sociala umgänge.  
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5.5 Att kombinera arbete och studier – svar på öppna frågor 
De öppna frågorna var formulerade på följande sätt: Kan Du med egna ord beskriva Dina 
egna erfarenheter kring de fördelar och nackdelar som kommer med att förvärvsarbeta 
samtidigt som Du studerar, samt: Kan Du med egna ord beskriva Dina erfarenheter kring 
att studera med studenter som förvärvsarbetar samtidigt som de studerar. Beskriv även 
hur Du ser på fördelar och nackdelar för Dig att förvärvsarbeta samtidigt som Du 
studerar. Svaren från de öppna frågorna har mestadels varit korta och koncisa.  
 
De som inte arbetar samtidigt med studierna uttrycker inte att det skulle vara några större 
svårigheter att t.ex. att arbeta i grupp med dem som förvärvsarbetar samtidigt som 
studierna. Istället uttrycker de att dessa studenter positivt tillför gruppen kunskap och 
praktiska erfarenheter. Det finns de som menar att det kan vara svårt att få till tider då alla 
i gruppen kan träffas, men inte i någon utsträckning är störande. 
 

”Det är positivt att studera med människor som förvärvsarbetar då de har en stor källa 
med kunskap och erfarenhet som är positivt i grupparbetssammanhang. Negativt då det 
kan vara svårt att schemalägga tider för att arbeta på grupparbeten”. 

 
De som arbetar samtidigt med studierna uttrycker dock i högre grad att deras arbetande 
skulle ha en effekt på studierna. De flesta anger att de känner sig stressade och att de har 
lite tid över till annat. Samtidigt beskriver flera hur deras arbete hjälper till att göra dem 
mer effektiva när det kommer till studierna, att de lättare kan tillgodogöra sig kunskapen 
och applicera den på verkligheten. En student beskriver det så här: ”Det är som att ha 
ständig praktik, få utnyttja lärdomar och lära sig verkligheten.” Andra kommentarer är:  
 

”Jag får mer erfarenhet när det kommer till det praktiska. Får ta del av arbetsmarknaden 
istället för att bara gå i skolan och ta del av det teoretiska. Att vara därute och arbeta 
med människor är att ta del av verkligheten. Vad det egentligen handlar om. Det 
teoretiska är något som man får med sig sedan i bagaget”.  

 
”Mitt arbete inom rättsväsendet där jag ofta möter människor med sociala problem i 
kombination med att jag arbetat i 20 år samt att jag är äldre gör att jag tror att jag har 
lättare att tillgodogöra mig studierna och applicera dem på verkligheten”. 

 
”Förvärvsarbete inom socialt arbete gör att jag känner mig mer motiverad att bli färdig 
med studierna samt att jag får råd med viktiga saker som hyra, snus och kattmat”. 

 
Trots det positiva är det många som uttrycker att de endast arbetar för att de måste, för att 
få det att gå ihop ekonomiskt. Nästan alla som arbetar uttrycker att tillsammans med 
arbetandet kommer tidsbrist och stress. Att de aldrig hinner slappna av, bl.a. för att 
pluggandet får läggas till kvällar och helger. 
 

”Nackdel – studierna blir mer och mer krävande och det känns svårare att hinna med att 
jobba samtidigt”. 
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6 Analys och diskussion 
Analysen kommer att ske med utgångspunkt från tidigare forskning och det kognitiva 
perspektivet. De ställda forskningsfrågorna gås igenom och besvaras. För varje fråga 
presenteras först ett svar i form av en sammanfattning av relevanta delar av resultat från 
den kvantitativa enkätundersökningen, och sedan en diskussion kring möjliga orsaker där 
anknytning görs till teori och tidigare forskning.  

6.1 Hur stor andel av de studerande (i ett urval) förvärvsarbetar 
och i vilken omfattning? 

Resultat 
Ungefär två tredjedelar av eleverna i detta urval förvärvsarbetar samtidigt som de 
studerar, dvs. 41 av de 60 som svarat på denna enkät. Av dessa 41 personer 
förvärvsarbetar 61 % på ett arbete som helt eller till viss del har koppling till socialt 
arbete. Den genomsnittliga tiden per vecka som dessa 41 studenter förvärvsarbetar är 9,4 
timmar. Antalet timmar studenterna har angett varierar från två till tjugo timmar per 
vecka. En tredjedel arbetar inom socialt arbete, 27 % inom handel, 22 % inom vård och 
17 % med annat.  
 
Av alla studenter i Sverige var det 42 % som hade ett arbete som låg i linje med studierna 
(HSV, 2003a, s. 147). 

Diskussion 
Antal arbetande i detta urval ligger över snittet för både studenter i hela Sverige och vad 
som presenterats i tidigare undersökning på Socialhögskolan. Ett skäl kan vara att 
socionomstuderande har en något högre medelålder (som nämndes i inledningen) än 
andra studenter, och kan därför haft mer tid på sig att komma in på arbetsmarknaden och 
skaffa sig arbete. Den schemalagda undervisning på Socialhögskolan omfattar inte så 
många timmar och studenterna tycker själva att kravnivån är så pass låg att de kan arbeta 
samtidigt som de studerar. Detta kan förmodligen vara en bidragande orsak till att 
studenterna anser att de kan förvärvsarbeta i kombination med sina studier. 
 
Jämför man antalet som anser att deras arbete har någon koppling till socialt arbete med 
antalet som faktiskt arbetar inom just socialt arbete, verkar det som om man upplever att 
även andra former av arbete kan ses som relevanta för studierna. I denna undersökning är 
det betydligt fler som anser att deras arbete ligger i linje med studierna. HSVs 
undersökning ger inte möjlighet att se hur stor del av alla studenter som jobbar inom 
precis den sektor de utbildar sig till, men man kan misstänka att en sådan siffra skulle 
vara lägre än den dryga tredjedel av socionomstudenterna som redan arbetar inom socialt 
arbete, givet den högre grad socionomstudenter som angivit att deras arbete har koppling 
till studierna. I så fall skulle detta kunna bero på att de studenter som går termin fem 
redan har haft en termin av praktik och på det sättet redan skaffat sig bra kontakter för 
t.ex. sommarjobb och deltidsjobb inom socialt arbete. Det kan också vara så att flera som 
redan jobbet inom arbeten med social inriktning har valt att vidareutbilda sig och på så 
sätt redan befinner sig inom denna arbetssektor.  
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6.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan de studenter 
som förvärvsarbetar, respektive de som inte 
förvärvsarbetar? 

Baserat på data från enkätsvaren har jag valt ut ett antal olika dimensioner att dela in 
studenterna i för att se vilka skillnader och likheter som föreligger. De olika 
dimensionerna diskuteras främst med avseende på skillnader som finns mellan studenter 
som arbetar respektive studenter som inte arbetar, men även andra kategoriseringar görs, 
där det har känts relevant för att visa på intressanta mönster, med hjälp av andra 
bakgrundsfaktorer från enkäten.  

6.2.1 Antal timmar för studie/arbete 

Resultat 
Studenterna får svara på om de anser att de har tillräckligt med tid för olika delar i sina 
liv: familj/sambo, vänner, fritidsintressen, sig själv samt studier. De som inte 
förvärvsarbetar anser att de har mindre tid för alla dessa delar i deras liv jämfört med de 
studenter som förvärvsarbetar (se figur 16). Tid för studier prioriteras dock. 
 
De studenter som arbetar lägger i snitt ner fem timmar mer på studierna än de som inte 
arbetar, 28 resp. 23 timmar per vecka (se figur 10).  
 
Det finns en tydlig koppling mellan hur man beskriver kravnivå och hur mycket man 
förvärvsarbetar. De som anser att kravnivån på skolan är ganska eller mycket låg, arbetar 
mer än genomsnittet. De arbetar i genomsnitt två timmar mer än snittstudenten på 
Socialhögskolan, medan de som tycker att kravnivån är ganska hög arbetar två timmar 
mindre än snittstudenten (se figur 3).  

Diskussion 
Resultaten visar att ju mer studenterna förvärvsarbetar, desto fler timmar lägger de ner på 
studierna. De som inte arbetar, lägger ner klart minst antal timmar på sina studier. Man 
kan tycka att det borde vara tvärtom, att de som inte har arbete vid sidan av studierna har 
mer tid att lägga ner på studierna; vilket kanske de också har, men väljer i så fall att inte 
lägga dem på studierna. Då kan man tycka att de istället borde ha tillräckligt med tid för 
andra delar i sina liv, men de som inte arbetar lägger ner mindre tid på studierna, och har 
ändå mindre tid för vänner, fritidsaktiviteter och sig själva (se figur 16).  
 
Detta skulle kunna bero på att de som arbetar lever under en större tidspress. De har 
mindre tid eftersom de både arbetar och studerar mer, men de är mer nöjda med den tid 
de har. De högarbetande är också mer nöjda med sin skolinsats, vilket är en ytterligare 
indikation på att de utnyttjar sin tid mer effektivt. I Elofssons rapport från 1998 tyder 
resultaten på att de som arbetar lägger ned mindre tid på studier, men det resultatet räknar 
med studenter från alla terminer. I rapporten syns även att just termin fem är den termin 
under vilken studenterna lägger ner klart mest tid på sina studier (Elofsson, 1998, s. 53), 
vad detta beror på är svårt att säga, det skulle kunna vara en blandning mellan att det är 
ett svårt och tidskrävande moment samt att det är mycket obligatorisk närvaro. 
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Ser man ur ett kognitivt perspektiv, i enlighet med Piagets teori (se figur 1) skulle det 
kunna vara så att deras upplevelser är olika p.g.a. att deras omgivningar ser ut på olika 
sätt. Kanske är det så att de som ej arbetar inte är vana vid att ha den tidspress som de 
studenter som arbetar har. De tror ändå att de har det lika jobbigt med tiden som de 
studenter som arbetar har. Det skulle i så fall stämma överens med Kellys teori om att det 
kan vara svårt att ändra bilden av sig själv. De som inte arbetar vill säkert inte se på sig 
själva som mindre ambitiösa. Ju mindre tid man lägger ner och ju mer bekväm man blir 
vid att ha sin fritid desto mindre arbetsbenägen blir man och lägger endast ner den tid 
som är nödvändig. Detta stämmer även överens med relationen mellan upplevd kravnivå 
och antal arbetade timmar – ju lägre kravnivå på studierna desto fler arbetade timmar. De 
som arbetar har mindre fritid per vecka, och kanske har tvingats acceptera denna situation 
som normal, vilket i så fall skulle innebära att de fått ackommodera en livssituation med 
ökad tidspress och på grund av detta upplever studierna som relativt sett mindre 
krävande. 

6.2.2 Studieprestation 

Resultat 
Tittar man på närvaro har studenterna överlag en god närvaro vid undervisningen. Över 
80 % av alla studenter är närvarande mer än 80 % av undervisningstiden. De studenter 
som arbetar 1-9 timmar är den grupp som har mest hög närvaro då man ser både till över 
tidigare terminer och denna termin. De som inte arbetar har en något sämre närvaro. De 
som arbetar mer än 10 timmar per vecka hade tidigare terminer en mycket hög närvaro, 
men denna termin har den fallit, en femtedel har varit närvarande mindre än 80 % av 
undervisningstiden (se figur 11 och 12). 
 
Det finns inga större skillnader mellan de arbetande studenterna och de icke arbetande 
när det gäller hur många ’icke godkänt’ på en tentamen/uppgift de har fått. De studenter 
som arbetar 1-9 timmar har dock ett något högre antal än de andra studenterna. Ser man 
däremot till åldersgrupper är det vanligare att de yngre studenterna fått icke godkänt. 
Genomgående tyder det vara mer ovanligt med icke godkänt bland äldre elever. Från 30 
års ålder och uppåt är det endast en person av 19 som fått icke godkänt, att jämföras med 
den yngsta åldersgruppen, där motsvarande siffra är sju av elva. 
 
Man kan även jämföra de båda bakgrundsvariablerna antal icke godkänt och antal 
tidigare högskolepoäng med varandra. Ju fler antal tidigare högskolepoäng, desto större 
chans är det att studenten har fått godkänt på en uppgift eller tentamen, samt att ju äldre 
studenten är, desto fler högskolepoäng har den och resultaten visar att ju äldre studenten 
är desto färre antal icke godkänt har han eller hon fått. 

Diskussion 
Vad kan ligga bakom skillnaden i mängden ”icke godkänt” för de olika åldersgrupperna? 
De yngsta studenterna lägger ner betydligt mindre tid på studier en genomsnittsvecka (se 
figur 9). Paradoxalt nog är den yngsta gruppen mest nöjda med sina studieinsatser. 
Kanske kan det i vissa fall vara så att de yngre studenterna inte skulle drabbas lika 
allvarligt av att bli av med sina studiemedel som de äldre, som förmodligen har högre 
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fasta kostnader i sina liv. En annan möjlig förklaring att de äldre har mer högskolevana 
och vet vad som förväntas av dem på universitet. 
 
Det är även intressant att se hur siffrorna för närvaro ändrar sig när det gäller närvaro 
mellan tidigare termin och nuvarande termin. Det ligger nära till hands att anta att de som 
arbetar mest har förskönat sin genomsnittliga närvaro en smula, förmodligen omedvetet. 
Eller så är det så att de har arbetat mindre de föregående terminerna och har kunnat vara 
mer närvarande vid lektionerna. Termin fem anges även som den termin där studenterna 
lägger ner flest timmar på studierna, och det skulle kunna vara så att det är ett mer 
krävande moment med utökad obligatorisk närvaro (Elofsson, 1998, s. 56).  

6.2.3 Finansiering av studierna 

Resultat 
Alla studenter finansierar sina studier i stor utsträckning av studiemedel, men antalet 
studenter som tar studiemedel sjunker något då man arbetar mera. De som inte arbetar 
finansierar i högre grad sina studier med sparade medel eller hjälp från släkt och familj, 
medan de som arbetar primärt finansierar sina studier med hjälp av inkomst från 
förvärvsarbete utöver studiemedel. (se figur 5 och 6) 

Diskussion 
Man kan ställa sig frågan om studenterna arbetar mycket för att de inte har tillgång till 
sparade medel eller stöd av familjen, eller om situationen är den omvända: studenterna 
behöver inte ytterligare inkomstkällor på grund av att deras arbete finansierar deras 
studier. Det kan även finnas ett ålderssamband genom att de som är äldre kanske inte kan 
ta lika mycket studiemedel, kanske för att de redan har studieskulder sedan tidigare (se 
figur 9). I en jämförelse med studenters finansieringssituation år 1996 har dagens 
studenter en betydligt högre andel av förvärvsarbetande studenter (se figur 6). Dessutom 
har studiemedlens belopp inte ökat sedan 1996 medan kostnadsläget i samhället har ökat. 
Detta tvingar förmodligen fler studenter att förvärvsarbeta nu jämfört med tidigare. 

6.2.4 Stress 

Resultat 
Det är bland dem som inte arbetar, de som också lade ner minst tid på studier (se figur 
10), som man finner flest som anger att de alltid är stressade (se figur 17). Det som de 
som inte arbetar är mest stressade över, förutom studierna, är ”familjen” och ”annat”. 
Däremot har de arbetande studenterna en större andel som är stressade över både studier, 
förvärvsarbete, familj och annat (se figur 18). Resultatet visar dock att det är stor skillnad 
om studenten är ogift eller gift. Av de studenter som är gifta är 63 % alltid stressade, till 
skillnad mot de ogifta där ”bara” 20 % alltid är stressade (se tabell 5).  

Diskussion 
Vad som ger så andel som anger att de är stressade av ”annat” är svårt att tolka, det kan 
vara att studenterna ser det som ett alternativ för mer övergripande stress över hela 
livssituationen. Under alternativet ’annat, ange vad…’ anger flera studenter delar ur 
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privatlivet som skäl till att de blir stressade, samt den ekonomiska situationen. De flesta 
studenter blir stressade av studierna. De som arbetar verkar ha högre prestationskrav på 
sig själva, eftersom de lägger ner mer tid på studierna samtidigt som de arbetar, och blir 
väldigt stressade över att försöka hålla denna höga standard på studierna uppe. De som 
inte arbetar känner mindre stress över just studierna, även om de i övrigt ligger på samma 
höga stressnivå. Detta kan jämföras med att de studenter som inte arbetar är mer nöjda 
med sin skolinsats än de arbetande studenterna. Det verkar finnas ett samband mellan 
nöjdhet med skolinsats och stressnivå över studierna.  
 
En intressant observation är att de som arbetar men inte så mycket (1-9 timmar), har en 
lägre andel som alltid är stressade än de andra grupperna (se figur 17). Kanske denna 
grupp har en bättre balans i sina liv mellan arbete och studier än de andra grupperna och i 
störst utsträckning upplever en positiv ”korsbefruktning” mellan studier och arbete. De 
har tillräckligt med tid att lägga ner på studierna, samt tid över för att arbeta och på så vis 
få en bättre ekonomi. Sedan om man ser på det faktum att gifta studenter tenderar att vara 
mycket mer stressade, kan man fråga sig hur mycket familjesituationen spelar in i hela 
”stress-totalen”. Kanske är denna mer avgörande än frågan om man förvärvsarbetar. 
Bland dem som arbetar i begränsad utsträckning var få alltid stressade, endast var tionde. 
I den gruppen (1-9 tim/vecka) var alla ogifta och endast två av tjugo har barn (se tabell 
2). 

6.2.5 Meningsfullhet 

Resultat 
Ju mer meningsfulla man anser studierna vara, desto fler timmar lägger studenterna ner 
på studierna. De allra flesta tycker att studierna är meningsfulla, men de få som tycker att 
studierna inte är så meningsfulla lägger ner klart minst tid på studierna (se figur 15). De 
studenter som arbetar lägger ner mer tid på sina studier men tycker ändå inte att studierna 
är särskilt mycket mer meningsfulla än vad de som inte arbetar, och alltså inte heller 
pluggar lika mycket (se figur 13). 
 
Något förvånande är att de som arbetar inom socialt arbete är de som har minst andel 
studenter som tycker att studierna är mycket meningsfulla (se figur 14).  

Diskussion 
Meningsfullheten skiljer sig inte så mycket åt när man tittar på arbetande respektive icke 
arbetande studenter. Ju mer studenterna arbetar, desto mer meningsfulla tycker de dock 
att studierna är, men skillnaderna är små. Det är alltså större skillnader i hur meningsfulla 
studier är beroende på vilken typ av arbete man än mellan arbetande och icke arbetande. 
Eftersom så många tycker att praktik är viktigt för utbildningen, så kan man dra 
slutsatsen att studenterna tycker att erfarenhet inom socialt arbete är mycket viktigt (se 
tabell 4).  
 
Att de som arbetar inom socialt arbete anser studierna är minst meningsfulla skulle kunna 
bero på att de, eftersom de redan arbetar inom socialt arbete, inte ser lika stor mening 
med utbildningen eftersom de redan har det jobb de utbildar sig till. Jobbar studenten 
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däremot inom t.ex. handel kan man anse att en utbildning är viktig för att få ett jobb inom 
en helt annan sektor. De har dessutom inte lika mycket praktisk erfarenhet att jämföra 
med – studierna är deras enda källa av information kring ämnet. Detta resultat kan verka 
något överraskande – man kan tycka att det borde vara lättare att ta till sig teori om man 
har praktisk erfarenhet att ”hänga upp” den på.  
 
I Kellys kognitiva teori om personliga konstruktioner poängteras att det är viktigt för 
individen att ha en känsla av kontroll för att kunna fungera på ett psykologiskt 
funktionellt sätt. Individen behöver kunna kontrollera, förutsäga och förstå tillvaron för 
att kunna uppleva meningsfullhet. I ljus av detta kan man tänka sig alternativa tolkningar 
till detta samband. Å ena sidan skulle detta kunna tyda på att det man lär sig under 
utbildningen inte är till så stor nytta för praktiskt socialt arbete, och att de som har 
erfarenhet från socialt arbete har lagt märke till detta. De skulle då se studierna som 
mindre meningsfulla eftersom de inte behövs för att kunna förstå eller förutsäga de 
situationer som uppstår i deras sociala arbete.  
 
Å andra sidan kan det vara så att praktik kan antas ses som mer verkligt och nyttigt, 
medan teori lätt kan bli abstrakt – de som redan arbetar kanske är mer praktiskt inriktade 
och/eller är mer inriktade på att vara ”ute på fältet” och arbeta med klienter. Det faktum 
att de som arbetar inom socialt arbete också är de som i störst utsträckning anser att 
praktik är mest meningsfullt, skulle även kunna tas som stöd för denna tolkning av 
orsakssambanden (se tabell 4).  

6.2.6 Ålder 

Resultat 
De yngre studenterna är mindre benägna att lägga ner tillräckligt med tid på studierna, 
detta syns på hur många timmar de angivit att de lägger ner per vecka samt deras egen 
uppfattning av om de studerar tillräckligt mycket. Dessutom är denna grupp den som har 
flest icke godkända studenter. De äldre studenterna däremot lägger ner mest tid på 
förvärvsarbete och studier per vecka. Denna trend stiger med åldern. (se figur 8 och 9) 

Diskussion 
Tittar man på detta från ett kognitivt perspektiv så verkar det som att beroende på vad 
studenterna har varit med om i livet så ser de olika åldersgrupperna olika på studierna, 
bl.a. på hur mycket tid som bör läggas ner och vad som är en acceptabel arbetsinsats vid 
högskolestudier. En förklaring skulle kunna vara att de äldre har mer högskolevana från 
tidigare och därför vet vilka krav som ställs på dem som student. Ju äldre man är, desto 
fler saker har man tvingats ta ansvar för i livet (ackommodation) och kanske reflekteras 
detta i synen på studierna. De ser på studierna med allvar och vill göra det bästa av tiden. 
De äldre kan också tänkas ha en effektivare studieteknik eftersom de har färre timmar 
fritid att lägga på studier, då de kan ha både familj och arbete vid sidan av studierna. De 
har inte tid att låta studierna dra ut på tiden genom att få icke godkänt på uppgifter och 
tentor. De känner kanske ett större ansvar för sina studier och kan i högre grad känna sig 
motiverade att gå utbildningen eftersom det är någonting de vet att de verkligen vill göra. 
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De har redan varit ute i yrkeslivet ett längre tag och provat olika saker och har större 
erfarenhet, samt är ivriga att bli klara för att återigen vara en del av arbetslivet på heltid.  
 
Det kan även vara så att de yngre har sämre disciplin när det kommer till självstudier, då 
de från tidigare är vana vid strukturerade lektioner hela dagarna. När de sedan börjar på 
Socialhögskolan och får mycket icke schemalagd tid (som det faktiskt är på 
socionomlinjen) att ta vara på själv, kan det kännas som en nyvunnen frihet och många 
timmar går åt till annat än studier.  

6.2.7 Kombinera arbete och studier 

Resultat 
Alla studenter som arbetar anser att det går att kombinera studierna vid Socialhögskolan 
med förvärvsarbete. 22 % tycker att det går att kombinera utan svårigheter, mot 78 % 
som anser att det går att kombinera med vissa svårigheter. Av de studenter som inte 
arbetar, anser 44 % att det inte alls går att kombinera studierna med förvärvsarbete (tabell 
1).  
 
Studenterna fick även ange hur många timmar de tycker det är möjligt att förvärvsarbeta 
utan att studierna påverkas negativt. De som arbetar tyckte att ca. 12-13 timmar per 
vecka var möjliga, medan de som inte arbetar tyckte att 6-7 timmar var mer lämpligt. 
Bland de arbetande studenterna ansåg 27 % att det är möjligt att arbeta så mycket som 
16-30 timmar per vecka utan att påverka studierna negativt. 
 
Bland de studenter som inte förvärvsarbetar tycker flera att det är svårt att grupparbeta 
ihop med dem som förvärvsarbetar, ungefär en tredjedel, flertalet tycker dock ej att det är 
ett problem. De som förvärvsarbetar anser däremot att det inte är särskilt svårt; endast 22 
% av dessa tycker att det är ganska eller mycket svårt att grupparbeta med studenter som 
förvärvsarbetar. 

Diskussion 
De studenter som arbetar anser alltså inte att det är några större problem att kombinera 
sina studier med arbete, medan nästan hälften av dem som inte arbetar tycker att det inte 
alls går att kombinera de två. De som inte arbetar tycker också att det är svårare att 
grupparbeta ihop med de studenter som arbetar.  Det skulle kunna vara så att de studenter 
som arbetar inte inser i vilken omfattning deras arbetande kan ha en negativ effekt på 
studierna samt att deras schema kan göra det krångligt för de andra studenterna. Det kan 
också vara så att de är så ”inne” i sitt arbete att de inte ser om deras studier lider av det, 
eller så kan det vara så att de inte vill inse detta, enligt Kellys teori om svårigheten att 
förändra sina centrala kognitiva konstruktioner. I Piagets termer motsvaras detta av att 
studenterna kan ha svårt att ackommodera sina kognitiva meningsstrukturer. Ser man till 
dem som inte arbetar kanske de är mer bekväma med den extra fritid de har över och inte 
vill inse att de egentligen borde lägga mer tid på studierna.  
 
Samtidigt visar resultaten att det trots allt går att kombinera förvärvsarbete och studier. 
Relativt få uttrycker att det är svårt att grupparbeta med förvärvsarbetande studenter och 
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under de öppna frågorna är det ännu färre som tycker att det är ett problem. Det som de ej 
arbetande studenterna kanske menar är att de själva inte har tid/ork att arbeta i 
kombination till studierna, men att de egentligen inte har en bra uppfattning om hur det 
är; de talar mer utifrån sina egna kognitiva meningsscheman. I de öppna frågorna 
uttrycker de som inte arbetar även att det är positivt med de arbetande studenternas 
erfarenheter. 

6.3 Påverkas studierna positivt eller negativt av att det finns 
studenter som arbetar samtidigt som de studerar? 

Resultat 
Positivt: De studenter som arbetar har relativt hög närvaro vid undervisningen. De tycker 
att de oftast lägger ner tillräckligt med tid på studierna. När det gäller antal icke-godkänt 
under studietiden, ligger de arbetande studenterna på en liknande nivå som de som inte 
arbetar. De tycker även att studierna är minst lika meningsfulla som de som inte arbetar. I 
genomsnitt lägger de arbetande studenterna ner mer tid på studierna. De tycker inte att 
kravnivån är varken högre eller lägre än de studenter som inte arbetar. De öppna frågorna 
visar att av de studenter som inte arbetar tycker de flesta att det är positivt att det finns 
studenter som förvärvsarbetar samtidigt som de studerar. De tillför kunskap och praktiska 
erfarenheter. De som arbetar tycker att de blir mer effektiva när det kommer till studierna, 
de får ständig praktik och kan lära sig av verkligheten samtidigt som de får det teoretiska 
att knyta an till i skolan. 
 
Negativt: De som arbetar är ofta stressade, framför allt av studierna, hela 95 %, men 61 
% är även stressade av förvärvsarbetet. De är alltså mer stressade över studierna än de 
studenter som inte förvärvsarbetar, där 84 % är stressade över studierna. De har ont om 
tid för vänner, fritidsintressen samt sig själva (se figur 14 och 18). I de öppna frågorna 
kan som negativt nämnas att studenterna som förvärvsarbetar uttrycker hög stress och 
tidsbrist. Att de inte hinner slappna av och de får förlägga pluggandet till för andra 
människor lediga tider, såsom kvällar och helger. Det kan även vara svårt att få till tider 
med dem som förvärvsarbetar, men det är inte i någon större utsträckning. Även de som 
inte förvärvsarbetar kan ha ett fullt schema. 

Diskussion 
Svaren från de öppna frågorna och enkätsvaren skiljer sig lite åt. I de öppna frågorna är 
det nästan genomgående bara positiva svar från de studenter som inte arbetar samtidigt 
som studierna. Som tidigare nämnts uttrycker de endast att det kan vara lite svårt att få till 
tider tillsammans med de studenter som arbetar, men de säger även att det samtidigt kan 
vara lika svårt att få till tider med studenter som inte arbetar.  
 
Det mest slående är hur många av dem som arbetar som uttrycker att de är stressade och 
att de har ont om tid, det är även genomgående i de andra frågorna. De som inte arbetar 
angav på frågan varför de inte arbetar, att de inte skulle kunna arbeta eftersom de inte har 
tid för det. Resultaten visar att arbete i kombination med studier inte skulle vara negativt i 
någon större utsträckning för studierna. De arbetande studenterna sköter sina studier 
minst lika bra som de som inte arbetar, om inte bättre.  
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Samtidigt menar de som inte arbetar att de förvärvsarbetande studenterna på ett positivt 
sätt tillför studierna ett större djup med praktisk erfarenhet. De studenter som arbetar 
inom socialt arbete tycker att studierna är minst meningsfulla av alla studenter. Det 
studenterna efterfrågar från sina studier är mer praktisk erfarenhet. Ju lägre kravnivå 
studenterna tycker att det är på studierna, desto mer arbetar de ju (se figur 3). Kanske är 
det så att dessa studenter är understimulerade av undervisningen och önskar kunskap som 
de kan använda i praktiken.  
 

7 Slutdiskussion 

7.1 Besvarande av frågeställning 
Hur påverkas socionomstudenterna vid Socialhögskolan av att studenter arbetar samtidigt 
som de studerar? 
 
Studenterna påverkas som så att de som arbetar är mer stressade och har ont om tid, men 
de låter det ändå inte gå ut över studierna. De försummar inte studierna. Många menar att 
de istället tillför studierna ett större djup, tack vare sina praktiska erfarenheter. Det kan 
vara svårare att få ihop tider för att grupparbeta ihop med dessa studenter, men det är inte 
entydigt bara dessa studenter som det är svårt att få ihop tider med. På det hela taget 
påverkas studierna som de ser ut idag positivt av att det finns studenter som får praktiska 
erfarenheter samtidigt som de får teoretiska. Däremot påverkas dessa studenter negativt 
av den tidspress och stress de lever under. 

7.2 Diskussion om framkomna resultat 
Jag tycker det är intressant att det är så många studenter som arbetar samtidigt som de 
studerar. Detta stämmer överens med den tidigare forskningen om studenterna vid 
Socialhögskolan. Att det fanns så många som arbetar så mycket var däremot mer 
överraskande. Det är ändå en heltidsutbildning som dessa studenter går på, men som 
resultaten faktiskt visar, de som arbetar mycket tycker att kravnivån på studierna är 
alldeles för låg. Antingen är dessa studenter naturligt väldigt driftiga eller så måste de 
vara det för att hinna med alla delar i sina liv. Det är de äldre studenterna som arbetar 
mest, detta stämmer också med den tidigare forskningen. Både subjektiva och objektiva 
data har visat på samma resultat, genom att be studenterna själva beskriva hur de klarar 
studierna, samt att se på objektiva data - som hur många gånger studenterna har fått icke 
godkänt på uppsatser och tentor, kan vi se att de arbetande studenterna klarar studierna 
väl, ibland till och med bättre än de som inte arbetar. Någonstans finns det dock en 
brytpunkt, en allt för hög nivå av antal arbetstimmar där arbetet börjar störa studierna och 
privatlivet. Det är viktigt att hitta en balansgång mellan studier och arbete. 
 
Det är enkelt att förhastat dra slutsatsen att de arbetande studenterna försummar sina 
studier, att de har sämre närvaro vid studierna, att de har sämre betyg och att de lägger 
ner mindre tid på studierna, men det stämmer inte. Denna undersökning visar att dessa 
studenter kan sköta sina studier precis lika bra som de studenter som inte arbetar. Det den 
istället visar, är att förvärvsarbete i kombination med studier negativt påverkar den 
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förvärvsarbetande studentens övriga liv. Speciellt i de öppna frågorna uttrycker de 
arbetande studenterna hur förvärvsarbete påverkar deras liv negativt, samtidigt som de 
och de som inte arbetar menar att deras erfarenheter påverkar studierna positivt. Viktigt 
att nämna är även att de studenter som inte arbetar inte påverkas negativt i någon större 
utsträckning av de förvärvsarbetande studenterna, om något så uttrycker de själva att de 
påverkas positivt.  
 
De studenter som inte arbetar upplever att de har minst tid till alla delar i sitt liv, de har 
inte bättre närvaro vid undervisningen än de som arbetar, de lägger ner minst tid på 
studierna och känner sig ofta stressade. Samtidigt som de inte har ett arbete att hinna med 
i kombination med studierna. Hur kan det komma sig att dessa studenter känner att de har 
så lite tid över, när de i genomsnitt har nästan tio timmar mer i veckan att plugga, än de 
studenter som arbetar?  
 
Svaret på denna fråga kan inte utläsas ur den kvantitativa undersökningen och inte heller 
ur svaren på de öppna frågorna. Det vore intressant att studera detta ur ett kvalitativt 
perspektiv för att öka förståelsen. Kanske är det så att dessa studenter som grupp helt 
enkelt är mindre drivna och ambitiösa i sina personligheter? En annan möjlig förklaring 
är att de i högre grad skulle kunna vara studenter som inte kommit in på 
socionomutbildningen som sitt förstahandsval och därför inte känner sig lika engagerade 
i sina studier. Det brukar finnas ett samband mellan intresse, engagemang och prestation i 
många områden i livet, och förmodligen så även här. Tyvärr finns inte sådana frågor med 
i min enkät, så data kan inte ge svar på detta.  
 
Jag tycker även att det är viktigt att man diskuterar de följder som arbetandet får på de 
studenter som arbetar mycket; stressen och tidsbristen. Utökar man den schemalagda 
skoltiden eller höjer kravnivån kanske dessa studenter inte skulle ha tid att arbeta i 
samma utsträckning. Skulle de i så fall ge upp att arbeta; arbetar de för att de kan eller för 
att de måste? Hur löser andra utbildningar detta problem? Får studenterna helt enkelt lösa 
det på andra sätt, eller kan de som måste jobba inte gå på dessa utbildningar? 

7.3  Metodkommentar 
Den kvantitativa metoden har i denna studie tjänat sitt syfte. Med hjälp av enkäten har 
kvantitativa data samlats in och sedan analyserats. Uppsatsens syfte och problemställning 
har besvarats. Den kvantitativa metodens styrka är att vi kan få en inblick av hur det ser 
ut på ett större plan, inte bara enskilda personers berättelser. Vi får veta hur vanligt 
förekommande ett fenomen är och kan utifrån detta få ett mer övergripande perspektiv 
över situationen.  
 
Ett större urval skulle gett ”säkrare” resultat och gjort det möjligt att fördjupa analysen, 
t.ex. att studera hur förvärvsarbete efter hänsyn tagen till ålder och/eller hur 
familjesituationen inverkar. Det skulle därmed gett större möjligheter att mer direkt se 
hur förvärvsarbete inverkar, men med tanke på hur mycket arbete det ändå varit med 
enkät och datainsamling/inmatning så tycker jag trots allt att jag valde en lagom stor 
målgrupp för mitt syfte i förhållande till de resurser jag hade tillgängliga i form av tid och 
pengar. 
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Denna studie skulle ha blivit mer djupgående om den hade haft ett större inslag av 
kvalitativ metod. Frågan gällande hur många studenter som arbetar och i vilken 
omfattning passar väl för kvantitativ forskning, men för att kunna ta reda på hur 
studenterna ser på hur detta påverkar studierna, hade jag kunnat få en djupare analys om 
jag även intervjuat ett antal studenter. Jag ser dock denna uppsats som en bra 
utgångspunkt för fortsatt forskning och är nöjd med att ha fått ut så mycket av 
undersökningen som det faktiskt gick att få. 

7.4  Förslag till fortsatt forskning 
Jag tycker att omfattningen av studenternas förvärvsarbetande är väl kartlagt kvantitativt 
sett och inte är i något större behov av vidare forskning för tillfället. Det finns redan både 
stora och små undersökningar, bl.a. Elofssons (1998) för Socialhögskolan. Däremot 
skulle det vara intressant med kvalitativa djupintervjuer av studenter som förvärvsarbetar 
i kombination med studier, för att på så sätt ge resultaten mer djup. Några förslag på 
fördjupningar skulle kunna vara: 
 

• Varför är de studenter som inte jobbar och som pluggar minst ändå de som är 
mest stressade och anser sig ha minst tid över till annat? 

• Hur kommer det sig att de som redan arbetar med socialt arbete anser att studierna 
är mindre meningsfulla?  

• Vad är det som ökar/minskar upplevelsen hos studenten av hur meningsfulla de 
anser att studierna är? Eftersom de som anser studierna vara mest meningsfulla 
även pluggar mest vore det väl intressant för Socialhögskolan att försöka se över 
hur de kan sträva efter att göra studierna så meningsfulla som möjligt för så 
många som möjligt?  
 

Samtidigt tror jag det skulle vara riktigt intressant att se hur lärarna ser på detta fenomen 
att så många arbetar parallellt med studierna: hur vanligt de tror det är och hur det 
påverkar studierna. Speciellt gäller detta lärarna på Socialhögskolan där arbetande 
studenter är så vanligt. Vad tycker lärarna om att behöva konkurrera om studenternas tid? 
Det är ändå studier på heltid, ska studenterna verkligen ha tid för så mycket arbete?  
 
En dimension som jag inte undersökt är den geografiska. Man skulle kunna jämföra 
skillnader mellan Stockholm och övriga landet, eftersom kostnadsläget generellt sett är 
högre i Stockholm (hyror, kommunaltrafik, med mera). 
 
En alltid lika het fråga är ju också varför studenterna måste arbeta, och hur CSN-systemet 
fungerar.  
 

   39
 



   

REFERENSER 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berg Wikander B., Helleday, A. & Jorup, B. (2005). Fyra psykologiska perspektiv i 
socialt arbete och social omsorg (rev). Stockholm: Institutionen för socialt arbete. 
Stockholms Universitet. 
 
Berzonsky, M. (1988). Self-Theorists, Identity Status, and Social Cognition. I Daniel K. 
Lapsley & F. Clark Power (red), Self, Ego and Identity. Berlin: Springer-Verlag. 
 
Byström, J. (1994). Grundkurs i statistik. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Elofsson, S. (2005). Kvantitativ metod – struktur och kreativitet. I S. Larsson, J. Lilja & 
K. Mannheimer (Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 59-90). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Elofsson, S. (1998). Student på Socialhögskolan. Rapport i socialt arbete nr 87 – 1998. 
Edsbruk: Stockholms Universitet, Socialhögskolan. 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2004). Metodpraktikan – 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. 
 
Giota, J. (2005). Exempel på forskningsetiska krav i enkätundersökningar. I S. Larsson, J. 
Lilja & K. Mannheimer (Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 251-268). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Högskoleverkets rapportserie 2003:16 R. (2003b). Socialt arbete – en nationell 
genomlysning av ämnet. Stockholm: Högskoleverket. 
 
Högskoleverkets rapportserie 2003-09-24. (2003a). Vilka är studenterna – och vad tycker 
de? Stockholm: Högskoleverket. 
 
King, T. & Bannon, E. (2002). At What Cost? Washington: The State PIRGs’. 
 
Lalljee, M. (1998). Det tolkande jaget – ett experimentellt perspektiv. I Stevens, R. (red.). 
Att förstå människor (pp. 100-161). Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, S. (2005). Teori, metod och empiri. I S. Larsson, J. Lilja & K. Mannheimer. 
(Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 19-39). Lund: Studentlitteratur. 
 
Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod, en introduktion. I S. Larsson, J. Lilja & K. 
Mannheimer. (Red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (pp. 91-128). Lund: 
Studentlitteratur. 
 

   40
 



   

 
Nationalencyklopedin. (2005-10-12). Definition av förvärvsarbete.  
URL http://www.ne.se. 
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2002). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber.  
 
Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Perris, C. (1989). Det psykoterapeutiska arbetet en läroprocess som syftar till personlig 
kunskapstillväxt. Umeå: Läkartidningen nr. 22/1989.  
 
Ruth, J-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ 
forskningstradition (pp. 277-290). Germotologia  vol. 5 no. 4. 
 
Stevens, R. (1998). Att förstå människor. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (1994). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  

 

   41
 



BILAGA 1. 
 
 
Förvärvsarbetande studenter                                                  Hösten 2005 

 
 
 

Hej! 
 
Jag studerar här på Socialhögskolan. Jag går termin sju, och ska skriva en C-
uppsats. Jag har valt att skriva om förvärvsarbetande socionomstudenter.  
 
Syftet med undersökningen är att få en bild av hur många på 
Socialhögskolan som förvärvsarbetar samtidigt som de studerar. Samt att se 
hur de som förvärvsarbetar och de som inte förvärvsarbetar ser på hur det 
påverkar studierna. Ditt deltagande i enkätundersökningen är helt frivilligt. 
 
Jag vill be Dig om några minuter av Din tid för att besvara min enkät. Sätt 
ett kryss vid det svarsalternativ som passar bäst in på Dig. Det finns inga fel 
svar och enkäten kan inte på något sätt kopplas till Dig. Enkätsvaren 
kommer att sammanställas och redovisas i en C-uppsats, som sedan kommer 
att finnas tillgänglig i biblioteket. 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
Ditt svar är anonymt! 

 
 

 
 
 

 
Sara Curman 

S7A 
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Här följer några frågor/påståenden som jag ber Dig att svara på: 
 

 
1. Är Du?   □ Man   □ Kvinna 
 
 
2. Vilket år är Du född? 
 

19............ 
 
 
3. Är Du? 
 

□ Ogift 
□ Gift 
□ Skild  
□ Änka/änkling 

 
 
4. Bor Du? 
 

□ Ensam 
□ Sammanboende med pojkvän/flickvän eller make/maka 
□ Sammanboende med föräldrar eller kompis(ar) 

 
 
5.  

a. Har Du barn, och i så fall hur många i respektive åldersgrupp? 
 

□  0-6 år: antal barn ............... 
□  7-12 år: antal barn ................ 
□  13-17 år: antal barn ................ 
□  17 - år: antal barn ................ 
□ Inga barn 

 
 
 b. Om Du har barn, bor dessa barn hos Dig? 
 

□  Ja 
□  Nej 
□  Växelvis boende 
□  Enstaka tillfällen, t.ex. en helg i månaden 
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6. Hur finansierar Du studierna under höstterminen 2005? (fler än ett svar är möjligt) 
 

□ Studiemedel från CSN (motsv.)  
□ Sparade medel 
□ Förvärvsarbete 
□ Stöd från make/maka/sambo 
□ Stöd från föräldrar eller släktingar 
□ Stipendier 

 □  Annat, ange vad............................................................................................. 
 
  ....................................................................................................................... 
 
 
7. Hur många poäng avser Du att läsa under höstterminen 2005? 
 
 □ Mindre än 5 poäng  □ 20 poäng  

□ 5 – 9 poäng   □ 21-30 poäng 
□ 10 – 14 poäng  □ Mer än 30 poäng   
□ 15-19 poäng 
     

 
8. Hur många poäng har Du från tidigare (innan höstterminen 2005) studier vid 

universitet/högskola, utöver Dina studier vid Socialhögskolan? 
 

............poäng 
 
 
9.  

a. Hur mycket har Du varit närvarande i genomsnitt vid undervisningen under de 
föregående fyra terminerna? 

 
 □ Mer än 80 procent 
 □ 50-80 procent 
 □ Mindre än 50 procent 
 
 

b. Hur mycket har Du varit närvarande vid undervisningen denna termin? 
 
 □ Mer än 80 procent 
 □ 50-80 procent 
 □ Mindre än 50 procent 
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10.  Hur många timmar ägnar Du åt skolarbete (dvs. schemalagd undervisning och 
självstudier) under en genomsnittsvecka? 

 
 Cirka......................timmar/vecka 
 
 
11. Hur många timmar ägnade Du åt skolarbete (dvs. schemalagd undervisning och 

självstudier) under förra veckan? 
 
 Cirka......................timmar 
 
 
12. Känner Du att Du lägger ner tillräckligt med tid på studierna? 

 
□ Ja, alltid 
□ Ja, oftast 
□ Nej, oftast inte 
□ Nej, inte alls 

 
 
13. Hur upplever Du kravnivån på studierna på Socialhögskolan? 

 
□ För hög 
□ Ganska hög 
□ Lagom 
□ Ganska låg 
□ För låg 
 
 

14. Hur ser Du på möjligheten att få jobb inom socialt arbete inom sex månader efter 
utbildningens slut? 

 
□ Mycket god   
□ Ganska god   
□ Ganska dålig 
□ Mycket dålig 

 
 
15. Hur upplever Du Din finansiella situation? 
 
 □ Mycket god 
 □ Ganska god 
 □ Ganska dålig 
 □ Mycket dålig 
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16. Har Du en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter? 
 

□ Ja 
□ Ja, i viss mån 
□ Nej 

 
 
17.  Hur skattar Du Din hälsa? 
 

□ Mycket bra 
□ Ganska bra 
□ Mindre bra 
□ Dålig 

 
 
18.  

a. Hur ofta känner Du Dig stressad?  
 

□ Alltid (dagligen) 
□ Ofta (varje vecka) 
□ Ibland 
□ Sällan 
□ Aldrig 

 
 

b. Vad blir Du stressad av? (fler än ett svar är möjligt) 
 

□ Studierna 
□ Förvärvsarbetet 
□ Familjen 
□ Blir inte stressad 
□ Annat, ange vad............................................................................................. 
 

........................................................................................................................ 
 
 
19. Hur motiverad känner Du Dig att studera? 

 
□ Mycket motiverad 
□ Ganska motiverad 
□ Inte så motiverad 
□ Inte alls motiverad 
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20. Jag har tillräckligt med tid för: (Fyll i de svarsalternativ som stämmer in på Din 
livssituation) 

 
    Stämmer Stämmer  Stämmer Stämmer 
    väl  ganska bra knappast  inte alls  

a) Familj/Sambo  □  □  □  □ 
 
b) Pojkvän/Flickvän  □  □  □  □ 
 
c) Vänner   □  □  □  □ 
 
d) Fritidsintressen  □  □  □  □ 
 
e) Mig själv   □  □  □  □ 
 
f) Studier   □  □  □  □ 
 

 
21. Markera med ett kryss hur meningsfulla dessa områden i utbildningen är för Dig: 
 
     Mycket   Ganska   Inte särskilt Inte alls 
     meningsfull meningsfull meningsfull    meningsfull 

a) Praktik    □  □  □  □ 
 
b) Juridik    □  □  □  □ 
 
c) Psykologi    □  □  □  □ 
 
d) Statvetenskap   □  □  □  □ 
 
e) Sociologi    □  □  □  □ 
 
f) Forsknings- och utredningsmetodik □  □  □  □ 
 
g) Föreläsningar   □  □  □  □  
 
h) Seminarier    □  □  □  □  
 
i) Enskilda arbeten   □  □  □  □  
 
j) Grupparbeten   □  □  □  □ 
 
k) Skriftlig tentamen   □  □  □  □  
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22. Hur meningsfulla är studierna vid Socialhögskolan för Dig? 
 

□ Mycket meningsfulla 
□ Ganska meningsfulla 
□ Inte så meningsfulla 
□ Inte alls meningsfulla 

 
 
23. Har Du någon gång före studierna höstterminen 2005 förvärvsarbetat minst ett år 

sammanhängande? 
 

□ Ja    
□ Nej 

 
 
24.  

a. Anser Du det möjligt att kombinera studierna vid Socialhögskolan med 
förvärvsarbete?  
 
□ Ja, utan svårigheter 
□ Ja, med vissa svårigheter 
□ Nej 
 
 
b. Om ja, hur många timmars förvärvsarbete per vecka anser Du är möjliga utan 
att studierna påverkas negativt? 
 
□  1-5 timmar/vecka  □  21-30 timmar/vecka 

 □  6-10 timmar/vecka  □  31-40 timmar/vecka 
 □  11-15 timmar/vecka  □  40- timmar/vecka 
 □  16-20 timmar/vecka 
 
 
25.  

a. Hur många gånger har Du fått icke godkänt (behövt komplettera) på en uppgift 
eller tentamen under Din studietid vid Socialhögskolan? 
 
□ Aldrig 
□ 1-3 gånger 
□ 4-6 gånger 
□ 7-9 gånger 
□ 10- gånger 
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b. Om Du har fått icke godkänt, beror det på att Du har 
förvärvsarbetat/förvärvsarbetar?  

 
□ Beror mycket på det 
□ Beror något på det 
□ Beror inte på det 
□ Förvärvsarbetar inte 

 
 
26. Hur svårt tycker Du det är att grupparbeta med studenter som förvärvsarbetar 

samtidigt som de studerar? 
 

□ Mycket svårt 
□ Ganska svårt 
□ Inte särskilt svårt 
□ Inte alls svårt 

 
 
27. Markera med ett kryss det alternativ som bäst stämmer in på Din uppfattning: 
 
     Stämmer  Stämmer Stämmer              Stämmer 
     Väl  ganska väl inte så väl            inte alls 
 
a) Praktik och arbete är mer  
 givande än studier   □  □  □  □ 
 
b) Jag känner mig nöjd med 
 min skolinsats   □  □  □  □ 
 
c) Det går att glida igenom 
 utbildningen utan besvär  □  □  □  □ 
 
d) Arbete vid sidan av studierna gör 
 att utbildningen känns mer konkret □  □  □  □ 
 
e) Att arbeta vid sidan av studierna innebär 
 att det är svårt att hinna med studierna □  □  □  □ 
 
f) Att vissa förvärvsarbetar gör att 
 det blir extra problem vid grupparbete □  □  □  □ 
 
g) Förvärvsarbete gör att man blir 
 mer effektiv när man studerar  □  □  □  □ 

   49
 



   

 
 
28. Har Du förvärvsarbetat under någon eller några av dessa terminer? 
 
 □  Termin 1  □ Termin 4 
 □  Termin 2  □ Termin 5 
 □ Termin 3  □ Ingen termin 
 
 
29.  

a. Förvärvsarbetade Du under sommaren (perioden juni-augusti) 2005? 
 

□ Ja     
□ Nej 
 
 
b. Om ja, förvärvsarbetar Du vid samma arbetsplats under hösten 2005? 
 
□ Ja     
□ Nej   

 
 
30.  

a. Förvärvsarbetar Du parallellt med Dina studier höstterminen 2005? 
 

□ Ja    
□ Nej 

 
 
 b. Om nej, vad beror det på? 
 
 □ Behöver inte pengarna 
 □ Får inte tag i något jobb 
 □ Skolan tar för mycket tid 
 □ Vill inte 
 □ Annat, ange vad............................................................................................. 
 
  ....................................................................................................................... 
 
  
 

 Du som inte förvärvsarbetar, gå till fråga 39 
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31. Arbetar Du inom ett område med koppling till socialt arbete? 
 

□ Ja, arbetet har med mina studier att göra  
□ Ja, arbetet har till viss del med mina studier att göra  
□ Nej 

 
 
32. Hur många timmar förvärvsarbetar Du i genomsnitt en normalvecka under 

höstterminen 2005? 
 

Cirka...................timmar/vecka 
 
 
33. Hur många timmar förvärvsarbetade Du förra veckan? 
 

Cirka....................timmar 
 
 
34. Hur många olika arbetsgivare har Du haft höstterminen 2005? 
 

□ 1 st 
□ 2 st 
□ 3 st eller fler 
 
 

35. Inom vilken sektor förvärvsarbetar Du? 
 

□ Socialt arbete 
□ Handel 
□ Vård 
□ Annat, ange vad............................................................................................. 
 

........................................................................................................................ 
 
 
36. Hur har Du förvärvsarbetat under studietiden? 
 
 □ Mycket regelbundet 
 □ Ganska regelbundet 
 □ Inte så regelbundet 
 □ Inte alls regelbundet 
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 Nedan följer ett antal påståenden: 
 
37. Markera med ett kryss det alternativ som bäst stämmer in på Din uppfattning: 
 
     Stämmer  Stämmer Stämmer              Stämmer 
     Väl  ganska väl inte så väl            inte alls 
 
a) Min finansiella situation skulle  
 vara godtagbar även utan  
 min förvärvsinkomst   □  □  □  □ 
 
b) Jag bidrar lika mycket i skolans 
 grupparbeten som de andra eleverna □  □  □  □ 
 
c) Det finns tidpunkter då jag 
 förvärvsarbetar för mycket 
  samtidigt som jag studerar  □  □  □  □ 
 
d) Mitt förvärvsarbete ger mig 
 mer motivation att studera  □  □  □  □ 
 
 
 
38. Du som förvärvsarbetar:  

Kan Du med egna ord beskriva Dina egna erfarenheter kring de fördelar och 
nackdelar som kommer med att förvärvsarbeta samtidigt som Du studerar: 

 
 .................................................................................................................................... 
  

.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................... 
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39. Du som inte förvärvsarbetar: 

Kan Du med egna ord beskriva Dina erfarenheter kring att studera med studenter 
som förvärvsarbetar samtidigt som de studerar. Beskriv även hur Du ser på 
fördelar och nackdelar för Dig att förvärvsarbeta samtidigt som Du studerar: 
 
.................................................................................................................................... 

  
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 

 
.................................................................................................................................... 
 

 
40. Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor, skriv dem 

gärna här: 
 
 .................................................................................................................................... 
  

.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 

 
Tack så mycket för Din medverkan! 
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