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Abstract 
 

Sköndalsinstitutet har bedrivit utbildning sedan 1905, då med kristen diakonal prägel, men 

genom en lång kamp beviljats statsanslag samt år 1964 fått sin högskolestatus. Med fokus på 

socialt arbete fick Sköndalsinstitutet år 1993 rätt att examinera socionomer. Idag har 

utbildning bedrivits i drygt hundra år och numera tillsammans med Ersta och Bräcke som 

tillsammans utgör Ersta Sköndal högskola 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärosätets kristna prägel och diakonala arv 

avspeglar sig på utbildningen och hur utbildningen förändrats sedan utbildningen ledde till en 

socionomexamen år 1993. 

 

Källmaterialet jag valt att utgå ifrån är kursplaner på socionomutbildningen mellan åren 

1996–2014. De innehåller delkurser termin för termin. Genom att använda mig av en 

kvalitativ textanalys som metod i granskningen av källmaterialet hoppas jag kunna uppnå mitt 

syfte att förstå om, hur och varför socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola har 

förändrats. Genom att vidare använda mig, primärt, av en sekularisering teoretiskt perspektiv 

vid genomgången av den kvalitativa textanalysens undersökningsresultat min ambition att 

uppnå en större insikt i de faktorer som påverkat utbildningen i olika riktningar. 

 

Mitt resultat visar hur de kristna inslagen inledningsvis är tydliga men att de sedan försvinner 

helt ur socionomutbildningen. Undersökningens andra del fokuserar på de skillnader mellan 

utbildningarna, vad som förändras samt de faktorer som, jag ser, ligger bakom förändringarna 

av det kristna innehållet. 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: socionomutbildning, Ersta Sköndal högskola, diakoni, bolognaprocessen 
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Förord 

 

Denna uppsats är ett enskilt arbete (15hp) på c-nivå, skriven vid Södertörns högskola under 

höst/vinter 2017. Det har varit en intensiv, lärorik och intressant process. För att genomföra 

uppsatsen har jag varit beroende av flera personer men även av Ersta Sköndal högskolas 

välvillighet när det gäller tillgång till källmaterial men även vägledning samt diskussioner. 

 

 

Jag riktar ett tack till min handledare, Andreas Åkerlund som under arbetets gång givit 

vägledning. 

 

Tack Ersta Sköndal högskolas bibliotekarier som vänligt bistått i sökandet efter relevant 

forskning. 

 

Tack Elisabeth Christiansson för inspirerande samtal och vägledning. 

 

Tack tidigare prefekterna vid institutionen för socialvetenskap som tog sig tid att besvara 

intervjufrågorna. 

 

Slutligen tack till institution för socialvetenskap och speciellt Anette Hedenberg som tog sig 
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Inledning 
Bakgrund 

Befolkningstillväxten var stor i mitten av 1800-talet och det berodde på flera faktorer, bland 

annat på tillgången och kvalitet av livsmedel vilket i sin tur ledde till lägre barnadödlighet. 

Under samma tid skedde andra samhällsmässiga förändringar som urbanisering, det vill säga, 

en flytt från landsbygden till städerna vilket var en effekt av den tidigare och samtida 

industrialiseringen i Sverige. Det var inte bara i städerna som industrialiseringen påverkade 

utan även i så kallade fabrikssamhällen som kunde vara belägna på landsbygden dit 

människor flyttade för arbete. Men kontentan var den samma, människor flyttade från 

glesbygd och småskaliga jordbruk för att livnära sig inom industrier med andra människor 

och blev löntagare.1 Den tidigare småskaliga och eventuellt självägande jordbrukaren kunde 

även ta anställning, så kallade statare, vilket var en icke självägande jordbrukare som tagit 

anställning vid gods eller större gårdar. Statarna inackorderades ofta på ett ogynnsamt sätt, 

trångt, fattigt och hopplöst.2 Orsakerna till fattigdomen var flera men bland annat, missväxt, 

torka, köld och alkohol. Alkoholkonsumtionen på 1800-talet i Sverige var även utbredd och 

bidrog till ännu större missförhållande eftersom den påverkade människor negativt och gjorde 

dem ej arbetsföra i kombination till att supandet ofta ledde till familjetragedier.3 Fattigdomen 

var stor på landsbygden men även i städerna och problematiken i städerna var relaterade till 

trångboddhet och beroendet av sin anställning inom industrier med låga timpenningar och hårt 

arbete. På grund av trångboddhet och tätbebyggelse var även städerna mer utsatta för 

farsoterna, kolera och lungsot vilket var sin tids epidemisjukdomar.4 I städerna var det även 

mer vanligt med prostitution och många unga kvinnor prostituerade sig för att livnära sig.5 

Den sociala problematiken och behovet av social och ekonomisk hjälp var stor. 

 

Ändrat ansvar för fattigvården 

Det större sociala arbetet hade historiskt skötts av kyrkan och ofta på volontärbasis med 

intäkter i form av till exempel kollekt men år 1847 beslutades att kyrkan inte längre skulle 

ansvara för fattigvården.6 Fattigvårdsstyrelsen skulle organisatoriskt ligga under 

sockenstämman och kyrkans inflytande och ansvar var officiellt borta i och med 1862 års 

                                                 
1 Thorsten Levenstam, Kyrklig diakoni och samhällets sociala omsorgsarbete: omkring 1850 - omkring 1975, 

Skeab/Verbum, Älvsjö, 1981, s. 53. 
2 Levenstam 1981, s. 56. 
3 Levenstam 1981, s. 57. 
4 Levenstam 1981, s. 58. 
5 Levenstam 1981, s. 59. 
6 Levenstam 1981, s. 60. 
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kommunallagar. Detta beslut tillsammans med det tidigare omnämnda beslut år 1847 

föranleddes av heta diskussioner och kyrkan som tidigare hade ansvarsområdet fattigvård 

anförde flera skäl att inte genomföra tidigare nämnda reform. Skälen var bland annat att 

fattigvården var församlingens barmhärtighetsverk, det positiva med kollekten och 

församlingens offervilja, moralisk och religiös vägledning, problematik att finna rätt 

kompetens i landskommunens organisation.7  

 

Framväxten av diakonal verksamhet 

Kyrkan hade bistått stad och socken i arbetet med social verksamsamhet men hade inte på ett 

effektivt vis besegrat fattigdomen och den problematik som den var relaterad till. Kyrkan 

hade själv blivit en del av ett borgerligt maktutövande och värnande av ordning. Ur det 

vacuum som skapades av att kyrkan inte längre skulle vara ansvarig för socialt arbete uppstod 

nya grupper. Det var bland annat kvinnor ur samhällets övre klasser som startade hjälp 

grupper eller program för fattiga, prostituerade med flera. Dessa kvinnor hade ofta en 

bakgrund i den pietistiska väckelsen. Det var just dessa kvinnor som låg bakom införandet av 

diakonal verksamhet i Sverige genom att starta diakonala anstalter, Ersta diakonisällskap 

(1851), Samariterhemmet (1882), Vårsta (1912), Bräcke (1923) och Stora Sköndal (1905).8 

Diakoniinstitutionerna initierade vårdrelaterad eller omvårdnadsutbildning som, 

sjuksköterska, sjukvårdare och socialutbildning. Med diakoni menas i detta fall det sociala 

arbete som härstammade från inre missionskontexter i Stockholm.9 Den diakoni som 

härstammade från diakoniinstitutioner skapade en ganska otydlig relation till Svenska kyrkan 

eftersom de existerade parallellt från senare hälften av 1800-talet. Trots detta så kom den 

första diakonissan att lyda under en församlings kyrkoråd år 1898, en del av församlingens 

kyrkoliv men inte av den organiserade kyrkan. Den större majoriteten av diakonissor och 

diakoner fick fortfarande betalt genom diakonirelaterade frivilligorganisationer och inte av 

kyrkan.10  

 

                                                 
7 Levenstam 1981, s. 61. 
8 Charlotte Engel, Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och varför?: en religionssociologisk studie av ett 

diakonalt dilemma, Ersta Sköndal högskola, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006,Sköndal, 2006, s. 12. 
9 Elisabeth Christiansson, Först och framför allt själen: diakonins tankevärld omkring år 1850, 

Sköndalsinstitutet, Stockholm, 2003, s.17. 

http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_32.pdf (aktiv 2017-

10-01). 
10 Engel 2006, s. 13. 

http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_32.pdf
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Samhällsförändringar i efterkrigstid 

Samhället förändrades efter andra världskriget på 1940-talet och framväxten av sociala 

skyddsnät växte fram då behovet inte var lika stort av institutionsdiakoni. Socialinstituten 

startade redan på 1940-talet då socialarbetare utbildades och år 1964 började dessa 

utbildningar att kallas för socialhögskolor. Vidare växte folkhemmet och dess vision om ett 

starkt samhälle där sociala institutioner skulle drivas i offentlig regi. Det medförde i sin tur att 

kyrkans roll och diakonin försvagades tillsammans med sekulära föreställningar i 

kombination med ett socialdemokratiskt folkhem. På 1950-talet gjorde diakoniinstitutionerna 

en kraftansträngning att medvetengöra församlingarna om diakonin vilket resulterade i 

församlingsstyrelselagen 1961 som klargjorde kyrkans roll och rätt att syssla med 

omvårdande verksamhet med ett statsfinansierad diakon-tjänst. Diakon är en tjänst eller ett 

ämbete inom den kristna kyrkan.11 Eftersom diakonin inte skulle konkurrera med samhällets 

egna sociala apparat så betonades att den verksamhet som kyrkans diakoner bedrev skulle 

vara ”själavårdande”.12 År 1963 ledde ett intensivt lobbyarbete från Sköndalsinstitutet, senare 

Ersta Sköndal högskola, till ett i riksdagen beviljat statsanslag till lärarlöner på dess sociala 

utbildning. De hade ansökt sedan 1950-talet men fått avslag på grund av att en majoritet av 

riksdagspartierna samt ledande rektorer på socialinstitutet var skeptiska till Sköndalsinstitutets 

kristna karaktär som inte uppfattades som förenlig med ett modernt samhälle.13 Året efter 

1964 fick Sköndalsinstitutet, tillsammans med andra socialinstitut, högskolestatus vilket i och 

med det berättigades studiemedel. Från och med år 1965 kunde studenter på 

Sköndalsinstitutet avlägga fil. lic-examen efter avslutat utbildning. Det dröjde till 1993 innan 

utbildningen på Sköndalsinstitutet ledde till socionomexamen.14 Den nya högskolan, Ersta 

Sköndal högskola, skapades genom en sammanslagning av dessa båda högskolor och tillika 

diakonier. Det stora mervärdet, enligt Ersta Sköndal högskola, med den nya skolan var att 

kombinera Erstas sjuksköterskeutbildning med Sköndals  

socionomutbildning och på så sätt få positiva synergier, två olika utbildningar men gemensam 

värdegrund.15  

                                                 
11 Per Beskow, diakon, i Nationalencyklopedin (NE), 

<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diakon> (hämtad 2017-11-08). 
12 Engel 2006, s. 14f. 
13 Elisabeth Christiansson, ”Debatten om Sköndal”: social utbildning i perspektivet samhälle - kyrka - diakoni 

1963, examensarbete (Lunds universitet 1999), s. 24ff. 
14 Christiansson 1999, s. 34f. 
15 Jan-Håkan Hansson, ”Den nya högskolan – Ersta Sköndal högskola”, i Stora Sköndal - förändringens plats: 

100 år i Sköndal 1905–2005: jubileumsskrift, Stiftelsen Stora Sköndal, Stiftelsen Stora Sköndal, Olsson, Anita 

(red.), Sköndal, 2005, s. 63. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om lärosätets kristna prägel och diakonala arv 

avspeglar sig på socionomutbildningen. Vidar är syftet att undersöka om och hur de kristna 

inslagen förändrades i utbildningen efter 1993 då lärosätet fick examinationsrätt för 

socionomer.  

 

För att söka svar på mina frågeställningar har jag valt att analysera och jämföra 

socionomutbildningens kursplaner för att komma fram till hur de kristna inslagen såg ut och 

hur utbildningen har förändrats. Vidare har jag även valt att intervjua tidigare prefekter om 

utvecklingen av det kristna innehållet på Ersta Sköndals högskola inom nedan tidsmässiga 

avgränsning. Som stöd till intervjuerna har jag även valt att använda mig av korrespondens 

mellan Högskoleverket och Ersta Sköndal högskola.  

 

Mitt mål med undersökningen är att besvara frågorna hur de kristna inslagen såg ut och hur 

och varför det kristna innehållet förändrades på Ersta Sköndal socionomutbildning. Jag har 

även valt att avgränsa studien tidsmässigt till åren från och med år 1996 till och med 2014 och 

det är av två anledningar. Den första anledningen är relevansen i att jämföra utbildningar efter 

år 1993, då Ersta Sköndal fick rättigheter att utfärda socionomexamen. Innan år 1993 så ledde 

utbildningen till en fil. lic-examen men inte till en formell socionomexamen. Den andra 

anledningen är svårigheten att finna sammanhängande källmaterial, kursplaner, för respektive 

utbildning, framför allt källmaterialet efter år 1993 men innan år 2011där källmaterialet fanns 

att tillgå i begränsad utsträckning.  

Min liknande studie har, mig veterligen, inte genomförts på Ersta Sköndal högskola tidigare 

även om Elisabet Christiansson i sitt examensarbete Debatten om Sköndal: social utbildning i 

perspektivet samhälle - kyrka - diakoni 1963 har undersökt en besläktad fråga med fokus på 

Sköndalsinstitutets väg till statsanslag samt dess debatt. 

 

Frågeställningarna i min studie är: 

 

1. Hur såg det kristna innehållet ut på Ersta Sköndal socionomutbildning? 

2. Har det kristna innehållet förändrats sedan högskolan fick rätt att utfärda 

socionomexamen? 
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Tidigare forskning, metod och teori 
 

Tidigare forskning 

Det har historiskt forskats på efterkrigstidens Sverige och den mer sekulära vägen som staten 

valt i förhållande till diakoni och kyrkan. Bland annat har forskningen, fokuserat på diakonin, 

dess förhållande till staten och kyrkan och att det har funnits ett motsatsförhållande mellan ett 

samhälle i efterkrigstid och kyrkan. Men även diakoni och diakoner har agerat förebild för 

den moderna socionomen. Elisabeth Christiansson menar i sin avhandling Kyrklig och social 

reform: motiveringar till diakoni 1845–1965 att en av anledningarna till ett mer sekulärt 

samhälle i efterkrigstid var att kyrka och statsangelägenheter skulle hållas isär.16 Detta, hävdar 

jag, är relevant för min studie även om min empiriska undersökning riktar in sig tiden mellan 

1996–2014. Anledningen till relevansen, trots tidsmässig skillnad är den tydliga förändring i 

samhället som påverkat förhållande kyrka-stat och kyrkans förändrade roll i samhället. Vidare 

menar Christiansson att det för vissa inom det socialdemokratiska partiet påminde kyrkan om 

ett klassamhälle som de uppfattade som omodernt och det var en direkt konflikt mellan 

arbetarrörelsen och diakonin. Parallellt med det började även religiöst hjälp/socialarbete 

ifrågasättas av vetenskapliga orsaker. Den tidens vetenskapsideal och positivism ställde krav 

på empirisk bestyrkande och den framställde kristendomen som tvivelaktig. En förespråkare 

för det vetenskapsidealet var Ingemar Hedenius och hans kritik mot kristendomen gick sida 

vid sida med socialdemokraternas ambition om ett sekulärt samhälle.17  

 

Charlotte Engel skriver i sin avhandling Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och 

varför?: en religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma om klassisk 

sekulariseringsteori vilket bottnar i sociologins fäder Karl Marx(1818-1883), Emile Durkheim 

(1858-1917) och Max Weber (1864-1920) föreställningar om ett avtagande av religionens 

inflytande redan under industrialiseringen. Denna föreställning om religionens minskade 

samhällsinflytande gick senare i arv till efterkrigstidens religionssociologer. På 1960-talet, 

menar Engel, inkluderades sekulariseringsteorin i moderniseringsteorin vars grundsten är att 

när samhällen moderniseras så blir de mer rationella, komplexa, individualistiska och mindre 

religiösa.18  

                                                 
16 Elisabeth Christiansson, Kyrklig och social reform: motiveringar till diakoni 1845-1965 = Reform in church 

and society : the justification of diaconia in Sweden 1845-1965, Artos, Diss. Lund : Lunds universitet, 2006, 

Skellefteå, 2006, s. 141 
17 Christiansson 2006, s. 141ff. 
18 Engel  2006, s. 36f. 
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Thorsten Levenstam beskriver i sin framställning Kyrklig diakoni och samhällets sociala 

omsorgsarbete: omkring 1850 - omkring 1975 som presenterades vid teologiska fakulteten i 

Lund 1981, det ansträngda förhållandet mellan diakoni och stat. Vidare menar Levenstam att 

socialdemokratin hyste agg gentemot kyrkan och diakonin som institution och socialarbetare. 

Kyrkan och diakonin sågs, enligt Levenstam, som ett hinder för social rättvisa och 

samhälleliga framsteg.19  

 

Metod 

För att komma åt mina grundläggande frågeställningar om de kristna inslagen och hur de 

förändrats över tid på socionomutbildningen har jag sökt i Ersta Sköndal högskolas arkiv efter 

socionomutbildningens kursplaner. Utifrån dessa kursplaner har jag genomfört en kvalitativ 

textanalys. Utöver textanalysen och tidigare forskning på området har jag genomfört en 

kvalitativ strukturerad e-postintervju för att få ytterligare inblick i om de kristna inslagen och 

hur de har förändrats i utbildningen för socionomer. 

 

Jag kommer i denna uppsats att göra två stycken metodiska ansatser relaterade till min 

frågeställning. 

 

1. Kvalitativ textanalys 

2. Kvalitativ intervju strukturerad – e-postintervju 

 

Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys används, enligt Per Widén i hans text Kvalitativ textanalys, för att 

analysera, kartlägga och förstå olika fenomen som finns nedskrivna eller tryckta.20 Det är av 

den anledningen som, menar jag, metoden är relevant för min studie. Vidare menar Widén att 

en kvalitativ textanalys handlar om att välja, förhålla sig samt förstå texters betydelse utifrån 

ett avgränsat undersökningsproblem. Den kvalitativa textanalysen följer en historisk 

tolkningstradition som kallas hermeneutik och som, enligt Widén, används för att läsa, förstå 

och skapa mening.21 Några grundläggande riktlinjer, enligt Widén, som är viktigt att ha i 

åtanke, för hur en texttolkning ska göras är att använda sig av en av följande analytiska 

dimensioner: 

 

                                                 
19 Levenstam 1981, s. 82. 
20 Per Widén, ”Kvalitativ textanalys”, i Handbok i kvalitativ analys, Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 

(red.), 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 176. 
21 Widen 2015, s. 178. 
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1. Den första dimensionen – analyserar upphovsmannen/kvinnan till texten och vad 

denne person eventuellt haft för avsikter med texten. 

2. Den andra dimensionen – analyserar texten och dess språkliga, litterära och 

innehållsmässiga innehåll. 

3. Den tredje dimensionen – analyserar textens innehåll i förhållande till samhället.22 

 

Den tredje analytiska dimensionen som Widén nämner, där texten analyseras i relation till 

samhället, anser jag, passar mitt ämne. Då jag har för avsikt att visa hur utbildningen kan ha 

förändrats på grund av eventuella maktstrukturer inom den kristna och samhälleliga 

diskursen, valde jag att analysera textens innehåll i förhållande till samhället och staten.  

 

Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas, enligt Ann Kristin Larsen i sitt verk, Metod helt 

enkelt, av att informanten eller intervjuobjektet själv får svara, med egna ord redogöra för sitt 

svar. Mitt metodval med en strukturerad kvalitativ intervjustudie, ett dokument med färdiga 

frågor i en specifik ordning där informanten eller intervjuobjektet får svara fritt på 

förutbestämda frågor och motivera sina svar anser jag fruktsamt för min ambition att 

komplettera den empiriska undersökningen med en intervju för att nå djupare.23 Det är även 

orsaken till valet av den strukturerade e-postintervjun. Då båda informanterna befann sig 

utomlands anser jag att valet av metod lämpar sig bäst med de förutsättningar som råder. 

Frågorna skickas per e-post, samma dokument med frågor i samma ordning med 

förutsättningen att besvara frågorna och skicka tillbaka, detta menar Larsen ska underlätta 

efterbearbetningen samt gynna jämförelser mellan de olika svaren.24  

 

Avgränsningar och metodproblem 

I min studie utgår jag från kristna inslag i utbildningen och kommer att fokusera på dem, 

Kristendom definieras enligt Nationalencyklopedin: en religion som utgår från föreställningar 

om att Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den förutspådda Messias/Kristus.25 

Vidare definieras kristna inslag enligt ovan definition om religionen och förekomsten av 

explicit kristna uttryck i utbildningen som exempelvis delkurser som innehåller begrepp som 

                                                 
22 Widen 2015, s. 179. 
23 Ann Kristin Larsen, Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Gleerup, 

Malmö, 2009, s. 83. 
24 Larsen 2009, s. 84. 
25 Per Beskow kristendom, i Nationalencyklopedin (NE), 

<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kristendom> (hämtad 2017-11-21). 
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Jesus och bibeln. Vad som inte kommer att inkluderas i studien är inslagen av etik och 

livsåskådning som implicit kan innehålla kristna inslag men som inte i sig, enligt mig, kan 

tolkas som direkt kristna inslag. Därför kommer de inte att inkluderas i denna studie om inte 

de är relaterade till explicit kristna begrepp. Men, jag anser även att, det kan vara relevant att 

undersöka generella förändringar i utbildningen som inte är kopplad till kristna föreställningar 

eller övriga diakonala tendenser. 

 

Då jag använt en kvalitativ e-postintervju bör jag nämna eventuell problematik med metoden 

som även skiljer den från en traditionell kvalitativ intervju där intervjuaren och 

intervjuobjektet sitter mittemot varandra. Ann Ryen skriver i sitt verk, Kvalitativ intervju: 

från vetenskapsteori till fältstudier att e-postintervjun inte återspeglar det outsagda, 

kroppsspråk, betoningar och så vidare och att det är en viktig aspekt som skiljer den från 

traditionell kvalitativ intervju.26  

 

Det kan även finnas en viss problematik med att granska ett forskningsområde som ligger 

nära min framtida profession och min nuvarande erfarenhet av praktik samt extrajobb. 

Problematiken ligger i att jag är påverkad av min erfarenhet av den vetenskapliga 

utbildningen och det icke konfessionella läraryrket så att det eventuellt skulle kunna påverka 

min tolkning av det empiriska materialet i en viss riktning. Margot Ely skriver i sitt verk, 

Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken om just riskerna med att vara för familjär med sitt 

ämne samt att ständigt utforska och medvetengöra sina värderingar för att inte återge dem på 

undersökningsobjekten.27 Även min förkunskap om religion som mitt förstaämne 

religionsvetenskap kan eventuellt påverka min syn på det empiriska materialet samt 

informanter. Problematiken med föreställningen om att vara utan förutfattade meningar bör 

ständigt vara närvarande. 

 

Ovan nämnda aspekter har påverkat mitt arbete med denna studie eftersom de under arbetet 

påverkat mig att medvetengöra min egen erfarenhet samt fördomar, detta för att inte styra 

undersökningen i en medveten/omedveten riktning. Det har, för mig, varit aktuellt att 

                                                 
26 Anne, Ryen Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, s. 

197. 
27 Margot Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar, Studentlitteratur, Lund, 1993, 122. 
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reflektera över detta i genomgången av det empiriska materialet i text men även vid 

formuleringen av frågor till intervjustudien samt genomgången av dess svar. 

 

Material 

Materialet för min undersökning består av tre delar, kursplaner för socionomutbildningen på 

Ersta Sköndal högskola, intervjuer med tidigare prefekter på institutionen för socialvetenskap 

och myndighetsbeslut från högskoleverket. Källmaterialet, det vill säga kursplanerna, kommer 

från Ersta Sköndals högskolas arkiv men saknar signum eftersom det inte är arkiverat enligt 

gängse tillvägagångssätt. Den äldre utbildningen, utbildning 1996, är utvald av primärt tre 

anledningar, tillgången på kompletta socionomutbildningar i arkivet samt att det finns 

relevans i att undersöka en utbildning som ligger relativt nära i tiden och att utbildningen 

reformerades mellan de båda utbildningarna. Den nyare utbildningen, utbildning 2011, är 

utvald av två anledningar, tillgången på kompletta socionomutbildningar i arkivet samt att det 

finns relevans i att undersöka en utbildning som startade relativt snart efter att utbildningen 

reformerades, under tiden, mellan de båda utbildningarna. Valen av år på respektive 

utbildningar ska ses som att de representerar två olika utformningar av socionomutbildningen 

men framför allt som exempel på utbildningar före-och efter reformation av utbildningen. 

Kursplanerna innehåller information som år, termin, kursmål, examination och mer detaljerad 

information om respektive delkurs samt dess omfattning i högskolepoäng. Kursplanerna som 

jämförs är två kompletta28 utbildningar varav de sträcker sig enligt nedan: 

 

1. Utbildning 1996 Höstterminen 1996 till vårterminen 2000 (8 terminer) 

2. Utbildning 2011 Höstterminen 2011 till höstterminen 2014 (7 terminer) 

I utbildning 1996 utgår jag enbart från kursplanens, kursens mål samt kursinnehåll och i 

utbildning 2011 utgår jag enbart från kursplanens, kursens lärandemål samt kursen innehåll. 

Intervjustudien bygger på att de tidigare prefekterna redogör, skriftligen, på frågor kring hur 

och varför förändring på socionomutbildningen Ersta Stora Sköndal blev aktualiserad. För att 

bestyrka de anledningar som ligger bakom reformationen av socionomutbildningen på Ersta 

Sköndal högskola kommer även högskoleverkets beslut samt Ersta Sköndal högskolas svar att 

användas som material. 

 

                                                 
28 Se förtydligande 
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Användbarheten i materialet är, enligt mig, relevant eftersom källmaterialet, kursplanerna 

kommer från Ersta Sköndals eget arkiv visar hur utbildningarna var upplagda vid respektive 

tidpunkt och osannolikt förvanskade eftersom det inte, enligt mig, gynnar någon. Vidare är 

relevansen stor att använda intervjustudiens som material eftersom informanterna har god 

inblick i omständigheterna till förändringar i utbildningen och även, enligt min bedömning, 

osannolikt förvanskade. Tvärtom, i denna studie, en ovärderlig källa till insikt. Slutligen 

bedömer jag även användbarheten som hög i den korrespondens bestående av 

högskoleverkets beslut samt Ersta Sköndal högskola svar. Anledningen är hög tillförlitlighet i 

både Högskoleverket samt Ersta Sköndal högskola eftersom vinningen av förvanskade 

uppgifter har en, för mig, liten eller obefintlig vinning. Vinning med materialet är att de tre 

beståndsdelarna tillsammans kan hjälpa till att besvara mitt syfte och frågeställning. 

 

Förtydligande 
I utbildning 1996, termin 8, finns en avvikelse och anledningen till detta är att termin 8 inte 

gick att finna i arkivet så utbildningshandläggaren hänvisade till motsvarande termin 8 året 

innan (1999) innan som enligt hens uppgift var motsvarande eller utan kristna eller diakonala 

tendenser. Men det finns anledning att påpeka detta eftersom årtalet på termin 8 inte stämmer 

överens med resterande kursplaner. Vidare är utbildning 2011 en termin kortare än utbildning 

1996 men båda utbildningarna ledde till fullgod socionomexamen. 

 

Utbildning 1996 anger högskolepoäng innan bolognaprocessen, detta innebär att en termin är 

20p istället för 30hp som i utbildning 2011. Anledningen till övergången till denna nya 

standard var att göra europeiska utbildningar och examina jämförbara med varandra samt 

förbättra Europas konkurrenskraft som område.29 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter för att belysa hur till vida socionomutbildningen har 

förändrats på Ersta Sköndal högskola är sekulariseringsteori och social institutionsteori, båda 

inom den vetenskapliga disciplinen sociologi. De är båda, enligt mig, relevanta för mitt valda 

ämne, frågeställning och resultat eftersom teorierna berör samhällsstrukturer och 

maktförhållandet i samhället som bidragit till en utveckling som, enligt mig, är väsentlig i min 

                                                 
29 Universitets- och högskolerådet, Bolognaprocessen - det europeiska området för högre utbildning, u.å.,  

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen (hämtad 2017-11-10). 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen
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studie av socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola. Nedan definieras teorierna som 

genomsyrat mitt arbete i genomförd studie. 

 

Klassisk sekulariseringsteori 
Under sekelskiftet påverkades sociologin av de samhällsomvälvande händelserna relaterade 

till industrialiseringen, samhället gick från traditionalistisk till ett modernt.30 Det var i 

kölvattnet av de händelser som nämns i uppsatsens bakgrund om bland annat industrialisering 

och urbanisering tillsammans med faktorer som byråkratisering och rationalisering som den 

tidigare, för samhälle och människor, religionen fick en ändrad roll.31  

 

Klassisk sekulariseringsteori grundar sig till stor del i sociologerna Emile Durkheim (1858–

1917) och Max Weber (1864–1920) arbete och deras sociologiska texter. De var i sin tur 

präglade av industrialiseringen, dess stora ekonomiska och sociala konsekvenser. De var 

vidare eniga i uppfattningen om religionens samhälleliga inflytande men hade olika 

inställningar till religion enligt nedan. Durkheim ansåg att religionen spelade en central roll 

när det gäller sammanhållning och social ordning. Men att religionens väsen över tid, växlar i 

förhållande till olika samhällen och social ordning för att slutligen anta ”rätt” form. Weber 

ansåg att religionen som en del av mänskligt liv är skiljt från samhället eller världen. Det vill 

säga relationen mellan religionen och världen kan variera och relationen mellan religionen 

och världen enbart kan studeras utifrån specifika historiska och kulturella premisser samt att 

avståndet mellan dessa sfärer minskar i riktning mot att religionen slutar att vara en central 

kraft i samhället.32  

 

Den klassiska sekulariseringsteorin grundar sig inte på en enad teori utan på flera olika 

teorier, ett så kallad sekulariseringsparadigm. En gemensam uppfattning för upphovsmännen 

till teorierna som sekulariseringsparadigmet grundar sig på är differentieringstesen som går ut 

på att religiösa och icke-religiösa institutioner har förändrats över tid. Klassisk 

sekulariseringsteori ser nedgången av traditionell kristen tro och praktik, i västvärlden, som en 

del av föreställningar av att religiösa institutioner förlorar inflytande i samhället. 

Anledningarna till denna nedgång och inflytande bygger på uppfattningar om att det är 

moderniseringar som differentiering, industrialisering, urbaniseringar och rationaliseringar. 

                                                 
30 Oliver Tschannen, “The Secularization Paradigm: A Systematization” i Journal for the Scientific Study of 

Religion, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1991), Wiley, s. 1103. 
31 Jefferey Hadden, “Toward Desacralizing Secularization Theory” i Social Forces, Vol. 65, No. 3 (Mar., 1987), 

Oxford University Press, s. 588. 
32 Engel 2006, s. 36. 



 16 

Det finns fyra olika grundläggande hållningar som sekulariseringsteoretiker kan inneha, eller 

kombinera dem fritt: 

Försvinnandetesen: Att religionen, den religiösa sfären samt den individuella religiositeten 

ska försvinna och ersättas med vetenskap. 

Avtagandetesen: Att religionen kommer att avta men inte upphöra helt utan det finns ett 

behov av kyrkan. 

Privatiseringstesen: Att religionen begränsas till den privata sfären. 

Transformationstesen: Att religionen begränsas men att kristna värderingar genomsyrar det 

västliga samhället.33 

 

Kritik mot sekulariseringsparadigmet 
Det finns kritik mot sekulariseringsparadigmet, även om det är en nedgång på traditionell 

kristendom, i västvärlden så behöver inte det säga något om den faktiska religionen i sig. 

Religionen kanske ändrar sig, tar nya former eller om den avtar så finns det ingenting som 

stödjer föreställningen om att avtagandet är permanent. Ett annat motargument är att 

avtagande av kristen religion skulle vara en effekt av modernitet, vilket enligt motargumenten 

inte stämmer och pekar på moderna utvecklade länder.34 

 

Social institutionsteori 
I efterkrigstid har staten, framför allt socialdemokraterna, drivit en tanke om ett sekulärt 

samhälle där religionen förpassats till den privata sfären.35 En förutsättning i detta 

resonemang bygger på det faktum att Ersta Sköndal högskola ägs av kristna aktörer och kan 

ses som en organisation som påverkas av en formell socialinstitution.36 Detta är, enligt mig, 

ett exempel på en social institution där staten som formell institution förmedlat sin hållning i 

frågan stat-kyrka samt religionens roll i samhället.  

 

Sociala institutioner kan ses som det regelverk av ärvda traditioner och beteendemönster som 

skapade handlingsregler som formar samspelet och organisationen kan ses som aktören. 

Dessa institutioner kan delas upp i formella och informella sociala institutioner där den 

formella består av lagstiftning och formella regelverk som i sin tur kontrolleras av 

                                                 
33 Engel 2006, s. 38. 
34 Engel 2006, s. 38f. 
35 Christiansson 2006, s. 142f. 
36 Oskar Engdahl & Bengt Larsson, Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och teorier, 

Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 181. 
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myndigheter och olika organ. De informella sociala institutionerna visar sig i sedvänjor eller 

moral och dessa bidrar samtliga människor till genom att upprätthålla någon sorts fostran i 

samspelet mellan människor i samhället.37 Sociologen Emile Durkheim menar att sociala 

institutioner utövar ett starkt socialt tvång gentemot den enskilda medborgaren och att det 

tvång upprätthålls, enligt Durkheim, av ett slags ”kollektivt medvetande”. Det ”kollektiva 

medvetandet” uppstår genom att samhällsmedborgare kollektivt upprätthåller gemensamma 

uppfattningar och skapar i sin tur en personlig prägel där personen bedömer det som sin egen 

uppfattning fast det egentligen är en del av en kollektiv föreställning. Exempel på olika 

sociala institutioner är politiken, familjen och religion där familjen kan utgöra en informell 

institution och politik skulle kunna vara en formell i form av myndighetsutövning.38 

 

Undersökning och analys 

 
Undersökningen delas in i två delar, Kristendomen i utbildning 1996 som utgår från 

frågeställning 1 och Kristendomens försvinnande i utbildning 2011 som utgår från 

frågeställning 2. Den första delen av undersökningen, Kristendomen i utbildning 1996 har ett 

deskriptivt upplägg. Den andra delen av undersökningen, Kristendomens försvinnande i 

utbildning 2011 har fokus på förändringar i utbildningen.  

 

Kristendomen i utbildning 1996 – undersökning 1 

Inledning 
I undersökningen granskar jag kursplaner från socionomprogrammet på Ersta Sköndal 

högskola som startar höstterminen 1996. I min studie hänvisar jag till den utbildningen som 

utbildning 1996. Undersökningen gör jag för att belysa de kristna inslagen i utbildningen och 

presentera respektive delkurs där kristna inslag påträffas. Det är relevant för undersökningen, 

menar jag, att kartlägga hur många delkurser och hur stor del av utbildningen som utgörs av 

kristna inslag. Detta för att få en uppfattning om hur utbildningen var utformad som startade 

år 1996 för att senare, i den andra delen av undersökningen, jämföra med utbildningen om 

startade år 2011. Det empiriska materialet, kursplanerna introduceras med en kort 

introduktion om ämnet samt dess innehåll, följt av analysen och slutligen sammanfattande 

resultat. Vidare, anser jag, att kursplanerna kan ge information om hur utbildningens kristna 

                                                 
37 Engdahl & Larsson 2006, s. 181. 
38 Engdahl & Larsson 2006, s. 182. 
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innehåll ser ut. Samtliga delkurser kommer inte att beröras om det saknas relevans och vidare 

avses inte att presentera detaljerade likheter och skillnader som inte är relaterade till syftet och 

frågeställningen. 

 

I undersökningen av utbildning 1996, har sju stycken delkurser av trettiofyra inkluderats som 

har visat ett kristet innehåll och de är poängsatta enligt äldre standard av poäng 25p, vilket 

utgör 1,25 terminer av totalt 160p. Den äldre standarden (pre Bologna) av högskolepoäng, där 

20p utgör en termin istället för dagens 30hp. Totalt i undersökningen visar resultaten i min 

studie att 1,25 termin vilket motsvarar 16% av hela utbildningen innehåller kristna inslag. 

 

Kristna inslag i kursplanerna 
Introduktionskurs i socialt arbete (11p)39 

Kursplanen presenterar målet med delkursen som bland annat är att introducera diakonalt 

arbete som område för studenten. Vidare visar kursplanen även om det diakonala arbetet 

utifrån studentens egna perspektiv. Diakonalt arbete definieras i denna undersökning enligt 

Nationalencyklopedin, som kyrkans sociala ansvarstagande.40 Att studera kyrkans sociala 

ansvarstagande på högskolan, kan uppfattas som en inomkyrklig företeelse det är även en 

parallell social verksamhet i förhållande till statens och det större samhällets socialtjänst. 

Enligt tidigare forskning, var det den parallella sociala verksamheten som utgjorde en av 

anledningarna till statens och socialdemokratins motstånd till diakoni och religion i ett 

modernt samhälle.41   

  

Bibelkunskap (2p)42 

Kursplanen visar att studenten ska få en grundläggande uppfattning om bibeln dess centrala 

uppfattningar, Jesu liv, relationerna mellan gamla respektive nya testamentet och olika 

tolkningar av texter hämtade från bibeln. Denna företeelse överensstämmer inte med tidigare 

forskning eftersom innehållet i denna delkurs tvärtemot efterkrigstidens vetenskapsideal och 

positivism innehåller kristna inslag som kan betraktas som inomreligiösa.43 Att fördjupa sig i 

                                                 
39 Sköndalsinstitutet, Socionomutbildningsprogram med karitativ profilkurs 1, Utbildning i socialt arbete, 

Termin 1: Höstterminen 1996. Kursplaner och litteraturlistor, Schema, s. 3. 
40 Sven-Erik Brodd, diakoni, i Nationalencyklopedin (NE), 

<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diakoni> (hämtad 2017-11-08). 
41 Christiansson 2006, s. 141ff. 
42 Sköndalsinstitutet, Socionomutbildningsprogram med karitativ profilkurs 1, Utbildning i socialt arbete, 

Termin 2: Vårterminen 1997. Kursplaner och litteraturlistor, Schema, s. 5. 
43 Christiansson 2006, s. 141ff. 
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religiösa urkunder, teologiska motiv och tolkningar visar även det ett tydligt kristet innehåll 

där bibliska föreställningar är centrala. 

 

Kristen tro och kyrkokunskap (2p)44 

Kursplanen visar att delkursen ska få studenten att få en större inblick i kristna inriktningar 

samt dess utveckling. Studenten ska även få en inblick i den teologiska utveckling som är 

relaterad till kristendomen och dess institutioner. Att få en inblick i kristen tro och 

kyrkokunskap är ett tydligt kristet inslag och går tvärtemot tidigare forskning som hävdar 

motsatsen att det var uppfattningen om empiriskt styrkande och vetenskap som förpassade 

religionen till icke central plats i det moderna samhället.45  

 

Religionskunskap (2p)46 

Kursplanen visar att delkursen ska öka studentens kunskap samt hens förståelse, i sin framtida 

profession, för religiösa föreställningar och dess ställning i Sverige. Delkursen avser vidare att 

fokusera på invandrargrupper samt deras religiositet med en viss fokus på Islam. Delkursen 

går mot tydligt rådande föreställningar om sekularisering i samhället och statens uppfattning 

om religionens plats. Den går även emot tidigare forskning som argumenterar kring 

religionens avtagande i samhället.47 Delkursen visar att målet är att få en ökad förståelse av 

respektive religiös uppfattning med ett antagande av att religion skulle vara en central faktor 

inom socionomyrket. 

 

Religionspsykologi (2p)48  

Kursplanen visar att studenten ska få ökad förståelse för hur religionspsykologiska fenomen 

påverkar den enskilda individen samt hur det diakonala arbetet ska förhålla sig till detta. 

Föreställningar om att behöva sätta sig in i andra människors religiösa förehavanden på ett 

psykologiskt plan bygger på att religionen är en central faktor i utövandet, av yrket socionom. 

Delkursen är tydlig med sitt kristna inslag och med sitt mål om att förstå den moderna 

människans trosföreställningar går mot tidigare forskning som menar att efterkrigstidens krav 

på vetenskapsideal och positivism är central och kunna stödja resonemang med empiriskt 

                                                 
44 Sköndalsinstitutet 1997, s. 6. 
45 Christiansson 2006, s. 141ff. 
46 Sköndalsinstitutet Ersta-Sköndal högskola, Socionomutbildningsprogram med diakonal inriktning, Termin 3: 

Höstterminen 1997. Kursplaner, litteraturlistor, Schema, s. 6. 
47 Engel 2006, s. 36f. 
48 Ersta & Sköndal högskola Sköndalsinstitutet, Socionomprogram med diakonal inriktning, Termin 6: 

Vårterminen 1999. Kursplaner, litteraturlistor, Schema, s. 2. 
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bestyrkande.49 Delkursens innehåll går även mot ytterligare tidigare forskning som menar att 

religionen inte kan ha en central roll i samhället på grund av faktorer som bland annat, 

urbanisering, industrialisering, det vill säga modernisering.50  

 

Diakoni och samhälle (2p)51 

Kursplanen visar hur diakonalt och kristet socialt arbete ska samverka med andra instanser i 

samhället. Vidare avser kursplanen att ge studenten en större inblick i hur diakoni och andra 

kristna rörelser strategisk bygger upp sitt arbete. Delkursen visar prov på kristna 

föreställningar eftersom den vill ge en inblick i hur olika kristna rörelser samarbetar med 

varandra och med diakoni. Delkursen går även mot tidigare forskning som menar motsatsen 

att det var just den parallella verksamheten till statens socialtjänst som var en av 

anledningarna till statens agg gentemot kyrkan och diakonin och att det ur statens perspektiv 

inte behövs något kristet socialarbete.52 Själva grundrelevansen för innehållet på denna kurs 

förutsätter att det finns en koppling mellan diakoni och samhälle, där diakonins plats absolut 

skulle kunna ifrågasättas för den breda massan människor i ett modernt samhälle. 

 

Livsåskådningsvetenskap (4p)53 

Kursplanen visar hur delkursen ska öka studentens kunskap om människosyn samt 

livsåskådningsfrågor och visa kopplingen mellan livsåskådning och 

trosåskådningsföreställningar. Vidare berörs kyrkans hållning i frågor som berör kyrkans 

ståndpunkt på sexualitet och arbetsetik relaterat till den människosyn som framgår i bibeln. 

Kyrkans hållning i olika etiska frågor och människosyn i bibeln är kristna inslag eftersom de 

utgår från just bibeln, som är en religiös urkund och kyrkans uppfattning med föreställningar 

om att det perspektivet skulle utgöra en normativ uppfattning. Delkursens innehåll går mot 

tidigare forskning där motsatsen hävdas, att statens sekulära föreställningar ifrågasätter 

kyrkan och diakonins roll i ett modernt samhälle.54  

Sammanfattande resultat 
Undersökningen visar i Utbildning 1996 tydliga kristna inslag och inomreligiösa 

föreställningar där religiösa urkunder samt dess uppfattningar kan uppfattas som centrala på 

berörda delkurser. Kursplanen visar hur studenten ska fördjupa sig i exempelvis bibelkunskap 

                                                 
49 Christiansson 2006, s. 141ff. 
50 Engel 2006, s. 38. 
51 Ersta & Sköndal högskola Sköndalsinstitutet 1999, s. 3. 
52 Christiansson 2006, s. 141ff. 
53 Ersta & Sköndal högskola Sköndalsinstitutet 1999, s. 4. 
54 Christiansson 2006, s. 141ff. 
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och religionspsykologi. De kristna inslagen går i stor utsträckning mot tidigare forskning, där 

poänger om statens sekulära föreställningar ifrågasätter kyrkan och diakonins roll i ett 

modernt samhälle.55 Flera exempel av tidigare forskning är eniga i att kyrkan och diakonin 

sågs, av staten (socialdemokraterna), som ett hinder för social rättvisa och samhälleliga 

framsteg.56 Trots detta finns de kristna inslagen med i socionomutbildningen på sent 1990-tal. 

I undersökningen nämnda delkurser, med kristna inslag, är inte i omfattning, delkursmässigt 

eller poängmässigt i någon majoritet utan tvärtom i minoritet, 16% i utbildningen. 

Sammanfattningsvis, det finns kristna inslag i utbildningen med fokus på religiösa urkunder 

och inomreligiösa föreställningar, vilket är i klar minoritet i förhållande till övriga delkurser. 

 

Kristendomens försvinnande i utbildning 2011 – undersökning 2 

Inledning 
Med utgångspunkt i den första undersökningens, Kristendomen i utbildning 1996, avser jag 

att ringa in förändringar i utbildningen över tid. Fokus ligger fortfarande på kristendomens 

inverkan på utbildningen. Det är relevant för undersökningen, anser jag, att kartlägga hur 

utbildningen förändrats och varför. 

 

Genom att jämföra utbildningarna med varandra så avser jag klargöra förändringarna inom 

ramarna för min undersökning. Studien kommer initialt, med hjälp av figur 3och 4 där delkurs 

för delkurs knuten till respektive utbildning, jämföra utbildningarna och de finns under 

kapitlet Bilagor matriser. I den jämförelsen framgår det vilka delkurser eller delkursers 

innehåll som återfinns i respektive utbildning och vilka som inte gör det.  

 

Längre fram i undersökningen, som bygger på intervjustudien samt korrespondensen mellan 

Högskoleverket och Ersta Sköndal högskola, avser jag, analysera förändringarna för att 

beskriva varför de aktualiserades. Intervjustudien återfinns, i sin helhet under kapitlet Bilagor 

intervjuer. 

 

Förändringar i utbildningen 
Det finns många likheter mellan de jämförda utbildningarna och de flesta är innehållsmässigt 

lika, i en socionomutbildning då som nu. Med utgångspunkt i bilaga 3, det vill säga, en 

jämförelse mellan utbildning 1996 och utbildning 2011, ges följande exempel på centrala 

                                                 
55 Christiansson 2006, s. 141ff. 
56 Levenstam 1981, s. 82. 
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delkurser, Introduktion i socialt arbete, som återfinns i utbildning 1996 som en delkurs57 och i 

utbildning 2011 med delkurser över en termin med namn, Introduktion till socialt arbete.58  

Ytterligare exempel är Sociologi som återfinns i utbildning 1996 i en delkurs med samma 

namn59 och i utbildning 2011 med följande delkurs Samhällsvetenskapliga perspektiv på 

socialt arbete.60 Vidare exempel är juridik och Socialrätt som återfinns som en delkurs i 

utbildning 199661 och i utbildning 2011 så återfinns den i delkursen Juridik i socialt arbete II-

socialrätt.62 Ytterligare vidare exempel är uppsats som återfinns i utbildning 1996 under 

delkursen Socialt arbete-uppsats63 och i utbildning 2011 så återfinns den i delkursen 

Examensarbete i socialt arbete.64 Slutligen exemplifieras praktik som återfinns i utbildning 

1996 i delkurserna Socialt arbete Praktik I65 samt i Socialt arbete Praktik II66 och i utbildning 

2011 så återfinns de i delkurserna Verksamhetsförlagd utbildning I67, Verksamhetsförlagd 

utbildning II68, Verksamhetsförlagd utbildning III – juridisk tillämpning i utredningsarbete69, 

Verksamhetsförlagd utbildning IV: projektarbete70 samt Verksamhetsförlagd utbildning V.71   

Vidare visar dessa likheter att de olika utbildningarna är lika varandra i vad som skulle 

uppfattas viktiga i det moderna socionomens yrkesroll. Det finns också olikheter mellan de 

båda jämförda utbildningarna. Med utgångspunkt i bilaga 3, det vill säga, en jämförelse 

mellan utbildning 1996 och utbildning 2011 så är den mest påtagliga skillnaden i utbildning 

2011 avsaknaden av de delkurser som nämnts i undersökning 1, det vill säga delkurser med 

kristet innehåll. En annan skillnad är även att det i utbildning 2011 har fått en större fokus på 

                                                 
57 Sköndalsinstitutet, Socionomutbildningsprogram med karitativ profilkurs 1, Utbildning i socialt arbete, 

Termin 1: Höstterminen 1996. Kursplaner och litteraturlistor, Schema, s. 3. 
58 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Introduktion till socialt arbete 30 hp, 2011, s. 2f. 
59 Sköndalsinstitutet, Socionomutbildningsprogram med karitativ profilkurs 1, Utbildning i socialt arbete, 

Termin 2: Vårterminen 1997. Kursplaner och litteraturlistor, Schema, s. 3. 
60 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Perspektiv på socialt arbete 30 hp, 2012, s. 2f.  
61 Sköndalsinstitutet Ersta-Sköndal högskola, Socionomutbildningsprogram med diakonal inriktning, Termin 3: 

Höstterminen 1997. Kursplaner, litteraturlistor, Schema, s. 4. 
62 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Juridik i Socialt arbete 30 hp, 2012, s. 3.  
63 Ersta & Sköndal högskola Sköndalsinstitutet, Socionomprogram med diakonal inriktning, Termin 8: 

Vårterminen 1999. Kursplaner, litteraturlistor, Schema, s. 5. 
64 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Socialt arbete och kunskapsutveckling 30 hp, 2014, s. 2. 
65 Ersta-Sköndal högskola Sköndalsinstitutet, Socionomutbildningsprogram med diakonal inriktning, Termin 4: 

Vårterminen 1998. Kursplan, litteraturlista, Schema, s. 1. 
66 Ersta & Sköndal högskola Sköndalsinstitutet, Socionomprogram med diakonal inriktning, Termin 7: 

Höstterminen 1999. Kursplaner, litteraturlistor, Schema, s. 1. 
67 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Introduktion till socialt arbete 30 hp, 2011, s. 3.  
68 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Perspektiv på socialt arbete 30 hp, 2012, s. 3.  
69 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Juridik i Socialt arbete 30 hp, 2012, s. 3. 
70 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Socialt arbete och välfärd 30 hp, 2013, s. 3.  
71 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Det sociala arbetets praktik I 30 hp, 2013, s. 3.  
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vetenskap och forskning relaterat till socionomutbildningen, exempelvis Teorier i socialt 

arbete, valbar fördjupning.72  

 

Förändringen på Ersta Sköndal högskola från att ha en socionomutbildning med tydliga 

kristna inslag och diakonala arv i utbildning 1996 kom att förändras mellan de två 

utbildningarna i den här undersökningen. De kristna inslagen, som nämns i den första 

undersökningen, är borta i utbildning 2011. Delkurser med kristna inslag som exempelvis 

kristen tro och kyrkokunskap, religionspsykologi och bibelkunskap är borta och 

helhetsintrycket av utbildning 2011 är att utbildningen fått en ny akademisk nivå med större 

tyngd på vetenskap och forskning. Att utbildningen förändrades, de kristna inslagen togs bort 

och att ett större fokus lagts vid vetenskap och forskning överensstämmer med tidigare 

forskning som menar att vetenskapen och empiriskt styrkande är den rådande diskursen i 

samhället. Ytterligheten av detta resonemang om empiriskt styrkande, förde Ingemar 

Hedenius (1908–1982), att läror som inte gick att styrka med vetenskapliga metoder var 

tvivelaktiga.73 De tydliga kristna inslagen med fokus på diakoni var även de borttagna i 

utbildning 2011, det var kurser som kunde tillgodoräknas vid ytterligare studier till diakon. 

Det ändrade inte enbart utbildningen utan även den diakonala inriktningen tillsammans med 

borttagandet av de kristna inslagen. Utbildningen stöptes om, den blev nu mer som en 

traditionell socionomutbildning men fortfarande ägd av en kristen stiftelse. 

 

Anledningar till förändringar 
Förändringen på Ersta Sköndal högskola som gick från att ha en socionomutbildning med 

tydliga kristna inslag och diakonala arv i utbildning 1996, till att förändras mellan de två 

utbildningarna i den här undersökningen. Tidigare kristna inslag togs bort och det berodde på 

flera faktorer, bolognaprocessen samt krav från högskoleverket. Den så kallade 

bolognaprocessen inkluderade den enhetliga europeiska högskolepoängen men låg även 

bakom ett införande av ett nytt utbildningssystem som bestod av två olika utbildningsnivåer 

på högskolan, grundnivå och avancerad nivå.74 För att det skulle finnas en tydlig 

nivåindelning av kurser, så menar informant 2, att krav på kunskap och innehåll successivt 

skulle öka under utbildningen. Informant 2 menar även att bolognaprocessen och 

                                                 
72 Ersta Sköndal högskola, kursplan: Socialt arbete och kunskapsutveckling 30 hp, 2014, s. 2.  
73 Christiansson 2006, s. 141ff. 
74 Universitets- och högskolerådet, Bolognaprocessen - det europeiska området för högre utbildning.  
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anpassningar till den, bidrog till att socionomutbildningen helt gjordes om och de kristna 

kurserna, som kallades Diakoni 1 togs bort.  

 

Längden på utbildningen var även en fråga för högskoleverket och informant 1 menar att det 

avgörande var när socionomutbildningen granskades i relation till andra utbildningar och 

befanns vara ett halvår längre än de andra, det väckte undran och det blev svårt att finansiera. 

Vidare menar informant 1 att på samma tid som andra utbildningar på tre och ett halvt år, 

uppfyllde målen på examen enligt högskoleförordningen blev det en naturlig följd att fokusera 

på de ämnen som fanns där och därmed ta bort kursen med kristna inslag, Diakoni 1. Kursen 

Diakoni 1 var en av två kurser som behövdes för att bli diakon efter avslutad 

socionomexamen. Informant 2 menar att kursen Diakoni 1 ersattes, i samråd med ansvarig för 

diakonutbildningen, av en inriktning mot etik och livsåskådning som skulle kunna 

tillgodoräknas vid eventuella fortsättningsstudier till diakon vilket var ytterligare en termin.  

 

Utbildningens längd korrigerades till motsvarande övriga socionomutbildningar, tre och ett 

halvt år istället för tidigare fyra år tillsammans med att inriktningen etik och livsåskådning 

ersatte kursen med kristna inslag, Diakoni 1. Ersta Sköndals högskolas ambition var att 

reformera men behålla den diakonala delen av utbildningen.  

Högskoleverket granskade socionomutbildningarna år 2009 vilket resulterade i kritik mot den 

nya inriktningen, etik och livsåskådning på socionomutbildningen med följande motivering: 

”Båda inriktningarna är för specialiserade. Vi bedömer att ingen av inriktningarna svarar 

mot kraven på en generalistutbildning.”75 

Med båda så avses även den andra inriktningen, mot äldre på Ersta Sköndal 

socionomutbildning som inte berörs i denna studie. Vidare är högskoleverkets bedömning att 

säkring av examensmål är otillfredsställande. Högskoleverket riktar skarp kritik mot Ersta 

Sköndal högskola och menar att den har allvarliga brister som måste åtgärdas och kommer 

med en rekommendation till högskolan att: 

”Utforma tydliga mål utifrån gällande examensordning för en ny och generell 

socionomutbildning.”76 

                                                 
75 Högskoleverket, Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor – Rapport 

2009:36R, 2009 

http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.282245.1463068087!/menu/standard/file/Rapport%202009-

36%20R.%20Utv%C3%A4rdering%20av%20socionomutbildningen%20vid%20svenska%20universitet%20och

%20h%C3%B6gskolor.pdf (hämtad 2017-11-15), s. 54. 
76 Högskoleverket, Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor – rapport 

2009:36R, 2009, s. 54. 

http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.282245.1463068087!/menu/standard/file/Rapport%202009-36%20R.%20Utv%C3%A4rdering%20av%20socionomutbildningen%20vid%20svenska%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor.pdf
http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.282245.1463068087!/menu/standard/file/Rapport%202009-36%20R.%20Utv%C3%A4rdering%20av%20socionomutbildningen%20vid%20svenska%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor.pdf
http://www.socarb.su.se/polopoly_fs/1.282245.1463068087!/menu/standard/file/Rapport%202009-36%20R.%20Utv%C3%A4rdering%20av%20socionomutbildningen%20vid%20svenska%20universitet%20och%20h%C3%B6gskolor.pdf
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Högskoleverket ansåg inte att socionomutbildningen skulle ha någon inriktning utan att den 

skulle vara en utbildning på grundnivå och avancerad, enligt bolognaprocessen. Kritiken var 

så pass allvarlig att Ersta Sköndal högskolas rätt att utfärda socionomexamen var ifrågasatt. 

Den allvarliga situationen ledde 2010 till att Ersta Sköndal högskola överklagade. Det 

framlades då att högskolan hade specifika förutsättningar samt ett regeringsuppdrag att 

genomföra sina utbildningar, socionomprogram med inriktning mot etik och livsåskådning.77  

Enligt informant 2 protesterade Ersta Sköndal högskola mot beslutet att ta bort inriktning mot 

etik och livsåskådning men Högskoleverket ansåg inte att det fanns fog för omprövning utan 

avslog Ersta Sköndal högskolas begäran om omprövning.78 Det leder i sin tur till att Ersta 

Sköndal högskola anpassar sig till de förändrade förutsättningarna, accepterar beslutet samt 

ändrar sin utbildning till att inte ha någon inriktning. Vidare blev socionomutbildningen en 

utbildning på grundnivå samt avancerad men utan inriktning, i enlighet med 

bolognaprocessen och högskoleverkets föreslagna linje.79 Det var i samband med att den nya 

inriktningen på etik och livsåskådning underkändes och fick tas bort som den stora, enligt 

informant 2, förändringen på utbildningen och tillika det diakonala kristna arvet upphörde. 

Vidare menar hen att det funnits en stor grupp religiösa, men även andra som var intresserade 

av etik och livsåskådning som aktivt sökt sig till Ersta Sköndal högskola. Efter att innehållet 

gjorts om och längden på utbildningen anpassats för att leva upp till kraven som följde av 

bolognaprocessen och högskoleverket så påminde utbildningen, enligt informant 1, mer om 

andra socionomutbildningar. Det var nu större akademiska krav på utbildningen samt lärarna 

vilket i sin tur kom att genomsyra socionomutbildningen på Ersta Sköndals högskola. 

Socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola knöts även allt närmre forskning och 

högskoleförordning vilket avspeglades på den nya kursplanen, utbildningen och 

lärarkollegiet. Att utbildningen förändrades och de kristna inslagen togs bort överensstämmer 

med tidigare forskning och tidigare forskning som menar att vetenskapen och empiriskt 

styrkande är den rådande diskursen i samhället.80 Även annan tidigare forskning stämmer 

överens med förändringarna på socionomutbildningen. Eftersom den menar att kyrkan och 

                                                 
77 Ersta Sköndal högskola, Önskemål om omprövning av beslut gällande ifrågasatt rätt att utfärda 

socionomexamen vid Ersta Sköndal högskola, 2010-03-03, Rapport 2009:36 R, s. 1. 
78 Högskoleverket, Begäran om omprövning av Högskoleverkets beslut att ifrågasätta Ersta Sköndal högskolas 

tillstånd att utfärda socionomexamen, 2010-05-04, Reg.nr 641-1284-10, s. 1. 
79 Ersta Sköndal högskola, Synpunkter på skrivelse från Högskoleverket ”Revidering av regeringsuppdrag till 

enskilda utbildningssamordnare, (2010-05-04)” U2010/4925/UH, 2010-11-02.  
80 Christiansson 2006, s. 141ff. 
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diakonin sågs, av staten (socialdemokraterna), som ett hinder för social rättvisa och 

samhälleliga framsteg så är denna utveckling naturlig.81  

 

Sammanfattande resultat 
Undersökningen visar att de kristna inslagen från utbildning år 1996 är borttagna i 

utbildningen från 2011. Det finns många likheter mellan utbildningarna som exempelvis 

centrala delar för socionomyrket som följande delkurser introduktion i socialt arbete, 

sociologi, juridik, uppsats och praktik. Vidare slår undersökningen fast vilka faktorer som 

ligger bakom förändringarna på Ersta Sköndal högskola och det är primärt konsekvenser av 

bolognaprocessen och högskoleverkets granskning. Bolognaprocessen på grund av 

förändringen av högskolepoängsystemet, de olika nivåerna, grund och avancerad samt att 

utbildningen ska vara en generell socionomutbildning utan inriktningar. Inriktningen hade 

initialt varit mot diakoni, där en termin kunde tillgodoräknas i eventuell efterföljande 

diakonutbildning. Den inriktningen ändrades senare till en inriktning mot etik och 

livsåskådning, vilken även den kunde tillgodoräknas i eventuell efterföljande 

diakonutbildning.  

 

Högskoleverket granskade och slog ned på socionomutbildningens inriktningar och menade 

att den skulle vara mer generell. Det ledde efter överklagande från Ersta Sköndal högskola till 

att utbildningen fick göras om, utan inriktningar med en större fokus på vetenskap. Längden 

på utbildningen var också en fråga som var aktuell, att utbildningen var en termin längre var 

svårt att motivera och resulterade i att den, likt andra socionomutbildningar blev tre och ett 

halvt år. Utbildningens förändrades eftersom de kristna inslagen togs bort samt utbildningen 

gjordes om efter högskoleverkets granskning. Från socionomexamineringsrätten 1993 och ett 

kristet innehåll till en ny utbildning utan kristna inslag och en större fokus på vetenskap och 

forskning. 
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Slutdiskussion 
 

Frågeställning 1 

Min första frågeställning berör de kristna inslagen på socionomutbildningen som sedermera 

analyserats och deskriptivt redogjorts för. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ 

textanalys genomförts där kursplaner för utbildning 1996 samt utbildning 2011 granskats med 

fokus på kristna inslag men även enligt den tredje analytiska dimensionen där textens innehåll 

analyseras i förhållande till samhället.82  

 

Svaret på den första frågeställningen är att det finns ett tydligt kristet inslag i utbildningen 

från 1996, utbildning 1996 men inte i utbildningen från 2011, utbildning 2011. De kristna 

inslagen beskrivs mer utförligt i den första delen av undersökningen. De kunde exempelvis 

utgå från inomreligiösa urkunder som bibeln och Jesus olika förehavanden samt de kristna 

moraliska föreställningar som nämns däri. Men de kristna inslagen på utbildningen är i klar 

minoritet i förhållande till andra, för socionomen, centrala delar som exempelvis sociologi, 

socialt arbete och juridik, endast 16% av utbildningen utgörs av kristet innehåll. I utbildning 

2011 så är alla inomreligiösa föreställningar, religiösa urkunder och inslag och koppling till 

diakoni borta och varför och hur diskuteras i svaret på den andra frågeställningen. 

 

Tidigare forskning har byggt på sekulariseringsparadigmet och föreställningar om ett 

avtagande av religionens inflytande redan under industrialiseringen. Den uppfattningen 

bygger på antaganden om religionens minskade samhällsinflytande tillsammans med att när 

samhällen moderniseras så blir de mer rationella, komplexa, individualistiska och mindre 

religiösa.83 Det stämmer överens med sekulariseringsparadigmet och de kristna inslag som 

framkommer av den första undersökningen av utbildning 1996 om man ser dem som den sista 

förekomsten av kristet innehåll i utbildningen. Det skulle naturligtvis gå att ifrågasätta 

förekomsten av kristna inslag på en socionomutbildning sent 1990-tal men ett intressant 

faktum är att de, i utbildning 2011, är borta och i det fallet stämmer resultatet överens med 

tidigare forskning. Därmed inte sagt att det inte kan pågå en sekulariseringsprocess i 

samhället även om det finns kristna inslag på socionomutbildningen 2000. Vidare visar annan 

tidigare forskning att religionen börjar att ifrågasättas av vetenskapliga orsaker. Den tidens 
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rådande uppfattning och tilltro till vetenskap ställde högre krav på empirisk bestyrkande och 

den framställde kristendomen som ej trovärdig.84 Denna forskning stämmer inte överens med 

den första delen av undersökningen, utbildning 1996 men den överensstämmer med resultatet 

av den andra delen av undersökningen, utbildning 2011 där de kristna inslagen är borta. 

Kyrkan och diakonin sågs av staten (socialdemokratin), enligt tidigare forskning, som ett 

direkt hinder för social rättvisa och samhälleliga framsteg.85 Det resonemang som förs ovan är 

i samklang med Ingemar Hedenius, en förespråkare för vetenskapsidealet och hans starka 

kritik mot kristendomen gick sida vid sida med socialdemokraternas ambition om ett sekulärt 

samhälle.86  

 

Upphörandet av kristna inslag på den undersökta socionomutbildningen i utbildning 2011 är 

ett faktum efter genomförd undersökning. Enligt klassisk sekulariseringsteori är anledningen 

till nedgången av traditionell kristen tro och praktik, i västvärlden, en del av föreställningar av 

att religiösa institutioner hela tiden förlorar inflytande i samhället. Nedgången och minskat 

religiöst inflytande grundar sig på uppfattningar om att det är olika moderniseringar som 

differentiering, industrialisering, urbaniseringar och rationaliseringar som är orsakerna. Den 

grundläggande hållningen, sekulariseringsteoretisk, som är applicerbar på denna del av 

undersökningen är privatiseringstesen, religionen begränsas till den privata sfären.87 För det 

är kontentan av de kristna inslagen i utbildningen som går från tydliga till obefintliga, det vill 

säga att religionen inte har i en statsfinansierad utbildning att göra. Det säger ingenting om att 

religiositeten avtagit hos den enskilde studenten eller lärosätet. Den är bara inte kvar i 

utbildningen men kan blomstra i en annan kontext, det vill säga i den privata sfären. Ovan 

resonemang grundar sig på sekulariseringsteorier och dess antagande om religionens 

avtagande i det västerländska samhället stämmer överens med resultatet, till viss del, eftersom 

de religiösa inslagen på utbildningen inte längre finns kvar. Det stämmer även, menar jag, 

överens med resultatet av underökningen där den sekulariseringsteoretiska föreställningen 

ovan där religiösa institutioner, den kristna stiftelsen som äger Ersta Sköndal högskola hela 

tiden förlorar inflytande i samhället. Dock är det, enligt mig, svårt att hävda att det enbart är 

en sekulariseringsprocess som är den faktiska orsaken till upphörandet av kristna inslag i 

utbildningen utan även andra orsaker som nämns i nästa del av slutdiskussionen.  

                                                 
84 Christiansson 2006, s. 141f. 
85 Levenstam 1981, s. 82. 
86 Christiansson 2006, s. 141ff. 
87 Engel 2006, s. 38. 
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Frågeställning 2 

Min andra frågeställning berör hur det kristna innehållet på socionomutbildningen förändras 

och har sin utgångspunkt i resultatet från den första undersökningen, utbildning 1996. I den 

andra undersökningen jämförs delkurs för delkurs utbildning 1996 med utbildning 2011 med 

hjälp av matris 3 som återfinns i Bilagor matriser där det framgår vilka delkurser som finns i 

de båda utbildningarna och vilka som inte gör det. Vidare utgår undersökningen delvis även 

av en kvalitativ intervjustudie där informanterna ger fördjupad kunskap om hur och varför 

socionomutbildningen förändrades. Även myndighetsbeslut från Högskoleverket samt svar 

från Ersta Sköndal högskola används för att ge en mer heltäckande bild av vad som föranlett 

förändringarna.  

 

Svaret på den andra frågeställningen är: Ja, det kristna innehållet har förändrats men visar 

även vilka faktorer som ligger bakom förändringarna på Ersta Sköndal högskola. Det kristna 

innehållet går från tydligt i utbildning 1996 till obefintligt i utbildning 2011 så förändringen är 

påtaglig. Orsakerna till förändringen är primärt konsekvenser av bolognaprocessen 

tillsammans med högskoleverkets granskning. Bolognaprocessen efter anpassningar till 

kraven på nivåer, grund och avancerad men även att utbildningen skulle vara en generell 

socionomutbildning utan inriktningar. Högskoleverket granskade och slog ned på 

socionomutbildningens inriktningar och menade att den skulle vara mer generell. Införandet 

av bolognaprocessen och högskoleverkets granskning resulterade i följande: Utbildningen 

blev kortare likt övriga socionomutbildningar, utbildningen tog bort den kristna inriktningen 

och större fokus lades på vetenskap och forskning. Resultatet blev en utbildning utan 

inriktning och utbildningen hade i och med det förändrat karaktär från en utbildning med 

tydligt kristna inslag och med fokus på diakoni till en utbildning mer lik andra 

socionomutbildningar. 

 

Tidigare forskning menar att staten (socialdemokraterna) hade en ambition att sekularisera 

människovården med grundprincipen att enbart de metoder som kunde klara rationell 

argumentation och vetenskaplig prövning skulle sanktioneras av staten.88 Resultatet av 

undersökningen stämmer överens med tidigare forskning eftersom utbildningen har förändrats 

och de kristna inslagen försvunnit. Detta bygger på föreställningar om att kristendomen inte är 

rationell eller klarar vetenskaplig prövning. Annan tidigare forskning instämmer och menar 

                                                 
88 Christiansson 2006, s. 141f. 
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att kristendomens samt dess institutioner sågs av staten (socialdemokratin), som ett direkt hot 

och hinder för social rättvisa och samhälleliga framsteg.89 Annan tidigare forskning visar på 

religionens minskade samhälleliga inflytande stämmer överens med den västerländska 

uppfattningen om ett modernt samhälle och även med resultatet från min undersökning.90 Det 

finns tendenser samt ett resultat som går att tolka enligt en samhällelig sekularisering, dock 

finns det ingen tydlig empiri som stödjer det även om resultaten sammanfaller. 

 

Upphörandet av kristna inslag på undersökt socionomutbildning i utbildning 2011 är ett 

faktum efter genomförd undersökning och anledningarna är flera. Den klassiska 

sekulariseringsteorin skulle gå att applicera på resultatet eftersom den är en del av 

föreställningar av att religiösa institutioner hela tiden förlorar inflytande i samhället. Det 

minskade religiösa inflytandet grundar sig på föreställningar om att olika moderniseringar 

som differentiering, urbaniseringar industrialisering, och rationaliseringar är orsakerna. Den 

grundläggande hållning sekulariseringsteoretisk som är applicerbar på denna del av 

undersökningen är privatiseringstesen, det vill säga att religionen begränsas till den privata 

sfären.91 Tidigare resonemang grundar sig enbart på resultatet av den reformerade 

utbildningen och om Ersta Sköndal högskola samt den kristna ägarstiftelsen tolkas som en 

religiös aktör som uppenbart tappar religiöst inflytande så är även det överensstämmande med 

den klassiska sekulariseringsteorin. Om bolognaprocessen och högskoleverkets agerande 

tolkas som en del av en större västglobal sekularisering så är den klassiska 

sekulariseringsteorin central i sin påverkan av utbildningen reformation. Dock är det inte 

självklart sekulära argument som framkom ur bolognaprocessen och högskoleverket utan 

väldigt konkreta argument för att göra europeisk utbildning mer enhetlig och internationellt 

konkurrenskraftig. Därmed inte sagt att det kan vara en sekulariseringsprocess som ändå 

påverkar utbildningen i en riktning. Men utvecklingen med försvinnandet av kristna inslag 

från utbildningen var aldrig den direkt officiella anledningen till reformation av utbildningen 

utan mer en konsekvens. Även i detta fall går det inte att empiriskt belägga att det var den 

klassiska sekulariseringsteorin som var anledningen till förändringen men den kan ha varit 

bidragande. 

 

                                                 
89 Levenstam 1981, s. 82. 
90 Engel 2006, s. 36f. 
91 Engel 2006, s. 38. 
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Statens sekulära uppfattningar kan, enligt social institutionsteori, uppfattas som normativ, 

genom att skapa ett så kallat, ”kollektivt medvetande”. Sociologen Emile Durkheim menar att 

sociala institutioner utövar ett starkt socialt tvång gentemot den enskilda medborgaren och att 

det tvång upprätthålls, enligt Durkheim, av ett slags ”kollektivt medvetande”. Det ”kollektiva 

medvetandet” skapas genom att medborgare gemensamt upprätthåller gemensamma 

uppfattningar och i sin tur skapar, en upplevd, personlig prägel där personen uppfattar det som 

sin egen uppfattning fast det i själva verket är en del av en kollektiv föreställning.92 Detta 

”kollektiva medvetande”, menar jag, är ett tydligt exempel på sekulariseringsprocessen där 

statens föreställningar och ambition om ett sekulärt samhälle och större tilltro till vetenskap i 

efterkrigstid ersatt religionen tidigare roll genom att uppfattas vara den enskilde 

samhällsmedborgaren subjektiva uppfattning. Resonemanget går även att vända på, som när 

staten historiskt, menade att religionen var central, då skapades även ett ”kollektivt 

medvetande” där samhället uppfattade religionen som viktig eftersom staten ansåg det.93 

Statens uppfattning som formell socialinstitution har en maktposition i förhållande till Ersta 

Sköndal högskola, som informell socialinstitution och kan på så sätt agera på två plattformar 

för att genomdriva sina sekulära föreställningar. Dels som myndighetsutövare, högskoleverket 

i detta fall men även som skaparen bakom det ”kollektiva samvetet” där samhällsmedborgare 

och Ersta Sköndal högskola som informell socialinstitution uppfattar kristna inslag som icke 

normativa. Med detta resonemang vill jag belysa den eventuella påverkan av 

socionomutbildningens reformation och den obalans om råder mellan staten och kristna 

institutioner. Vidare var min avsikt även att poängtera den maktutövning, utan att värdera, 

som staten genom högskoleverket utövade på Ersta Sköndal högskola relaterat till kritik mot 

socionomutbildningen. Det är relevant, menar jag, för att belysa eventuell indirekt påverkan 

på utbildningens förändring som staten haft. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Engdahl & Larsson 2006, s. 181f. 
93 Engdahl & Larsson 2006, s. 182. 
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Avslutning 

1800-talets framväxt av diakoni som motsvarande socialarbete försökte kväsas av staten och 

den samhälleliga ambitionen om att ha en statlig socialtjänst utan kristna aktörer skapade en 

maktkamp mellan dem. I efterkrigstid har en sekulariseringsprocess pågått och som eventuellt 

fortfarande pågår. Religionen är inte längre central i samhället utan förpassas enligt 

Privatiseringstesen, till den privata sfären.94 Det säger ingenting om att religionen skulle vara 

avtagande utan enbart att den har bytt plats, från historiskt central till, som institution, 

marginaliserad med mindre officiellt inflytande. 

Syftet med min studie var att se om en kristen organisation kan fortsätta med sin verksamhet i 

ett allt mer modernt samhälle eller om den behöver anpassas till rådande 

samhällsuppfattningar beträffande religionens position i ett modernt sekulärt samhälle. 

Det finns tydliga kristna inslag i den äldre utbildningen och själva förändringen är att de 

kristna inslagen helt togs bort i den senare utbildningen vilket visar att de kristna inslagen 

tydligt förändras. Vidare förändring var att ett större fokus på vetenskap och forskning blev 

central. Anledningarna till förändringarna är primärt bolognaprocessen och högskoleverkets 

granskning av socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola samt dess inverkan på en ny 

socionomutbildning. Indirekt påverkan på förändringen kan, enligt mig, vara en pågående 

sekulariseringsprocess i samhället tillsammans med en obalans i förhållandet stat-Ersta 

Sköndal högskola med ett institutionsteoretiskt perspektiv. Denna obalans grundar sig i detta 

fall på att staten granskar högskolan som resulterar i att utbildningen förändras, där kritiken i 

sig inte, som det verkar, var riktad mot de kristna inslagen men som resulterade i en 

utrensning av dem. Resultatet av granskningen samt kritiken går i linje med rådande sekulära 

föreställningar och bolognaprocessen skulle kunna vara medlet för att nå målet – en 

utbildning utan kristna inslag vilket överensstämmer med klassisk sekulariserings teori. Ersta 

Sköndal högskola ändrade, för socionomutbildningens överlevnad, på innehållet på bekostnad 

av det kristna innehållet vilket resulterade i en ny utbildning. 

 

 
 

 
 

 

                                                 
94 Engel 2006, s. 38. 
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professionell 

utveckling III 

 X Etiska perspektiv på 

sociala praktiker 

 X 

   Verksamhetsanalys 

och 

professionsutveckling 

 X 
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Bilaga 3 Jämförelse innehåll utbildning 1996 och utbildning 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delkurs Material 

1 

Material 

2 

Delkurs Material 

1 

Material 

2 

Introduktionskurs i 

socialt arbete 

X X Sociologi X X 

Socialpolitik X X Etik  X X 

Samhällsekonomi X X Social metodik med etik  X X 

Ekonomisk rådgivning X  Praktik X X 

Civilrätt  X X Rättsvetenskap X  

Civilrätt X X Socialt arbete X X 

Sociologi  X X Utredning och 

dokumentation i socialt 

arbete 

X X 

Statsvetenskap X  Psykiatri och samhälle X  

Bibelvetenskap X  Religionspsykologi X  

Kristen tro och 

kyrkokunskap 

X  Diakoni och samhälle X  

Psykologi X X Livsåskådningsvetenskap X  

Idéhistoria X  Socialt arbete praktik II X X 

Socialrätt X X Vetenskapsteori och 

forskningsmetodik 

X X 

Livsåskådningsveteskap X  Socialt arbete med 

inriktning mot familjer 

X X 

Religionsvetenskap X  Rättsvetenskap med 

inriktning mot 

förvaltningsrätt 

X X 

Statistik X  Socialt arbete, uppsats X X 
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Bilaga 4 Jämförelse innehåll utbildning 2011 och utbildning 1996 

 

 

 

 

 

Delkurs Material 

1 

Material 

2 

Delkurs Material 

1 

Material 

2 

Ämnet, professionen 

och teorier i socialt 

arbete 

X X Välfärdens 

organisering II 

X X 

Vetenskapsteori och 

forskningsmetoder i 

socialt arbete I 

X X Vetenskapsteori och 

vetenskaplig metod i 

socialt arbete II 

X X 

Välfärdens 

organisering I 

X X Verksamhetsförlagd 

utbildning IV: 

projektarbete 

 X 

Verksamhetsförlagd 

utbildning I - praktik 

X X Personlig 

professionell 

utveckling IV 

 X 

Personlig professionell 

utveckling I 

 X Metoder i socialt 

arbete I 

X X 

Samhällsvetenskapliga 

perspektiv på socialt 

arbete 

X X Verksamhetsförlagd 

utbildning V 

X X 

Förklaringsmodeller i 

socialt arbete 

X X Vetenskapsteori och 

forskningsmetoder i 

socialt arbete III 

X X 

Verksamhetsförlagd 

utbildning II, praktik 

X X Teorier i socialt 

arbete, valbar 

fördjupning 

 X 

Personlig professionell 

utveckling II 

 X Examensarbete i 

socialt arbete 

X X 

Juridik i socialt arbete 

I –offentlig rätt och 

civilrätt 

X X Personlig 

professionell 

utveckling V 

 X 

Juridik i socialt arbete 

II - socialrätt 

X X Välfärdens 

organisering III 

X X 

Verksamhetsförlagd 

utbildning II – juridisk 

tillämpning i 

utredningsarbete 

 X Metoder i socialt 

arbete II 

X X 

Personlig professionell 

utveckling III 

 X Etiska perspektiv på 

sociala praktiker 

X X 

   Verksamhetsanalys 

och 

professionsutveckling 

 X 
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Bilagor intervjuer 
 

E-post intervju, informant 1 

Intervju med tidigare prefekt för institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal högskola. 

Som tidigare chef eller ansvarig för socionomutbildningen har informanten kunskap om 

socionomutbildningen samt dess reformation mellan de båda utbildningarna i min studie.  

Informanten är även alumn från Sköndalsinstitutets äldre socionomutbildning. 

 

Intervjufrågor Ersta Sköndal högskola - informant 1. 2017-11-02 

 

1. När togs kursen diakoni 1 bort från socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola? 

 

Det bör du kunna få ett exakt svar på om du granskar de tidigare utbildningsplanerna 

för socionomutbildningen, som Ann-Margret Bergman på rektorskansliet kan hjälpa 

dig med. Jag gissar att det var kring 2007. Men innan dess tonades det diakonala 

inslaget ned. 

 

2. Varför togs kursen bort från socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola? 

 

Det avgörande hände nog när socionomutbildningen granskades i relation till andra 

utbildningar och befanns vara ett halvår längre än de andra – det väckte undran och 

det blev svårt att finansiera. Jag tror, men är inte säker, på att kyrkan tidigare 

finansierat det extra halvåret. Det fanns inget krav på att ta bort kursen, men däremot 

på att under samma tid som andra utbildningar (3,5 år) uppfylla målen på examen 

enligt högskoleförordningen – och då blev det en naturlig följd att fokusera på de 

ämnen som fanns där. 

 

3. Fanns det statliga krav på att ta bort kursen diakoni 1 från socionomutbildningen på 

Ersta Sköndal högskola? 

 

Nej, inga direkt krav – se ovan. 

 

4. Hur förändrades socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola efter att kursen 

diakoni 1 tagits bort? 
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Efter omarbetningarna (ca 2007) blev mer lik de andra socionomutbildningarna, men 

blev samtidigt efter en tid bland de allra bästa i landet. De akademiska kraven på 

utbildningen – liksom på lärarkåren – ökade. Utbildningen knöts närmare forskning 

och högskoleförordning. 

 

5. Var socionomutbildningen innan kursen diakoni 1 togs bort en utbildning med kristen 

profil, märktes det diakonala arvet från Sköndalsinstitutet? 

 

Här svarar jag av personlig erfarenhet, efter att själv ha gått den ”gamla” utbildningen 

(1991-1994). Jag upplever att det arvet tunnades ut tidigare. 1991 hade vi t ex 

bibelstudier på lektionstid – det var inte aktuellt femton år senare. 

 

Jag vill betona att de svar jag ger kan innehålla felaktigheter. För att jag ska kunna 

utveckla svaren behövs stöd för minnet – t ex gamla utbildningsplaner, beslut kring 

finansiering och information från genomförda statliga granskningar. 
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E-post intervju, informant 2 

Intervju med tidigare prefekt för institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal högskola. 

Som tidigare chef eller ansvarig för socionomutbildningen har informanten kunskap om 

socionomutbildningen samt dess reformation mellan de båda utbildningarna i min studie.  

 

Intervjufrågor Ersta Sköndal högskola - informant 2. 2017-11-03 

 

1. När togs kursen diakoni 1 bort från socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola? 

I samband med att socionomutbildningarna skulle anpassas till kraven på att det skulle 

finnas en tydlig nivåindelning på socionomutbildningen. Den brukar refereras till som 

Bolognaanpassning. Den anpassningen skedde runt 2007/2008. Den gamla 

utbildningen gjordes helt om och diakoni 1 ersattes av en inriktning och kurser kring 

etik och livsåskådning. 

2.    Varför togs kursen bort från socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola? 

För att det skulle finnas en tydlig nivåindelning av kurser, så att krav på kunskap och 

innehåll successivt ökade under utbildningen. Kursen diakoni 1 ersattes av etik och 

livsåskådning, som kunde tillgodoräknas i diakoniutbildningen.  

3. Fanns det statliga krav på att ta bort kursen diakoni 1 från socionomutbildningen på 

Ersta Sköndal högskola? 

Bolognaanpassningen var ett krav på alla högskolor och universitet och 

utbildningar. Den nya inriktningen på etik och livsåskådning ersatte kursen. Det 

skedde i samarbete med ansvariga för diakonutbildningen vid högskolan och på 

motsvarande sätt skulle den nya inriktningen och kursinslag i etik och livsåskådning 

kunna tillgodoräknas i diakonutbildningen. Efter granskning av socionomutbildningar, 

av högskoleverket, underkändes denna inriktning och var tvungen att utgå. 

Socionomutbildningar skulle vara grundutbildningar och inte ha inriktningar. Vår 

utbildning var dessutom en termin längre och fick också bara vara 3,5 år. Vi försökte 

protestera, men fick inte behålla vare sig inriktning eller en längre utbildning.  

4.  Hur förändrades socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola efter att kursen 

diakoni 1 tagits bort? 
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Egentligen förändrades inte socionomutbildningen efter att diakoni 1 togs bort, för att 

den ersattes av kurser och inriktningen på etik och livsåskådning. Men den stora 

förändringen skedde i samband med att utbildningen med inriktning på etik och 

livsåskådning underkändes av högskoleverket. Då blev socionomutbildningen en 

tydlig grundutbildning som liknande de övriga. Utbildningen blev 3,5 år istället för 4 

och de diakonala inslagen försvann. 

5.  Var socionomutbildningen innan kursen diakoni 1 togs bort en utbildning med 

kristen profil, märktes det diakonala arvet från Sköndalsinstitutet? 

Det har alltid funnits en stor grupp studenter som valt Sköndalsinstitutet för att de 

hade en diakonal profil. Frågor kring diakoni, etik och livåskådning var centralt för 

utbildningen och viktigt för många studenter. Det har alltid funnits en stor grupp 

studenter med kristen bakgrund, ca 1/3 och lika många som var intresserade av 

religion och livsåskådning utan att vara aktivt kristna. Det diakonala arvet var en del 

av utbildningen. Även efter att såväl diakoni 1 och inriktning på etik och 

livsåskådning var tvungen att läggas ned, törs jag säga att socionomutbildningen 

attraherade många intresserade av religion, etik och livsåskådning. 
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