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Abstract 
This paper is a quantitative study, which examines 15-year-olds trust towards governmental 

institutions on the basis of social position in society. The study has been carried out through a survey 

in class nine in six public schools in the Stockholm region. The study aims to investigate whether 

there is connection between social position and trust, where we use social position as a generic term 

for socioeconomic status, class background, immigrant background and gender.  The results show 

that it is possible to see a correlation between lower social position and lower trust and higher social 

position and higher trust. We can only see gender as a factor according to the general question of trust 

as well as the question of current experience of safety in the evening/at night in the surrounding area. 

Where people who define themselves as women perceive less trust and feel less safe in the dark than 

men. The analysis shows that there is connection between the levels of trust and residential 

segregation, changes in the welfare state, the parents ' educational background and the extent to 

which young people been advised by their parents not to trust people in general. The results has been 

analysed through bivariaty analysis in IBM SPSS Statistics 22. The conclusions we can draw from our 

analysis is to a large extent consistent with previous research on the topic. 

	
Key words: trust, social trust, youth, adolescence, class, socioeconomic status, social position, 

governmental institutions 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats är en kvantitativ studie om 15-åringars tillit till statliga institutioner utifrån social 

position i samhället. Studien har genomförts genom en surveyundersökning i form av enkäter 

genomförda i klass nio i sex kommunala grundskolor i Stockholmsområdet. Studien syftar till att 

undersöka om det finns samband mellan social position och tillit där vi använder social position som 

ett samlingsbegrepp för faktorerna socioekonomisk status, klassbakgrund, invandrarbakgrund och 

kön. Resultaten visar att det går att se ett samband där ungdomar med en lägre social position hyser 

lägre tillit än ungdomar med en högre social position. Vi kan endast se kön som en faktor gällande 

den generella tillitsfrågan samt gällande upplevelsen av trygghet kvälls-/nattetid i närområdet. Där 

personer som definierar sig som kvinnor skattar lägre tillit och känner sig mindre trygga i mörkret än 

män. Analysen visar att det finns samband mellan tillitsgrad och bostadssegregation, förändringar i 

välfärdsstaten Sverige, föräldrarnas utbildningsbakgrund samt i vilken mån ungdomarna av sina 

föräldrar blivit rådda att inte lita på personer i allmänhet. Våra resultat har vi kommit fram till genom 

framförallt bivariata analyser i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Resultaten har sedan 

analyserats med hjälp av teori om tillit, socialt kapital och intersektionalitet. De slutsatser vi kan dra 

av vår analys stämmer till stor del överens med tidigare forskning på ämnet. 
	
Nyckelord: tillit, social tillit, ungdomar, klass, socioekonomiskt område, social position, myndigheter 
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1. Inledande kapitel 
Inledning 

Tillit som begrepp har haft en central roll i samhällsvetenskapliga diskussioner under de senaste 

årtiondena. På senare tid har diskussionen handlat om en sjunkande tillit (Papakostas, 2009). Denna 

trend avspeglas på såväl mellanmänskliga plan som i relation till samhälleliga institutioner. Den 

mellanmänskliga tilliten som brukar kallas social tillit är den som ofta mäts i såväl internationella 

som nationella studier. Generellt mäts den då genom frågan: “Tycker du på det hela taget att man kan 

lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra 

människor” (Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013).  

 Tillitens former baseras på vem som är mottagare av tilliten där den tillitsdimension som är 

föremål för denna studie är tilliten till myndigheter. Alla former av tillit innefattar en viss form av 

risktagande vilket tilltar i takt med att avståndet ökar mellan den som hyser tillit och mottagaren av 

tilliten. Närheten till tillitsobjektet spelar således in i tillitshysandet. En lägre tillit riskerar att medföra 

en minskning av myndigheternas handlingsfrihet varpå utveckling och anpassning till medborgarnas 

behov och intressen kan drabbas negativt. Med detta i åtanke blir det tydligt varför det i 

tillitslitteraturen ges en samstämmig bild av hur viktigt det är att moderna samhällen vilar på en 

universell bas av tillit (Blennberger, 2009; Hardin, 2002; Rothstein, 2004; Stevrin, 1998; Trägårdh, 

Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013).  

 Sverige är ett högtillitssamhälle vilket kan härledas till den välfärdsstat som historiskt varit stark 

med en välfärdspolitik som bidragit till lika behandling och rättvisa fördelningssystem (Rothstein, 

2004). För att uppnå hög tillit i ett samhälle krävs universella institutioner som omfattar majoriteten 

av befolkningen. Medborgarna ska med andra ord ha likvärdig tillgång till den offentliga sektorn och 

de resurser och bidrag som erbjuds oavsett individuella resurser och tillgångar (Rothstein, 2003). 

Trägårdh (2009) menar att en förutsättning för hög tillit i ett samhälle är ett demokratiskt 

styrelseskick, en ekonomisk tillväxt och att medborgarna upplever social trygghet (Trägårdh, 2009). 

Likaså är tillit en förutsättning för att ett demokratiskt styrelseskick ska kunna skapas. Tillit och 

demokrati förutsätter således varandra (Lundåsen & Petterson, 2009).   

 Positiva erfarenheter av en specifik myndighetsperson, exempelvis en socialsekreterare, kan 

medföra att personen hyser tillit till hela institutionen och tvärtom gällande misstro då negativa 

erfarenheter kan få misstron att öka (Sztompka, 2009). Att tillit såväl som misstro har en tendens att 

smitta av sig är en viktig kunskap att bära med sig inom det sociala arbetet då misstro mot en specifik 

socialsekreterare kan föras över och resultera i att en brukare/klient misstror hela institutionen (a.a.). 

Denna misstro kan i sin tur smitta av sig och bli giltig för alla statliga institutioner i ett samhälle. 

Negativa erfarenheter av enskilda individer/statliga anställda kan i dessa fall få betydande negativa 

konsekvenser för tilliten i stort.  
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 Att yngre generationer (16-19 år) har en generellt lägre social tillit samt ett annorlunda 

tillitsmönster än andra åldersgrupper är något som flera forskare pekar på (Grosse, 2012; Oskarson & 

Rothstein, 2012; Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). Flertalet studier om 

tillit visar på att tillit skapas i unga åldrar för att sedan vara på relativt stabila nivåer över tid (Grosse, 

2012; Rothstein, 2003). Oskarson & Rothstein, (2012) studie visar att den sociala tilliten i Sverige 

sjunkit bland unga vuxna och ungdomar mellan år 1996 till år 2001. Under samma tidsperiod var 

tilliten stabil och hög för andra åldersgrupper. SOM-institutets longitudinella undersökningar på 

födelsekohorter visar på en tidscykeleffekt där de som är födda under 1970-talet hade en lägre tillit 

när de var yngre vilken sedan ökat i takt med att individerna blivit äldre. Dock visas inte samma 

ökning hos personer som är födda senare, under 1980-1985. Denna åldersgrupp har ständigt skattat 

lägre tillit än personer födda på 1970-talet. Under SOM- institutets mätningar år 1996-2011 visar de 

yngsta åldersgrupperna både, 16-19 år och 20-29 år, på en klart lägre genomsnittlig social tillit än de 

äldre åldersgrupperna (a.a.).   

 Socialt kapital används ofta synonymt med begreppet social tillit. Starrin och Rønning (2011) 

menar att socialt kapital bygger på ett skapande och en etablering av tillitsfulla relationer till andra 

människor, i ens närhet och i det offentliga. Social jämlikhet beskrivs som en av förutsättningarna för 

att ett socialt kapital ska kunna skapas. Sverige skildras ofta som ett av världens mest jämlika länder. 

Detta innebär emellertid inte att alla människor lever under likvärdiga förhållanden med samma 

förutsättningar (Oskarson, 2008). Flera forskare hävdar att det finns samband mellan en lägre 

tillitsnivå och upplevelsen av att inte bli rättvist behandlad eller ha samma förutsättningar som andra 

människor i ett samhälle (Rothstein, 2004; Trägårdh, 2009). Flertalet forskare menar även att det 

finns samband mellan tillitsnivå och socioekonomisk status där en lägre socioekonomisk status 

samvarierar med lägre nivåer av tillit (Trägårdh, 2009).  

 Denna studie vilar på en intersektionell förståelse för hur olika faktorer samverkar i 

upprätthållandet av olika maktdimensioner i ett samhälle. Begreppet social position kommer att 

användas som ett paraplybegrepp för några av de faktorer som i teorin lyfts fram som betydande för 

en individs position i ett samhälle såsom; klasstillhörighet (utbildningsnivå och sysselsättning), 

invandringsbakgrund och socioekonomisk status (Martinson, 2005; Mattsson, 2015; Molina, 2005).  

 

Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar en bild av tillit i det svenska samhället utifrån boken ”Den svala svenska 

tilliten – Förutsättningar och utmaningar” (Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 

2013). Avsnittet ämnar ge en förståelse för Sverige som högtillitssamhälle historiskt och i modern tid. 

 

Den svenska kontexten 

Den svenska tilliten skiljer sig från många andra länder och bör därför belysas i såväl internationell 

som historisk kontext.  
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Figur	1	Tillitsnivåer	internationellt	
 

Figuren ovan är hämtad från Our World in Data och figuren bygger på data insamlad av World Value 

Survey (https://ourworldindata.org/trust#cross-country-surveys). Den tillitsfråga som statistiken 

bygger på är den generella tillitsfrågan som lyder ” Tycker du på det hela taget att man kan lita på de 

flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor” 

(Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). Figur 1 visar att de nordiska länderna, 

Sverige och Norge, samt Kina skattar högst värden på den generella tillitsfrågan ovan. Longitudinella 

undersökningar i Sverige visar att svenskar skattat höga värden över tid och 2014 var det 64 % som 

uppgav att de litade på det flesta människor.  

 Inom tillitsforskningen är man överens om att tillit varierar beroende på graden av jämlikhet, 

jämställdhet, lagbunden ordning och individualism i ett samhälle (Rothstein & Uslaner, 2005; 

Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). Den höga tilliten de nordiska länderna 

är bärare av lyfts ofta fram som en förklaring till det höga välstånd dessa länder har och som en 

bakgrund till hur samhällets institutioner är uppbyggda (Trägårdh, 2009). Det svenska tillitsmönstret 

skiljer sig dock en del från andra samhällen, även från de nordiska, i och med att medborgare i 

Sverige skattar hög tillit samtidigt som det svenska samhället förespråkar en stark statsindividualism 

(Rothstein & Uslaner, 2005; Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). Denna 

statsindividualism kan förstås genom den svenska familjestrukturen som bland annat yttrar sig i att 

svenskar gifter sig relativt sent samt skaffar barn senare i livet än i andra samhällen. När svenskar väl 

får barn finns det en strävan att fostra barnet till att bli oberoende av sina föräldrar samtidigt som det 

finns en positiv syn och en förväntan på det offentliga. Den individuella friheten skattas högt i 

Sverige trots att svenskar generellt uppvisar hög tillit till både kända och okända individer omkring 

dem. Det finns också från svenska medborgare en förväntan och en tilltro till att de offentliga 
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institutionerna och trygghetssystemet ”tar vid” då individen och de anhöriga inte räcker till (a.a.). Att 

svenskar har denna tilltro beror enligt författarna till Den svala svenska tilliten (2013) på det sociala 

kontrakt, eller den allians, som upprättats mellan stat och individ. Kontrakten vilar på två 

grundläggande värden; individuellt oberoende och social jämlikhet, det vill säga att staten 

upprätthåller den lagbundna ordningen utan att äventyra individens frihet (Trägårdh, Wallman 

Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). Det sociala kontraktet är en logisk utveckling av de 

grundläggande värden Sverige haft historiskt, vilka har förutsatt en lagbunden ordning med en stark 

förankring i samhället. Detta har resulterat i att tilliten varit stabil och hög inom många av de 

områden som omfattas av den offentliga välfärden (a.a.).  

   

Problemformulering 

En stark välfärdsstat är grundläggande för hög tillit i ett samhälle då tilliten bygger på att invånarnas 

levnadsförhållanden är jämlika och resurser är rättvist fördelade vilket gynnar tilliten till offentliga 

institutioner. Sedan finanskrisen på 1990-talet har segregationen och de ekonomiska klyftorna mellan 

olika grupperingar i det svenska samhället ökat vilket kan få som konsekvens att tilliten sjunker 

(Oskarson & Rothstein, 2012). Sverige är fortfarande ett högtillitssamhälle men diskussionerna på 

senare tid har framförallt handlat om den sjunkande tilliten, då den inte når lika höga nivåer som den 

historiskt gjort. Det finns föga forskning om ungdomars tillit till offentliga institutioner då ungdomar 

som grupp inte har inkluderats i de nationella och internationella studier som genomförts på ämnet. 

Trots detta så lyfts larmrapporter om att ungas tillit sjunker och att deras tillit är den lägsta jämfört 

med andra åldersgrupper (Grosse, 2012; Uslaner, 2012). Ungas tillit formas i stor utsträckning av det 

tillitsmönster som deras föräldrar eller omsorgspersoner har, och är något som skapas i ung ålder 

(a.a.). Studier visar, som tidigare nämnts, att den sociala tilliten generellt fortfarande är hög i Sverige 

men att den är lägre bland yngre åldersgrupper. Dessa generationsskillnader menar vissa forskare kan 

ses som oroväckande i och med att den enskilda individens tillit präglas av de erfarenheter och det 

samhälle denne växer upp i och att den tillit en individ hyser tenderar att inte förändras över tid 

(Oskarson & Rothstein, 2012).  

 Socioekonomisk status och bakgrund har visat sig ha betydelse för tillitsgrad där en lägre 

socioekonomisk status korrelerar med en lägre grad av tillit och vice versa (Grosse 2012; Rothstein 

2003; Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013; Uslaner, 2012). Även om Sverige 

är ett jämlikt och rättvist samhälle i relation till många andra ses en utbredning av segregerade 

bostadsområden runt om i landet. Individer har inte likvärdiga förutsättningar och livsmöjligheter 

utan de skiljer sig åt beroende på vilken social position en individ har i samhället utifrån faktorer som 

exempelvis könstillhörighet, klass och invandringsbakgrund (Oskarson, 2008; Öhlund, 2011). En stor 

del av de insatser som erbjuds, såväl inom socialtjänsten som inom frivilligsektor och i 

utförarverksamheter, är frivilliga insatser. Dessa bygger till stor del på att individen själv ansöker om 

eller tackar ja till de insatser som erbjuds. I vissa fall krävs det även att den enskilde själv söker upp 
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det stöd och den hjälp som finns att tillgå. Detta kräver både kunskap hos den enskilde om de insatser 

som finns att tillgå men likaså en tillit till att dessa insatser kan medverka till en positiv förändring i 

den enskildes liv. Hos praktikern krävs en förståelse för den brist på kunskap och tillit som kan finnas 

hos den enskilde och för det motstånd detta initialt kan medföra. Det är därför centralt att undersöka 

vad tilliten kan samvariera med för att öka förståelsen för människors inställning i mötet med 

praktikern och i förlängningen undersöka hur en samsyn och en förbättring av kvalité kan skapas, i 

bemötande av brukare/klienter och kring motivationsarbete gentemot utsatta grupper i samhället. 

 Ungdomar i grundskolan är en grupp som inte har tillfrågats tidigare i svenska studier om tillit 

vilket medför att denna studie kan bidra till att minska en kunskapslucka inom området. Frågan ifall 

svenska ungdomars tillitsnivåer gentemot myndigheter varierar beroende på social position blir i och 

med detta relevant för det sociala arbetet.  

 

Definition av studiens centrala begrepp  

 
Social position: Social position syftar på den samhällsställning en individ innehar mot bakgrund av 

variablerna klass, invandrarbakgrund samt socioekonomiskt boendeområde. En hög social position i 

studien syftar på den grupp av respondenter som vi definierat tillhöra en grupp med hög social 

position baserat på variabler med värden som indikerar hög social position medan låg social position 

i studien syftar på det motsatta.  

 

Ungdomar: Syftar i studien till barn mellan 13 och 17 år. 

 

Myndighet: När begreppet myndighet/myndigheter används i studien så avses myndigheterna; polis, 

Migrationsverk, socialtjänst samt skolväsende.  

 

Social tillit: Begreppet syftar på det tillitshysande som avser tillit gentemot andra personer, såväl 

kända som okända för den enskilde.  

 

Socioekonomisk status: Uppdelningen i hög respektive låg socioekonomisk status grundar sig på 

områdesstatistik för de bostadsområden urvalet baseras på. Områdesstatistiken rör andelen arbetslösa, 

andelen hyresrätter/bostäder inom allmännyttan kontra andelen bostadsrätter, medelinkomst, andelen 

behöriga till gymnasieskola samt andelen som innehar högskoleutbildning. Områdesstatistiken är 

hämtad från sidorna (http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax; 

http://botkyrka.statistikportal.se/omradesfakta). 

 

Låg socioekonomisk status: Andelen arbetslösa samt andelen hyresrätter och bostäder inom 

allmännyttan är högre än snittet i storstockholmsregionen. Medan medelinkomsten, andelen behöriga 
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till gymnasieskola och andelen som innehar högskoleutbildning är lägre än snittet samt att det är färre 

som äger sin bostad  

 

Hög socioekonomisk status: Andelen arbetslösa är lägre än snittet i stockholmsregionen medan 

medelinkomst, andelen behöriga till gymnasieskola samt andelen som innehar gymnasiebehörighet 

och högskoleutbildning är högre. Det är fler som äger sin bostad i dessa områden och det finns färre 

bostäder inom allmännyttan än i de områden som vi tillskriver låg socioekonomisk status. 

	
Syfte  

Studien syftar dels till att undersöka ungdomars tillit till svenska myndigheter samt att undersöka om 

den trend av minskade tillitsnivåer som tidigare forskning har visat hos unga går att se hos den ännu 

yngre åldersgrupp som utgör populationen i denna studie. Slutligen syftar studien även till att 

undersöka hur social position och könstillhörighet samvarierar med tillitsnivåer till svenska 

myndigheter inom det sociala arbetets praktik. Tidigare studier hos äldre åldersgrupper visar på att 

låg socioekonomisk status ofta samvarierar med låg tillit (Grosse 2012; Rothstein 2003; Trägårdh, 

Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013; Uslaner, 2012). Vi ämnar undersöka om denna 

samvariation även finns hos studiens åldersgrupp, vilka befinner sig i ett yngre spann än tidigare 

tillfrågade respondenter. Vi tror utifrån detta att ungdomar i grundskoleåldern som har låg social 

position i samhället hyser lägre grad av tillit än ungdomar med hög social position. 

	
Frågeställningar 

• Hur ser ungdomars tillit till svenska myndigheter ut?  

• Vilka samband finns mellan ungdomars sociala position och tillitsgrad till svenska myndigheter? 

• Vilka samband finns mellan ungdomars upplevda könstillhörighet och tillitsgrad till svenska 

myndigheter? 

	
Uppsatsdisposition 

Denna studie är indelad i sex kapitel vilka benämns; inledande kapitel, teoretisk referensram, metod, 

resultat, analys och slutdiskussion. I studiens inledande kapitel har vi presenterat ämnet och bakgrund 

till studien utifrån en svensk kontext samt presenterat centrala begrepp för studien. I det andra 

kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram, där tidigare forskning samt teoretiska perspektiv 

på tillit och social position redovisas. Det tredje kapitlet lyfter metodologiska överväganden och 

tillvägagångssätt. Här presenteras studiens undersökningspopulation, urval, avgränsning och 

datainsamlingsmetod. Vidare presenteras de mått som använts för att mäta tillit och social position 

samt studiens reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och de 

forskningsetiska överväganden som aktualiserats i studien. 

 Det fjärde kapitlet börjar med en resultatredovisning av de data vi funnit relevant att lyfta utifrån 

teoretiska perspektiv samt utifrån studiens syfte. Efterföljande resultatavsnitt presenteras utifrån 
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social position, där resultat lyfts både vad det gäller den generella tilliten samt tillit till myndigheter i 

allmänhet och till specificerade myndigheter. Resultatkapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning där studiens resultat presenteras kortfattat. Det femte kapitlet innefattar 

analys av studiens resultat utifrån den teoretiska referensramen samt utifrån tidigare studier. I det 

sjätte och sista kapitlet presenteras de slutsatser studien genererat. Uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion där förklaringsmodeller till de slutsatser som presenterats lyfts samt förslag på vidare 

forskning. 

 
2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi presentera studiens teoretiska referensram. Kapitlet börjar med en 

presentation av det aktuella kunskapsläget för vår forskningsfråga om eventuella samband mellan 

social position och nivåer av tillit hos ungdomar. Avsnittet efterföljs av en avhandling vilken 

tydliggör det aktuella kunskapsläget gällande tillit för unga vuxna i Sverige. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens teoretiska utgångspunkter. Teorierna lyfts i följande ordning; tillitsteori, 

feministisk, sociologisk och intersektionell teori om klass och maktordning och avslutningsvis teori 

om samband mellan tillitsnivå och social position.  

 

Perspektiv på tillit 

Det finns en omfattande litteratur om tillit och hur tillit kan förstås. I avsnittet nedan presenteras en 

kort teoretisk översikt om tillitsbegreppet och några av de förklaringar kring uppkomst av tillit som 

finns omskrivna i litteraturen.  

 

Tillit som begrepp och form 

Det finns i litteraturen flera olika definitioner av tillit. Den definition som fått störst genomslagskraft 

och betydelse internationellt är den förklaring som Sztompka (1999) använder. Han definierar tillit 

som något aktivt, en form av agerande, där den som hyser tillit aktivt tar ställning och överväger olika 

alternativ (Blennberger, 2009 & Sztompka, 1999). I denna definition ryms en form av risktagande, då 

tillitsskapandet kräver ett handlande och därigenom en viss satsning. Tillit har även en slags 

utelämnande karaktär i och med att den person som hyser tillit blottar sina förväntningar inför en 

annan individ, förväntningar som riskerar att inte införlivas (Sztompka, 2009). I tillitslitteraturen 

särskiljs begreppen tillit och förtroende där teoretiker menar att förtroende inte kräver ett aktivt 

handlande utan snarare bör ses som en passiv förväntning på en persons handlande (Hardin, 2002; 

Luhmann, 1988; Sztompka, 1999). Dock finns det gemensamma nämnare mellan tillit och förtroende, 

bland annat genom att de inrymmer en viss förväntan på framtiden. De flesta människor har någon 

sorts förväntning på framtiden och har någon gång beräknat sannolikheten för att förväntningarna ska 

uppfyllas. Denna förväntning är en del av tillitsskapandet. Luhmann (1988) menar att i de fall 
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individens handlande föregås av rationellt kalkylerande av risker och individen försöker hålla 

riskerna inom för denne acceptabla nivåer så är det inte tillit det gäller utan förtroende.  

 Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg (2013) menar att det är vanligt inom 

tillitsforskning att tillit sätts i kontrast till misstro. Sztompka (1999) menar att såväl misstro som tillit 

har en tendens att smitta av sig, fast i olika riktningar. Tillit är inbäddat i en form av osäkerhet, där vi 

inte kan förutspå hur andra kommer att handla och inte heller har möjlighet att kontrollera andras 

handlingar. Det finns därmed en betydande risk att den tillitshysande kan komma att ångra sin 

tillitsfulla handling då tillitsobjektet kan komma att agera på ett annat sätt än vad personen väntat sig 

(Luhmann, 1988). Att kunna förutspå andra människors handlingar skulle därmed på sikt kunna 

eliminera behovet av att hysa tillit. Belöningen av att hysa tillit kan dock övervinna risktagandet då 

den person som visar tillit även anses få detta i gengäld (Hardin, 2002 & Luhmann, 1988).  

 Sztompkas definition av tillit menar Blennberger (2009) lagt grunden samt svarar mot den 

standardfråga som används för att mäta tillit: ”Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta 

människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor” 

(Blennberger, 2009, s. 21). Blennberger (2009) anser dock att Sztompkas definition av tillit inte fullt 

ut fångar vad tillit egentligen grundar sig i eller innebär. Blennberger (2009) söker andra 

förklaringsmodeller och definitioner av tillit för att bredda begreppets betydelse. Enligt honom är 

tillit främst en form av karaktäristika hos människor. Han menar att tillit verkar genom att ha ett 

subjekt, det vill säga någon eller några som hyser tillit, det finns med andra ord en riktning för tillit 

(a.a.). Det finns flera olika former eller kategorier av tillit där tilliten riktas mot varierande mottagare. 

Tillit kan riktas mot allt från personliga mottagare, för dig kända sedan tidigare, eller mot 

samhällssystem och institutioner (Sztompka, 1999). Kunskapsläget om tillit som fenomen har 

breddats framförallt genom flera jämförande studier vilket har bidragit till att lyfta perspektiv och 

dimensioner av begreppet (Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). Detta menar 

Trägårdh (2009) har medfört en fördjupad förståelse för fenomenet tillit och de olika former det kan 

ta sig uttryck i. Den sociala tilliten innefattar tilliten till kända personer, en form av närhetstillit, samt 

tillit till okända, vilken kan ses som avståndstillit eller allmän social tillit. Avståndstilliten är i detta 

avseende mer abstrakt, en tillit vi riktar mot något som ej påvisat sin tillförlitlighet (Blennberger, 

2009). Uslaner (2012) skiljer den generella och den sociala tilliten åt och menar att den generella 

tilliten utvecklas i ung ålder för att sedan knappt påverkas senare i livet medan den sociala tilliten 

innefattar att motparten har bevisat sin tillförlitlighet (Lundåsen & Pettersson, 2009). Uslaner (2012) 

ser den sociala tilliten som ett resultat av det moderna globaliserade samhället. Den ökade sociala 

rörligheten resulterar i att vi mer och mer rör oss från att se den partikulära tilliten, tillit till de 

närmaste såsom vänner och familj, som det mest centrala till att utvidga tillitsbegreppet. Då 

människor förflyttar sig mellan både områden inom ett land såväl som mellan länder blir den sociala 

tilliten allt mer fundamental för att detta samspel ska kunna åstadkommas och underlättas (Lundåsen 

& Petterson, 2009). 
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 I detta avsnitt har vi ämnat visa på hur olika tillitsforskare ser på begreppet tillit och dess 

innebörd. Forskarnas förklaringar skiljer sig till viss del åt men de flesta är överens om att 

tillitshysande kräver ett aktivt agerande oavsett vem eller vad som är mottagare av tilliten. Vi menar 

att dessa perspektiv är viktiga att lyfta för att läsaren enklare ska kunna ta till sig studiens resultat och 

öka förståelsen för tillit som en central byggsten i samhället.  

	
Tidigare forskning om tillit 
Nedan beskrivs tre studier som handlar om tillit.  
 

Tillitsnivåer hos unga vuxna i Sverige 

Grosse (2012) har i sin avhandling ”kommer tid kommer tillit? – unga vuxna och medelålders 

erfarenheter” undersökt tillit hos olika åldersgrupper, bland annat hos unga vuxna (18-29 år). De 

resultat som presenteras nedan utgår från den nationella surveyundersökningen, tillitbarometern, 

vilken Grosse använt i sin kvantitativa ansats och som också är den undersökning en del av denna 

studies data baseras på. I Grosses studie (2012) undersöks tillitens olika dimensioner och hon tittar på 

om det finns någon skillnad i den tillit unga vuxna uppvisar i jämförelse med personer i medelåldern 

(30-64 år). Hon lyfter att tilliten till viss del skiljer sig åt beroende på tillitsdimension men att den 

generellt sett tenderar att vara lägre och mindre utbredd bland unga vuxna inom alla tillitens 

dimensioner. I rapporten identifieras fyra dimensioner av tillit vilka är; social tillit, normativa 

tillitsföreställningar, trygghet och tillitshandlingar. En genomgående slutsats som rapporten lyfter är 

att tillit samt brist på tillit genomsyrar människors sociala interaktioner på alla nivåer. 

 Tillitdimensionen ”social tillit” inrymmer undergrupperna tillit till kända eller okända och tillit till 

institutioner vilken är den tillitsdimension vi i denna studie syftar till att undersöka. En av de 

påverkansfaktorer Grosse (2012) funnit inom dimensionen social tillit är födelseland där de som är 

födda utanför Norden uppvisar lägre tillit till kända personer än de som är födda i något av de 

nordiska länderna. Alla tillfrågade åldersgrupper visar på hög tillit till personer inom den privata 

sfären, de personer som är nära en själv, medan tilliten till de utanför ens privata sfär är lägre bland 

unga. Grosse menar att detta kan ha att göra med att de i medelåldern/övre medelåldern har fått 

erfarenheter från såväl studie- som arbetskamrater och personer i närområdet vilken ökar ens tillit till 

dessa (a.a.). En ytterligare förklaring till att unga vuxna uppvisar lägre tillit beror enligt henne på att 

unga personer oftare än personer i medelåldern har en temporär bostad- och arbetssituation medan de 

i medelåldern i större utsträckning har stabilare arbets- och bostadsförhållanden. En ytterligare aspekt 

Grosse redogör för som har en stor inverkan på ens tillitsgrad är om ens föräldrar ofta rådde en att 

inte lita på andra människor under uppväxten. Hon urskilde ett positivt samband mellan att ofta ha 

blivit rådd att inte lita på andra som barn och lägre nivåer av tillit i vuxen ålder.  

 Vad det gäller tillit till okända visar de resultat som avhandlingen lyfter att tillitsnivåerna ligger 

betydligt lägre inom denna tillitsdimension för samtliga åldersgrupper än tillitsnivåerna för kända 

personer. Resultatet visar även inom denna dimension på signifikanta skillnader mellan 
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åldersgrupperna där unga vuxna uppvisar lägre tillit till okända än gruppen i medelåldern. Detta är 

betydelsefullt gällande denna studie där majoriteten av de företrädare för myndigheter en enskild 

kommer i kontakt med är okända för denne till en början.  

 Grosses (2012) resultat visar att personer som har en universitet-/högskolexamen generellt hyser 

mer tillit till okända vilket sammanfaller väl med tidigare forskning. Även i denna dimension spelar 

faktorn gällande hur ofta dina föräldrar rått dig att inte lita på andra under uppväxten en betydande 

roll för tillitsnivån. De som ofta blivit rådda att inte lita på andra har en generellt lägre tillitsnivå än 

de som inte blivit detta i någon hög utsträckning. Grosse fann inom denna tillitsdimension även en 

samvariation mellan de som har uppgett att de blivit kränkta av privatpersoner och/eller 

myndighetspersoner och låg tillit till okända. 

 Tillit till institutioner avser förtroende för lokala myndigheter vilka innefattar; sjukvården, 

grundskolan, polisen, socialtjänsten samt arbetsförmedlingen. I tillitsbarometern undersöks 

förtroendet för dessa myndigheter i kommunen respondenten bor i. Resultatet visar att förtroendet för 

såväl socialtjänsten som arbetsförmedlingen är lågt och lägst är förtroendet för dessa myndigheter hos 

gruppen unga vuxna (Grosse, 2012). Enligt rapportens resultat korrelerar förtroendet för institutioner 

med utbildning, det vill säga ju högre utbildning desto högre förtroende och vice versa (a.a.). De som 

blivit rådda av sina föräldrar under uppväxten att inte lita på andra visar på lägre förtroende inom 

denna tillitsdimension, likväl som i de tidigare tillitsdimensionerna. De som har positiva erfarenheter 

av personer som arbetar inom kommun eller myndighet uppvisar högre förtroende för dessa 

myndigheter än de som har negativa erfarenheter. Grosse (2012) lyfter i sin analys att det kan finnas 

en massmedial påverkan på tilliten genom att personer har hört talas om institutioner på riksnivå men 

att det inte finns samma mediala förankring på lokalnivå. Enligt henne varierar tilliten beroende på 

vem eller vad den är riktad mot, något som hon kallar närhetsprincipen. Ju närmre någon eller något 

står en desto mindre villkor behöver uppfyllas för att man ska känna tillit. I tillitsbarometern är 

skillnaden i tillitsnivåer mellan åldersgrupperna störst gällande den tillitsdimension denna studie 

syftar till att undersöka, nämligen tillit till det mer abstrakta och det offentliga där unga vuxna 

uppvisar lägre tillit än äldre. En förklaring till detta menar Grosse (2012) kan vara att unga vuxna 

litar mer på tillitsobjekt de har haft erfarenhet av, en form av resulterande tillit. Detta tyder på att de 

har en mer privat sfär av tillit då tilliten riktas mot tidigare kända objekt och de har svårare att rikta 

tillit mot någon/något som är abstrakt och som de inte vet något om. Vilka tillitsobjekt en person har 

tycks breddas med åldern, då man får mer kontaktytor med exempelvis myndigheter och det 

offentliga genom att till exempel skapa familj, köpa hus och genom arbete. Att unga vuxnas tillit 

mäter lägre nivåer än äldre gentemot grupper, organisationer eller det offentliga behöver enligt detta 

resonemang inte vara oroväckande eller tyda på att unga vuxna har en högre grad av misstro eller 

misstänksamhet (a.a.). Det kan också tyda på ett ointresse för tillitsobjekt som är längre bort från en 

själv varpå dessa tillitsobjekt ses om oviktiga.  
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 Utbildningsnivå lyfter Grosse (2012) som en faktor vilken påverkar tillitens alla dimensioner där 

hon drar slutsatsen att högre utbildning resulterar i högre tillit. En annan tendens som påverkar tilliten 

menar hon är känslan av att man har kontroll, att man vet var man ska vända sig om någonting 

händer. Grosse identifierar något som hon kallar erfarenhetskapital vilket har en påverkan på 

tillitsnivå där innehavande av många och olika erfarenheter genererar högre tillit. Nya erfarenheter 

som en individ stöter på ter sig inte lika skrämmande då den enskilde har erfarenhet av att ha 

bemästrat nya situationer förut. I denna studie är detta av intresse i relation till de respondenter som 

haft kontakt med myndigheter och i vilken omfattning denna erfarenhet har haft någon enskild 

påverkan på tillitsnivån eller inte. 

 Studien ”Vem bryr sig och vem kan man lita på? Skolans betydelse för ungdomars sociala tillit” 

(Gunnarson, Barrling Hermansson & Loxbo, 2011) startade 2010 och pågår fortfarande. Studiens 

syfte är att undersöka vilka mekanismer som förorsakar tillitsnivån samt ifall det går att identifiera ett 

samband mellan skolmiljön och den tillitsnivå som ungdomarna i studien hyser. Ungdomarna i 

studien är från 16 år och studien undersöker tilliten hos ungdomar i skolor i storstockholmsområdet i 

vad de definierar som ”gynnsamma och mindre gynnsamma miljöer”. Studien undersöker även ifall 

faktorer som kön, egna ambitioner, upplevd hälsa och mediavanor påverkar tilliten hos ungdomarna 

(a.a.). Författarna visar på en kunskapslucka då de uttrycker att de flesta forskare verkar vara eniga 

om att tillit skapas i unga åldrar samtidigt som majoriteten av den forskning som bedrivits på ämnet 

nästan uteslutande gjorts på vuxna (a.a.). De lyfter de senaste årens omfattande skolreformer som en 

orsak till den sjunkande tillit som unga uppvisar då skolan för många är det första mötet och den 

första personliga erfarenheten med en offentlig institution. De refererar till en tidigare studie 

(Gunnarson, 2008) som undersökt deltagande i organiserade aktiviteter inom eller utanför skolan. 

Denna har visat att den institutionella tilliten ökat om ungdomarna deltagit i aktiviteter inom 

skolväsendet medan den minskat om de deltagit i organiserade aktiviteter utanför skolan (Gunnarson, 

Barrling Hermansson & Loxbo, 2011). Hur verksamheten är organiserad i olika skolor visar sig 

därmed ha en betydande effekt för vilken tillit ungdomarna har då skolan är en av de första 

myndigheter barn och ungdomar kommer i kontakt med.  

	 Oskarson och Rothstein (2012) skriver i rapporten ”Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de 

unga” att det visat sig att samhällen med ett högt socialt kapital har mindre korruption och att de 

demokratiska institutionerna fungerar bättre än de länder som inte innehar detta. Socialt kapital och 

tillit används ofta synonymt med varandra och det har visat sig att individer med en hög social tillit 

ofta mår bättre, har högre inkomst och högre utbildning än de som hyser lägre tillit (Oskarson & 

Rothstein, 2012). För att den sociala tilliten skall vara hög krävs att det finns tillit mellan dessa 

tillgångar hos en individ. Det sociala kapitalet/tilliten verkar som ett mått på hur utbrett det sociala 

nätverket är hos en person och i vilken omfattning den enskilde individen anser sig lita på detta 

nätverk. Oskarson och Rothstein (2012) menar att anledningen till att forskning inom området socialt 

kapital växt de senaste åren handlar om en ökad förståelse för hur innehavandet av social tillit är en 
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tillgång, på samhällsnivå såväl som på individnivå. En förklaring till den sjunkande tilliten hos unga i 

Sverige menar författarna kan vara den svenska välfärdsstatens förändring de senaste 20 åren. Studier 

som Oskarson och Rothstein (2012) lyfter pekar på att det är individens erfarenhet av rättvisa och 

demokratiska institutioner som ungas tillit i störst utsträckning. De ser liksom i studien av 

Gunnarson, Barrling Hermansson och Loxbo (2011) skolan som en viktig byggsten för hur tilliten till 

övriga institutioner antingen utökas eller minskar med åldern (Oskarson & Rothstein, 2012). Skolans 

utformning har ändrats drastiskt de senaste decennierna och skolväsendet har kritiserats för att öka 

och reproducera segregation och sociala grupper. Även ungdomsarbetslösheten har ökat samt 

bostadssegregationen och möjligheten att få egen bostad som ung har minskat. Dessa faktorer har 

gemensamt resulterat i att de sociala klyfterna i samhället ökat och ojämlikheten minskat (a.a.). 

Författarna (2012) lyfter att det främst är de tidiga erfarenheter man får som barn som påverkar den 

sociala tilliten samt vilken tillit ens föräldrar har. Denna generationseffekt menar de blir extra 

märkbar nu när tillitsnivåerna tycks sjunka. 

 

Sammanfattande aspekter i relation till denna studie  

I samtliga tillitsnivåer som lyfts i Grosses (2012) studie uppvisar unga en lägre tillit än äldre. Unga 

som studerats i Grosses (2012) studie är 18-29 år det vill säga minst tre år äldre än respondenterna i 

denna studie. Att ha blivit rådd att inte lita på andra människor under uppväxten är en faktor som 

inverkar negativt på tillitsnivån för åldersgruppen 18-29 år och likaså att inneha en lägre 

utbildningsbakgrund. Det som efterfrågats i Grosses (2012) studie är dock de enskilda 

respondenternas utbildningsbakgrund och inte föräldrarnas vilket är vad som fokuseras i denna 

studie. Att tilliten är lägre hos yngre åldersgrupper lyfts som en eventuell risk då tillitens nivåer tycks 

vara stabila över tid. Även aspekter som hur ofta du blivit rådd att inte lita på andra under din 

uppväxt tycks samvariera med tillitsnivå. Samtidigt lyfter Grosse (2012) att den sjunkande tilliten 

inte behöver ses som oroande då erfarenhetskapital och den resulterande tillitsaspekten lyfts som en 

bidragande orsak till tillitsnivån vilket kan peka på att tilliten kommer att öka vartefter den enskilde 

blir äldre. Skolans påverkan på tillitsnivån hos unga är en central aspekt och den sjunkande tilliten 

kan även ses som en effekt av en nedmontering av välfärden och de många skolreformer som 

genomförts på kort sikt (Gunnarson, Barrling Hermansson & Loxbo, 2011; Oskarson & Rothstein, 

2012). En mer utbredd segregation och en ökad arbetslöshet och bostadsbrist ses också som 

bidragande orsaker till de sjunkande tillitsnivåerna hos unga (Oskarson & Rothstein, 2012).  

 

Bostadsområden och socialt kapital 

Detta avsnitt lyfter tidigare teorier om socialt kapital vilka identifierar mekanismer och orsaker till 

varför social tillit kan sägas samvariera med socioekonomiskt bostadsområde och med social 

position. 
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Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital kan härledas till framförallt Bourdieu (1986), Coleman (1988) och Putnam 

(1993) vilka alla tre har till viss del delad syn på begreppets innebörd (Rønning & Starrin, 2011). 

Alla tre pekar på att kapital som begrepp behöver breddas och beteckna mer än endast ekonomiska 

och materiella resurser. Bourdieu (1986) anses ha stått för den första samtida analysen av begreppet 

socialt kapital. Han fokuserar främst på individen och elitens tillgång till kapital och hur detta 

reproducerar ojämlikhet. Han talar inte om samhället utan om hierarkiskt ordnade sociala rum där 

socialt kapital skapas genom interaktion mellan individer. En individs sociala kapital menade 

Bourdieu består i de institutionaliserade nätverken vilka grupper som familj eller klasstillhörighet 

utgör (a.a.). Bourdieu skiljer sig från andra teoretiker då han menar att tillit inte är en 

grundförutsättning för att inneha socialt kapital vilket även resulterar i att han menar att social tillit 

och socialt kapital inte kan ses som synonymer med varandra. Han menar istället att de räcker med att 

om en person i ditt nätverk som har en överordnad position innehar socialt kapital för att detta ska ge 

dig tillgång till nya arenor (a.a.). Bourdieu för in en maktaspekt i begreppet socialt kapital då han 

menar att en enskild individ kan använda sig av någon annans kapital för att så att säga röra sig 

mellan olika grupperingar i de sociala rummen i samhället (a.a.). 

 Colemans ingång till begreppet utgår från ekonomiska tankegångar där han framförallt fokuserar 

på kapital i form av aktörer och hur det osynliga sociala kapitalet kan ha betydelse för 

samhällsekonomin (Coleman, 1988; Rønning & Starrin, 2011). Coleman menar att socialt kapital 

byggs upp av individers målinriktade handlingar. Sociala relationer kan utgöra socialt kapital genom 

att man exempelvis etablerar åtaganden och förväntningar mellan aktörer (Rønning & Starrin, 2011).  

 Den som dock har haft störst betydelse för begreppet socialt kapital under 1990-talet är Robert 

Putnam. I och med boken Bowling Alone (Putnam, 1995) nådde begreppet en större massa samt fick 

en ökad genomslagskraft. Putnam talar om begreppet på en makronivå och fokuserar på kollektivet, 

som exempelvis organisationer och föreningar, och skiljer sig från sina föregångare vilka fokuserade 

mer på individuella resurser och förutsättningar. Putnam menar att det sociala kapitalet är viktigt i ett 

samhälle då det bidrar till ett kollektivt handlande, där normer och samspel utvecklas (a.a.).  

 Rothstein (2003) skriver om socialt kapital som en synonym term till social tillit och diskuterar 

hur och på vilket sätt detta skapas. Han lyfter tidigare forskning om socialt kapital vilken visar att 

personer med både hög utbildning och hög inkomst i större utsträckning uppvisar en hög tillit och 

breda sociala kontakter. Medan låg utbildning och låg inkomst istället korrelerar med lägre nivåer av 

tillit samt ett lågt förtroende för andra människor (Rothstein, 2003). Rothstein (2003) lyfter offentliga 

institutioners betydelse för den tillitsnivå som en individ hyser genom att de grundläggande värdena 

som välfärdsstaten ska verka för såsom lika behandling och opartiskhet antingen kan åsidosättas eller 

uppfyllas. I den mån de inte uppfylls påverkar detta de individer som blir missgynnade av systemet 

vilket kan ses som en faktor som kan minska tilliten medan i de fall dessa värden tillgodoses har en 
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positiv inverkan på tillitsgraden (a.a.). Det kollektiva sociala kapitalet kan verka på såväl 

övergripande samhällsnivå som inom mindre kollektiva enheter, exempelvis bostadsområden, 

organisationer och lokalsamhällen (Rønning & Starrin, 2011). I grupper av människor som historiskt 

har haft en missgynnad position menar Rothstein (2003) att det existerar ett slags kollektivt minne 

vilket bottnar i att en grupp av individer, exempelvis en missgynnad minoritet, har tvingats att leva 

under institutioner som inte verkat för deras intressen eller för dem. Särskilt avgörande menar han att 

det är desto högre grad av universalism som institutionen ska omfatta vilket han menar är den 

avgörande kausala faktorn för de variationer i socialt kapital som samhällen uppvisar (Rothstein, 

2003). Han menar att förekomsten av systematisk diskriminering därför får särskilt stor betydelse i de 

samhällen där universalism ska prägla majoriteten av välfärdssamhället liksom i det svenska 

samhället. De missgynnade gruppernas tillit till statens institutioner blir då bräcklig och känslig för 

ytterligare ojämlik behandling. Inom socialt arbete blir detta viktigt att ha vetskap om då en 

ytterligare negativ erfarenhet i förlängningen kan ha en påverkan på individens förtroende för flera av 

välfärdsstatens verksamheter (a.a.).  

 

Jämlikhet i välfärdsstaten 

Rothstein och Uslaner (2006) lyfter i sin artikel ”All for All: Equality, Corruption, and Social Trust” 

relationen mellan bristen på social jämlikhet (inequality) och tillit. De ser bristen på jämlikhet som 

den avgörande faktorn och som början på den kausala kedja de identifierar mellan tillit och jämlikhet. 

Låg tillit menar de inte samvarierar med hög ojämlikhet men däremot samvarierar hög ojämlikhet 

med låg tillit (Rothstein & Uslaner, 2006). Författarna menar att vi kan förstå sambandet mellan 

jämlikhet och tillit då tillit implicerar en framåtblickande vision, du hyser tillit till något/någon. Tillit 

förutsätter i och med det en viss optimistisk syn på framtiden vilket de menar relaterar till hur jämlikt 

eller ojämlikt samhället du lever i är. Rothstein och Uslaner (2006) skriver att då människor anser att 

framtiden ser ljus ut litar de i högre grad på exempelvis främlingar medan individer med mindre 

gynnsamma levnadsvillkor och mer knappa resurser kan ha svårare att ha denna optimistiska syn på 

framtiden (a.a.). Författarna urskiljer två dimensioner av jämlikhet; en ekonomisk dimension och den 

andra dimension rör hur de individuella livsmöjligheterna ser ut (a.a.). Den ekonomiska dimensionen 

innefattar hur resurser fördelas i ett samhälle och den andra dimensionen vilka möjligheter varje 

individ ges i ett samhälle, till exempel i vilken grad utbildningsväsendet är tillgängligt för alla 

medborgare eller ej. Rothstein och Uslaner (2006) ser utbildning som den främsta avgörande faktorn 

för skapandet och upprätthållandet av hög generell tillit genom att utbildning har en långtgående och 

framåtblickande verkan då det öppnar dörrar för missgynnade grupper att röra sig uppåt i det sociala 

skiktet. Samhällen med universella institutioner liksom i Sverige blir ofta bärare av högre social tillit 

än samhällen som har mer riktade insatser för specifika grupper. Genom att insatserna är universella 

och finns tillgängliga för olika samhällsgrupper menar författarna att stigmatisering mellan grupper 

som har eller inte har kontakt med dessa institutioner minskar (a.a.). De visar även genom att referera 



 

19 

till en survey undersökning utförd med svenska medborgare, att de som haft kontakt med 

behovsprövande institutioner och insatser generellt hade lägre tillit än de som inte haft denna kontakt. 

Rothstein och Uslaner (2006) lyfter likt andra forskare även avsaknad av korruption som en 

bidragande orsak till hög tillit. De menar att detta tillsammans med hög grad av jämlikhet bidrar till 

skapandet av en universell välfärdsstat som värnar om alla sina medborgare. Uslaner (2012) lyfter 

fram den historiska bristen på mångfald i Sverige som en ytterligare anledning som i samband med 

en låg grad av segregation medfört att Sverige behållit sin höga tillit. De universella samt riktade 

insatserna mot exempelvis minoriteter och urbefolkning menar han är ännu en anledning vilken kan 

resultera i minskad ojämlikhet mellan grupper vilket genererar en hög social tillit. Vetskapen om att 

du kommer att bli behandlad rättvist och att lika möjligheter finns för dig som för någon annan i ditt 

samhälle ökar din tilltro till att du får hjälp av de sociala systemen vilket i sin tur ökar din generella 

tillit (Rothstein & Uslaner, 2006). Detta resonemang blir relevant i relation till denna studie genom 

vilken tilltro den enskilde har till att bli rättvist behandlad vid behov av hjälp och stöd från 

exempelvis sociala myndigheter.  

 

Bostadssegregation 
I Sverige kan vi se flera marginaliserade bostadsområden framförallt i storstäderna. Här lever många 

under ekonomiskt och socialt svåra förutsättningar (Öhlund, 2011). Öhlund (2011) betecknar 

invandrargrupper som tydligt urskiljer sig från majoritetssamhället gällande kultur och religion som 

”synliga invandrargrupper”. I områden där det framförallt är dessa grupperingar som bor, så kallade 

utanförskapsområden, var det år 2006 endast 30 % av befolkningen som försörjde sig genom 

lönearbete. Den största andelen, 70 %, av befolkningen var antingen arbetslösa, sjukskrivna, levde på 

ekonomiskt bistånd eller var förtidspensionerade vilket visar på sambandet mellan ekonomisk och 

etnisk segregation (a.a.). Ungdomar i socialt utsatta områden har en större risk att bli arbetslösa, 

erhålla ekonomiskt bistånd och ha en lägre utbildningsnivå när de blir vuxna jämfört med ungdomar i 

resursstarka områden. En person med invandrarbakgrund och som bor i ett utanförskapsområde kan 

således lätt konstrueras av samhället som en klient för olika former av offentliga insatser. Detta 

medför en risk för det sociala arbetets praktik, då de sociala insatserna kan verka segregerande istället 

för att ha en integrerande verkan och resursutjämnande verkan (a.a.). Social exkludering kan givet 

detta samband medföra en risk för de ungdomar som växer upp i så kallade utanförskapsområden. 

Ungdomar i socialt utsatta områden riskerar att förknippas med sociala problem i området där de bor 

bland annat via negativ massmedial rapportering om dessa områden. Det kan resultera i att ungdomar 

inom dessa områden skapar en motståndsidentitet, en oppositionell position i relation till resten av 

samhället vilka de då möter med ett viss mått av misstro (a.a.). Att vara medveten om denna 

bostadssegregation och dess konsekvenser är viktigt för denna studie då vi ämnar undersöka 

ungdomars tillit till myndigheter utifrån social position i samhället. 
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Social positionering genom ett intersektionellt perspektiv 

Inledningsvis lyfts Giddens (2007) stratifikationsteori vilken kan ses som en kritik till det klassiska 

klassbegreppet. Vidare lyfter avsnittet moderna teoretiker med ett intersektionellt perspektiv genom 

ett postmodernistiskt och feministiskt förhållningssätt till klassbegreppet. Detta för att få en ökad 

förståelse för individers sociala position i det moderna samhället och för den uppdelning i 

respondentgrupper studiens resultat utgår från.  

 

Social stratifikation 

Giddens (2007) menar att vi lever i ett samhälle som sträcker sig bortom klassamhället och anser att 

vi behöver göra analyser av social och ekonomisk utsatthet som innefattar fler begrepp än klass för 

att få syn på vilka makthierarkier som verkar i ett samhälle (Giddens, 2007). Giddens (2007) 

definierar klass som ”en storskalig indelning av människor som delar vissa ekonomiska villkor och 

som starkt begränsar vilken livsstil man kan välja” (s. 259). Ägande av kapital samt yrkesposition är 

den huvudsakliga grunden för en klassisk och historisk klassindelning menar han, men använder sig 

själv främst av det sociologiska begreppet social stratifikation vilket han definierar som 

en ”strukturell orättvisa mellan grupper av individer” (a.a. s. 255). Social stratifikation menar han 

sker dels mellan grupper av individer i relation till ekonomiskt kapital men även på grundval av andra 

kategoriseringar som kön, ålder, religiös uppfattning och militär rang (a.a.). Stratifikationsmönstret är 

hierarkiskt ordnat där de olikas stratana tillsammans bildar ett samhällsskikt vilka individer 

positioneras inom. De mest gynnade individerna i stratifikationssystemet tillhör en privilegierad 

grupp i samhället medan de som gynnas minst befinner sig längst ned. Giddens (2007) identifierar tre 

gemensamma egenskaper vilka han menar genomsyrar alla socialt skiktade system. Det första han 

talar om är den rangordning som tillämpas på de kategoriseringar människor delas upp i. Olika 

egenskaper har en hierarkisk rangordning där faktorer som kön, klass och etnicitet bestämmer en 

individs positionering i stratifikationssystemet (a.a.). Den andra egenskapen är att de grupperingar 

som individer delas in i såsom; man-kvinna, svart-vit, överklass- eller arbetarklass, är avgörande för 

vilka livsval en individ kan göra. Där den ”grupp” en individ tillhör kan antingen begränsa eller 

öppna upp möjligheter. Den tredje egenskapen Giddens (2007) tar upp är den långsamma förändring 

dessa system verkar i där den maktposition en kategori medför varit näst intill oförändrad historiskt 

sett.  

 

Intersektionalitet och klass 

Sverige ses internationellt som ett av de länderna i världen med högst grad av jämlikhet. Oskarson 

(2008) menar i kapitlet ”De sociala klassernas skilda världar” (SOM-institutet, 2008) att denna 

jämlikhet behöver problematiseras och poängterar att även om samhället är jämlikt betyder inte det 

att alla invånare lever under jämlika levnadsförhållanden. Oskarson (2008) lyfter att individens 

sociala position påverkar vilka valmöjligheter denne har i samhället. Klassbegreppet är omdiskuterat 
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och det finns inte bara en entydig definition. I modern samhällsforskning återfinns olika former av 

klassdefinitioner och klassmarkörer för att ha möjlighet att operationalisera begreppet klass 

(Oskarson, 2008). Martinson (2005) beskriver klass som en pågående process vilken tar sig uttryck 

genom exempelvis kläder, lönesättning och bostadssegregation. Martinson menar att klass till viss del 

är socialt konstruerat och menar att faktorer som kön och etnicitet på liknande sätt som klass formas 

och konstrueras i relation till den norm som råder. Martinson (2005) refererar till Skeggs (2000) som 

menar att kön och etnicitet likt klass är strukturellt och normativt kontextbundet. Klass bildar 

följaktligen tillsammans med andra fördelningsfaktorer grundläggande strukturer i ett samhälle vilka 

människor kategoriseras utifrån (de los Reyes & Mulinari, 2005; Martinson, 2005). Den ena faktorn 

är inte mer betydande än den andra utan de verkar tillsammans och bildar en utgångspunkt för 

intersektionella studier av hur makthierarkier skapas och upprätthålls (Martinson, 2005; Skeggs, 

2000). de los Reyes och Mulinari (2005) lyfter intersektionalitet som ett analysverktyg för att 

synliggöra hur maktrelationer upprätthålls och förstärks genom att faktorer som kön, etnicitet och 

klass samverkar. De riktar kritik mot feminismen och mot tidigare klassteorier för att ha ett alltför 

ensidigt fokus på en av dessa faktorer som avgörande för hur människors status och makt fördelas. 

Utgångspunkten i denna studie är likt dessa att diskriminerande praktiker skapas intersektionellt 

vilket ger till resultat att det är av vikt att lyfta intersektionalitet som ett verktyg för att förstå hur 

olika maktrelationer samverkar i skapandet av förtryck och utsatthet. de los Reyes och Mulinari 

(2005) menar att vi i det moderna samhället måste se att flera faktorer påverkar varandra 

intersektionellt för att överhuvudtaget förstå och kunna föra en fördjupad dialog om makt och dess 

uttryckssätt. Författarna skriver att ”intersektionen av individuella handlingar, institutionella 

praktiker, normer, rutiner och strukturella relationer skapar enligt vår uppfattning specifika former för 

maktutövande och medför även en specifik utsatthet” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 9). Genom 

att inte bara se hur olika individuella faktorer eller egenskaper samverkar utan även länka samman de 

analysnivåer de nämner i citatet ovan menar de att det synliggörs hur olika strukturer förstärker 

varandra i ett skapande och upprätthållande av makt (de los Reyes & Mulinari, 2005).  

 

Intersektionalitet i denna studie 

Klassbegreppet har genomgått en förändring under de senaste årtiondena där särskilt feministiska och 

postkoloniala teorier pekat på vikten av att utvidga den traditionella innebörden av klass som tidigare 

framförallt baserats på yrke och ekonomiskt kapital (de los Reyes & Mulinari, 2005; Martinson, 

2005). Intersektionalitet är ett verktyg vilket kan tydliggöra olika maktrelationer mellan människor i 

ett samhälle genom att lyfta in flera faktorer i konstruerandet av makt. Klassbegreppet är i relation till 

denna studie inte ett tillförlitligt mått på en individs sociala position med hänsyn till respondenternas 

unga ålder där yrke såväl som eget ekonomiskt kapital inte är relevanta mått att utgå från. Med 

anledning av studiens syfte är det därför av vikt att flera faktorer vägs samman i konstruerandet av 

variabeln social position där teorin om intersektionalitet fungerar som ett verktyg för detta.  
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3. Metod 
Följande kapitel inleds med en beskrivning av studiens metodologiska utgångspunkt vilket följs av en 

redogörelse av population, urval och studiens datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med 

forskningsetiska överväganden samt med en beskrivning av hur validitet och reliabilitet har uppnåtts i 

studien.  

 

Metodologisk utgångspunkt 

Studien använder en kvantitativ metod och har en hypotes som är baserad på tidigare forskning 

(Bryman, 2011). Den data som insamlats kommer att analyseras och studeras utifrån studiens 

teoretiska referensram vilket innebär att empirin kan komma att styrka eller till viss del ifrågasätta 

teorin om resultatet skiljer sig åt från tidigare forskning.  

 Studien syftade till att undersöka om det finns samband mellan ungdomars sociala position och 

tillitsnivåer till myndigheter. För att få svar på detta genomfördes sambandsanalyser i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22. Sambanden urskildes genom gamma-värde vilket är ett 

mått som används för att beräkna just samband mellan ordinalvariabler vilket är vad denna studie 

framförallt utgått från, då likertskalor i majoriteten av enkätfrågorna är vad som använts. Om 

sambandet mellan variablerna har en 95 % sannolikhet att bero på relationen mellan de två 

variablerna som undersöks anses det vara signifikant, det vill säga att sambanden inte är 

slumpmässiga. Genom bivariata analyser, samband mellan två variabler, har signifikanta samband 

kunnat identifieras. Sambandet behöver vara under 0,05 för att det ska anses vara signifikant, det vill 

säga: p (sambandet) = < 0,05 (Bryman, 2011).  

 Empirin till studien har samlats in genom en surveyundersökning och har en tvärsnittsdesign då 

empiri samlades in vid ett givet tillfälle på vardera skola och en större mängd respondenter tillfrågats 

vid varje tillfälle (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Genom enkätstudier genomförda i klass nio i 

fyra olika grundskolor i Stockholm med en geografisk och socioekonomisk spridning har studien ett 

relativt stort urval av respondenter. Detta möjliggör att vi kan undersöka om det finns några samband 

eller kopplingar mellan ungdomarnas tillit till myndigheter och ungdomens sociala position (a.a.). 

Valet av kvantitativ metod och survey som insamlingsinstrument i studien lämpar sig då studien 

syftar till att mäta hur utbredda vissa förhållanden samt attityder är för ungdomar 15-16 år i 

Stockholmsområdet. En kvantitativ forskningsstrategi möjliggjorde att flera olika områden och 

förhållanden kunde täckas in samtidigt, vilket var av vikt för studien, då syftet är att undersöka 

eventuella samband mellan ungdomars sociala position i samhället och deras tillitsgrad till 

myndigheter (Eliasson, 2013).  

	



 

23 

Population och urval  
Undersökningspopulation 

Studiens population består av elever som går i årskurs nio i kommunala grundskolor i två olika typer 

av socioekonomiska bostadsområden i Stockholmsområdet. Populationen har avgränsats till 

kommunala grundskolor för att resultaten av studien inte skulle bli för vaga i relation till en större 

population (Denscombe, 2016). Ungdomars tillit till statliga myndigheter avgränsas i denna studie till 

att endast undersöka tilliten till de myndigheter praktiker inom det sociala arbetet främst arbetar 

inom, nämligen; polisen, Socialtjänsten, Migrationsverket samt skolväsendet. 

 

Urval 

Vi ville identifiera områden i Storstockholm som kan sägas ha hög respektive låg socioekonomisk 

status för att få tillgång till den population som studien syftar till att undersöka. För att utkristallisera 

dessa bostadsområden har vi använt oss av Stockholms stads områdesstatistik 

(http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax) samt områdesstatistik för Botkyrka 

kommun (http://botkyrka.statistikportal.se/omradesfakta).	Vår urvalsram kom att bli de grundskolor 

som hade årskurs nio i områden som vi identifierade som hög respektive lågstatus. Nedan presenteras 

en tabell över de områden som kom att utgöra studiens urvalsram och de socioekonomiska faktorer vi 

har tagit hänsyn till när vi identifierat dessa områden. Vi har delat upp studiens 

undersökningspopulation i undergrupper, så kallade stratan. De två stratana är konstruerade utifrån 

studiens population och består av de kommunala grundskolor som återfinns i de områden vi har 

identifierat som låg- respektive hög socioekonomisk status. Fördelen med att stratifiera urvalet är att 

vi därmed kan säkerställa att vi får ett urval med respondenter från vardera socioekonomiska område 

vilket skapar en balans av respondenter från respektive område (Denscombe, 2016). Enligt 

Denscombe (2016) bör undergrupperna i denna typ av urval vara relativt homogena. Det 

respondenterna i vartdera strata har gemensamt är att de går i en kommunal grundskola i årskurs nio 

samt att det i respektive undergrupp är en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor avseende 

den könstillhörighet respondenten själv har uppgett. 

 Faktorer som spelade in i det slutgiltiga urvalet var andelen kommunala grundskolor i respektive 

område. Även faktorer som vilka skolor som svarade på förfrågan om att delta samt om de hade 

möjlighet att delta i studien påverkade utfallet varpå vårt urval ej blivit slumpmässigt. Urvalet är 

strategiskt utifrån studiens urvalsram vilket medför att en generalisering till likartade 

socioekonomiska områden med en liknande undersökningspopulation kan göras (Denscombe, 2016). 

Att bortfallet i studien är nästintill obefintligt styrker också möjligheten till generalisering av 

resultaten (a.a.).  
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Tabell	1	Områdesstatistik	för	de	områden	skolorna	ligger	i	

	 Hög socioekonomisk status	 Låg socioekonomisk status	

	 Skola 1  

(Stockholms 

kommun)	

Skola 2  

(Stockholms 

kommun)	

Skola 3  

(Stockholms 

kommun)	

Skola 4 

(Botkyrka 

kommun)	

Bostäder i flerbostadshus efter 

ägarkategori	
	 	 	

Allmännyttan	 3 %	 2 %	 37 %	 32 %	
Övriga hyresrätter	 30 %	 25 %	 24 %	 30 %	
Bostadsrätter	 68 %	 72 %	 40 %	 38 %	

Högsta utbildningsnivå	 	 	 	

Grundskola	 4 %	 4 %	 24 %	 28 %	
Gymnasial	 22 %	 25 %	 36 %	 42 %	
Eftergymnasial	 72 %	 69 %	 35 %	 25 %	
Uppgift saknas	 3 %	 2 %	 6 %	 5 %	

Behörighet till 
gymnasieskola	

97 %	 97 %	 78 %	 Uppgift saknas	

Arbetslöshet	 2 %	 2 %	 7 %	 8 %	

Ekonomiskt 

bistånd	
1 %	 1 %	 9 %	 Uppgift saknas	

Medelinkomst	 439 000 SEK	 407 900 SEK	 220 200 SEK	 209 600 SEK	

 

Datainsamlingsmetod 

Den forskningsstrategi som använts vid insamlandet av data är en surveyundersökning i form av 

frågeformulär genom enkäter utförda på plats (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). En 

surveyundersökning kan ses som ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid insamlande av data 

inom samhällsforskning. Surveyundersökningar beskrivs även som ett fördelaktigt sätt att insamla 

kunskap och kännedom om ett visst fenomen vid en given tidpunkt. Surveyundersökning som 

datainsamlingsmetod kan dock, i det fall den inte upprepas, inte säga något om hur ett fenomen har 

förändrats över tid vilket går att göra vid en longitudinell undersökning (Bryman, 2011; Denscombe, 

2016). Den insamlade datan har bearbetats i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22 där rådata 

har förts in för att sedan analysers genom bivariata analyser för att få syn på eventuella samband 

mellan tillitsnivå och social position. Sambanden mellan variablerna har urskilts genom 

signifikanstest som genomförts med hjälp av sambandmåttet gamma vilken syftar till att identifiera 

signifikanta samband mellan ordinalskalevariabler vilket är den typ av variabler denna studie 

framförallt behandlat. Gamma tar hänsyn till den rangordning ordinalskalevariabler befinner sig på 

varpå all information som finns att tillgå i den enskilda variabeln tas tillvara (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). I denna studie har samband identifierats mellan den beroende variabeln tillitsnivå 

och den oberoende variabeln social position. 
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Datainsamling 

Det beskrivs som fördelaktigt att utföra surveyundersökningar ”ansikte mot ansikte” i den mån 

respondenterna består av en avgränsad grupp vilka är samlade på en plats vid en given tidpunkt 

(Eliasson, 2013). Med hänsyn till denna studies undersökningspopulation var det att föredra att 

kontakta de enskilda skolorna för att få möjlighet att utföra enkäten på plats. Genom detta 

tillvägagångssätt ämnade vi öka respondentens engagemang för studien samt möjliggöra ett 

förtroendeskapande för oss som genomförde enkäten då respondenten fick möta oss personligen 

vilket detta tillvägagångssätt möjliggör i högre utsträckning än vid exempelvis webb-baserade 

enkätundersökningar (Denscombe, 2016). Då vissa frågor i enkäten berörde respondentens 

familjesituation ansåg vi att skapandet av ett förtroende var av vikt för att bland annat minska risken 

för bortfall under tiden frågeformuläret besvarades. Eliasson (2013) skriver att om den som “äger” 

platsen, i vårt fall skolledning och lärare, ger sitt godkännande till att undersökningen genomförs är 

de större chans att de har en positiv inställning till undersökning samt att de då uppmuntrar eleverna 

att svara på enkäten och att bortfallet därmed minskar. Kontakt med de kommunala grundskolor som 

återfanns i respektive strata togs genom att mejla ut ett informationsbrev (bilaga 1) där vi berättade 

om vilka vi som uppsatsförfattare är och det huvudsakliga syftet med studien. Informationsbrevet 

mejlades ut till skolledning och arbetslag i årskurs nio på tio av de grundskolor vilka överensstämde 

med urvalet. Det vill säga; kommunala grundskolor i områden med hög- eller låg socioekonomisk 

status baserat på den områdesstatistik vi tidigare redogjort för i tabell 1. Detta resulterade i att vi fick 

svar från fyra skolor som var intresserade av att delta, i tre av dessa skolor besöktes två klasser och i 

den fjärde skolan besöktes en klass. 

 Enkäterna besvarades av en klass i taget under loppet av en två-veckorsperiod under april månad 

år 2016. Hur väl lärare och skolledning informerat eleverna om studiens syfte och vårt besök 

varierade. I vissa klasser visste eleverna inte om att de skulle vara med i en enkätundersökning förrän 

vi som utförde enkäten var på plats medan det i andra klasser hade förts en dialog och en diskussion 

kring studiens ämne. I vilken mån eleverna var förberedda på att genomföra en enkät i kombination 

med lärarens intresse och uppmuntran tror vi kan ha påverkat svaren. I de klasser där läraren hade 

fört en dialog med eleverna om vårt besök och studiens syfte innan enkäten genomfördes var 

bortfallet väldigt lågt. I de klasser där läraren inte informerat eleverna om enkäten innan 

genomförandet var bortfallet större och fler frågor i dessa enkäter hade lämnats obesvarade av 

respondenten. 

 Vid genomförandet av enkäten närvarade en av uppsatsförfattarna och presenterade inledningsvis 

sig själv, studiens bakgrund syfte, urval och användningsområde. Det uttalades att elevernas svar var 

viktiga för studien och vikten av att svara ärligt på frågorna. Det påtalades även att elevernas 

deltagande var frivilligt, att de fick avbryta sin medverkan och att det inte fanns några rätt eller fel 

svar på de frågor som ställdes. Detta aktualiserades bland annat då en elev reagerade på frågorna om 

föräldrarnas bakgrund och hen fick möjlighet att avbryta sin medverkan vilket talar för att 
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respondenterna förstod att denna möjlighet fanns. Respondenterna ombads att fråga om det var någon 

fråga eller något ord som hen inte förstod och vid flera tillfällen gjordes detta. Ord som behövde 

vidare förklaring var bland annat korruption, minoritet, utsträckning samt ett påstående om ifall 

polisen bevakar ens intressen. Då detta skedde strävade den uppsatsförfattare som närvarade att 

besvara frågorna i enlighet med den dialog som tidigare förts mellan uppsatsförfattarna för att 

undvika att olika information gavs beroende på vem som medverkade vid det aktuella tillfället 

Bryman, 2011).  

 

Enkätens utformning 

Innan enkäten utformades inhämtades kunskap om de begrepp och teorier som är centrala för studien. 

Vid utformandet av frågor användes tidigare surveyundersökningar som grund, bland annat den 

nationella surveyundersökningen tillitsbarometern, då vi uppfattat att tillitsbarometern är avsedd att 

mäta både tillit och social position vilket är i linje med den studie vi genomfört (Trägårdh, Wallman 

Lundåsen, Wollebæck & Svedberg, 2013). Språkbruket i tillitsbarometern har till viss del ändrats vid 

utformandet av denna studies enkätfrågor för att matcha den aktuella undersökningspopulationen. I 

enkäten (bilaga 2) har det fokuserats på att ha ett så lättförståeligt och tydligt språk som möjligt samt 

att vid vissa frågor förklara vad som avses med vissa begrepp. Exempelvis redogjordes kort för 

begreppet korruption för att minska bortfall med anledning av att respondenten inte förstått frågan. 

Inledningsvis fanns det en tanke att fråga respondenterna om deras föräldrars yrkesposition då en 

persons ställning på arbetsmarknaden ofta används som en indikator för att mäta klass. Detta valdes 

dock bort med anledning av respondenternas ålder då vi förutsåg att denna fråga skulle vara svår för 

dem att besvara och därmed resultera i ett stort bortfall. Av samma anledning valde vi att inte mäta 

trångboddhet genom att fråga om antal kvadratmeter vilket vanligtvis är det sätt denna variabel mäts 

på, utan genom att fråga om antal rum och hur många personer som bor i hushållet. Genom en 

multivariat analys ämnade vi att dividera antal rum med antal personer för att få ett mått på 

trångboddhet. På grund av begränsade statistikkunskaper har detta dock inte kunnat genomföras 

vilket i efterhand lyfter kritik mot valet att använda oss av dessa mått då vi inte kunnat mäta 

trångboddhet på ett tillförlitligt sätt. Mot bakgrund av detta har dessa variabler valts bort ur 

resultatredovisningen.  

 Vi har i utformningen av enkäten strävat efter att ha ett så könsneutralt språk som möjligt för att 

inte befästa rådande normer om exempelvis familjekonstellation. Ett exempel på detta är att vi under 

rubriken ”Din familj” (bilaga 2) öppnat upp för att man dels kan ha fler än två föräldrar, bo med 

andra vuxna än med sina biologiska föräldrar samt att vi inte har frågat om mamma eller pappa 

specifikt utan att respondenten själv har fått ringa in den förälder de svarar för. 

 Datainsamlingsmetoden har ämnat undersöka 15-åringars attityder till fenomenet tillit. 

Majoriteten av de frågor som rör tillit är utformade som likertskalor vilka avser att mäta just attityder 

till specifika fenomen. Svarsalternativen har varit på en femgradig skala från instämmer inte alls till 
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instämmer helt (Bryman, 2011). De frågor som varit avsedda att mäta tillit är i enkäten uppdelade 

under två rubriker vilka dels rör påståenden om tillit och under en rubrik om förtroende för 

myndigheter. Bryman (2011) menar att enstaka indikatorer för att mäta en variabel kan leda till 

missförstånd, oklarheter och feltolkningar av frågan hos respondenten. Tillit och social position är 

flerdimensionella begrepp vilket innebär att de är svåra att mäta med enbart en indikator. På grund av 

detta innehåller enkäten flera indikatorer för att mäta en och samma variabel. Detta minskar risken att 

enstaka oklarheter påverkar resultatet. Att mäta en variabel med flera mått anses också styrka den 

interna validiteten varpå detta sätt har varit att föredra (Eliasson, 2013). Vi har valt att nästan 

uteslutande använda oss av stängda frågor för att underlätta sammanställningen av datan. En särskild 

anledning till detta är att majoriteten av de existerande frågeformulär och mätningar som gjorts om 

tillit haft liknande frågor vilket underlättar en jämförelse med tidigare resultat.  

	
Bortfall 

Vid undersökningar som rör ungdomar är viktigt att tillfråga ungdomarna själva eller någon som 

arbetar nära ungdomar om språkliga formuleringar (Eljertsson, 2014). Detta är något som tagits fasta 

på vid utformning av enkäten då ungdomar i vår närhet bidragit med förslag på utformning av frågor 

och omformulerande av redan existerande frågor, från exempelvis tillitsbarometern, för att öka 

förståelsen för målgruppen enkäten var avsedd för. Innan vi gick ut i den första klassen så bad vi 

några ungdomar i samma ålder som undersökningspopulationen att besvara enkäten varpå en 

diskussion med dessa sedan fördes. Ungdomarna fick uppge vad som var svårt att svara på samt ge 

förslag på hur dessa frågor istället skulle kunna utformas. En pilotstudie med 26 ungdomar i en 

parallellklass till den klass nio som finns angiven som ”skola 3” i tabell 1 genomfördes. En 

genomgång av enkäterna i pilotstudien uppvisade ett stort internt bortfall på samma frågor. Det 

interna bortfallet framträdde främst vid frågor under temat “Din familj” då vilken förälder 

respondenten svarat för ej ringats in. Detta förtydligades innan genomförandet av nästkommande 

enkätstudier ”mamma/pappa” skrevs ut istället för de tidigare alternativen ”förälder 1/förälder 2”. I 

och med att vi fick syn på detta i vår pilotstudie kunde även en anpassning av introduktionen i 

nästkommande klasser ske vilket resulterade i ett lägre bortfall. I pilotstudien framträdde även att 

frågan “vilken klass ungdomen upplevde sig tillhöra” vilken avsåg mäta respondentens subjektiva 

klasstillhörighet inte sa något om de latenta variabler denna studie avser mäta (a.a.). Detta resulterade 

i att denna fråga uteslöts i den slutgiltiga enkäten. De förändringar i enkätens utformning pilotstudien 

och diskussionen med ungdomar i liknande ålder som undersökningspopulationen medförde att 

bortfallet i resultatet av studien är mycket lågt och endast bortfall på enskilda frågor har identifierats.  

 

Deltagare 

Nedan följer bakgrundsinformation om det totala antalet deltagare som ingår i studien samt om de 

deltagare som är inkluderade i studien efter att de som ej överensstämt med urvalet uteslutits.  
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 Studiens population utgörs av ungdomar i årskurs nio som bor i de socioekonomiska områdena 

urvalet baseras på. Det sammanlagda antalet tillfrågade respondenter i studien är 125 personer. Av 

dessa är 58 personer kvinnor, 65 män och 2 har angivet alternativet annat. Socioekonomiskt område 1 

utgjordes av 65 personer uppdelade på två liknande socioekonomiska områden 26 respondenter i det 

ena området och 39 i det andra. Socioekonomiskt område 2 utgörs av 60 personer uppdelade på två 

socioekonomiskt liknande områden med 21 respondenter i område ett och 39 i område två. Av det 

totala antalet tillfrågade respondenter har alla utom en uppgett att de är svenska medborgare. 

 Av det sammanlagda antalet tillfrågade respondenterna var de 29 stycken som uppgav att de inte 

bor i samma område som de går i skolan i vilket medför att dessa faller utanför studiens urvalsram i 

och med att denna är baserad på socioekonomiskt område. Dessa 29 respondenter har därför uteslutits 

ur studien vilket resulterat i att det totala antalet inkluderade deltagare i studien är 96 personer. Av 

dessa är 42 personer kvinnor, 52 män och två personer har inte angett könstillhörighet. Indelat på 

socioekonomiskt område är fördelningen följande. I området med hög socioekonomisk status det 42 

tillfrågade respondenter, av dessa är 18 kvinnor och 24 män. I området med låg socioekonomisk 

status antalet respondenter 54 personer, 24 är kvinnor, 28 är män och två stycken har angett 

alternativet ”annat”. I område 1 var alla respondenter svenska medborgare medan det i område 2 var 

en respondent som uppgav att den ej är svensk medborgare.  

 

Beroende variabler 

Den generella tillitsfrågan, ifall man ”litar på de flesta andra eller om man inte kan vara nog försiktig 

i umgänget med andra människor” är hämtad från ett index som ursprungligen bestod av fem olika 

kategorier. Dessa kategorier var; tillit till andra, tron på andras hjälpsamhet, tron på att andra är 

benägna att utnyttja en, tron på att andra struntar i vad som händer med en samt tron på att den 

mänskliga naturen i grunden är samarbetsvillig (Lundåsen & Pettersson, 2009). Kategorierna 

reducerades sedan till en fråga vilket kom att bli den generella tillitsfrågan som används i forskning 

om social tillit. Flera forskare lyfter kritik mot att använda sig av endast en fråga för att mäta ett så 

pass komplext fenomen som tillit. Kritik har även lyfts kring att den generella tillitsfrågan är alltför 

öppet formulerad vilket medför svårigheter att besvara denna med endast stängda svarsalternativ 

(a.a.). I denna studie har vi valt att mäta tillit genom att ställa flera olika frågor om begreppet. Dels på 

grund av den kritik som framkommit och dels på grund av att vår studie avser att mäta tillit till 

myndigheter. De mått som använts i denna studie är; tillit och förtroende för specificerade 

myndigheter, tillit till myndigheter i allmänhet och tillit till andra människor. 

	
Oberoende variabler 

I följande avsnitt redovisas deskriptiv data för de oberoende variabler som vanligtvis används för att 

mäta social position. Temana i enkäten som avsåg att ge en indikation på klass redovisas nedan. 

Resultaten av de enstaka variablerna stämmer överens med ifall respondenten bodde i ett område med 
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hög eller låg socioekonomisk status vilket styrker studiens mätningsvaliditet (Bryman, 2011). Detta 

medförde att bostadsområde utgjorde den starkaste indikatorn på social position och därför är det mått 

vi valt att använda oss av i tolkningen och slutsatserna av studiens resultat. Avsnittet nedan är tänkt 

som en förklaring till den uppdelning som gjorts utifrån socioekonomiskt område.  

 

Födelseland 

Sammanlagt var det fyra frågor som var avsedda att mäta födelseland. Frågan som riktade sig till de 

respondenter som inte är födda i Sverige redovisas inte närmre då antalet som inte är födda i Sverige 

är för få för att kunna dra några slutsatser om. Vid kategorisering av datan skapades en ny variabel 

med två värden; “född i Sverige” eller “född utanför Sverige” (se bilaga 2 för de ursprungliga 

variabelvärdena). Resultatet visade att det i området med låg socioekonomisk status var 85 % som 

var födda i Sverige jämfört med 98 % i området med hög socioekonomisk status. Resultatet visade 

även att det är betydligt fler respondenter i området med hög socioekonomisk status som har föräldrar 

som är födda i Sverige, över 71 %, jämfört med gruppen i området med låg socioekonomisk status 

där det är under en fjärdedel av respondenterna där båda föräldrarna var svenskfödda. 

 

Boende 

De tre frågor som vi valt att behålla i resultatredovisningen från temat ”ditt boende” rör vilken 

boendeform respondenten bor i, ifall de delar rum och hur många rum bostaden har. Vid frågan om 

boendeform framkom relativt lika nivåer oberoende av socioekonomiskt område. Både avseende hur 

många som uppgav att de bor i en bostadsrätt och hur många som uppgav hyresrätt. Däremot skiljde 

det sig mellan områdena gällande hur många som visste vilken boendeform de bodda i där alla i 

området med hög socioekonomisk status kunde svara på detta medan det var närmare en femtedel av 

respondenterna i området med låg socioekonomisk status som inte visste. Det framkom också att 

färre respondenter delade rum i området med hög socioekonomisk status, strax över 60 %, jämfört 

med området med låg socioekonomisk status där siffran var över 80 % vilken kan vara en indikation 

på att dessa respondenter bor mer trångbott. Skillnaden i antal rum mellan områdena var inte stor utan 

respondenterna bodde i bostäder med relativt lika antal rum oavsett socioekonomiskt boendeområde.  

 

Föräldrar 

Gällande frågan om hur många föräldrar respondenten har så skiljer sig svaren mycket lite åt mellan 

grupperna där de är 5 % respektive 11 % av respondenterna som uppgett att de har en förälder. Även 

i resultatet kring vem eller vilka som respondenten bor tillsammans med så är siffrorna mycket lika 

mellan grupperna. Dock värt att nämna är att det i samtliga ovanstående frågor är fler av 

respondenterna i gruppen med låg socioekonomisk status som har uppgett att de har en ensamstående 

förälder och/eller att de endast har en förälder.  
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 I de frågor som rör föräldrarnas sysselsättning har flera svarsalternativ har slagits samman baserat 

hur långt ifrån arbetsmarknadens förfogande personen står samt uppskattat ekonomiskt kapital som 

respektive kategori resulterar i. Våra resultat visar att det i området med hög socioekonomisk status 

är knappt 10 % fler (67 %) som uppgett att deras moder arbetar heltid, jobbar hemifrån eller är egen 

företagare jämfört med i området med låg socioekonomisk status. Gällande faderns sysselsättning är 

skillnaden större mellan grupperna då det är 90 % som uppgett ovanstående alternativ i området med 

hög socioekonomisk status jämfört med 61 % i området med låg socioekonomisk status. I båda 

områdena är det under en femtedel som uppgett att någon av deras föräldrar studerar. Alternativen 

arbetslös, sjukskriven eller vårdnadsbidrag visar inte heller någon större skillnad mellan grupperna då 

det är 2 % i området med hög som socioekonomisk status som uppgett detta alternativ gällande deras 

fader och 7 % gällande deras moder. I området med hög socioekonomisk status är det något högre 

siffror med 7 % gällande respondentens fader och 10 % gällande respondentens moder. En viss 

skillnad går att se gällande alternativet föräldraledig, deltid eller praktik hos respondenternas fader 

där det är en tiondel som uppgett detta i området med låg socioekonomisk status jämfört med endast 

2 % i området med hög socioekonomisk status. Gällande moderns sysselsättning så är det cirka en 

femtedel av respondenterna som uppgett detta alternativ oberoende av område. 

 Resultaten från frågan kring vilken den högsta avslutade utbildningen är som respondentens 

föräldrar genomgått visar påfallande skillnader mellan områdena. Det är ingen av respondenterna i 

området med hög socioekonomisk status som uppgett att någon av deras föräldrar har grundskola 

som högsta avslutade utbildning medan det är en tiondel som uppgett detta i området med låg 

socioekonomisk status. Gällande alternativet gymnasium/folkhögskola så framträder ingen stor 

skillnad mellan grupperna. Resultatet gällande hur många som uppgett alternativet eftergymnasial 

utbildning (universitet eller högskoleutbildning) skiljer sig däremot markant åt mellan områdena där 

det är över 70 % som har föräldrar med eftergymnasial utbildning i området med hög 

socioekonomisk status jämfört med 30 % eller färre i området med låg socioekonomisk status.   

 

Extrajobb 

Resultaten visar att det är något fler respondenter i området med låg socioekonomisk status som 

jobbar extra (22 %) jämfört med i området med hög socioekonomisk status (17 %). Fyra följdfrågor 

där anledningen till extrajobbet efterfrågas som har alternativen: Jag jobbar extra – ”för att jag vill 

det”, “för att min familj vill det”, “för att jag vill ha/behöver extra pengar” eller/och “för att min 

familj behöver extra pengar”. Andelen som svarat för respektive variabel redovisas inte då resultatet 

skulle bli missvisande på grund av att antalet som jobbar extra är så få (område 1 n = 7, område 2 n = 

12) och då flera respondenter kryssat i alternativ på följdfrågan trots att de uppgett att de inte jobbar 

extra.  
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Subjektiva värden 

Förutom de objektiva variabler som redovisats för att mäta social position så redovisas nedan två 

subjektiva mått, dels; ”min familj har god ekonomi” och ”jag kan få stöd hemma med mitt 

skolarbete”. Gällande båda frågorna är det i området med hög socioekonomisk status 93 % som anser 

att deras familj har en god ekonomi och som anser att de kan få stöd hemma med sitt skolarbete 

jämfört med cirka 70 % i området med låg socioekonomisk status.  

 

Validitet som mått i kvantitativa studier 

Mätningsvaliditet speglar ifall måttet, det vill säga om de frågor som ställts, undersöker det som är 

avsett (Bryman, 2011). Validitet rör därmed frågornas relevans och är en bedömning för hur valid 

själva mätinstrumentet är. En viktig aspekt är hur väl de övergripande begreppen operationaliserats 

till mätbara indikatorer på ett visst fenomen (Djurfeldt, 2010). Mätningsvaliditet gällande den 

oberoende variabeln social position rör hur väl resultatet som avsåg att mäta social position 

överensstämde med den områdesstatistik, tabell 1, som urvalet baseras på. I majoriteten av de mått 

som redovisats under rubriken ”oberoende variabler” visar resultatet att de respondenter som bor i 

området med låg socioekonomisk status uppvisar värden som tyder på en lägre social position än de 

respondenter som bor i området med hög socioekonomisk status. Detta medför att uppdelningen på 

område som mått på social position kan anses ha en hög mätningsvaliditet (a.a.). Social position är 

också det begrepp som i fortsättningen kommer att användas i studien. Upplevd könstillhörighet är en 

faktor vi ämnar titta på separat gällande samband med tillitsnivåer varpå denna variabel kommer att 

redovisas separat med värdena ”man” respektive ”kvinna”.   

 Vissa av de frågor som använts i enkäten är sådana som tidigare använts för att mäta tillit i 

exempelvis tillitsbarometern genom studier av bland andra Grosse (2012) och Trägårdh (2008). Detta 

faktum stärkte mätningsvaliditeten gällande de frågor som avser just tillit och förtroende. En stor del 

av frågorna har dock anpassats för att matcha de respondenter som deltagit i denna studie vilket kan 

innebära en risk av minskad mätningsvaliditet (Bryman, 2011).  

Enkäten validerades genom den pilotstudien som genomfördes i en klass i ett område med låg 

socioekonomisk status.  

 Intern validitet rör frågor om kausalitet mellan två eller flera variabler och undersöker 

förhållandet mellan vad som kallas den oberoende respektive beroende variabeln (Bryman, 2011). 

Detta rör frågan om vilken variabel som kan tänkas påverka den andra, det vill säga om det är den 

sociala positionen som påverkar tillitsgraden eller vice versa. I denna studie utgör social position den 

oberoende variabeln medan tillitsnivån utgör den beroende. Det går att tänka sig det omvända där en 

låg tillit till myndigheter kan medföra att en individ inte söker den hjälp och det stöd hen är i behov 

av vilket kan ge effekter på den sociala positionen. Dock är det inte sannolikt inom ramen för denna 

studie då undersökningspopulationen består av ungdomar vilka fortfarande i hög grad påverkas av 
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den sociala position deras föräldrar har. Vilket resulterar i att social position i denna studie utgör den 

oberoende variabeln.  

 Extern validitet rör frågan om resultaten från en studie kan generaliseras utöver de respondenter 

som deltagit i studien. Då urvalet i studien inte är slumpmässigt och således inte representativt kan 

studiens inte sägas uppnå hög extern validitet (Bryman, 2011). Dock kan resultaten till viss del 

generaliseras till ungdomar i områden med liknande socioekonomisk status som områdena i studien. 

Studiens resultat bör också ha en god överensstämmelse med verkligheten då låga värden gällande 

tillit i studien bör vara ett tecken på att denna respondent även har låg tillit vid ett riktigt möte med 

exempelvis en företrädare för någon av de tillfrågade myndigheterna. Det resultat studien genererat 

bör i och med det ha en hög överensstämmelse med en liknande situation även utanför den specifika 

undersökningskontexten (Trost, 2012).  

	
Reliabilitet som mått i kvantitativa studier 

Reliabilitet rör frågornas tillförlitlighet och hur vi mäter ett visst fenomen snarare än hur relevanta 

indikatorerna är för det som ska mätas. En undersökning kan således ha en hög reliabilitet utan att för 

den skull ha en hög validitet vill skillnad från hög validitet viket förutsätter hög reliabilitet (Djurfeldt, 

2010; Eliasson, 2013). Reliabiliteten rör ifall mätningen är både tillförlitlig och stabil och inte utsatt 

för så kallade ”slumpinflytelser” (Trost, 2012). Enkätstudier anses allmänt ha en låg reliabilitet då 

sannolikheten att svaren är slumpmässiga är hög vilket ökar risken för att det är låg överenstämmelse 

mellan mätningar utförda med samma instrument (Djurfeldt, 2010; Eliasson, 2013).   

 Trost (2012) menar att en studies reliabilitet kan delas upp i fyra komponenter; kongruens, 

precision, objektivitet och konstans/stabilitet. Kongruens rör överensstämmelse mellan de frågor som 

avser mäta en och samma variabel. Kongruensen styrks genom att mätinstrumentet rymmer flera 

frågor som avser att mäta en och samma variabel vilket i denna studie gjorts genom att flera frågor 

berört en och samma tillitsdimension. Resultaten kan dock påverkas om någon fråga i enkäten 

missförstås av respondenten varpå resultatet blir att svaret inte överensstämmer med verkligheten 

(Trost, 2012). Dessa tendenser framträdde till viss del vid analys av datan då det blev märkbart att 

vissa respondenter svarat på olika vis gällande frågor som avsåg att mäta samma sak. Då enkäten 

innehöll flera mått för att mäta en variabel har vi dock inte bedömt dessa slumpmässiga svar som 

alltför problematiska i relation till studiens reliabilitet utan valt att inkludera dessa respondenter i 

studiens resultat.  

 Precision berör hur enkla frågeformulären varit att besvara för respondenterna. Det vill säga hur 

väl frågorna har kunnat besvaras. Att ungdomar i liknande ålder som respondenterna hjälpt till att 

utforma frågorna har bidragit till att frågeformuläret genomgående präglas av ett enkelt språkbruk där 

de ord vi bedömt som komplicerade har getts en kort skriftlig förklaring. Vi har också strävat efter att 

inte ha en alltför omfattande enkät för att minska risken att respondenten tappar intresset vilket kan 

generera fler slumpmässiga svar. Objektiviteten handlar om i vilken mån de som kodat datan gjort 
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detta på ett objektivt sätt (Trost, 2012). Objektiviteten i studien har stärkts genom att en av 

uppsatsförfattarna har varit ansvarig för att föra in rådata i statistikprogrammet. De införda värdena 

har sedan kontrollerats av den andre uppsatsförfattaren genom överenstämmelse mellan värdena i 

statistikprogrammet och värdena i den fysiska enkäten. Den fjärde komponenten Trost (2012) lyfter 

är konstansen eller stabiliteten hos måttet. Det vill säga ifall studiens resultat skulle bli detsamma 

ifall den genomfördes vid en annan tidpunkt eller i en annan kontext (Bryman 2011; Trost, 2012). 

Detta görs vanligen genom att en grupp får genomgå ett test vid minst två tillfällen. Då denna studie 

har typen av en tvärsnittsundersökning har detta inte realiserats. Reliabiliteten kan också stärkas 

genom att undersökningen genomförs på samma sätt vid samtliga tillfällen (a.a.). Genom att vi som 

utfört undersökningen innan mättillfällena gått igenom hur studiens ska presenteras, hur vi ska 

presentera oss själva samt vilka eventuella frågor vi ska svara på har vi haft ett gemensamt synsätt för 

hur studien ska genomföras. Detta har stärkt reliabiliteten och likaså möjligheten att replikera studien 

till andra deltagare i liknande socioekonomiska områden (a.a.).  

	
Metoddiskussion 

Under studiens gång har vi tillägnat oss mer kunskap om undersökningsområdet och populationen 

vilket resulterat i att nya överväganden ständigt aktualiserats. Med den kunskap vi har idag hade 

förmodligen några av de val som gjorts under arbetet med studien sett annorlunda ut. Vi kan genom 

detta identifiera flera faktorer som utgör kritik mot denna studie.  

 Urvalsramen och stratana är uppdelade i hög respektive låg socioekonomisk status vilket kan 

verka problematiskt då det finns en risk att studien befäster ungdomarnas sociala position utifrån 

bostadsområde. Att bo i ett specifikt område resulterar inte per automatik i en viss social position i 

samhället. Områdesstatistiken och konstruerandet av de oberoende variablerna visar dock på att de 

som bor i området med låg socioekonomisk status har lägre social position. Vi menar likväl att det 

blir problematiskt att lämna denna uppdelning okommenterad. I resultatet har 29 respondenter 

uteslutits då de inte passade in i de kriterier som utgjorde studiens urvalsram i och med att de gick i 

skola i ett annat område än vad de bodde i. Trots de antal frågor som var avsedda att mäta social 

position menar vi att en viktig faktor för en individs sociala position är dennes socioekonomiska 

boendeområde. I synnerhet vid den ålder respondenterna befinner sig i då närområdet kan utgöra en 

större betydelse än för äldre personer (Grosse, 2012). Skolan har en stor betydelse som plattform för 

många sociala kontakter med såväl jämnåriga som med vuxenvärlden. En överenstämmelse mellan 

socioekonomiska faktorer i boendeområdet och i det område skolan ligger i är därför viktiga aspekter 

för att ringa in respondentens sociala position.  

 Majoriteten av de respondenter som uteslöts ur resultatet gick i en skola i ett område med hög 

socioekonomisk status. Detta har resulterat i att urvalet blivit snedvridet eftersom antalet med hög 

social position i studiens data efter att dessa respondenter uteslöts är färre än antalet i gruppen med 

låg social position (Denscombe, 2016). Genom att frågan om var respondenten är bosatt ställdes hade 
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vi via områdesstatistik för dessa bostadsområden inledningsvis kunnat dela upp respondenterna i låg 

respektive hög social position mot bakgrund av var de uppgav av de bodde. En stor andel av de 

respondenter som inte bodde i det område de gick i skolan i bodde emellertid i områden vilka är att 

betrakta som ”mellanområden”, det vill säga områden som har en områdesstatistik som till stor del 

överensstämmer med snittet i Stockholms stad och dess kranskommuner. Dels detta samt att 

spridningen mellan områden var stor medförde att möjligheten att identifiera områdesstatisk för vart 

och ett av dessa områden skulle ha resulterat i en tidskrävande och omfattande process vilken vi valt 

bort att genomföra inom ramen för denna studie. 

 Majoriteten av de siffror som redovisats i tabell 1, områdesstatistiken, visar att gruppen med hög 

socioekonomisk status uppvisar högre värden på de variabler som mäter social position. Detta 

indikerar att mätningsvaliditeten är hög då korrelationen mellan variablerna överensstämmer 

(Bryman, 2011). De variabler som avviker från detta mönster är de frågor som rör förälderns 

huvudsakliga sysselsättning och även till viss del de frågor som rör respondentens boende. En 

anledning till att frågan om föräldrarnas sysselsättning avviker från mönstret kan vara att de värden 

som angetts inte är tillförlitliga mått på ekonomiskt kapital utan endast kan ses som en indikator. Att 

inte ställa frågor om ekonomiskt kapital och medelinkomst i studien var avsiktligt med hänsyn till 

undersökningspopulationens låga ålder då frågor om detta hade riskerat ett stort bortfall. Samma risk 

identifierades vid operationalisering av trångboddhet där ett vanligt mått att använda sig av är antal 

kvadratmeter per person. I denna studie har trångboddhet istället mäts genom variabeln antal rum och 

frågan ifall respondenten delar rum eller ej. Vår förförståelse sa oss att majoriteten av respondenterna 

inte skulle kunna uppskatta deras bostads storlek i kvadratmeter. Därför bedömdes antal rum och 

frågan ifall de delar rum eller ej som ett mer tillförlitligt mått att använda i studien. Att frågan om 

kvadratmeter per person inte ställts har dock resulterat i att begreppet trångboddhet inte 

operationaliserats till ett tillförlitligt mått då antalet rum inte nödvändigtvis korrelerar med storleken 

på bostaden. Skillnaden mellan hur många som delar rum eller ej är inte heller signifikant mellan 

grupperna.  

 Med det sagt så visar resultatet avseende de oberoende variablerna likväl att det finns en skillnad 

mellan grupperna. Gällande vissa variabler är skillnaden mindre som i exemplen ovan medan det är 

en större skillnad mellan grupperna avseende de variabler som rör invandrarbakgrund samt 

utbildningsbakgrund hos föräldrarna. I de fall en sådan skillnad inte hade uppträtt mellan grupperna 

hade studiens resultat baserats på en jämförelse mellan enskilda variabler och ifall samband uppträtt 

mellan dessa och tillitsnivå. Att mäta en variabel, såsom social position, genom flera mått anses dock 

styrka en studies validitet vilket därför är att föredra (Bryman, 2011).  

 Avgränsningen till kommunala grundskolor och uppdelningen i stratan har resulterat i att urvalet 

ej blivit slumpmässigt och att undersökningspopulationen varit mindre än utan denna uppdelning. 

Även datainsamlingsmetoden, surveyundersökning ansikte mot ansikte, har påverkat hur många 

respondenter som tillfrågats. Dessa sammanlagda faktorer har påverkat möjligheten att generalisera 
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studiens resultat (Denscombe, 2016). Under utformningen av enkäten diskuterades vilka redan 

existerande mått som fanns för att mäta tillit och social position. Efter detta valdes vissa frågor ut 

vilka vi ansåg som lämpliga och möjliga för våra respondenter att svara på. Det faktum att många av 

de redan existerande måtten utformats för vuxna har resulterat i att vissa frågor har omformulerats för 

att matcha studiens målgrupp. Detta har i resultatet dels inneburit ett lägre bortfall än vad som 

antagligen varit fallet ifall frågor använts som inte respondenten kunnat besvara. Kritik kan däremot 

riktas mot vårt val då det dels gör det svårare att jämföra resultaten mot andra undersökningar samt 

även kan minska måttens validitet då de inte prövats i tidigare studier (Bryman, 2011; Denscomde, 

2016).  

 Den kritik som tidigare lyfts kring att ställa förhållandevis öppna frågor där endast stängda 

svarsalternativ erbjuds är en kritik som också kan riktas mot denna studie (Lundåsen & Pettersson, 

2009). Stängda svarsalternativ möjliggör inte att den komplexitet i ett fenomen som tillit, vilket kan 

anses både svårt att tolka och svårt att mäta, kommer till sin rätt. Trots detta har vi valt att undersöka 

tillit genom en surveyundersökning med stängda svarsalternativ med målsättning att lyckas jämföra 

en del av denna studies resultat mot de resultat som framkommit i tidigare studier. En ytterligare 

anledning till valet att genomföra en studie med en kvantitativ ansats och metod är att detta lämpar 

sig bäst i de fall det som undersöks är sambandet mellan olika variabler vilket är syftet med denna 

studie (Denscomde, 2016). 

 Som nämnts tidigare i metodkapitlet var intentionen vid uppstart av studien att fråga om 

respondentens föräldrars yrkesposition. Europas nya klassindelningsindex som heter ”European 

Socio-economic Classification (ESeC)” delar in olika former av anställningar och anställningsformer 

och klassificerar dessa. Yrken grupperas utifrån John Goldthorpes teori och klasschema EGP 

(Oskarson, 2008). En användning av detta hade kunnat ge en tydligare klassindiktator än vissa av de 

mått på social position som nu använts i enkäten. Dock hade kunnat snedvrida resultatet på grund av 

att flera respondenter med hänsyn till ålder eventuellt hade haft svårigheter att besvara frågor om 

vilken anställningsform eller yrke deras föräldrar har. MacArthur-skalan är ytterligare en typ av 

mätinstrument för att mäta en individs subjektiva klasstillhörighet. Skalan består i att respondenten 

får information om att individer befinner sig på olika nivåer i samhället varpå den enskilde ombeds 

att positionera sig själv på en tiogradig skala över var den anser befinna sig i relation till andra (Adler 

& Stewart, 2007). Denna skala är att föredra då klassposition hos personer som invandrat till ett land 

är föremål för undersökningen då dessa individers position på arbetsmarknaden kan ha förändrats i 

och med invandringen vilket leder till att yrke eller anställningsform inte är tillförlitliga indikatorer 

på klasstillhörighet hos dessa individer (a.a.). Då flera av studiens respondenter är unga samt har 

invandrarbakgrund är det problematiskt att denna skala inte använts vilket riktar kritik mot vår 

studies validitet. Kunskap om denna skala vid studiens början och en användning av denna hade 

förmodligen resulterat i en mer nyanserad bild av ungdomarnas subjektiva sociala position än vad 

som nu framkommer i resultatet.  
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Forskningsetiska överväganden  

Studiens viktigaste etiska övervägande är att undersökningen bedrivits med minderåriga som 

respondenter. I lagen om etikprövning av forskning som avser människor kan vi se i § 18 att personer 

som fyllt 15 år som inser vad forskningen innebär för hens del kan samtycka till forskning utan 

vårdnadshavares samtycke (Lag 2003:460 ). Vi måste dock ha i beaktan att vår empiri har inhämtats 

på skolor. Vi har därför skickat ut informationsbrev till skolledningen på de aktuella skolorna, vilket 

resulterat i att det är skolledningen/lärarna som i ett första skede ger samtyckte till studien, ej de 

enskilda ungdomarna. Samtyckeskravet har dock efterföljts genom att ungdomarna vid enkätens 

genomförande har informerats om deras rätt att avbryta sin medverkan. Vi har valt att tillfråga 

ungdomarna själva då det är dem som bäst kan svara på hur deras tillit till statliga institutioner ser 

ut.  Enligt Barnkonventionen artikel 12 har barn rätt att bli hörda och uttrycka sina åsikter i ärenden 

som rör de själva. Med beaktande av denna princip samt det faktum att studier visar att barn sällan 

kommer till tals i frågor som rör dem själva anser vi att detta överväger de etiska problem som en 

studie på ungdomar under 18 år medför.  

 Vi har inte kunnat garantera kravet i Lag (2003:460) att varje ungdom under 18 år förstår vad 

medverkan i en forskningsstudie medför för hens del (Vetenskapsrådet, 2011). Däremot så har vi 

informerat respondenterna om vilken typ av studie de kommer att medverka i, vad materialet kommer 

att användas i för sammanhang och hur vi kommer att använda oss av den empiri vi samlar in. Vi har 

även försökt att ge respondenterna en övergripande förståelse för studiens syfte och bakgrund genom 

att muntligt sammanfatta detta innan genomförandet av enkäten. För att öka chanserna att 

respondenterna begriper all den information som har delgivits dem har vi strävat efter att ha ett sådant 

enkelt språkbruk som möjligt, både vid muntlig presentation av studien samt i det frågeformulär som 

ungdomarna har ombetts att svara på varpå informationskravet har uppfyllts.  
 Konfidentialitetskravet gällande datainsamling och hantering av vårt material har efterföljts då 

enkäten har utförts anonymt (a.a.). Vi har inte presenterat vilka skolor som deltar i studien, varken för 

de ungdomar vi tillfrågat eller i vår uppsats. Den information som delgetts är att de är kommunala 

grundskolor i Stockholmsområdet som är belägna i områden med olika grad av socioekonomisk 

status. Om vi skulle namnge och presentera de olika skolorna i vår studie och i vårt resultat finns det 

en risk att de tillfrågade grupperna kan komma att stigmatiseras (a.a.).  

 

4. Resultat 
Deskriptiv statistik för samtliga respondenter  

I samtliga resultat som lyfts i kapitlet har gammavärde använts för att beräkna signifikansnivån (p). 

Vi kommer således inte att lyfta signifikanta skillnader mellan medelvärdena, så kallade 

medelvärdesskillnader. I de tabeller och figurer som presenteras i detta kapitel avser kategorin ”hög” 

gruppen respondenterna med hög social position och kategorin ”låg” avser gruppen med låg social 
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position. Kategorin ”samtliga” avser hur samtliga respondenter svarat på frågan/påståendet oberoende 

av variablerna kön och social position. 

 Inledningsvis presenterar vi deskriptiv statistik för den fråga som används vid internationella 

studier för att mäta tillit. Frågan i sitt originalformat lyder: ”Generally speaking, would you say that 

most people can be trusted or that you need to be very careful in dealing with people?”. Vi lyfter 

detta resultat trots att frågan inte rör tillit till myndigheter för att ha möjlighet att i analysen göra en 

jämförelse med internationella och nationella tillitsstudier för att stärka studiens validitet. Som 

nämnts i metodkapitlet har den generella tillitsfrågan omformulerats i enlighet med tabellen nedan.  

 

Tabell	2:	Enligt	din	mening,	i	vilken	utsträckning	går	det	att	lita	på	människor	i	allmänhet?	

 I låg ut- 

sträckning  
1 

I viss ut-

sträckning 
2 

Varken 

eller 
3 

I ganska 
hög ut-

sträckning 
4 

I hög ut-

sträckning 
5 

Medel-

värde 

Gamma P = 

signi-
fikans 

Samtliga 13 % 26 % 33 % 25 % 3 % 2,8 - - 

Kvinna 14 % 41 % 31 % 12 % 2 % 2,48 0,382 0,04 

Man 12 % 15 % 33 % 37 % 4 % 3,06 0,382 0,04 

Hög 5 % 29 % 29 % 36 % 2 % 3,02 - 0,275 0,06 

Låg 19 % 24 % 37 % 17 % 4 % 2,63 - 0,275 0,06 

Samtliga	=	96	n,	Kvinna	=	42	n,	Man	=	51	n,	Hög	=	42	n,	Låg	=	54	n	

 

I tabell 2 har vi valt att föra in variablerna kön samt social position för att se om tillitsnivåerna 

varierar i enlighet med dessa. I studiens enkät finns alternativet ”annat” med i frågan om vilken kön 

respondenten definierar sig som. Då det endast var två respondenter som kryssade i detta alternativ så 

har vi valt bort att redovisa resultaten för denna kategori.  

 I tabell 2 finns signifikanta samband (p=<0,05) mellan variabeln kön och tillitsnivå då män 

uppvisar högre nivåer av tillit än kvinnor. Mellan gruppen med hög social position och gruppen med 

låg social position finns inga signifikanta samband (p=>0,05) gällande tillitsnivå. Dock har gruppen 

med hög social position uppgett något högre siffror vilket medför att medelvärdet är något högre i 

denna grupp än i gruppen med låg social position.  
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 I figur 2 nedan presenteras studiens resultat på frågan om respondenterna blivit rådda att inte lita 

på andra människor.  

 
Figur	2:	Antal	som	blivit	rådda	av	sina	föräldrar	att	inte	lita	på	andra	människor	uppdelat	på	

socioekonomiskt	boendeområde.	

 

Figur 2 visar skillnader mellan grupperna för samtliga svarsalternativ. Det finns signifikanta 

samband mellan social position och hur ofta respondenterna blivit rådda att inte lita på andra 

människor då p=0,042 (gamma=-0,338). 

 

Tillit till myndigheter för samtliga respondenter  

I enkäten har respondenterna tillfrågats om tillit både till myndigheter som ej är specificerade och om 

förtroende för specificerade myndigheter. Avsnittet nedan inleds med deskriptiv statistik för 

respondenternas tillit där myndigheten ej är angiven för att ge en övergripande bild. Detta avsnitt följs 

av en presentation av respondenternas förtroende för specificerade myndigheter. Frågeställningen 

”Hur ser ungdomars tillit till svenska myndigheter ut?” rör ungdomar generellt och därför presenteras 

resultaten nedan inte utifrån ungdomens sociala position. De resultat som presenteras är således 

resultaten från de 96 respondenter som deltagit i studien. 
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Tabell	3:	Tillit	till	myndigheter	
 5b: Jag litar på 

att statliga 
myndigheter kan 
stötta mig om jag 
är i behov av det 

5d: De som 
behöver det får 
ekonomiskt 
stöd från 
myndigheter 

5h: Om 
barn/ungdomar 
blir utsatta för 
våld i hemmet så 
kan de få hjälp av 
myndigheter 

5l: Myndigheter 
i Sverige finns 
till för att 
skydda och 
stötta 
medborgare 

n 96 95 93 94 

Medelvärde 3,31 3,35 3,89 3,90 

Standardavvikelse 1,059 1,019 1,016 1,108 

n	=	antal	
 
Likertskalan i påståendet har ett spann på 1-5 där värde 1 anger ”stämmer inte alls” och värde 5 anger 

”stämmer mycket väl”. En 5:a anger hög tillit medan en 1:a anger låg tillit.  

 Respondenterna uppvisar höga siffror i det medelvärde som redovisas i tabellen ovan. I tabellen 

anges standardavvikelse vilket är ett mått som visar på variationen av svar kring medelvärdet 

(Bryman, 2011). Standardavvikelsen är över 1 vilket tyder på en stor spridning i svaren och kan 

förklaras genom spannet mellan svarsalternativen. För att förstå de skillnader som visas i tabellen har 

vi valt att titta på hur stor andel av respondenterna som svarat för respektive alternativ för vartdera 

påstående. Vi har då sett att majoriteten av respondenterna svarat en 3:a eller 4:a vilket medför att 

medelvärdena stämmer överens med hur respondenterna svarat trots den till synes stora 

standardavvikelsen. 

 

Tabell	4:	Förtroende	för	specificerade	myndigheter.		 
Hur stort förtroende har du för det sätt som:	
 13a: Polisen 

sköter sitt 
arbete? 

13d: 
Socialtjänsten 
sköter sitt arbete? 

13e: 
Migrationsverket 
sköter sitt 
arbete? 

13g: Skolan 
sköter sitt 
arbete? 

n 95 95 95 95 

Medelvärde 3,38 3,51 3,16 3,52 

Standardavvikelse 1,141 1,051 1,114 1,119 

n	=	antal	

 
Frågorna som presenteras i tabellen ovan, tabell 4, har i enkäten (bilaga 2) formulerats så att 

respondenten måste ta ställning till hur stort förtroende denne har för de specificerade myndigheter 

som efterfrågats. Svarsalternativen har likt tillitspåståendena formulerats enligt en likertskala från 1 

till 5 där värde 1 anger ”inget förtroende alls” och värde 5 anger ”mycket stort förtroende”. Resultatet 

för frågorna om förtroendet för polisen, Socialtjänsten och skolan visar på förhållandevis högt 

förtroende. Resultatet visar att respondenterna skattat lägst förtroende för Migrationsverket då detta 

medelvärde är det lägsta. Standardavvikelsen är på samtliga frågor över 1 vilket visar på en stor 

spridning i svaren vilket överensstämmer med den spridning som finns i tillitspåståendena. 



 

40 

 När vi tittat på svarsfrekvensen för respektive svarsalternativ för fråga 5l om förtroende för skolan 

såg vi att majoriteten svarat att det har ”ganska stort förtroende” för skolan. Detta innebär att 

majoriteten av respondenterna har ett högt förtroende för polisen, Socialtjänsten och skolan. Det är 

något lägre andel som angett ”inget förtroende alls”, 8 %, för skolan jämfört med polisen, 10 %. Vi 

kan se liknande mönster på frågorna om skolan och Socialtjänsten. Högst förtroende har 

respondenterna för skolan tätt följt av förtroendet för Socialtjänsten.  

 

Samband mellan tillit till myndigheter och social position  

I detta avsnitt presenteras de resultat som rör studiens andra och tredje frågeställning ”Vilka samband 

finns mellan ungdomars sociala position och tillitsgrad till svenska myndigheter?” och ”Vilka 

samband finns mellan ungdomars upplevda könstillhörighet och tillitsgrad till svenska myndigheter?”.  

 Då studiens teoretiska referensram innefattar ett intersektionellt perspektiv är variabeln kön viktig 

för att besvara frågeställningen. Tabellen nedan presenterar inledningsvis resultatet för samtliga 96 

respondenter. Vi har sedan lagt till variabeln kön och variabeln social position för att få syn på 

eventuella skillnader i tillitsnivå. I tabell 5 ser vi om det uppstår några signifikanta skillnader i 

tillitsnivå beroende på de variabler som lyfts in eller om resultatet inte påverkas av detta. Som tidigare 

nämnts avser kategorin ”Hög” gruppen med hög social position och kategorin ”Låg” gruppen med låg 

social position. 

	

Tabell	5:	Skillnader	i	tillit	beroende	på	könstillhörighet	och	social	position	

Fråga 5b	 Jag litar på att statliga myndigheter kan stötta mig om jag är i behov av det	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 7 %	 14 %	 29 %	 41 %	 9 %	 3,31	 - -	

Kvinna	 7 %	 17 %	 26 %	 43 %	 7 %	 3,26	 0,075 0,76	

Man	 8 %	 12 %	 31 %	 39 %	 12 %	 3,35	 0,075 0,76	

Hög 	 0 %	 10 %	 21 %	 55 %	 14 %	 3,74	 0,045 0,00	

Låg	 13 %	 17 %	 35 %	 30 %	 6 %	 2,98	 0,045 0,00	

Fråga 5d	 De som behöver det får ekonomiskt stöd från myndigheter	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 5 %	 14 %	 33 %	 38 %	 11 %	 3,35	 -	 -	

Kvinna	 0 %	 19 %	 29 %	 45 %	 7 %	 3,40	 -0,020 0,90	

Man	 10 %	 8 %	 37 %	 31 %	 14 %	 3,31	 -0,020 0,90	

Hög 	 2 %	 5 %	 24 %	 55 %	 14 %	 3,74	 -0,536 0,00	

Låg	 8 %	 21 %	 40 %	 25 %	 8 %	 3,04	 -0,536 0,00	
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Fråga 5h	 Om barn/ungdomar blir utsatta för våld i hemmet så kan de få hjälp av myndigheter	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 

signifikans	

Total	 2 %	 8 %	 22 %	 37 %	 32 %	 3,89	 -	 -	

Kvinna	 0 %	 7 %	 24 %	 42 %	 27 %	 3,88	 0,067 0,67	

Man	 4 %	 8 %	 18 %	 34 %	 36 %	 3,90	 0,067 0,67	

Hög 	 2 %	 0 %	 14 %	 38 %	 45 %	 4,24	 -0,487	 0,01	

Låg	 2 %	 14 %	 28 %	 35 %	 22 %	 3,61	 -0,487	 0,01	

Fråga 5l	 Myndigheter i Sverige finns till för att skydda och stötta medborgare	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 4 %	 6 %	 21 %	 31 %	 37 %	 3,90	 -	 -	

Kvinna	 2 %	 5 %	 24 %	 33 %	 36 %	 3,95	 -0,019 0,90	

Man	 6 %	 8 %	 18 %	 30 %	 38 %	 3,86	 -0,019 0,90	

Hög 	 5 %	 2 %	 5 %	 38 %	 50 %	 4,26	 -0,483	 0,01	

Låg	 4 %	 10 %	 35 %	 25 %	 27 %	 3,62	 -0,483	 0,01	

Samtliga	=	96	n,	Kvinna	=	42	n,	Man	=	51	n,	Hög	=	42	n,	Låg	=	54	n	

 
Gruppen med hög social position skattar högre tillitsnivåer än gruppen med låg social position i 

samtliga påståenden, vilket styrks av signifikansnivåer under 0,05 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010). De lägsta tillitsnivåerna skattar gruppen med låg social position på påstående 5b ”Jag litar på 

att statliga myndigheter kan stötta mig om jag är i behov av det” och påstående 5d ”De som behöver 

det får ekonomiskt stöd från myndigheter”. På dessa påståenden skattar de runt 3 eller lägre, vilket 

kan betraktas som medelhöga nivåer av tillit. Resultatet för samtliga variabler visar på förhållandevis 

höga tillitsnivåer på påstående 5h och 5l då dessa överstiger 3,6.  

 Tabell 6 presenterar samband mellan tillitsnivå och den myndighet som efterfrågas och på vilket 

sätt tillitsnivåerna förändras beroende på variablerna könstillhörighet och social position.   

 
Tabell	6:	Skillnader	i	förtroende	för	specificerade	myndigheter	mellan	könstillhörighet	och	social	position.	
Fråga 13a	 Hur stort förtroende har du för det sätt polisen sköter sitt arbete?	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 10 %	 12 %	 23 %	 43 %	 13 %	 3,38	 - -	
Kvinna	 10 %	 7 %	 26 %	 48 %	 10 %	 3,40	 0,071 0,64	
Man	 10 %	 14 %	 20 %	 41 %	 16 %	 3,39	 0,071 0,64	
Hög	 2 %	 7 %	 14 %	 60 %	 17 %	 3,81	 -0,511 0,00	
Låg	 15 %	 15 %	 30 %	 30 %	 9 %	 3,04	 -0,511 0,00	
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Fråga 13d	 Hur stort förtroende har du för det sätt Socialtjänsten sköter sitt arbete?	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 4 %	 14 %	 25 %	 41 %	 16 %	 3,51	 - -	
Kvinna	 2 %	 19 %	 17 %	 45 %	 17 %	 3,55	 -0,009 0,96	
Man	 4 %	 10 %	 33 %	 37 %	 16 %	 3,51	 -0,009 0,96	
Hög	 0 %	 10 %	 19 %	 55 %	 17 %	 3,79	 -0,346 0,02	
Låg	 8 %	 17 %	 30 %	 30 %	 15 %	 3,28	 -0,346 0,02	
Fråga 13e	 Hur stort förtroende har du för det sätt Migrationsverket sköter sitt arbete?	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 12 %	 10 %	 41 %	 27 %	 11 %	 3,16	 - -	
Kvinna	 10 %	 10 %	 50 %	 21 %	 10 %	 3,12	 0,154 0,30	
Man	 14 %	 8 %	 33 %	 33 %	 12 %	 3,22	 0,154 0,30	
Hög	 5 %	 14 %	 31 %	 36 %	 14 %	 3,40	 -0,292 0,05	
Låg	 17 %	 6 %	 49 %	 21 %	 8 %	 2,96	 -0,292 0,05	
Fråga 13g	 Hur stort förtroende har du för det sätt skolan sköter sitt arbete?	

	 Stämmer 
inte alls 

 
1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Samtliga	 8 %	 6 %	 28 %	 39 %	 18 %	 3,52	 - -	
Kvinna	 5 %	 12 %	 41 %	 31 %	 12 %	 3,33	 0,164 0,29	
Man	 12 %	 2 %	 20 %	 47 %	 20 %	 3,61	 0,165 0,29	
Hög	 2 %	 7 %	 31 %	 43 %	 17 %	 3,64	 -0,094 0,54	
Låg	 13 %	 6 %	 26 %	 36 %	 19 %	 3,42	 -0,094 0,54	
Samtliga	=	96	n,	Kvinna	=	42	n,	Man	=	51	n,	Hög	=	42	n,	Låg	=	54	n	

 

I frågorna 13a, 13d och 13e finns signifikanta skillnader mellan grupperna ”hög” och ”låg”, där 

gruppen med låg social position skattar lägre tillitsnivåer än gruppen med hög social position. I fråga 

13a som rör förtroende för polisen och 13e som rör förtroende för Migrationsverket skattar gruppen 

med låg social position medelhög tillitsnivå. På resterande förtroendefrågor som presenteras har 

gruppen med låg social position värden som är något över medel medan gruppen med hög status 

uppvisar värden som är över medel/ganska höga på samtliga frågor. Gruppen med låg social position 

skattar högst förtroende för skolan, med ett medelvärde på 3,42. Gruppen med hög social position 

skattar högst förtroende för polisen, med ett medelvärde på 3,81. Den största skillnaden mellan 

grupperna finner vi i just frågan om polisen där gruppen med låg social position har medelvärden på 

3,04 vilket är en skillnad på cirka 0,75 jämfört med gruppen med hög social position. Båda grupperna 

skattar lägst förtroende för Migrationsverket. På samtliga påståenden är det inget medelvärde som 

överstiger 4. Likt i tabell 5 så finner vi inga signifikanta samband för på variabeln kön.  
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Skillnader i förtroende beroende på om respondenterna haft kontakt  

I Figur 3 nedan lyfts resultaten för respondenternas förtroende för specificerade myndigheter i 

relation till om de har erfarenhet från myndigheten eller ej. Siffrorna visar på antal och ej procent, då 

procent i detta diagram kan bli missvisande då det är väldigt få av våra respondenter som haft kontakt 

med de myndigheter som undersökts. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Figur	3:	Förtroende	samt	kontakt	med	specificerade	myndigheter	
Migrationsverket	=	92	n;	Socialtjänsten	=	93	n;	Polisen	=	95	n;	Skolan	=	95	n.		
 
För samtliga myndigheter som presenteras i diagrammet återfinns inga signifikanta samband mellan 

ifall respondenterna haft kontakt med myndigheterna och deras förtroende för dessa, då 

signifikansnivån överstiger 0,05. Det vi kan utläsa av diagrammet är att det endast är 3 stycken som 

haft kontakt med Migrationsverket medan det är 16 stycken som haft kontakt med Socialtjänsten och 

30 stycken som uppgett att de haft kontakt med polisen. Det är lika många respondenter, 11 stycken, i 

gruppen som haft kontakt med polisen som hos de som inte haft kontakt som uppgett att de har 

”varken stort eller litet” förtroende för polisen.  Förtroendet för Migrationsverket är det lägsta i de fall 

respondenterna inte haft kontakt då den högsta stapeln är ”varken stort eller litet” förtroende jämfört 

med förtroendet för de andra myndigheterna där det är stapeln som betecknar ”ganska stort” 

förtroende som är högst. Studiens resultat visar att majoriteten av respondenterna har ganska stort 

förtroende för skolan, vilken samtliga respondenter haft kontakt med. Detta resultat skiljer sig mot 

förtroendet för övriga myndigheter då de respondenter som inte haft kontakt skattar högre tillitsnivåer 

än de som haft kontakt. 
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 I studien har respondenterna som uppgett att de haft kontakt med specificerade myndigheter 

tillfrågats om de känt sig kränkta eller orättvist behandlade av företrädare för den myndigheten samt i 

så fall av vilken anledning. Resultatet visar på att det är väldigt få som känt sig kränkta eller orättvist 

behandlade av företrädare för den eller de myndigheter de haft kontakt med. I studien kan vi inte 

utläsa om det finns samband mellan att ha känt sig orättvist behandlad och tillitsnivå då det är en stor 

spridning i tillitsnivåer för de respondenter som uppgett att detta. Detta gör att studiens resultat ej 

visar på några signifikanta samband mellan tillitgrad och upplevelsen av att känna sig kränkt 

och/eller orättvist behandlad.  

	
Upplevelse av att tillhöra en minoritet 

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan upplevelsen av att tillhöra en minoritet 

och lägre nivåer av tillit. Nedan följer en tabell över upplevelsen att tillhöra en minoritet utifrån 

samtliga respondenter, kön samt social position. 

 

Tabell	7:	Upplevelse	av	att	tillhöra	en	minoritet	beroende	på	könstillhörighet	och	social	position	

Fråga 11	 Ibland uppfattar människor att de tillhör en minoritet, i jämförelse med de flesta 

andra i samhället (Sverige) - Tillhör du någon sådan minoritet?	

	 Ja	 Nej	 Gamma	 P = signifikans	

Samtliga	 20 %	 80 %	 - -	
Kvinna	 24 %	 76 %	 0,114 0,64	

Man	 18 %	 82 %	 0,114 0,64	

Hög 	 14 %	 86 %	 -0,333 0,19	

Låg	 25 %	 75 %	 -0,333 0,19	

Samtliga	=	96	n,	Kvinna	=	42	n,	Man	=	51	n,	Hög	=	42	n,	Låg	=	54	n	

 

I Tabell 7 kan vi utläsa att det är förhållandevis få som upplever att de tillhör en minoritet. Det är 

något större andel kvinnor än män som upplever sig tillhöra en minoritet. Det är en något högre andel 

av de respondenter med låg social position som anser sig tillhöra en minoritet jämfört med de med 

hög. Vi kan dock inte se några signifikanta skillnader mellan grupperna då p=>0,05.  

 Nedan följer en tabell över korrelationen mellan upplevelsen av att tillhöra en minoritet och hur det 

samvarierar med tillitsnivå.  
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Tabell	8:	Skillnader	i	tillit	till	ospecificerade	myndigheter	beroende	på	upplevelsen	av	att	tillhöra	en	
	 minoritet	 
Fråga 11: Tillhör du någon minoritet?	
Fråga 5b Jag litar på att statliga myndigheter kan stötta mig om jag är i behov av det	
 Stämmer 

inte alls 
 

1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Ja 21 %	 5 %	 32 %	 37 %	 5 %	 3,00	 0,240 0,23	
Nej 3 %	 16 %	 28 %	 43 %	 11 %	 3,43	 0,240 0,23	
Fråga 5d De som behöver det får ekonomiskt stöd från myndigheter	
 Stämmer 

inte alls 
 

1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Ja 5 %	 21 %	 47 %	 26 %	 0 %	 2,95	 0,418 0,02	
Nej 5 %	 12 %	 28 %	 41 %	 13 %	 3,45	 0,418	 0,02	
Fråga 5h Om barn/ungdomar blir utsatta för våld i hemmet så kan de få hjälp av myndigheter	
 Stämmer 

inte alls 
 

1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Ja 5 %	 11 %	 21 %	 37 %	 26 %	 3,68	 0,164 0,41	
Nej 1 %	 7 %	 22 %	 37 %	 34 %	 3,95	 0,164	 0,41	
Fråga 5l Myndigheter i Sverige finns till för att skydda och stötta medborgare	
 Stämmer 

inte alls 
 

1	

Stämmer 
ganska 

lite 
2	

Varken 
eller 

 
3	

Stämmer 
ganska 

väl 
4	

Stämmer 
mycket 

väl 
5	

Medel-
värde 
	

Gamma	 P = 
signifikans	

Ja 11 %	 11 %	 21 %	 26 %	 32 %	 3,58	 0,215 0,29	
Nej 3 %	 5 %	 21 %	 32 %	 39 %	 3,99	 0,215	 0,29	

Samtliga	=	96	n 
 

Det är endast vid påstående 5d om ekonomiskt stöd från myndigheter som vi kan se signifikanta 

samband mellan tillitsnivån och ifall du upplever dig tillhöra en minoritet eller ej då p=<0,05. Dock 

kan vi se att det vid samtliga påståenden är en större andel respondenter som uppvisar lägre 

tillitsnivåer av de som upplever sig tillhöra en minoritet. Detta är förklaringen till de lägre 

medelvärden som framträder för samtliga påståenden i den gruppen.  
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Upplevelse av trygghet 
Tabell	9:	Upplevelsen	av	trygghet	dagtid	för	samtliga	respondenter	samt	uppdelat	på	könstillhörighet	och	

social	position	

Fråga 22a	 Hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor ensam dagtid?	

	 Mycket otrygg	 Ganska 
otrygg	

Ganska trygg	 Mycket trygg	 Gamma	 P = signifikans	

Samtliga	 2	%	 1	%	 19	%	 78	%	 -	 -	

Kvinna	 0	%	 2	%	 24	%	 74	%	 0,114	 0,62	

Man	 4	%	 0	%	 16	%	 81	%	 0,114	 0,62	

Hög	 0	%	 0	%	 14	%	 86	%	 -0,409	 0,08	

Låg	 4	%	 2	%	 22	%	 72	%	 -0,409	 0,08	

Samtliga=	96	n,	Kvinna	=	42	n,	Man	=	51	n,	Hög=	42	n,	Låg	=	54	n	

Tabell	10:	Upplevelsen	av	trygghet	i	mörkret	för	samtliga	respondenter,	samt	uppdelat	på	könstillhörighet	
och	social	position 
Fråga 22b	 Hur trygg eller otrygg känner du dig i området där du bor ensam i mörkret?	
	 Mycket otrygg	 Ganska 

otrygg	
Ganska trygg	 Mycket trygg	 Gamma	 P = signifikans	

Samtliga	 4	%	 12	%	 50	%	 34	%	 -	 -	

Kvinna	 7	%	 20	%	 66	%	 7	%	 0,722	 0,00	

Man	 2	%	 4	%	 38	%	 56	%	 0,722	 0,00	

Hög	 0	%	 10	%	 61	%	 29	%	 -0,008	 0,96	

Låg	 8	%	 14	%	 40	%	 39	%	 -0,008	 0,96	

Samtliga	=	96	n,	Kvinna	=	42	n,	Man	=	51	n,	Hög=	42	n,	Låg	=	54	n	

I fråga 22a som rör känsla av trygghet dagtid finns inga signifikanta skillnader mellan någon av 

grupperna, varken mellan hög och låg social position eller mellan kön. De största skillnaderna, om ej 

signifikanta, i fråga 22a ser vi mellan gruppen med hög social position och gruppen med låg social 

position där gruppen med hög social position skattat sig som mer trygga än gruppen med låg social 

position. De största skillnaderna framträder i relation till könstillhörighet då det endast är 7 % av 

kvinnorna som uppger alternativet ”mycket trygg” medan det är 56 % av männen som uppger 

detsamma. En majoritet av kvinnorna har även skattat en 2:a eller en 3:a på denna fråga medan 

majoriteten av respondenterna i de resterande grupperna skattat en 4:a eller 5:a. Vi kan se att det 

endast finns signifikanta skillnader i hur män och kvinnor svarat i fråga 22b medan de svarat 

förhållandevist likt i fråga 22a. Gällande gruppen med hög respektive låg social position så finns inga 

signifikanta skillnader för varken fråga 22a eller 22 b. Dock verkar social position spela in till viss 

del i fråga 22a där signifikansen är på 0,08.   
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Resultatsammanfattning 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat. Resultaten presenteras utifrån 

den generella tillitsfrågan, studiens tre frågeställningar samt frågor som tidigare forskning visat 

samvarierar med tillitgraden. 

 Den generella tillitfrågan lyder: ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på 

människor i allmänhet?”. Resultatet för samtliga respondenter på denna fråga visar på medelhög 

tillitsnivå. När vi delat upp respondenterna utifrån upplevd könstillhörighet kan vi se att män hyser 

något högre tillit än kvinnor, då männen i studien skattar något över medel i tillitsnivå och kvinnorna 

skattar medelhög tillitsnivå. Vid uppdelning av respondenterna utifrån social position återfinns inga 

signifikanta samband. Resultatet på den generella tillitfrågan visar således att upplevd könstillhörighet 

påverkar tillitsnivån men att social position inte gör det. Det återfinns signifikanta samband mellan om 

ungdomarna blivit rådda att inte lita på andra människor i allmänhet och social position. Ungdomarna 

med låg social position har i större utsträckning blivit rådda att inte lita på andra än ungdomarna med 

hög social position, detta ger dock inga signifikanta utslag på den generella tillitsfrågan. Studiens 

resultat visar därmed att om ungdomarna blivit rådda att inte lita på andra ej har några signifikanta 

samband med tillitsgraden till människor i allmänhet.  

 I studien har respondenterna tillfrågats om de upplever sig tillhöra en minoritet då tidigare studier 

har visat att detta samvarierar med tillitsgrad. Resultatet visar att det är få av studiens respondenter 

som upplever sig tillhöra en minoritet. Det är fler kvinnor än män som upplever detta och fler i 

gruppen med låg social position än i gruppen med hög social position. Det finns dock inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna. De som upplever sig tillhöra en minoritet skattar något lägre tillitsnivåer 

än de som inte gör det, men tillitsnivån för samtliga grupper ligger fortfarande relativt högt då de 

skattar över medelhög tillit. 

 På frågan avseende om respondenterna känner sig trygga i området där de bor dagtid och nattetid 

visar resultaten på skillnader mellan gruppen med hög social position och gruppen med låg social 

position. Det är en större andel i gruppen med hög social position som anger att de känner sig ”mycket 

trygga” i området där de bor dagtid än vad det är i gruppen med låg social position. Det finns även 

skillnader mellan gruppen män och kvinnor, där män upplever sig mer trygga dagtid än kvinnor, 

skillnaden är dock mindre avseende dessa grupper än mellan grupperna med hög och låg social 

position. Samtliga respondenter känner sig mindre trygga i mörkret, majoriteten av respondenterna har 

svarat att de känner sig ”ganska trygga”. När vi delat upp respondenterna utifrån upplevd 

könstillhörighet kan vi utläsa att i gruppen män upplever sig majoriteten ”mycket trygg” i mörkret. I 

gruppen kvinnor upplever sig majoriteten sig ”ganska trygg” i mörkret, det är en betydande skillnad 

mellan dessa grupper. I grupperna med hög och låg social position uppger majoriteten att det känner 

sig ”ganska trygg”. Det är dock ingen i gruppen med hög social position som uppger att de känner sig 

”mycket otrygg” medan det i gruppen med låg social position är en tiondel som uppger detta 

alternativ. 
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• Hur ser ungdomars tillit till svenska myndigheter ut? 

 Ungdomarna skattar relativt höga tillitsnivåer på frågorna som rör myndigheter i allmänhet där de 

skattar tillitsnivåer som ligger något över medel till hög tillit. Detta resultat visar på att ungdomarna 

har högre tillit för myndigheter än för människor i allmänhet. Resultatet visar att ungdomarna skattar 

något lägre tillitsnivåer på de frågor som rör specificerade myndigheter då de skattar tillitsnivåer som 

är något över medel. Lägst förtroende har ungdomarna för Migrationsverket. Ungdomarna i studien 

har högst förtroende för skolan tätt följt av Socialtjänsten. Alla tillitnivåer avseende specificerade 

myndigheter och myndigheter i allmänhet visar på relativ höga tillitsnivåer. Studiens resultat visar 

därmed att ungdomarna har hög tillit till myndigheter. 

 Det är få av respondenterna som har egen erfarenhet av de specificerade myndigheter som 

efterfrågas förutom skolan som alla respondenter har erfarenhet av. Det finns inga signifikanta 

samband mellan om respondenterna haft kontakt med en specificerad myndighet och deras förtroende 

för denne. I resultatet kan vi dock utläsa att de som inte haft kontakt uppvisar högre tillitsnivåer än de 

som haft kontakt. Den myndighet som särskiljer sig är skolan som alla haft kontakt med och där 

samtliga uppvisar relativt höga tillitsnivåer. Resultatet visar på att det förhållandevis få som känt sig 

kränkta eller orättvist behandlade av företrädare för myndigheter. De som känt sig kränkta uppvisar 

lika höga tillitsnivåer som de som inte känt sig kränkta. Resultatet visar således att upplevelsen av att 

känna sig kränkt eller orättvist behandlad ej samvarierar med tillitsgrad i denna studie. 

• Vilka samband kan vi identifiera mellan ungdomars sociala position och vilken tillitsgrad de 

  hyser till svenska myndigheter? 

 Studiens resultat visar att det finns signifikanta samband mellan social position och tillitsnivå till 

såväl myndigheter generellt samt för specificerade myndigheter. Ungdomarna med låg social position 

skattar lägre tillitsnivåer än ungdomarna med hög social position på samtliga tillitsfrågor och 

påståenden i undersökningen. Störst skillnad i tillitsnivå mellan gruppen med hög social position och 

gruppen med låg social position återfinns i påståendet: ”Jag litar på att statliga myndigheter kan stötta 

mig om jag är i behov av det”. Det är även i detta påstående som bägge grupperna skattar sina lägsta 

värden. Värdet som gruppen med låg social position skattar i detta påstående är det lägsta värdet som 

skattas på påståenden som rör myndigheter generellt. Ungdomarna i gruppen med låg social position 

skattar något över medelhög tillit även fast den är lägre än för gruppen med hög social position. Den 

högsta tillitsnivån som skattas är för påståendet ”Myndigheter i Sverige finns till för att skydda och 

stötta medborgare”, där gruppen med hög social position skattar väldigt hög tillit. Gruppen med låg 

social position skattar sitt högsta värde i detta påstående vilket visar på hög tillit, det är dock något 

lägre tillitsnivå än vad gruppen med hög social position skattar. I resultatet kan vi se att det finns 

skillnader i tillitsnivå mellan grupperna med hög och låg social position men värden följs åt då de 

skattar sina högsta och lägsta värden på samma påståenden avseende myndigheter i allmänhet. Det 

finns samband mellan om ungdomarna blivit rådda att inte lita på andra och tillitgrad. Då ungdomarna 
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med låg social position i större utsträckning blivit rådda att inte lita på andra och uppvisar lägre tillit 

på samtliga frågor och påstående än gruppen med hög social position. 

 Avseende specificerade myndigheter kan vi se att tilliten inte är konstant och lika för alla 

myndigheter utan den varierar beroende på vilken myndighet som efterfrågas. Gruppen med låg social 

position skattar lägre tillitsnivåer än gruppen med hög social position på samtliga frågor som rör 

specificerade myndigheter. Det finns dock ingen markant skillnad i tillitsnivå då båda grupperna rör 

sig på nivåer som kan karakteriseras som över medelhög tillit/medelhögt förtroende. Samtliga 

respondenter har lägst förtroende för Migrationsverket. Gruppen med hög social position skattar dock 

något högre tillitsnivåer än gruppen med låg social position. Trots att förtroendet för Migrationsverket 

är lägst så uppnår det ändå värden som är över medelhög tillit. Gruppen med hög social position 

skattar högst förtroendenivå för polisen där de skattar hög tillit, medan gruppen med låg social 

position skattar något över medelhög tillit. De med låg social position har hyser mest tillit till skolan. 

• Vilka samband kan vi identifiera mellan ungdomars upplevda könstillhörighet och tillitsgrad 

  till svenska myndigheter? 

Studiens resultat visar att det inte finns några signifikanta samband mellan upplevd könstillhörighet 

och tillitgrad till myndigheter. Enligt resultaten från denna studie kan vi följaktligen inte säga att 

könstillhörighet påverkar vilken tillit en individ hyser till myndigheter, varken generellt eller 

specificerade sådana.   

 

5. Analys 
Analysen kommer framförallt att fokusera på att finna förklaringsmodeller till den lägre nivån av tillit 

gruppen med låg social position uppvisat. Utifrån användningsområdet för studiens resultat är det de 

lägre tillitsnivåerna som är mest relevant att öka kunskapen om för att få syn på vilka eventuella 

konsekvenser detta kan föra med sig inom det sociala arbetets kontext. Kapitlet inleds med ett 

övergripande avsnitt där studiens resultat sätts i relation till tidigare forskning. Vidare följer ett 

avsnitt där samvariationen mellan tillitsnivå och variablerna social position och könstillhörighet lyfts. 

Resultaten analyseras sedan med hjälp av tidigare beskrivna teorier med syfte att dels dra slutsatser 

av resultaten och dels med intentionen att delvis finna förklaringsmodeller till de resultat studien 

uppvisat. 

 

Tillit hos ungdomar  

Att andra tidigare studier på ämnet till viss del gett upphov till resultat som skiljer sig från denna 

studie kan bero på att tillit vanligtvis undersöks, i såväl nationella som internationella studier, genom 

den traditionella tillitsfrågan. Lundåsen och Pettersson (2009) lyfter den kritik som riktats mot att 

använda sig av en typ av mått i jämförande studier med olika teoretiska utgångspunkter vilket ofta 

tidigare gjorts då studier av den sociala tilliten genomförts. I denna studie har det ställts flera frågor 
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om tillit. Flertalet av de frågor som är hämtade från andra studier som liksom denna använt flera 

frågor för att mäta tillit har omformulerats för att matcha studiens undersökningspopulation. Den 

ålder undersökningspopulation utgörs av har inte tillfrågats tidigare vilket också kan vara en 

förklaring till att de resultat som framkommit i studiens resultat till viss del skiljer sig mot tidigare 

forskning.  

 Resultatet visat att det endast är gällande den generella tillitsfrågan, tabell 1, som respondenterna 

uppvisar låga nivåer av tillit. En jämförelse av dessa resultat kan göras med de resultat Grosses 

(2012) studie uppvisade där gruppen unga vuxna hade lägre tillit än den grupp som utgjordes av 

personer i medelåldern. En bakgrund till att unga generellt har lägre tillitsnivåer än äldre 

åldersgrupper menar Grosse (2012) är bristen på erfarenhetskapital vilket ökar i takt med att du blir 

äldre. Ett stort erfarenhetskapital medför att individens tillit inte i lika hög grad påverkas av enskilda 

tillfällen där din tillit visat sig vara missriktad. Hos unga som inte har lika många erfarenheter spelar 

en negativ erfarenhet större roll och kan i dessa fall ge en negativ inverkan på tillitsnivån (Grosse, 

2012). Hon lyfter även ”närhetsprincipen” som en faktor som påverkar genom att desto närmre ett 

objekt är den enskilde desto färre villkor behöver uppfyllas för att individen ska hysa tillit till detta 

objekt/denna person. Frågan som rör tillit till personer i allmänhet är mer generell och rör 

något/någon på ett större avstånd vilket kräver att fler villkor uppfylls för att den enskilde ska hysa 

tillit. Ungas position i samhället lyfts också som en faktor som påverkar tillitsnivå i och med att 

unga/unga vuxna inte är lika etablerade i samhället som äldre individer och därmed innehar en mer 

osäker position på exempelvis arbetsmarknaden (Grosse, 2012; Oskarsson & Rothstein, 2005). Brist 

på erfarenhet i kontakten med statens institutioner och civilsamhället hos yngre personer kan tänkas 

skapa en osäkerhet då unga saknar den kunskap som äldre har. Dels kring hur de ska förhålla sig till 

civilsamhället, staten och dess institutioner men även kring vad de kan förvänta sig av dessa. 

Närhetsprincipen, bristen på erfarenhetskapital och ungdomars osäkra position i samhället kan alla 

ses som möjliga förklaringar till de lägre nivåer av tillit som ungdomarna visar jämfört med äldre 

generationer. Sztompka (1999) talar om tillit som ett risktagande vilket också går att lyfta i relation 

till den lägre tillit som respondenterna i studien uppvisar. Att våga sig på att ta den risk det innebär att 

hysa tillit mot ett objekt som inte ännu visat sig vara tillförlitligt kan ses som än mer riskfyllt då 

individen varken vet vad den ska möta eller vilka krav den kan ställa på tillitsobjektet. Här kan 

bristen på erfarenhetskapital än en gång lyftas som en möjlig förklaring till de lägre tillitsnivåerna 

som ungdomarna i studien har jämfört med den äldre befolkning som tillfrågats i den mätning World 

Value Survey genomfört (se figur 1).   

 Den generationseffekt som Oskarson och Rothstein (2012) påtalar i och med de förändringar som 

skett i välfärdsstatens utformning sedan 1990-talet kan vara en ytterligare förklaringsmodell. 

Universalismen har minskat och bristen på jämlikhet har ökat vilket fått konsekvenser av växande 

samhällsklyftor. Ökad segregation mellan sociala grupper och minskad jämlikhet kan vara en 

förklaring till att mindre priviligierade grupper i samhället skattar lägre nivåer av tillit än 
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respondenterna med en mer priviligierad position. Den brist på jämlikhet som fortfarande genomsyrar 

många av samhällets arenor kan tolkas som en förklaring till de lägre tillitsnivåer kvinnorna har 

jämfört med männen vid resultatet på den generella tillitsfrågan. Studiens resultat gällande denna 

fråga skiljer sig dock mot tidigare forskning som exempelvis SOM-institutet har bedrivit där män och 

kvinnor uppvisar relativt lika nivåer i tillit. 

 Att denna studies resultat visar på relativt höga nivåer av tillit till myndigheter överensstämmer 

med tillitsbarometerns resultat samt med den forskning som lyfter fram Sverige som ett 

högtillitssamhälle (Rothstein, 2013; Trägårdh, Wallman Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). 

Att tilliten minskar än mer hos unga än hos andra åldersgrupper är således inte en tendens som 

resultaten i denna studie visar på gällande den institutionella tillitsdimensionen. Resultaten visar inte 

heller på att det finns en samvariation mellan tillit och ifall respondenten uppgett att den har 

kontakt/har haft kontakt med respektive myndighet. Detta kan förklaras med att det är förhållandevis 

få respondenter som uppgett att de haft kontakt med såväl Socialtjänst som med Migrationsverket 

vilket medför att det inte går att dra några slutsatser kring ifall ett samband skulle ha uppträtt om 

andelen som haft kontakt med dessa två myndigheter varit fler. Däremot är det en tredjedel av 

respondenterna som uppger att de haft kontakt med polisen varpå vi kan se en viss samvariation 

mellan tillitsnivån beroende på kontakt eller ej. I resultatet framträder att skolväsendet och 

Socialtjänsten är de myndigheter respondenterna skattar högst nivåer av tillit till. Att de skolreformer 

som genomfördes under 1990-talet skulle ha en effekt av minskad tillit till skolan är därmed inget 

denna studies resultat pekar på. Anledningen till detta skulle kunna vara att de tillfrågade 

respondenterna i denna studie är nöjda med den skola de själv går på varpå tilliten till skolväsendet 

når högre nivåer.  

 Att Socialtjänsten är en av de myndigheter tilliten är högst till skiljer sig mot Grosses (2012) 

resultat där Socialtjänsten i kontrast mot detta är en av de institutioner som unga vuxna skattat lägst 

tillit till. Den risk som vi i studiens inledning lyfte kring att lägre tillit kan påverka vilken benägenhet 

en individ har att söka hjälp minskar i de fall tilliten är högre. Att resultaten pekar på höga 

tillitsnivåer till Socialtjänst är därmed av stor betydelse och skulle kunna föra med sig positiva 

konsekvenser för det sociala arbetet.  

 

Tillitsnivåerna varierar 

I detta avsnitt lyfts de faktorer vilka vi sett samvarierat med förändrade tillitsnivåer. De faktorer vi 

lyfter i analysen är; social position, uppväxtens betydelse samt könstillhörighet då dessa faktorer 

aktualiserar studiens frågeställning och syfte.  

 

Ojämlikt på flera nivåer 

Trots det faktum att Sverige är och betraktas som ett högtillitssamhälle menar Lundåsen och 

Pettersson (2009) att vi inte ska mista Sverige för att vara ett homogent land. Om än skillnaderna 
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mellan olika områden, städer och landsbygd i Sverige är små så menar de att det ändå är av vikt att se 

de, till viss del, olika livsmöjligheter människor har tillgång till beroende på var de bor i landet. De 

menar att den kontext och de normer som råder i områden människor rör sig inom spelar in i hur vi 

kan förstå dessa individers handlande och värderingar (a.a.).    

 Välfärdsstaten Sverige har sedan 1990-talet blivit mindre generös och jämlikheten har sjunkit 

(Oskarson & Rothstein, 2012). Rothstein (2013) menar att den missgynnade position minoriteter och 

utsatta grupper levt under över tid har haft en negativ påverkan på tillitsnivån. Bristen på upplevd 

jämlikhet och rättvisa föder en misstro mot samhällssystemet vilket resulterar i lägre tillit gentemot 

samhällets institutioner och myndigheter (Rothstein, 2013; Rothstein & Uslaner, 2006). I 

metodkapitlet lyftes hur variabeln socioekonomiskt bostadsområde använts i denna studie för att 

definiera social position i samhället. I gruppen med låg social position är det en större andel av 

respondenterna som lever i familjer med en mer utsatt position i samhället då fler har föräldrar med 

en lägre utbildningsnivå och som i högre grad har invandrat till Sverige. Det mönster som framträder 

i studiens resultat överensstämmer därmed med det Rothstein (2013) lyfter då en större andel av 

respondenterna i gruppen med låg social position i jämförelse med gruppen med hög social position 

uppvisar lägre nivåer av tillit. Isolering till följs av en utbredd segregation kan också förklara den 

lägre tillit gruppen med låg social position hyser. Där en ökad isolering kan medföra att människor 

inte får tillgång till samma sociala nätverk eller att tilliten till den egna gruppen förstärks medan 

tilliten till det omgivande samhället inte gör det. (Uslaner, 2009)  

 Det risktagande som ett tillitsskapande kräver (Luhmann, 1988; Sztompka, 1999) kan vidare 

förklara hur det kan komma sig att respondenter med lägre social position hyser lägre tillit än de med 

en högre social position då benägenheten att ta denna risk kan variera beroende på individuella 

resurser (a.a.). De negativa konsekvenser detta risktagande kan medföra i de fall en individ hyser tillit 

som visar sig vara felriktad resulterar i olika grad av skada beroende på det sociala och ekonomiska 

kapital denna individ har. Ovissheten risktagandet innebär kan därmed hindra den enskilde från att 

rikta tillit gentemot de objekt som inte än har bevisat sin pålitlighet vilket kan förklara den lägre tillit 

gruppen med låg social position i studien hyser (Lundåsen & Pettersson, 2009).  

 Uslaner (2009) menar att segregation i kombination med ekonomisk ojämlikhet leder till effekter 

av lägre tillitsnivåer vilket vidare kan förklara hur det kommer sig att de med en lägre social position 

hyser lägre tillit än de med en högre social position. Uslaner och Rothstein (2006) menar att tillit 

behöver ses i ett tidsperspektiv där innehavandet av en viss social status samt att tillhöra en lägre 

social klass i samhället, oavsett om det är på grund av brist på ekonomiska och/eller sociala resurser, 

formar vilka livsmöjligheter en individ har tillgång till vilken i sin tur påverkar tillitsnivå (Giddens, 

2007; Mattson, 2015). Oskarson (2008) skriver att förändringarna i välfärdsstatens utformning sedan 

1990-talet har gett effekter som visar sig i ökad ojämlikhet mellan grupper samt att skillnaderna 

mellan olika sociala klasser har ökat. En orättvis behandling från företrädare för myndigheter bidrar 

till känslan av att inte vara del av ett sammanhang vilket i sin tur minskar den enskildes benägenhet 
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att utsätta sig för risker vilket då också får negativa effekter på tillitsnivån (Rothstein & Uslaner, 

2005).  

 

Identifikation 

Att tillhöra en gemenskap och ett ”vi” är enligt flera författare fundamentalt för att känna solidaritet 

med sin omgivning och samhället i stort (Rothstein, 2003, 2013; Uslaner, 2012). De faktorer som 

använts för att undersöka social position i denna studie bottnar i en intersektionell förståelse för hur 

olika faktorer samvarierar i ett skapande och ett upprätthållande av makt och status (de los Reyes & 

Mulinari, 2005). Likt det som teorin om intersektionalitet lyfter framträder det i denna studies resultat 

att faktorer som klass och invandringsbakgrund till stor del samvarierar. I gruppen med lägre social 

position är det fler som har föräldrar med en lägre utbildningsbakgrund och även fler respondenter 

som själva har invandrat till Sverige från länder utanför Europa eller som har föräldrar som gjort 

detta. Det är fler av respondenterna i denna grupp som har ensamstående föräldrar och fler 

respondenter i denna grupp bor i boendeformer inom allmännyttan och i boenden med färre rum 

jämfört med gruppen med en högre social position. Studiens resultat visar att dessa faktorer till stor 

del samvarierar med varandra och även med lägre nivåer av tillit. 

 Människor tenderar att lita mer på de personer som de kan identifiera sig med (Lundåsen & 

Pettersson, 2009). De motsatspar som definierar gemenskapen och solidariteten inom ett ”vi” 

konstruerar också de avvikande som ”de Andra”. Det går att förstå hur ungdomarna i vår studie som 

innehar en lägre social position har svårare att identifiera sig med dels majoriteten av människorna i 

Sverige och framförallt med de som innehar maktpositioner. Då dessa personers attribut i form av 

ekonomiskt och socialt kapital kan skilja sig avsevärt från det kapital respondenterna i områdena med 

låg social position innehar och identifierar sig med. Detta kan liknas vid det Rothstein och Uslaner 

(2005) lyfter kring att uppleva sig vara åtskild från majoriteten i ett samhälle vilket skapar en känsla 

av att inte tillhöra och inte heller uppleva solidaritet med det omgivande samhället. Det bör dock 

påtalas att även resultatet visar på skillnader i tillitsnivå beroende på social position så uppvisar 

gruppen med lägre social position relativt höga tillitsnivåer jämfört med många andra av världens 

länder enligt World Value Survey (WVS). Det sociala kontraktet, vilket bland andra Trägårdh (2013) 

lyfter som en fundamental faktor för hur tillit skapas, har inflytande över hur tilliten i Sverige 

upprätthållits genom historien och legat på nivåer högt långt över många andra länders över tid. 

 

Könstillhörighet och tillitsnivå 

Resultaten gällande tilliten till myndigheter visar likt tidigare undersökningar gjorda av bland annat 

SOM-institutet att kön inte är en faktor som korrelerar med vilken tillitsnivå du hyser. Endast 

gällande den generella tillitsfrågan, vilken redovisats ovan, kan vi se dessa effekter. Även om detta 

stämmer överens med tidigare forskning anser vi det ändå värt att lyfta då kön, likt klass, går att se 

som en maktordning i samhället som påverkar vilket inflytande en individ har över statens 
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institutioner och maktens epicentrum. Det är därför intressant att könstillhörighet och tillit inte 

samvarierar med varandra i resultatet trots att kön går att se som en central del av en persons sociala 

position i samhället (Mattson, 2015).  

 

Uppväxtens betydelse 

Uppväxtens betydelse för tillitsnivåerna är något som flera författare lyfter (Trägårdh, 2013; Uslaner, 

2009) fram. Framförallt som en förklaring till de höga tillitsnivåer de nordiska länderna är bärare av 

där den familjestruktur som till stor del skiljer sig åt inom dessa länder i relation till övriga Europa 

och till utomeuropeiska länder ses som en orsak till den höga tilliten (a.a.). Uppväxten får också en 

betydelse i och med att tillitsnivåer i stor utsträckning överförs mellan generationer där föräldrar med 

hög tillit för vidare denna till sina barn och vice versa. Tidigare forskning visar även att i vilken 

omfattning ens föräldrar uppmanat en att inte lita på andra människor samvarierar med vilken grad av 

tillit denna individ i vuxen ålder kommer att hysa gentemot andra (Trägårdh, 2013). Detta kan vara 

en förklaring till att respondenterna i gruppen med en lägre social position även skattar lägre nivåer 

av tillit i och med att denna grupp uppgett att de oftare, än gruppen med hög social position, blivit 

rådda att inte lita på andra människor av sina föräldrar. Medan studiens resultat visar att gruppen med 

en hög social position sällan eller aldrig blivit uppmanade till detsamma under deras uppväxt.  

 Då tilliten upprätthålls på relativt stabila nivåer över tid i dels ett samhälle och dels hos en enskild 

individ så kan även aspekten att ha invandrat till Sveriges, som individ eller ha invandringsbakgrund 

genom ens föräldrar, eventuellt ses som en enskild faktor i relation till vilken tillitsnivå en individ 

hyser. Invånare i länder utom norden skattar generellt lägre nivåer av tillit än vad invånare inom de 

nordiska länderna gör. Det faktum att tillitsnivån är stabil även i de fall du flyttar från ett land med 

lägre nivåer av tillit till ett land med högre nivåer talar för att personer som invandrat till exempelvis 

Sverige bibehåller det tillitsmönster de hade i det land de själva växte upp i. Ifall invandringen då 

skett ifrån ett land utanför norden kommer således tillitsnivå hos dessa individer att vara lägre än hos 

de människor som är uppväxta inom något av de nordiska länderna. I de fall tilliten förs över mellan 

generationer så går det därmed att förstå varför också ungdomar med invandrade föräldrar hyser lägre 

nivåer av tillit än de individer som har föräldrar som är födda inom norden. Vi kan därmed se att både 

den sociala positionen och uppväxten samvarierar med respondentens tillit gentemot myndigheter. 

Utifrån detta kan vi ytterligare förklara de lägre tillitsnivåer som gruppen med en lägre social position 

skattar då fler i denna grupp har föräldrar som; har invandrat till Sverige, har låga utbildningsnivåer, 

mer instabila anställningsformer samt att individen själv lever i mer socialt utsatta områden. 

 

Spridning i svar inom grupperna 

I studiens resultat är det en relativt stor spridning i svaren mellan grupperna, framförallt i gruppen 

med låg social position. På majoriteten av tillitsfrågorna har denna grupp svarat mindre homogent är 

respondenterna i gruppen med hög social position. Att svaren skiljer sig mer åt i gruppen med låg 
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social position kan bero på språkliga faktorer. Dels behöver kritik riktas mot utformningen av 

frågorna i enkäten där vissa kan upplevas som otydligt utformade och/eller med innehåll av svårtydda 

begrepp och/eller formuleringar. En orsak till spridningen i svaren skulle också kunna vara det som 

Oskarson (2008) lyfter gällande att personer med hög social position, där exempelvis 

utbildningsbakgrund är en faktor i högre utsträckning prenumererar på morgontidningar och för en 

vardagskommunikation i hemmet med sina barn vilket han menar möjliggörs av att mer tid spenderas 

tillsammans. I familjer där de vuxna arbetar mer oregelbundna tider och ofta har flera arbeten 

samtidigt, vilket är vanligare i familjer med en lägre socioekonomisk status, är denna tid att sitta ned 

tillsammans mer sällsynt (Oskarson, 2008). Båda dessa faktorer skulle med Oskarsons (2008) 

förklaring kunna vara en anledning till att spridningen i svaren skiljer sig mer åt i 

respondentsgruppen med låg social position då en majoritet av dessa har föräldrar med en lägre 

utbildningsnivå och fler än i denna grupp har föräldrar som har invandrat till Sverige.  Flera av de 

frågor som ställts i enkäten rör komplexa fenomen vilka det krävs en god språkförståelse för att 

kunna förhålla sig till och ta ställning för eller emot. I enkäten finns inga frågor om i vilken mån 

respondenten samtalat med sina föräldrar eller andra vuxna om exempelvis tillit och förtroende, men i 

relation till skillnaderna i resultatet mellan grupperna skulle de faktorer som diskuterats kunna vara 

en bidragande orsak till den större spridning i svar som finns i gruppen med låg social position. 

 

Slutsatser  

Studiens syfte var att undersöka ungdomars tillit till svenska myndigheter samt att undersöka om den 

trend av minskade tillitsnivåer som tidigare forskning har visat hos unga går att se hos den ännu 

yngre åldersgrupp som utgör populationen i denna studie. Slutligen syftar studien även till att 

undersöka hur social position och könstillhörighet samvarierar med tillitsnivåer till svenska 

myndigheter inom det sociala arbetets praktik. Studiens syfte har diskuterats och besvarats genom 

följande frågeställningar: 

• Hur ser ungdomars tillit till svenska myndigheter ut?  

• Vilka samband finns mellan ungdomars sociala position och tillitsgrad till svenska myndigheter? 

• Vilka samband finns mellan ungdomars upplevda könstillhörighet och tillitsgrad till svenska 

 myndigheter? 

 

 Som tidigare påtalats finns det goda förutsättningar för att medborgare i Sverige ska hysa hög tillit 

då Sverige är en demokratisk välfärdsstat med en ambitiös välfärdspolitik. De slutsatser vi kan dra 

utifrån studiens resultat är att samtliga respondenter hyser hög tillit till myndigheter. Det finns en 

skillnad i tillitsnivån dels beroende social position och dels beroende på vilken myndighet som är 

mottagare av tilliten där tilliten till Migrationsverket är lägst medan vi tilliten till myndigheterna 

skolan och Socialtjänsten är högst.  
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 Resultatet pekar på att en låg social position ger en negativ påverkan på tillitsnivå. I begreppet 

social position inryms flera faktorer där vi inte undersökt vilken faktor som är den mest avgörande 

för tillitsnivån. Vi kan se en större spridning i svaren på majoriteten av tillitsfrågor respondenterna 

med en låg social position jämfört med de med en hög social position. Den största skillnaden i hur 

personer med hög och låg social position svarade fanns i frågan om förtroende för polisen. Båda 

grupperna skattar lägst tillit till Migrationsverket men vad detta beror på kan ha olika orsaker.  

 En slutsats vi kan dra är även att kön inte samvarierar med skillnaderna i tillitsnivån gällande 

tilliten till myndigheter. Däremot finns en skillnad kring hur trygga respondenterna känner sig i 

mörkret i området där de bor som samvarierar med könstillhörighet, då kvinnor känner sig betydligt 

mer otrygga än män. Resultaten visar dock på att samtliga respondenter känner sig ”ganska trygga” 

eller ”mycket trygga” dagtid. Tidigare forskning har visat att upplevelsen att tillhöra en minoritet i 

hög grad samvarierar med låga tillitsnivåer inom alla tillitens dimensioner (Trägårdh, Wallman 

Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013). I denna studie så finns det endast signifikanta samband 

mellan upplevelsen att tillhöra en minoritet och tillitsgrad till påståendet att ”de som behöver det får 

ekonomiskt stöd från myndigheter”, där de som upplever sig tillhöra en minoritet skattat lägre tillit 

endast i detta påstående. I frågan som rör kontakt med specificerade myndigheter skattar de 

respondenter som inte haft kontakt med myndigheten som efterfrågas högre förtroende än de som 

haft kontakt. Att enkäten utfördes i skolmiljö medför att alla respondenter haft kontakt med skolan. 

Majoriteten skattar också höga nivåer av tillit till denna myndighet. Detta resultat skiljer sig mot de 

övriga myndigheterna där kontakt har samvarierat med lägre nivåer av tillit. Den tidigare forskning 

som menar att erfarenhet av en viss myndighet påverkar tillitsnivåerna till denna är således något vi 

ser ett samband mellan i studiens resultat.  

  

6. Slutdiskussion  
Respondenterna i denna studie skattar, till skillnad från tidigare nämnda studier, hög tillit till skolan 

som myndighet. Utifrån Grosses (2012) förklaringsmodeller om erfarenhetskapital och 

närhetsprincipen är det inte förvånande att respondenterna har en hög tillit till skolan. Det är denna 

institution de har haft mest kontakt med och i och med det har en större personlig erfarenhet av. Det 

har möjliggjort en chans att bygga förtroendefulla relationer till företrädare för myndigheten såsom 

lärare, kuratorer och fritidspedagoger. Den nedmontering av välfärden och omorganisering av skolan 

vilket tidigare författare lyft som en grund till den låga tilliten ungdomar hyser går inte att se i denna 

studies resultat (Oskarson & Rothstein, 2012). Då respondenterna i studien har en daglig kontakt med 

skolan är det sannolikt att deras skattning av förtroende är riktat gentemot den skola de har haft 

erfarenhet av. Att förtroendet är högt kan därmed vara ett resultat av goda erfarenheter av de skolor 

de går på. Resultatet kan också vara ett uttryck för en positiv syn på skolväsendet i allmänhet. Denna 

studies resultat kan vara ett utslag som endast gäller dessa respondenter och/eller de enskilda 
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skolorna. Resultatet kan också indikera att tilliten till skolväsendet i stort är på väg tillbaka. Vilket av 

dessa alternativ som är det rätta kan studiens resultat inte svara på. Det som kan fastlås är att 

resultatet skiljer sig mot tidigare studier på ämnet vilket är intressant och vi menar att vidare 

forskning på området tål att bedrivas.  

  Att resultatet visar på höga nivåer av tillit till Socialtjänsten skiljer sig än mer i relation till 

tidigare studier som visar på lägre tillitsnivåer. Goda erfarenheter av den kommun eller den stadsdel 

respondenten bor i kan ha en betydelse för resultatet då vem eller vilka den enskilde haft i åtanke då 

de besvarat frågorna om tillit kan tänkas vara en förklaring för de skiftande tillitsnivåerna. Det vill 

säga, vilken referensram respondenten använt sig av (Lundåsen & Pettersson, 2009). Inom ramen för 

denna studie går det bara att sia om vad detta resultat beror på. En bakgrund till effekten skulle kunna 

vara en ökad satsning på barn och unga de senaste åren vilket kan ha förbättrat Socialtjänstens rykte. 

Att de respondenter som haft kontakt med Socialtjänsten skattar lägre förtroende kan signalera flera 

saker. Bland annat att de som haft kontakt med denna myndighet kan vara personer som redan innan 

haft en lägre tillit generellt. Merparten av de som uppgett att de haft kontakt tillhör gruppen med en 

lägre social position vilka också är den grupp som generellt har en lägre tillitsnivå. Ifall tilliten enskilt 

påverkats av själva kontakten med myndigheten eller ej går därmed inte att fastslå. Däremot finns det 

en korrelation i resultatet mellan kontakt med företrädare för en myndighet och vilken tillitsnivå 

respondenten skattar till denna.  

 Att variabeln kön har signifikanta samband med upplevelsen av trygghet i mörker kan vara 

förklaringen till de signifikanta skillnader som kön spelar i den generella tillitsfrågan, då upplevelsen 

av att känna sig otrygg kan medföra negativa effekter på tillitsnivån. En annan förklaring kan vara de 

risker media förmedlar till kvinnor om att röra sig ute själva under kvällar och nätter vilket är en av 

orsaker som Grosse (2012) lyfter. Ifall frågor gällande den kollektiva identiteten där du bor hade 

ställts i denna studie hade det eventuellt uppträtt samband mellan att inte känna solidaritet och 

gemenskap i området där du bor och en ökad upplevelse av otrygghet. I och med att tidigare 

forskning visar att den kollektiva identiteten spelar roll för tillitsnivån skulle detta kunna vara fallet 

även i resultatet för denna studie (Rothstein, 2004; Rothstein & Oskarsson, 2005; Öhlund, 2011).  

 Vår förförståelse var att könstillhörighet skulle ha en märkbar påverkan på tillitsnivån till 

myndigheter då kön, likt andra intersektionella faktorer, går att se som en maktordning i samhället 

(de los Reyes & Mulinari, 2005; Mattson, 2012; Skeggs, 2000). Att få respondenter uppgav att de 

känt sig orättvist behandlade av företrädare för myndigheter och att få uppgett att de haft kontakt med 

de efterfrågade myndigheterna kan eventuellt vara en förklaring till att könstillhörighet och tillitsnivå 

till myndigheter inte har några signifikanta samband i resultatet. Frågan om ifall du upplevt dig 

orättvist behandlad av en företrädare för myndigheten redovisas inte i studiens resultat i och med det 

låga antalet respondenter som upplevt detta. Kvinnor har, som grupp i samhällelig bemärkelse, en 

underordnad position i samhället vilket inverkar på såväl vardagsliv som andra samhälleliga arenor 

(a.a.). Att tillhöra en underprivilegierad grupp i ett samhälle har samband med att oftare uppleva sig 
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bli diskriminerad (de los Reyes & Mulinari, 2005). Diskrimineringen kan ta sig uttryck i närmiljön, 

på arbetsplatsen eller i relation till samhällets myndigheter och institutioner (a.a.). Forskning visar att 

erfarenheten att ha känt sig orättvist behandlad har en negativ inverkan på tillitsnivån. I de fall fler 

respondenter i studien känt sig orättvist behandlade av företrädare för myndigheter skulle eventuellt 

ett sådant samband ha kunnat påträffas mellan könstillhörighet och tillitsnivå.  

 I resultatet är det ett litet antal som uppger att de känt sig orättvist behandlade. Däremot uppger de 

respondenter som haft kontakt med myndigheter, med undantag för skolan, lägre tillitsnivåer än de 

som inte haft kontakt. Dessa resultat är mycket relevanta för det sociala arbetet då ett gott möte och 

en god relation mellan brukare och praktiker är fundamentala delar för att ett gott samarbete ska 

skapas och för att en förändring ska vara möjlig (Börjeson, 2015). Det går därmed att se en del av 

studiens resultat som riskfaktorer för det sociala arbetet då de som haft kontakt uppvisar lägre 

tillitsnivåer. Detta tyder på att det är någonting i denna kontakt som påverkar tilliten negativt. Socialt 

arbete bör bedrivas i samråd med och i dialog med brukaren. Med det sagt är det inte en självklarhet 

att frånvaron av en positiv upplevelse genererar en negativ vilket studiens resultat också pekar på då 

få upplever sig ha blivit orättvist behandlade. Att personlig kontakt med en myndighet samvarierar 

med lägre nivåer av tillit måste ändå ses som ett misslyckande inom det sammanhang denna kontakt 

ägt rum. Bemötande och ett gott möte är centrala delar inom det sociala arbetet oavsett om arbetet 

bedrivs inom en institutionell praktik eller inom civilsamhälle och/eller ideella verksamheter. Än 

viktigare är bemötandet i de fall mötet präglas av en ojämlik makthierarki vilket är fallet inom allt 

socialt arbete i och inom myndighetsutövning i synnerhet (a.a.).  

 Beroende på ifall respondenten haft personlig kontakt eller inte med de efterfrågade 

myndigheterna och i vilken utsträckning det är denna kontakt och upplevelsen av den som 

respondenterna refererar till kan ha påverkat vilken tillitsnivå de uppgett. Om det är den mediala 

bilden av myndigheten som respondenterna baserar sin uppfattning på eller om det är närståendes 

åsikter och erfarenheter kan ha påverkat hur den enskilde svarat. Flera olika förklaringsmodeller har 

kommit oss till gagn vid analysen av detta resultat. De går att föreställa sig att respondenterna med en 

låg social position har en större personlig erfarenhet av att som brukare/klient ha varit i kontakt med 

myndigheter inom det sociala arbetets praktik. Särskilt märkbar kan denna skillnad tänkas vara i 

relation till kontakt med Migrationsverket. Samtidigt genomfördes enkäten ett par månader efter 

hösten 2015 där en ökad invandring och en så kallad flyktingkris till stor del präglade det politiska 

klimatet och den massmediala rapporteringen. Att Migrationsverket är den myndighet respondenterna 

skattar lägst tillit till, oavsett social position, skulle kunna ha sin förklaring i detta. Vi vet inte vilka 

av våra respondenter som har ett kritiskt förhållningssätt gentemot det media rapporterar eller vilka 

av respondenterna som talar om politiska och samhälleliga frågor i hemmet. I en studie där frågor om 

till exempel vilka samtal som förs i hemmet eller på vilket sätt man tar del av en nyhetsrapportering 

skulle eventuella samband antingen kunna styrkas eller förkastas.  
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 Oskarson och Rothstein (2012) menar att man kan se den minskade tilliten hos unga som en 

livscykel effekt och menar likt Grosse (2012) att det kan vara en effekt av att yngre åldersgrupper inte 

hunnit samla på sig lika mycket erfarenheter som äldre, vilket resulterar i att de är mer osäkra i sitt 

tillitshysande. Då ett hysande av tillit gentemot någon innefattar ett mått av risktagande för den 

enskilde kan detta resultera i en osäkerhet vilket i sig kan generera lägre tillitsnivåer för dessa 

individer än för de som vågar ta risker i högre utsträckning. Detta kan vara en förklaring till de lägre 

nivåer av tillit som unga generellt hyser gentemot såväl andra människor som gentemot myndigheter 

i ett samhälle. SOM-institutets mätningar de senaste åren visar på att skillnaderna gällande social tillit 

mellan ungdomar/unga vuxna och personer som är 30 år eller äldre ökar. Oskarson och Rothstein 

(2012) drar slutsatsen att tillit påverkas av generationseffekter samt av ålder, i och med att personer 

som är yngre än 30 år generellt sett skattar lägre tillit än personer över 30 år. Vilka problem den 

sjunkande tilliten bland unga får i framtiden vet ingen. Studier har dock visat på att när tilliten väl 

brustit är den svår att bygga upp igen (a.a.).  

 Öhlund (2011) poängterar att det krävs att det sociala arbetet har en förståelse för 

ungdomskulturens betydelse för att stärka det ungdomskulturella sociala kapitalet. Enligt hans 

resonemang är detta särskilt viktigt i relation till ungdomar i segregerade områden för att en 

integrering i samhället ska vara möjlig. Han menar att det i och med den sociala exkludering och 

segregation som råder i förorterna krävs ett lokalt förankrat socialt arbete för att ha möjlighet att 

stärka de sociala nätverken inom samt utanför områdets gränser. Han menar att detta behövs för att 

skapa broar mellan olika områden för att undvika en uppdelning mellan sociala grupper och ett ”vi 

och dem” tänkande. Då man talar om risktagande och övervägande av alternativ inom tillitsforskning 

tar man i regel inte hänsyn till hur en individs inneboende resurser och/eller ekonomiska resurser 

påverkar dennes möjligheter till att överväga alternativ och hur de eventuella riskerna kan påverka 

tilliten. Att Sverige är ett samhälle med segregerade områden har blivit tydligt i den områdesstatistik 

som utgjort denna studies urval. Trots att Sverige som land har en internationell ställning som både 

ett jämlikt och ett jämställt samhälle i relation till andra länder så talar det faktum att de 

socioekonomiska skillnaderna mellan områdena är så pass stora för att både en ekonomisk och social 

orättvisa existerar. Att grupper av människor som lever i mycket segregerade områden ökar tilliten 

till varandra men däremot inte till samhället i stort kan ge effekter för dels en ytterligare grad av 

isolering där tillit till och solidaritet inom den egna gruppen förstärks. Om segregationen fortsätter att 

öka i Sverige i takt med en mer utbredd ojämlikhet och orättvisa mellan grupper kan vi med resultatet 

i denna studie förutspå att detta kommer att ha negativa effekter på tillitsnivån till myndigheter. 

Framförallt hos de grupper som är diskriminerade i samhället och som lever i marginalisering och 

utsatthet. Den risk som Uslaner (2009) lyfter med att minoritetsgrupper skapar egna subsamhällen 

kan i och med detta vara ett faktum i detta framtidsscenario. Med det sagt är det viktigt att lyfta att en 

lägre social position inte nödvändigtvis samvarierar med lägre tillitsnivåer.  



 

60 

 Det finns en risk att resultaten från denna studie reproducerar den bild av ”förorten” som 

massmedia avbildar där dessa områden ofta lyfts fram med ett ensidigt fokus på sociala problem. Om 

detta sker är det olyckligt då det inte varit intentionen med studien att reproducera och ytterligare 

förstärka den negativa bild av förorten som ofta lyfts. Snarare anser vi det viktigt att lyfta att social 

position kan ha en påverkan på tilliten till myndigheter för att öka kunskapen om de effekter en låg 

social position kan ha. Särskilt viktigt anser vi det vara att lyfta då de är väsentligt för det sociala 

arbetets praktik och för hur man som yrkesverksam inom detta fält kan medvetandegöra samt arbeta 

preventivt för att detta mönster inte ska förstärkas.  
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Förfrågan om att delta i studie  
 

Ungdomars tillit till statliga myndigheter 
Vi heter Maia Stiller Elmqvist och Emma Vaara och studerar sista året på 
socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Högskola. Vi kommer under våren att genomföra en 
studie på kandidatnivå där vi vill undersöka ungdomar i årskurs 9:s tillit till statliga 
myndigheter. Vi vurmar för barn och ungas delaktighet och rätt att göra sin röst hörd i 
samhället. Tidigare forskning pekar på att ungdomars tillit gentemot stat och myndigheter är 
på väg nedåt vilket vi ser som oroväckande. Detta har gjort att vi är intresserade av att 
undersöka detta närmare. 
 
Vi önskar att vi får besöka er skola för att genomföra enkätstudier med eleverna i årskurs 9. 
Vi uppskattar att enkäten kommer ta max en halvtimme att genomföra, den tidsramen 
inkluderar en kort presentation av oss själva och vår studie. Att delta i studien är helt frivilligt 
och även om ni som skola godkänner att vi besöker er så är det upp till varje elev ifall denna 
vill delta i studien eller ej. Eleverna kommer att besvara enkäten anonymt och de får avbryta 
sitt deltagande utan närmare motivering under studiens gång. 
 
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i studien genom att ingen obehörig får ta del av 
materialet. Materialet som samlas in kommer att förvaras så att det bara är åtkomligt för oss 
som bedriver studien. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Ersta Sköndal 
Högskola och godkänd av vår handledare. I rapporteringen av resultatet, i form av en 
kandidatuppsats på Ersta Sköndal Högskola, kommer respondenterna (eleverna) att 
avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer eller till er 
grundskola.  
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien. Vi kan nås på: 
maia.elmqvist@student.esh.se eller emma.vaara@student.esh.se. Vill ni komma i kontakt 
med vår handledare Anders Kassman så kan ni nå honom på mail anders.kassman@esh.se. 
 
Er skola tillfrågas härmed om deltagande i denna studie v. 15 alternativt vecka 16. Återkom 
gärna med besked så snart ni vet! 
 
Vänliga hälsningar och med önskan om fortsatt kontakt, 
Maia Stiller Elmqvist och Emma Vaara 
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Nedan följer några påståenden och frågor som rör ditt förtroende för andra 
människor och för samhället, samt frågor om hur du bor, om din familj samt om 
din bakgrund.  
Då vi skriver statliga myndigheter eller myndighetspersoner talar vi om socialtjänst, 
polis, skola och migrationsverket. 
 
Enkäten kommer att läsas maskinellt. När du besvarar ber vi dig därför att tänka på att: 

• Använd kulspetspenna, blå eller svart (dvs. ej blyerts) 
• Markera dina svar med kryss inom rutans markering, så här: ý 
• Om du vill ändra dina svar, täck hela rutan med färg, så här: n 

 
Vi är tacksamma för din medverkan att delta i vår studie!  
 
 
Ditt boende 
 

1. Bor du i samma område (samma stadsdel) som du går i skolan i? 
☐  Ja à gå vidare till fråga 3 

☐  Nej 
 

2. Om nej, i vilket område bor du? 
________________ 
 
 

3. Vilken typ av bostad bor du i? 
☐  Villa eller jordbruksfastighet 

☐ Radhus eller kedjehus 

☐  Lägenhet i mindre flerfamiljshus (4 våningar eller mindre) 

☐  Lägenhet i större flerfamiljshus/höghus (5 våningar eller mer) 

☐  Annat boende, t.ex. institution, behandlingshem, asyl/PUT-boende eller studentboende 
 
 

4. Hur många rum är det hemma hos dig? (räkna inte med kök, hall och badrum) 
☐  1 rum 

☐  2 rum 

☐  3 rum 

☐  4 rum 

☐  5 rum  

☐  6 rum eller fler 
 
 

5. Hur många personer är ni som bor där? 

☐  1-2 

☐  3-4 

☐  5-6 

☐  7 eller fler 
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6. Vem eller vilka bor du mestadels av din tid tillsammans med? 

☐  Med båda dina föräldrar 

☐  Med din mamma 

☐  Med din mamma och hennes partner 

☐  Med din pappa 

☐  Med din pappa och hans partner       

☐  Med din ena förälder halva tiden och med din andra förälder halva tiden 

☐  Med din/dina far- eller morföräldrar eller andra släktingar 

☐  Med dina fosterföräldrar/adoptivföräldrar 

☐  I jourhem/familjehem 

☐  På ett ungdomshem (ex. asylboende, PUT-boende, institution, behandlingshem) 

☐  Jag bor ensam/med vänner under 18 år 

☐  Någon annanstans 
 
 

7. Har du eget sovrum? 
☐  Ja 

☐  Nej jag delar med en annan person 

☐  Nej jag delar med flera andra personer 
 
 

 
8. På en skala från 1-4, hur trygg eller otrygg känner du dig när du går i området där 

du bor? 
 
 Mycket otrygg Ganska otrygg Ganska trygg Mycket trygg 
 1 2 3 4 
Ensam dagtid ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ensam i 
mörkret 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
Din fritid 
 

9. Jobbar du extra utanför skoltid under terminerna? 
☐  Ja 

☐  Nej à gå vidare till fråga 11 
 
 

10. Om ja, av vilken anledning jobbar du extra? 
☐  För att du vill det 

☐ För att din familj vill det 

☐ För att du vill ha/behöver extra pengar 

☐ För att din familj behöver extra pengar 

☐ Annan anledning 
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Bakgrundsfrågor 

 
11. Definierar du dig som 

☐ Kvinna  

☐  Man 

☐ Övrigt 
 
 

12. Är du svensk medborgare? 
☐  Ja 

☐  Nej 
 
 

13. Var är du född?  
☐  I Sverige à gå vidare till fråga 15 

☐  Övriga Norden 

☐  Övriga Europa 

☐  Afrika 

☐  Asien 

☐  Nordamerika 

☐  Sydamerika 

☐  Oceanien (Australien/Nya Zeeland)  
 
 

14. Om du inte är född i Sverige, hur länge sedan var det du kom till Sverige? 
☐  Jag kom till Sverige för mindre än 2 år sedan  

☐  För 2-5 år sedan  

☐  För 6-9 år sedan  

☐  För 10-16 år sedan 
 
 
Nedan kommer några frågor om din vårdnadshavare/dina vårdnadshavare.  
Vi benämner dessa ”vårdnadshavare 1” och ”vårdnadshavare 2”.  
Detta är inte en gradering utan endast ett sätt att skilja dem åt. Med vårdnadshavare menar vi 
din/dina juridiska föräldrar, t.ex. de som kan skriva på ledighetsansökan från skola eller ansökan 
om pass. 
 
 

15. Hur många vårdnadshavare har du? 
☐ Jag har 1 vårdnadshavare 
☐ Jag har 2 vårdnadshavare 

 
 

16. Var är din vårdnadshavare/dina vårdnadshavare födda? 
Om du har en vårdnadshavare, svara under rubriken ”vårdnadshavare 1”.  
 

 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
I Sverige ☐ ☐ 
I övriga Norden ☐ ☐ 
I övriga Europa ☐ ☐ 
I Afrika ☐ ☐ 
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I Asien ☐ ☐ 
I Nordamerika ☐ ☐ 
I Sydamerika ☐ ☐ 
I Oceanien (Australien/Nya 
Zeeland) 
 

☐ ☐ 

Vet inte ☐ ☐ 
 
 

17. Vad är din vårdnadshavare/dina vårdnadshavares huvudsakliga sysselsättning? 
 

 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Arbetslös  ☐ ☐ 
Sjukskriven ☐ ☐ 
Hemma med yngre syskon 
över 2 år 
 

☐ ☐ 

Hemma med yngre syskon 
under 2 år 
 

☐ ☐ 

Jobbar heltid ☐ ☐ 
Praktiserar ☐ ☐ 
Jobbar deltid ☐ ☐ 
Studerar  
 
Jobbar hemifrån/egen 
företagare 

☐ 
 
☐ 

☐ 
 
☐ 

Vet inte ☐ ☐ 
Annat alternativ, skriv vad: ________________ 

 
________________ 

 
 

18. Om din vårdnadshavare/dina vårdnadshavare studerar, var studerar de? 
Om din vårdnadshavare/dina vårdnadshavare inte studerar, gå direkt till fråga 19. 

 
 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Läser in grundskolebehörighet 
eller gymnasiekurser på 
Komvux eller folkhögskola 
 

☐ ☐ 

Läser på universitet/högskola, 
ex. Stockholms universitet, 
Kungliga tekniska högskolan 
(KTH), Södertörns högskola, 
Karolinska institutet. 
 

☐ ☐ 

Läser praktiknära 
kurser/program inriktade mot 
ett visst yrke på yrkeshögskola 
eller folkhögskola 
 

☐ ☐ 

Svenska för invandrare (SFI) ☐ ☐ 
 
 
Vet inte 
 
 

 
☐ 

 
☐ 

Annat alternativ, skriv vad: ________________ ________________ 
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19. Vilken är den högsta avslutade utbildning som din vårdnadshavare/dina 

vårdnadshavare har genomgått? 
 

 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 
Inte gått i skolan ☐ ☐ 
Grundskola eller motsvarande ☐ ☐ 
Gymnasium, folkhögskola eller 
motsvarande 
 

☐ ☐ 

Universitet- eller 
högskoleutbildning 
 

☐ ☐ 

Vet inte ☐ ☐ 
 
Annat alternativ, skriv vad:  

________________ 
 

 
_______________ 

 
 
 

20. Om din familj en dag står helt utan pengar och behöver ekonomisk hjälp så kan ni 
få hjälp av… 

 Ingen hjälp 
 
 
 

1 

Ganska lite 
hjälp 

 
 

2 

Varken lite 
eller mycket 

hjälp 
 

3 

Ganska 
mycket hjälp 

 
 

4 

Mycket hjälp 
 
 
 

5 
Familj och släkt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vänner ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Grannar i ert 
bostadsområde 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ideella 
organisationer 
(organisationer 
som arbetar med 
papperslösa och 
asylsökande, ex 
stadsmissionen) 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Myndigheter 
 

☐ ☐ ☐ 
 

☐ ☐ 
 
 

 
 

21. Några påståenden om tillit 
 Stämmer inte 

alls  
Stämmer 

ganska lite  
Varken eller  Stämmer 

ganska väl 
Stämmer helt 

 

 1 2 3 4 5 

Vid möte med en ny 
person så känner 
jag tillit till denna 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Andra personer i 
min närhet påverkar 
vilken tillit jag har till 
statliga myndigheter  
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Jag litar på att 
statliga myndigheter 
kan stötta mig om 
jag är i behov av det 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jag litar på 
människor omkring 
mig som jag inte 
känner 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De som behöver får 
ekonomiskt stöd 
från myndigheter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Den som blir utsatt 
för ett brott kan få 
hjälp av polisen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jag kan vända mig 
till kuratorn i min 
skola om jag 
behöver  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Polisen bevakar 
mina intressen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Om barn blir utsatta 
för våld i hemmet så 
kan de få hjälp av 
myndigheter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Om jag blir utsatt för 
ett brott så anmäler 
jag det till polisen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Myndigheter i 
Sverige finns till för 
att skydda och 
stötta medborgare  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
22. Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet? 
I låg utsträckning 

 
I viss utsträckning 

 
Varken i låg eller 
högutsträckning 

 

I ganska hög 
utsträckning 

 

I hög utsträckning 
 
 

1 
☐ 

2 
☐ 

3 
☐ 

4 
☐ 

5 
☐ 

 
 
 

23. Har du personer i din närhet som har ett annat modersmål än du själv? 
☐ Ja 

☐  Nej 
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Lika villkor och jämställdhet 
 

24. Har du på något sätt varit i kontakt med någon av nedanstående myndigheter? 
 

 Ja Nej 
Polisen 
 

☐ ☐ 
Sjukvården 
 

☐ ☐ 
Domstolarna 
 

☐ ☐ 
Socialtjänsten 
 

☐ ☐ 
Migrationsverket 
 

☐ ☐ 
Riksdagen  
 

☐ ☐ 
Skolan ☐ ☐ 

 
25. Har du under de senaste 12 månaderna känt dig kränkt eller orättvist behandlad 

av myndighetspersoner? (företrädare för någon av ovanstående myndigheter) 
☐  Ja, flera gånger 

☐  Jag någon enstaka gång 

☐  Nej, aldrig à gå till fråga 27 

☐  Minns inte à gå till fråga 27 
 
 

26. Om ja: 
Av vilken anledning kände du dig kränkt eller orättvist behandlad? Var det på 
grund av… 
 

 Ja Nej 
Etnisk tillhörighet ☐ ☐ 
Kön ☐ ☐ 
Sexuell läggning ☐ ☐ 
Din religiösa tillhörighet ☐ ☐ 
Ålder ☐ ☐ 
Annat ☐ ☐ 

 
 

27. Ibland uppfattar människor att de tillhör en minoritet, i jämförelse med de flesta andra i det 
samhället man lever i – det kan t.ex. gälla sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kulturell 
bakgrund, funktionshinder eller religiös uppfattning.  
Tillhör du någon sådan minoritet? 

 
☐ Ja, nämligen 

☐ Ja,  

☐ Ja,  
 
☐ Ja 

☐ Ja, 

☐ Ja,  
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28. Hur vanligt eller ovanligt tror du att korruptionen är… 
Med korruption menar vi att ta emot mutor i form av pengar, gåvor, tjänster osv. 
Markera med ett kryss på varje rad. 
 
 

 Förekommer 
inte alls 

Ganska 
ovanligt 

Ganska 
vanligt 

Mycket 
vanligt 

Vet inte 

… bland höga chefer i 
företag i Stockholm? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
… bland politikerna i 
Stockholm? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
… bland rikspolitiker i 
Sverige? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
… bland personer 
som har en 
chefsposition i  
myndigheter i 
Sverige? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
… bland höga chefer 
på stora företag i 
Sverige? 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 
 

29. Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande myndigheter och 
grupper sköter sitt arbete? 
 

 Inget alls 
 

 
1 

Ganska litet 
 

 
2 

Varken 
stort eller 

litet 
3 

Ganska 
stort 

 
4 

Mycket 
stort 

 
5 

Polisen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sjukvården 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Domstolarna 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Socialtjänsten 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Migrationsverket 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Riksdagen  
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Skolan 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 
 

30. Några påståenden om din livssituation 
 

 
 
 

Stämmer inte 
alls 

 
1 

 
 

 
2 

Varken 
eller 

 
3 

 
 

 
4 

Stämmer 
helt 

 
5 

Jag kan få stöd 
hemma                     
med mitt skolarbete 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jag tror att mitt liv 
kommer vara bättre                       
om 10 år än vad det 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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är nu 
 
Om mitt liv kommer 
vara bättre eller 
sämre om 10 år beror 
på mig själv 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Om mitt liv kommer 
vara bättre eller 
sämre om 10 år beror 
på samhället 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jag litar på min 
förmåga att förändra 
min situation 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jag har 
studiemotivation 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Min familj har en god 
ekonomi 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 	

 
31. Jag anser/tror att min familj är: 

 
☐ Arbetarklass      
☐ Medelklass      
☐ Överklass      
	
	
Tack för din medverkan! 
Om du har några övriga frågor så är du välkommen att kontakta oss. 
	
Maia Stiller Elmqvist: maia.elmqvist@student.esh.se 
 
Emma Vaara: emma.vaara@student.esh.se 
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