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A quantitative study of parents' trust in social services 

Abstract 

This study aims at investigating parents' trust in the social services children and youth units. Children 

and youth units have the task of ensuring that children grow up under safe conditions. According to 

current research, it is important that people feel confident about the authorities they meet. According 

to Bo Rothstein's theories which are the ones we are focusing on; interpersonal trust is the foundation 

of a well-functioning society. Against this background, we are interested in examining parents' trust in 

social services. 

The empirical material of the study has been obtained through a quantitative method in the form of 

a web-based survey. We received a total of 160 useful answers that were processed in the SPSS 

statistics program. The results have then been analyzed based on the research on trust that we have 

chosen for this study. 

The result from this study shows that a majority of the respondents have low confidence in the 

social services children and youth units. People who are the most vulnerable in society, and who have 

low levels of interpersonal trust, have the lowest confidence in the social services children and youth 

units. The perceived quality of the social services work with children and young people was also 

investigated and showed that many of the parents experienced it as lacking. Based on the free text 

response, unexpected information also emerged as several parents expressed dissatisfaction with the 

lack of knowledge about neuropsychiatric disabilities which include ADHD, Asperger's syndrome and 

autism. 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka föräldrars tillit till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. 

Barn- och ungdomsenheterna har som uppgift att se till att barn växer upp under trygga förhållanden. 

Enligt den rådande forskningen är det viktigt att människor känner tillit till de myndigheter de 

kommer i kontakt med. Enligt Bo Rothsteins teorier, vilka är de som vi fokuserar på, är den 

mellanmänskliga tilliten grunden för ett välfungerande samhälle. Mot denna bakgrund är vi 

intresserade av att undersöka föräldrars tillit till socialtjänsten.  

Studiens empiriska material har införskaffats genom en kvantitativ metod i form av webbaserad 

enkätundersökning. Vi fick totalt 160 användbara svar som har bearbetats i statistikprogrammet SPSS. 

Resultaten har sedan analyserats utifrån tillitsforskningen som vi valt att använda oss av. 

     Resultaten från denna studie visar att en majoritet av respondenterna har låg tillit till socialtjänstens 

barn- och ungdomsenheter. De personer som är mest utsatta i samhället och som har låg 

mellanmänsklig tillit, har lägst förtroende för socialtjänstens barn och ungdomsenheter. Den upplevda 



 

kvalitén på socialtjänstens arbete med barn och unga undersöktes också och visade att en majoritet av 

föräldrarna upplevde den som bristande. Utifrån fritextsvaren framkom även oväntad information, då 

ett flertal föräldrar uttryckte ett missnöje över att socialtjänstens barn- och ungdomsenheter saknar 

kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bland annat omfattar diagnoserna: ADHD, 

Aspergers syndrom och autism.  
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1. Inledning  

Denna studie ämnar till att undersöka föräldrars grad av tillit till socialtjänstens arbete med barn och 

unga samt mäta den upplevda kvalitén hos föräldrar som varit i kontakt med socialtjänsten. 

Socialtjänstens barn och ungdomsenheter har som uppgift att ansvara för att barn och unga ska växa 

upp under trygga förhållanden 

(http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten). Om ett barn riskerar att 

fara illa är socialtjänstens uppgift att bistå barn och föräldrar med råd, stöd, behandling och vård. 

Socialtjänsten ska så långt som möjligt arbeta med frivilliga insatser. I de fall det inte går att skydda 

ett barn genom frivilliga insatser kan det bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande 

(http://www.notisum.se). 

Tillit anses viktigt ur flera aspekter, bland annat för att den fungerar som ett slags smörjmedel 

vilken håller ihop familjer, företag och organisationer (Trägårdh et al, 2009). I ett samhälle med låg 

mellanmänsklig tillit kan det enligt tillitsforskningen resultera i att infrastruktur, rättssäkerhet och 

sociala försäkringar blir lidande och vice versa - när den är hög blir beslutsprocessen smidigare, 

snabbare och effektivare. Hög tillit är enligt flera forskare också en förutsättning för ett fungerande 

välfärdssamhälle (ibid).  

Den forskning och de studier vi valt att använda oss av är bland annat den tillitsforskning som 

utförts av Bo Rothstein. Rothstein har i flera studier undersökt den mellanmänskliga tilliten hos 

människor och hur den påverkar tilliten till institutioner. Han har även tillsammans med andra 

forskare undersökt hur kvalitén på de offentliga institutionerna påverkar invånares förtroende för dem. 

Enligt Rothstein (2015) finns det en grupp i samhället som har lägre nivåer av mellanmänsklig tillit 

till välfärdsinstitutionerna jämfört med övriga grupper i samhället. Denna grupp består av utsatta 

människor som är mer beroende av välfärdsinstitutioner än övriga grupper i samhället och benämns 

av Rothstein som den känsliga gruppen (Kumlin & Rothstein, 2005, Holmberg & Rothstein, 2015).  

SOM- institutet som är en förkortning av Samhälle, Opinion och Medier och är en opartisk 

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet vars undersökningar vi tagit del av (SOM-

institutet, 2015). Organisationen utför årliga nationella undersökningar som belyser det svenska 

folkets opinioner, attityder och beteenden över tid. Resultaten visar att Sveriges befolkning har höga 

nivåer av mellanmänsklig tillit (ibid). 

Utifrån den forskning som vi tagit del av är vi intresserade av att undersöka föräldrars tillit till 

socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Socialtjänsten är en offentlig myndighet och en del av det 

välfärdssamhälle vi lever i. Den är därmed en institution vars arbete kan tänkas påverka människors 

tillit och det är därför är viktigt att människor som är beroende av den känner tillit till den.  
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1.1  Problemformulering  

Det finns enligt vår vetskap få större undersökningar gjorda för att undersöka tillit till socialtjänsten 

som enskild institution. Den vi har funnit har gjorts på uppdrag av SKTF (Svenska 

Kommunalarbetareförbundet, numera Vision och utfördes genom Novis Opinion år 2008). Den är en 

så kallad opinionsundersökning, där 1000 personer tillfrågades om deras förtroende för socialtjänsten. 

Undersökningen visade att cirka 1/6 av de som deltog i den kände starkt eller ganska starkt förtroende 

för socialtjänsten. Någon undersökning särskilt inriktad på föräldrars tillit till socialtjänstens barn- och 

ungdomsenheter har vi inte hittat och därför anser vi att det är viktigt att undersöka graden av tillit till 

dem av flera orsaker. En anledning är att tillit till myndigheter påverkar den mellanmänskliga tilliten, 

vilken i sin tur är förutsättningen för ett välfungerande välfärdssamhälle (Rothstein, 2015).  

En annan anledning är att klyftorna i Sverige har ökat de senaste åren enligt Almqvist (2016) och 

de människor som redan är mest utsatta blir drabbade ytterligare om de institutioner som är avsedda 

att ge dem det stöd de är berättigade till inte visar sig göra det på ett demokratiskt och inkluderande 

sätt, vilket i längden kan påverka att den mellanmänskliga tilliten sjunker i denna grupp ytterligare. 

Ett annat problem som kan tänkas uppstå är att föräldrar med en problematisk familjesituation 

undviker att söka hjälp frivilligt vid socialtjänstens barn och ungdomsenheter, om man som förälder 

inte känner tillit till dessa. Detta skulle kunna innebära att en problematisk familjesituation förvärras, 

vilket i sin tur kan få negativa effekter och resultera i ett stort lidande för familjen på både kort och 

lång sikt.  

Eftersom kvalitéten på institutioner antas påverka den mellanmänskliga tilliten (Rothstein, 2015) 

samt om den är dålig kommer att drabba individen på ett känslomässigt och personligt plan så vill vi 

även undersöka den upplevda kvaliteten bland föräldrar som varit i kontakt med socialtjänstens barn- 

och ungdomsenheter då vi inte funnit någon större undersökning av detta i tidigare studier.  

Vi har som sagt inte hittat någon forskning på ett större antal (fler än 50 stycken) föräldrar 

avseendes tillit eller uppskattad kvalitét gällande socialtjänstens barn- och ungdomsenheter och därför 

borde denna studie – som kan liknas vid en explorativ sådan – vara ett viktigt inslag i 

tillitsforskningen och för socialt arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka föräldrars tillit till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. 

Utifrån tidigare tillitsforskning (Holmberg & Rothstein, 2015) vet man att det ofta finns samband 

mellan den mellanmänskliga tilliten och människors så kallade bakgrundsfaktorer. Bakgrundsfaktorer 

är till exempel utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning. Studien avser även att undersöka samband 

mellan tillit till socialtjänstens barn och ungdomsenheter och den skattade/upplevda kvaliteten av 

denna. Studien avser även att undersöka samband mellan föräldrars bakgrundsfaktorer vilka kan 

tänkas påverka tilliten till socialtjänstens arbete med barn och ungdom.  
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1.3 Frågeställningar 

 I vilken grad har föräldrar tillit till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter? 

 Finns det samband och i sådana fall vilka, mellan tillit till socialtjänstens barn- och 

ungdomsenheter och föräldrars utbildningsnivå, bostadsområde, inkomst, upplevda hälsa, 

huvudsakliga sysselsättning samt graden av mellanmänsklig tillit? 

 Hur upplever föräldrar kvalitén på socialtjänstens arbete med barn och unga? 

1.4 Centrala begrepp 

Mellanmänsklig tillit: Begreppet förekommer i tillitsforskningen och kallas även för social tillit eller 

generell tillit. Tillitsforskaren Eric Uslaner förklarar detta i enkel form; en persons förmåga att känna 

tillit till andra, för denne främmande, ”okända” människor (Trägårdh et al, 2009). Tillitsforskaren 

Bo Rothstein förklarar olika grader av mellanmänsklig tillit som: låg mellanmänsklig tillit, mellanhög 

mellanmänsklig tillit och hög mellanmänsklig tillit som även kan förkortas till låglitare, mellanlitare 

och höglitare (Holmberg & Rothstein, 2015).  I denna studie kommer vi att skriva ut hela begreppet 

ibland men även använda oss av förkortningarna när vi beskriver graden av mellanmänsklig tillit. 

Känsliga gruppen/grupper: Ett teoretiskt begrepp som används av tillitsforskaren Bo Rothstein. 

Känsliga grupper i samhället utgörs av människor som har mest behov av välfärdsinstitutioner, det 

kan innebära att de har dålig hälsa, låg inkomst och är personer i samhället som är mest beroende av 

välfärdsinstitutioner (Rothstein, 2015).  

1.5 Beskrivning av socialtjänsten 

Här nedan följer en beskrivning av socialtjänsten och dess organisation och uppdrag samt 

skyldigheter, men även andra aspekter av dess arbete och uppgifter kommer beröras.  

Socialtjänsten har, bland annat, som uppgift att ge människor och familjer stöd, omsorg, råd och 

service samt ansvara för att barn växer upp under trygga förhållanden. Detta ansvar regleras i 

Socialtjänstlagen (2001:453, SoL) (http://www.notisum.se). Det är en ramlag som ger kommunerna 

relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna, men kommunen har 

skyldighet följa de lagar som gäller för att tillgodose människors rättigheter. I varje kommun finns en 

socialnämnd som är politiskt tillsatt (http://www.notisum.se). Socialtjänsten genomför själva arbetet 

men lyder under socialnämnden. De övergripande värderingarna regleras i portalparagrafen, 1 kap. 1 

§. Enligt 3 kap. § 3 ska insatser som ges via socialtjänsten hålla god kvalitet (ibid.).  

Individ och familjeomsorgen är det offentliga namnet för den delen av socialtjänsten som ansvarar 

för att barn och unga ska få det stöd och hjälp de behöver (Börjeson & Börjeson, 2015). Kommunerna 

har organiserat individ och familjeomsorgen lite olika, beroende på antal invånare och behov. I de 

större kommunerna har en speciell enhet, till vilken barn och föräldrar samt andra som vill/måste 

http://www.notisum.se/
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anmäla oro för ett barn kan vända sig till, ofta inrättats. Denna kallas ofta för barn- och 

ungdomsenheten vilket är det begrepp vi i fortsättningen ofta kommer att använda oss av. 

Enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001: 453 SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (http://www.notisum.se). Den ska även enligt lag 

arbeta förebyggande. Socialtjänsten ansvarar även, enligt 3 kap 1 §, för omsorg och service, 

upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som 

behöver det (ibid). 

Socialtjänstens barn- och ungdomsenheter har ansvar för att: “I nära samarbete med hemmen sörja 

för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver 

och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet” (SoL, 

SFS 2001:453, 5 kap. 1 § ). I de fall socialtjänsten misstänker att ett barn far illa har de enligt Lag 

(1990:52) 6 §, med särskilda bestämmelser om vård av unga skyldigheter att göra ett omedelbart 

omhändertagande. I sådant fall får Socialnämnden besluta att den som är under 20 år omedelbart skall 

omhändertas (http://www.notisum.se). 

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet enligt socialtjänstlagen 3 kap. 3 § (2009:596 

SoL; http://www.notisum.se). Där står också att personalen ska ha lämplig erfarenhet och utbildning. 

En vidare beskrivning av vad som präglar institutioner som håller god kvalitét har gjorts av Rothstein 

och Charron (2015) där de nämner faktorer som opartiskhet, rättvisa, frånvaro av korruption och 

transparens. Ett antal principer som den offentliga värdedelegationen har sammanställt i syfte att 

offentliga institutioner ska hålla hög standard fastställer att dessa, förutom att följa lagar och regler, 

ska vara sakliga, opartiska, demokratiska, öppna för olika åsikter, respektfulla och serviceinriktade 

(Holmberg, 2017). 

Enligt Socialstyrelsens rapport ”En effektiv socialtjänst – att fördela resurser och använda dem 

effektivt” ska socialtjänsten även bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 

integritet, vara effektivt utförda, utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglade av 

kontinuitet, vara kunskapsbaserade, tillgängliga samt vara trygga, säkra och präglas av rättssäkerhet i 

relation till myndighetsutövningen (http://www.socialstyrelsen.se).  

Till socialtjänstens barn och ungdomsenheter kan föräldrar och andra vuxna vända sig som känner 

oro för ett barn (ibid). Vid en anmälan/ansökan om att socialtjänsten ska utreda ett barns eventuella 

behov av stöd/hjälp/insats får en enskild handläggare uppgiften att utreda detta. Eftersom 

socialtjänsten både har möjlighet att ge stödjande insatser och skyldighet att ingripa vid misstanke om 

att ett barn/ungdom far illa innebär detta att socialtjänsten kan sägas sitta på dubbla stolar då den ska 

vara både stödjande och kontrollerande, något som gör att man som klient kan känna sig både rädd 

och underlägsen. Det vill säga att i mötet mellan förälder och handläggare så är den sociala ordningen 

given på förhand vilket innebär att socialarbetaren, handläggaren, innehar ett maktövertag och 

relationen från början präglas av detta och det innebär ett stort företräde att tolka klientens situation 
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(Börjeson & Börjeson, 2015). Klienten måste även ofta acceptera socialarbetarens bild och 

bedömning av denne för att få vara delaktig i beslutet (ibid).  
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2. Tidigare forskning 

Forskning inom tillit är utbrett och teorierna är flera. I boken Den svenska svala tilliten (2013) 

hänvisar Lars Trägårdh med flera till många kända tillitsforskare och teoretiker, bland andra 

Rothstein, Putnam, Sztompka, vars forskning är inriktade på tillit. Boken beskriver även hur man 

mäter tillit. 

Några undersökningar som mäter tillit och attityder är bland annat SOM-institutets nationella 

SOM-undersökningar vilka utförs vid Göteborgs universitet. SOM-institutet har samverkat med flera 

forskare, bland andra Bo Rothstein och Sören Holmberg. Enkäter skickas ut via post och är 

systematiskt riktade utifrån ett sannolikhetsurval, det vill säga slumpmässigt, av den svenska 

befolkningen varje höst. 

SOM-institutet har undersökt den mellanmänskliga tilliten i Sverige från 1996-2014. 

Standardfrågan som använts brett inom tillitsforskningen är ”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?” (Holmberg & Rothstein, 2015). Resultaten har visat att Sverige har en hög 

mellanmänsklig tillit som är stabil över tid, men att utsatta grupper eller ”känsliga grupper” som 

Holmberg och Rothstein kallar det har en lägre grad av mellanmänsklig tillit som även sjunker över 

tid.   

SOM-insitutet utför även undersökningar som mäter det svenska folkets bedömning av 

myndigheter, dessa startade år 1986. År 2015 delades enkäter ut till 17 000 svenska medborgare (Den 

nationella SOM-undersökningen, 2015). Respondenterna fick frågor om hur de upplever kvalitén på 

offentliga myndigheter och kommunala verksamheter, bland annat; polisen, sjukvården, 

socialstyrelsen, skatteverket, inspektionen för vård och omsorg (IVO), arbetsförmedlingen och 

äldreomsorgen med flera. 

  Resultaten visar ett missnöje hos en minoritet vilken består av politiska grupper i samhället som 

mestadels sympatiserar med sverigedemokraterna. Dessa utgör ungefär 23–30 % av den svenska 

befolkningen och detta är enligt rapportens slutord oroväckande. Missnöje kunde även ses hos 

personer mellan 50–64 år, boende på landsbygden, personer med mellan-låg utbildning, företagare 

och arbetare, personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer verksamma i privat sektor 

(SOM-rapport nr 2015:19). Myndigheter och verksamheter som tappat förtroende bland det svenska 

folket enligt mätningarna är bland annat sjukvården, arbetsförmedlingen och äldreomsorgen.  

Enligt rapporten finns det samband mellan positiva betyg till verksamheter/myndigheter och 

människor som varit i kontakt med dessa (brukare). Dessvärre finner man i denna rapport en motsatt 

hållning hos människor med sviktande hälsa som gett dåliga betyg på sjukvården. ”Människor som 

mest behöver och utnyttjar sjukvården är mindre positiva till vad som görs än svensken i 

allmänhet”(SOM-rapport nr 2015:19). De grupper som är mest positiva till offentlig service är yngre 
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medelålders personer, högutbildade, tjänstemän, medlemmar i facket (SACO) och personer 

verksamma i offentlig sektor (ibid). 

Bo Rothstein är professor i ”Government and public policy” vid Oxford University och som 

nämnts ovan har han medverkat under en längre tid inom tillitsforskningen. Rothstein har genomfört 

studier både inom Sverige och utomlands, men även bedrivit internationell forskning inom ämnet. 

En studie som Rothstein tillsammans med Nicholas Charron utfört är ”Social tillit i Europas 

regioner” vilken är en del av ett större forskningsprojekt vid The Quality of Goverment Institute vid 

Göteborgs universitet (2014). Studien bygger på undersökningar som gjordes mellan år 2010 och 

2013 och omfattar 206 regioner i 25 europeiska länder. Studien baseras på data från 

enkätundersökningar. Syftet är att jämföra graden av den sociala tilliten mellan länder inom Europa 

och vilka faktorer som tycks kunna påverka den. Det är av vikt enligt forskarna att man genom 

tillitsforskning kan dra lärdom om hur EU-länderna ska kunna bekämpa fattigdom och socialt 

utanförskap (Charron & Rothstein, 2014). De faktorer som skulle kunna påverka tilliten enligt 

författarna är: ekonomisk ojämlikhet, etnisk mångfald, medborgerligt deltagande och de offentliga 

institutionernas kvalité. 

Många forskare, bland annat Robert Putnam och Eric Uslaner, har kommit fram till att den sociala 

tilliten (mellanmänskliga tilliten) påverkar hur samhället fungerar i stort. Bland annat har man sett att 

hög social tillit ger välfungerande demokratier, högre ekonomisk tillväxt och mindre brottslighet 

(Charron & Rothstein, 2014). Åsikterna skiljer sig däremot om vilka av de fyra ovannämnda faktorer 

som tycks påverka hög tillit bland individer.  

Charron och Rothsteins resultat tyder på att orsakssambandet mellan institutionernas kvalité och 

social tillit är stark, men där även ekonomisk ojämlikhet är en indikator som påverkar den sociala 

tilliten. Dessutom är ekonomisk ojämlikhet en konsekvens av dålig kvalité inom de offentliga 

institutionerna (Charron & Rothstein, 2014). För att uppnå en ökad social tillit i samhället behöver 

kvalitén höjas inom institutionerna. Låg social tillit bidrar även till att människor inte är villiga att 

stödja reformer som ämnar till att minska den ekonomiska ojämlikheten, det är därför viktigt enligt 

forskarna att börja med att höja kvalitén i den offentliga sektorn för att kunna minska den ekonomiska 

ojämlikheten (Ibid). 

Hypotesen om att kvalitén inom offentliga institutioner påverkar den sociala tilliten bekräftas i 

studien. Institutioner som respondenter uppfattar som icke korrumperade, opartiska och kompetenta 

har högre social tillit. För att fastslå ett säkert resultat har man i projektet prövat hypotesen mot andra 

teoretiska antagande som till exempel; etnisk mångfald, ekonomisk ojämlikhet och medborgerligt 

deltagande. Utifrån detta säger de sig med säkerhet kunna säga att kvalitén på de offentliga 

institutionerna är avgörande för den sociala tilliten. Teorin om orsakssambandet är att; då det kan vara 

svårt att veta om man kan lita på de flesta människor, behöver man få någon slags tumregel om hur 

tillitsfull man själv kan vara. Detta gör man då genom att titta på tjänstemäns agerande, om då 
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institutioner agerar korrumperande, orättvist och är partiska bildar man sig en uppfattning om hur 

tillitsfull allmänheten är (Charron & Rothstein, 2015).  

Resultatet från studien visar att de skandinaviska länderna uppvisar en mycket hög grad av social 

tillit, däremot visar det sig att Polen och Frankrike har mycket låga nivåer av social tillit. På nationell 

nivå uppvisar invånare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Österrike, Irland och Nederländerna en 

hög nivå av social tillit. 80 % av invånare i Sverige och Danmark anser att det går att lita på andra 

människor, där siffror från länder som Frankrike, Ungern och Grekland ligger på 20 %. Det finns även 

stora skillnader regionalt, i Tysklands region Schleswig-Holstein finner man en av de högsta nivåerna 

bland studiens urval, samtidigt som respondenterna i en annan del av Tyskland som gränsar till 

Frankrike (Saarland) uppger en låg grad av social tillit, nämligen mindre än 34 % uppger att det går 

att lita på andra människor. Med detta kan man se att den sociala tilliten varierar mellan länder, men 

även inom länder. 

Policyrekommendationerna från forskningens resultat är att öka kvalitén på de offentliga 

institutionerna för att på så vis minska välfärdsgapet mellan länder och regioner inom Europa. 

Sammanfattningsvis visar SOM-undersökningarna att den mellanmänskliga tilliten i Sverige ligger 

på höga stabila nivåer men där utsatta grupper har lägre nivåer och att tilliten verkar sjunka över tid. 

Förtroendet för myndigheter inom den offentliga sektorn visar liknande resultat, där grupper som 

tillhör politiska minoriteter samt utsatta grupper i samhället verkar ha ett mindre förtroende än yngre 

medelålders personer med hög utbildning, tjänstemän, personer som är verksamma inom den 

offentliga sektorn och medlemmar i facket. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska begrepp och utgångspunkter som vi senare kommer att 

använda som verktyg när vi analyserar resultaten. Vi börjar med en allmän redogörelse av tillit som 

begrepp och fenomen för att sedan redogöra för tre teoretiska ”teman” som återkommer i analysen 

och som belyser den mellanmänskliga tilliten, den känsliga gruppen och betydelsen av kvalitén på 

institutioner.  

3.1 Tillit som fenomen 

Tillit är ett begrepp som förekommer flitigt i modern forskning och teoribildning (Trägårdh et al, 

2013). Synonymer till tillit är förtroende och tilltro och ibland kan även ordet godtrogenhet likställas 

med begreppet tillit. Begreppet tillit kan förstås av de flesta, men det kan det vara svårt att definiera 

ordet utan att det blir för omfattande, för snävt eller värderande. Detta kan enligt Trägårdh innebära 

att tillit blir ett alltigenom positivt begrepp och därigenom faller bort från regeln att en definition ska 

vara så värdeneutral som möjligt. Begreppet tillit är som sagt inte entydigt men en definition som vi 

anser ligger nära den tillit vi vill undersöka lyder “Tillit är en förväntansfull inställning till andra 

människors framtida handlingar”. Detta citat kommer från en forskare vid namn Piotr Sztompka och 

är en översättning gjord av Blennberger i boken “Tillit i det moderna Sverige - den dumme svensken 

och andra mysterier” som Lars Trägårdh är redaktör för (ibid, s. 21). 

Social tillit handlar om förtroende gentemot sina medmänniskor (Trägårdh et al, 2009). Det som 

kännetecknar tilliten människor känner gentemot andra människor, som står långt ifrån till exempel 

kultur, värderingar och geografisk placering, kan sägas vara en slags avståndstillit, enligt Blennberger. 

Avståndstilliten har att göra med den tillit vi har gentemot de “okände andra”, det vill säga människor 

i allmänhet. Den tilliten kan också kallas för allmän social tillit (ibid). Olika forskare definierar detta 

fenomen olika, det benämns även som mellanmänsklig tillit (Charron & Rothstein, 2015). 

Mellanmänsklig tillit är det begrepp som kommer att användas i fortsättningen och vilken vi 

presenterar nedan.  

3.2 Teorier 

3.2.1 Mellanmänsklig tillit 

Förklaringen av mellanmänsklig tillit kan sägas enkelt uttryck handla om i vilken grad människor 

generellt litar på varandra i ett samhälle (Trägårdh et al, 2013). Det handlar främst om hur pass 

mycket, eller litet, man litar på andra människor som är mer eller mindre okända för en person. 

Begreppet har, som nämnts ovan, olika namn, beroende på vem författaren är och benämns även som 

generell tillit eller social tillit med mera (Holmberg & Rothstein 2016). Vi har valt begreppet 

mellanmänsklig tillit utifrån Bo Rothsteins teorier som tillsammans med Sören Holmberg skrivit 
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rapporterna ”Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla” (2015) och ”Mellanmänsklig 

tillit bygger goda samhällen” (2016).  

Betydelsen av mellanmänsklig tillit enligt Holmberg och Rothstein (2015) innebär att 

mellanmänsklig tillit hos människor påverkar hur ett samhälle fungerar. Hög mellanmänsklig tillit hos 

människor kan ses som ett slags socialt kapital där hög mellanmänsklig tillit gör att samhället i stort 

fungerar bättre. På individuell nivå har människor med hög mellanmänsklig tillit en mer positiv syn 

på institutioner där människor med låg mellanmänsklig tillit misstror de flesta av samhällets 

institutioner (ibid).  

Det sociala kapitalet innebär att när tilliten är hög hos medborgarna fungerar det som ett 

smörjmedel för ett fungerande välfärdssamhälle. Beslut blir smidigare, går snabbare och är mer 

effektiva. Hög mellanmänsklig tillit sänker därmed transaktionskostnaderna i ett samhälle (Holmberg 

& Rothstein, 2015). I ett samhälle med låg mellanmänsklig tillit kommer infrastruktur, rättssäkerhet 

och sociala försäkringar att riskera bli lidande ”Låg tillit blir som ett grus i maskineriet” (Holmberg & 

Rothstein, 2015. s. 2).  Rothstein talar om nyttigheter såsom: infrastruktur, socialförsäkringar och ett 

fungerande rättssamhälle som är beroende av att människor betalar skatt där han drar en slutsats i att 

om människor inte litar på att andra medborgare betalar sina skatter eller missbrukar de kollektiva 

nyttigheterna är de heller inte villiga att bidra till samhället (ibid).  

Sverige är enligt den tillgängliga forskningen som finns idag ett land som har en av den högsta 

tilliten som finns i världen (Holmberg & Rothstein 2015). SOM-institutet har mätt tilliten i Sverige 

mellan åren 1996 och 2014 och även dessa undersökningar har visat att befolkningen i Sverige har en 

hög mellanmänsklig tillit (Den nationella SOM-undersökningen 1996-2014). Andra undersökningar 

som gjorts internationellt är ”World Value Study” som visar att den sociala tilliten har ökat i länder 

som Sverige och Danmark medan tilliten i länder som Frankrike, Storbritannien och USA har sjunkit 

markant (Holmberg & Rothstein, 2015). 

Den standardfråga som används vid SOM-institutets undersökningar och som kan mäta den 

mellanmänskliga tilliten 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” Svaren avges på 

skala från 0 (det går inte att lita på de flesta människor i allmänhet) till 10 (det går att lita på de flesta 

människor i allmänhet) (Holmberg & Rothstein, 2015).  

Rothstein och Holmbergs rapport från 2015 bygger bland annat på SOM-institutets rapportering 

som nämns ovan. Rapporten fokuserar på hur den mellanmänskliga tilliten skiljer sig hos olika 

samhällsgrupper. I rapporten används en klassificering som Rothstein lanserade 1997 där han delade 

in svarspersonerna i tre grupper: låglitare, mellanlitare och höglitare. Låglitare svarar (0–3) på skalan, 

mellanlitare (4–6) och höglitare (7–10). Den senaste undersökningen från SOM-institutet 2014 visar 

att den mellanmänskliga tilliten är stor, då antalet höglitare uppmätts till 61 % (har ökat över tid), 

mellanlitare 27 % och låglitare 10 % (ibid).   
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3.2.2 Skillnader mellan samhällsgrupper och graden av tillit 

Vi har beskrivit ett Sverige som ett land med hög grad av tillitsnivå avseendes den mellanmänskliga 

tilliten, utifrån Rothsteins teorier. I en av hans rapporter ”Mellanmänsklig tillit, men inte bland alla” 

(2015) finner han dock grupper i samhället som sticker ut och har lägre grad av tillit till andra 

människor. Flera av grupperna har en socialt utsatt position och är enligt Rothstein mer beroende av 

välfärdssamhället. En grupp som är särskilt utsatt benämns som den känsliga gruppen och utgörs 

bland annat av människor som är arbetslösa, har dålig hälsa, personer med sjuk/aktivitetsersättning 

och utlandsfödda.  

Vi har i tidigare avsnitt förklarat betydelsen av en hög mellanmänsklig tillit i ett samhälle utifrån 

Rothsteins teorier och vad som sker om tilliten är låg (Holmberg & Rothstein, 2015). Skillnader av 

graden tillit mellan samhällsgrupper kan i framtiden skapa problem enligt Rothstein. Detta delvis på 

grund av att de verksamheter som ska ”ta hand” om utsatta grupper blir mer kostsamma och 

ineffektiva vilket skapar en ond spiral i övriga samhället, dels kan även grupperna växa och därmed 

påverka den mellanmänskliga tilliten i samhället i stort.  Det är därför av vikt att de flesta människor; 

kvinnor och barn, unga och äldre, arbetslösa och arbetande, sjuka och friska och så vidare har en hög 

och jämn mellanmänsklig tillit i samhället (ibid). 

Studien som Holmberg och Rothstein (2015) utfört bygger på över tjugo års forskning i vilken de 

har fokuserat på andelen höglitare i olika samhällsgrupper. Huvudresultatet visar att det inte finns 

någon betydande skillnad vad gäller graden av tillit vare sig om man är man eller kvinna, eller bor i 

storstaden eller på landsbygden. Vad gäller ålder visar det sig en liten skillnad, där yngre personer har 

större misstro än personer över trettio år. Däremot visar det sig vara skillnader beroende på om man är 

tjänsteman, där man ser en högre andel höglitare jämförelsevis med arbetare eller företagare där man 

ser lägre tillitsnivåer. Resultatet visar även att graden av utbildningsnivåer påverkar den 

mellanmänskliga tilliten, där högutbildade har en andel höglitare med 70 % och lågutbildade har en 

andel höglitare med 45-50 %. Den grupp som visar en mer betydande skillnad är den utsatta eller 

”känsliga gruppen” där andelen höglitare, som exempelvis arbetslösa, visar sig vara under 40 %. 

Personer med dålig hälsa och personer med sjuk/eller-aktivitetsersättning visar samma resultat (ibid).  

Slutresultatet visar även skillnader gällande graden av den mellanmänskliga tilliten som ökar över tid 

mellan de olika samhällsgrupperna, där den känsliga gruppen ökat mest (Holmberg & Rothstein, 

2015). Detta är enligt studien på grund av att denna grupp har tappat den mellanmänskliga tilliten.  

Sammanfattningsvis är Sverige ett land med hög mellanmänsklig tillit där utsatta och känsliga 

grupper som är beroende av välfärdssamhället avviker från övriga samhällsgrupper, där tilliten 

sjunker hos människor med exempelvis; arbetslöshet och sämre hälsa (ibid). I vår studie har vi utifrån 

denna teori tittat på samband mellan bakgrundsvariablerna som enligt Rothstein utmärker sig som den 

känsliga gruppen vi har även utifrån egen tolkning av teorin valt att ta med bakgrundsvariablerna 

ensamstående samt låg inkomst till denna grupp i resultaten.  
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3.2.3 Tillit och de offentliga institutionernas kvalité 

Sverige är känt för att ha en omfattande politiskt finansierad välfärd (Kumlin & Rothstein, 2005). 

Empiriskt stöd finns för att välfungerande offentliga institutioner gör att människor i ett sådant 

samhälle är mer positiva till att följa lagar och vara samarbetsvilliga. Enligt forskning tros detta ha att 

göra med objektiva indikatorer samt medborgarnas uppfattningar om i vilken utsträckning offentliga 

institutionerna fungerar på ett bra sätt. Det innebär att människors agerande och attityder påverkas av 

hur pålitliga samt effektiva organisationer upplevs (ibid). I den studie som Kumlin och Rothstein 

(2005) genomfört har det visat sig att organisationers utformning kan avgöra om den fungerar som 

uppbyggande eller nedbrytande i relation till människors sociala kapital. Det betyder i så fall att vissa 

organisationer kan ses som investeringar, andra som motsatsen, beträffande att skapa socialt kapital 

(Kumlin & Rothstein 2005). Eftersom medborgare av naturliga skäl, i mer eller mindre utsträckning, 

ofta kommer i kontakt med offentliga välfärdsinstitutioner är det troligt att hur de uppfattar dessa 

kommer att påverka deras utveckling/”nedveckling” av socialt kapital. Vad som tycks viktigt för 

människor och deras upplevelse är hur väl organisationerna fungerar, det som av Kumlin och 

Rothstein benämns som procedural justice, här översätter vi det till svenska som procedurell rättvisa. 

Procedurell rättvisa är ett begrepp lånat från den psykosociala forskningen. Enligt psykosocial 

forskning kring procedurell rättvisa är det inte bara det slutliga resultatet, till exempel ”fick jag 

insatsen beviljad”, ”blev jag dömd till ett fängelsestraff” som människor anser betydelsefullt, utan 

också hur de blir bemötta och om de kände sig rättvist behandlade (ibid). 

I människors kontakter med offentliga välfärdsinstitutioner förekommer många aspekter avseende 

procedurell rättvisa (Kumlin & Rothstein, 2005). Det kan handla om huruvida en person känner sig 

respekterad och upplever en värdig behandling, om det finns tecken på att det förekommer korruption, 

diskriminering eller fusk samt om personen i fråga har möjlighet att uttrycka sina åsikter i mötet med 

tjänstemannen. Av den anledningen har Kumlin och Rothstein undersökt på vilket sätt människors 

mellanmänskliga tillit påverkas av hur målet att uppfylla procedurell rättvisa inom de offentliga 

välfärdsinstitutionerna uppfylls (ibid).  

Kumlin och Rothsteins (2005) studie undersöker betydelsen av behovsprövande och så kallade 

universella förmåner/bidrag/insatser. Behovsprövade bidrag innebär att personen behöver ansöka om 

och uppfylla ett antal krav för att få det/dem. Dessa krav kan handla om flera saker, till exempel 

förmågan att kunna ta hand om sig själv, det vill säga social karaktär. Vad som dock kännetecknar de 

skandinaviska välfärdsländerna är att de består av många universella välfärdstjänster, så som 

pensioner, barnomsorg, barnbidrag, sjukvård med mer, vilka inte endast är riktade till ”de fattiga” 

utan hela befolkningen får ta del av dem. Med behovsprövade bidrag anser Kumlin och Rothstein att 

problemet ligger i att det ställer enorma krav på den tjänsteman/byråkrat som ska tolka ett inte alltid 

så specifikt regelverk. Detta blir ett problem både för de som ansöker och de som ska bevilja ansökan, 

i relation till den procedurella rättvisan, eftersom reglerna eller lagarna inte är tillräckligt entydiga för 
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att ge byråkraten möjlighet att veta vad som är rätt beslut för varje individ (ibid). Som nämnts tidigare 

i beskrivningen av socialtjänsten är det en så kallad ramlag som ligger till grund för deras arbete.  

Forskning har visat att så kallade ”gräsrotsbyråkrater” måste utveckla sitt eget sätt att arbeta och 

tolka lagarna på, för att kunna hantera svårigheten med att det saknas entydiga lagar och förordningar 

(Kumlin & Rothstein, 2005). Det tolkningsbaserade arbete gräsrotsbyråkraterna utför blir ofta otydligt 

och informellt och med det löper de större risk för att uppfattas som att deras beslut grundas på 

stereotypa bedömningar, fördömande och ignorans. Enskilda byråkrater kan alltså sägas ha ett stort 

utrymme i och med ramlagen för godtycklig handlingsfrihet, Å andra sidan kan medborgare välja att 

undanhålla information eller förvränga den utifrån att de vill ha en insats/bidrag. Detta kan leda till en 

ond cirkel på så sätt att byråkraterna, som ju har stort utrymmer för handlingsfrihet, anser att 

klienterna är opålitliga och försöker att kontrollera dem mer. Det i sin tur leder till ännu mer misstro 

från klienten och så vidare (ibid). 

På grund av att beslutsprocesserna är både kontroversiella och komplexa, så är behovsprövade 

insatser/bidrag svårare att förena med procedurell rättvisa (Kumlin & Rothstein, 2005). Därav är 

också risken större för behovsprövade instanser än universella, att medborgarna misstänker att de 

blivit utsatta för fusk, diskriminering, eller godtycklig bedömning.  

Kopplingen mellan procedurell rättvisa och mellanmänsklig tillit kan tänkas handla om tre saker 

enligt Kumlin och Rothstein (2005). Ett: om medborgare som ansöker om stöd, för att få sina bidrag, 

måste fuska för att få dem, så varför skulle människor då lita på andra människor? Två: Om de som 

söker stöd drar slutsatsen att gräsrotsbyråkraterna själva inte går att lita på, varför skulle de då lita på 

andra människor? Tre: om man själv som bidragssökande måste undanhålla och förvränga 

information för att få bidrag varför skulle man då lita på andra människor? Detta kan 

sammanfattningsvis sägas innebära att kontakt med behovsprövande institutioner lättare kan ge 

upphov till ett ifrågasättande av procedurell rättvisa, än kontakt med universella sådana eftersom 

dessa antas vara mer trovärdiga och korrekta. Till följd av detta kan den mellanmänskliga tilliten 

påverkas både negativt och positivt, beroende av vilka institutioner man kommer mest i kontakt med 

(ibid).  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Metoden som denna studie bygger på är kvantitativ med inslag av kvalitativa element. Empirin har 

samlats in via en webbaserad enkät med i huvudsak fasta svarsalternativ samt en möjlighet för 

respondenterna att ge egna kommentarer (se bilaga). Detta benämns enligt Bryman (2009) som en 

surveyundersökning, och är inom samhällsforskning ett av de vanligaste sätten att samla in data. 

Syftet med en surveyundersökning att samla in kvantifierbar (mätbar) data som rör två eller fler 

variabler (men ofta många fler) vilka senare analyseras utifrån att man vill undersöka om det finns 

olika sambandsmönster. Studien har en tvärsnittsdesign, då dess syfte är att under samma tidpunkt 

samla in ett stort antal svar som ska komma att utgöra kvantifierbara data (ibid). 

I denna studie undersöks om det finns samband mellan ett antal så kallade oberoende variabler och 

nivån av tillit till socialtjänstens arbete med barn och unga hos föräldrar (Larsson & Stjärnhagen, 

2010). Oberoende variabler är faktorer som kan påverka det man vill mäta. I denna studie är den 

beroende variabeln tillit, alltså det man avser att mäta. Det är alltså den beroende variabeln som anses 

kunna bli påverkad av de oberoende variablerna, till exempel; inkomst, utbildning och sysselsättning 

(ibid). 

En kvantitativ studie passade vårt syfte då målet var att få svar från en, för studiens omfattning, 

relativt stor grupp föräldrar. Faktorer som motiverar att studien baseras på en webbenkät är att det är 

ett smidigt sätt att snabbt nå ut till en grupp, något som för oss var viktigt, då tidsutrymmet för 

kandidatuppsatsen är cirka 10 veckor.  

Ytterligare en anledning till att vi valde att göra en webbenkät var att det inte var ekonomiskt 

möjligt för oss att skicka ut enkäten per post, då vi behövt bekosta det själva. I vårt fall skulle det ha 

handlat om att skicka enkäten till minst 200 personer och kostnaden för porto, kuvert, svarsporto och 

svarskuvert samt skicka påminnelser och nya brev om svar inte kommit in, skulle blivit mer än två 

tusen kronor. Dessutom skulle vi riskerat att få ett stort bortfall vid användandet av postenkäter, då det 

i modern tid är vanligt att det uppgår till över 50 % (Trost & Hultåker, 2016). En annan orsak till att vi 

valde bort post och pappersenkäter var att det hade inneburit ett för stort arbete tidsmässigt att föra in 

en stor mängd data manuellt på den begränsade tid vi hade på oss att göra studien. Svaren har vi 

bearbetat genom att göra bivariata analyser i ett statistiskt databehandlingsprogram, IBM SPSS 

Statistics 22, vilket beskrivs senare i detta avsnitt. 

4.2 Enkätens utformning 

Forskningsstrategin i denna studie utgörs av en webbaserad enkätundersökning vilken utgör grunden 

för den insamlade empirin (se bilaga). Den internetbaserade tjänst som vi använde oss av för att skapa 

enkäten heter Stellarsurvey. I denna tjänst kan man skapa webbaserade enkäter vars resultat laddas ner 

i form av en Excel-fil som sedan överförs till ett statistikprogram. 



21 

 

Då studien avser att undersöka tillit började vi med att läsa andra surveyundersökningar som 

undersökt ämnet för att förstå hur man kan gå tillväga för att mäta tilliten. Dessa var bland annat Julia 

Grosses avhandling “Kommer tid kommer tillit” (2012), SOM-institutets studier om tillit samt boken 

”Den svala svenska tilliten” (Trägårdh et al). Detta för att få en bild av hur frågor kring liknande 

undersökningar inom ämnet kan utformas i en enkät. Utifrån att det är tillit till en statligt finansierad 

institution som utgjorde grunden i vår studie, hade vi genom litteraturgenomgången i början av 

studien bestämt oss för att tillämpa lämpliga teorier för detta. Relevanta teorier som vi kom i kontakt 

var Bo Rothsteins arbeten (Kumlin & Rothstein, 2005; Holmberg & Rothstein, 2015). Avsikten var att 

skapa frågor som både skulle likna de man använde i andra studier för att mäta tillit samt att de skulle 

vara användbara i analysen och kunna kopplas till valda teorier.  

Vi valde utifrån detta att ha övervägande slutna frågor men även att ge respondenterna möjlighet 

att själva ge kommentarer i form av fritextsvar. Möjligheten att ge egna kommentarer gavs utifrån att 

Trost och Hultåker (2016) i ”Enkätboken” råder till detta och vi antog att behovet fanns hos flera att 

få lämna personlig skriftlig information samt att vi skulle kunna använda oss av denna som 

kompletterande information i analysen. 

För att få en uppfattning om respondenterna samt kunna se samband mellan beroendevariabeln 

(tillit) och de oberoende variablerna valde vi att ha frågor om deras ålder, kön, förtroende för olika 

institutioner (polis, försäkringskassa, sjukvård, domstolar, socialtjänst), civilstånd, utbildning, 

sysselsättning, inkomst, typ av område man bor i, bostadsform, postnummer, om man var uppvuxen i 

eller utanför Sverige/Norden samt hur de skattade sin psykiska och fysiska hälsa. Vi ville även se om 

det fanns samband mellan föräldrarnas mellanmänskliga tillit och bakgrundsfaktorerna. 

Ett framträdande och viktigt område i en surveyundersökning är studiet av attityder (Bryman 

2009). Attityder kan även beskrivas som åsikter, känslor eller upplevelser. En av de vanligaste 

teknikerna i en surveyundersökning är att använda sig av en likertskala. En likertskala avser att mäta 

styrkan på en upplevelse eller känsla som rör det område eller tema man valt att studera (ibid). Utifrån 

olika teman skapade vi påståenden som i enlighet med likertskalan rangordnades i en femgradig skala. 

Dessa påståenden hade som svarsalternativ: ”stämmer mycket bra”, ”stämmer bra”, ”stämmer dåligt”, 

”stämmer mycket dåligt”, ”vet inte”. Svaret ”vet inte” valde vi att ha med för att de respondenter som 

inte visste vad de hade för inställning ändå skulle ha en möjlighet att svara på frågan. Därmed 

minimerades risken att de av den anledningen skulle ge upp att svara på hela enkäten. För att undvika 

att eventuella oklarheter, missförstånd och feltolkningar skulle kunna ske och därmed riskera påverka 

resultatet valde vi att ställa sex frågor kring samma tema (Bryman, 2009). I och med detta så fanns 

flera indikatorer avsedda att mäta tilliten, vilket ökade studiens interna validitet (Eliasson, 2013). För 

att kontrollera att det bara var den grupp som avsågs att svara på studien, det vill säga föräldrar, löd 

den första frågan “Har du barn?”. 
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Vad gäller inkomst och andra så kallade nominala variabler, vilket innebär att svarsalternativen 

kategoriseras skapades fasta svarsalternativ genom att ange olika spann av dessa, till exempel inkomst 

sorterades i spann om 0–8 499 kronor, 8 500–16 000 kronor och så vidare (Bryman, 2009). 

Tillit är ett begrepp som kan förstås på många vis och är svåra att mäta med enbart en 

fråga/påstående (Eliasson, 2013). På grund av detta samt för att minska risken för feltolkningar, 

utformades sex påståenden i syfte att undersöka attityden hos föräldrar avseende socialtjänstens arbete 

med barn och unga. Påståendena inleds med ”Socialtjänstens barn och ungdomsenheter: ”fattar 

välgrundade beslut”, ”utför ett professionellt arbete”, ”har den kompetens som krävs för arbetet”, 

”behandlar människor rättvist”, ” låter i för stor utsträckning personligt tyckande påverka sitt arbete”, 

”ofta genom sitt arbete lyckas med att stödja människor”. Förutom detta ombads de även fylla i hur 

mycket de ansåg att det stämde gällande påståendet att: Det går att lita socialtjänstens barn och 

ungdomsenhet, de skulle söka hjälp hos socialtjänstens barn och ungdomsenhet och ifall de skulle 

kontakta socialtjänsten om de misstänkte att någon annans barn for illa. 

Vi bad respondenterna att svara på om de haft erfarenhet av att söka/ta emot stöd av socialtjänstens 

barn och ungdomsenhet och om de hade det ombads de svara på ytterligare påståenden för att 

undersöka den upplevda kvaliteten. Dessa var: ”Jag kände mig trygg i kontakten med socialtjänsten”, 

”Jag kände mig rättvist behandlad i kontakten med socialtjänsten”, ”Jag tycker att socialtjänsten 

gjorde ett bra arbete”, ”Jag fick det stöd jag behövde”, ”Jag upplevde att de lyssnade på mig och tog 

hänsyn till mina åsikter” och ”Jag skulle vända mig till socialtjänsten igen om jag hade 

familjeproblem som ligger under socialtjänstens ansvar”. 

Antalet frågor begränsades i syfte att respondenterna inte skulle uppleva att den tog för lång tid att 

svara på och därmed ge upp innan de hunnit komma till slutet samt för att storleken på datamaterialet 

skulle passa storleken på uppsatsen. Vi valde även att ge respondenterna möjligheten att inte svara på 

alla frågor för att kunna gå vidare i designen av enkäten på Stellarsurvey. Vi använde oss även av 

funktionen som möjliggjorde att slussa vidare de respondenter som haft erfarenhet av att söka och ta 

emot stöd från socialtjänstens barn- och ungdomsenheter automatiskt till frågor som ställdes i syfte att 

undersöka just den gruppen av föräldrar och deras upplevelse. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lag om etikprövning (2003:460) (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm) av 

forskning som avser människor behövs inte en etikprövning göras för studier på högskolenivå. Det är 

istället en ansvarig lärare som ska godkänna det som avses göras. Detta krav tillgodosåg vi genom att 

våra frågor synades och godkändes av vår handledare innan vi genomförde studien.  

Vi gjorde även egna etiska överväganden, ett av dem handlade om utformningen av enkäten. 

Eftersom vår studie avsåg ställa personliga frågor var vi noga med att inte be någon respondent att 

ange känsliga personuppgifter. Vi formulerade även en inledning till enkäten där vi beskrev vilka 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm
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åtgärder vi skulle utföra för att garantera dem anonymitet. Detta innebär bland annat att deras svar inte 

skulle kunna kopplas till dem samt att allt material skulle komma att förstöras när studien var klar. 

Detta uppfyller kravet inom god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) om anonymisering som 

förhindrar att en persons identitet kan kopplas till dennes svar samt att materialet inte kan 

återupprättas av obehöriga eller forskaren. Vi har även åtagit oss att följa förpliktelsen om 

konfidentialitet som innebär att inte föra vidare information om respondenterna (ibid). 

Vid utformningen av frågorna och påståendena var vi noga med att formulera dem så att de inte 

skulle upplevas som kränkande. Vi var medvetna om att några av frågorna skulle kunna upplevas som 

känsliga beroende på personen som svarar. Vi diskuterade sinsemellan hur frågorna skulle utformas 

för att vara inkluderande vad gäller exempelvis könstillhörighet där vi valde att ha svarsalternativet 

annat på frågan om kön. En annan åtgärd vi vidtog var att rent tekniskt i webbenkäten ge 

respondenterna möjlighet att avstå från att svara på en fråga men ändå ha möjligheten att gå vidare till 

nästa fråga. Vi var även noga med att informera respondenterna om att de kunde kontakta oss vid 

frågor eller tankar kring enkäten via vår privata mail. Alla som deltog i undersökningen informerades 

också om att de kunde få ta del av den färdiga kandidatuppsatsen genom att kontakta oss. 

4.4 Insamling via enkäten 

Vi nådde våra respondenter genom att dela länken på våra egna Facebooksidor, men också genom att 

be vänner dela länken samt genom att ta kontakt med olika föräldraforum på Facebook. Genom att 

söka på ordet föräldrar på Facebook fann vi ett antal föräldraforum. Vi kontaktade administratörerna 

för varje forum för att de skulle godkänna vår förfrågan om att be föräldrar svara på vår enkät innan 

den lades ut. I efterhand inser vi att vi eventuellt kunnat nå en bredare population av föräldrar om vi 

valt att kontakta andra föräldraforum som legat utanför Facebook. Samtidigt är Facebook ett så kallad 

socialt media vilket används av många föräldrar och antalet användare av de olika grupperna vi vände 

oss till uppgick till över 20 000 personer. De föräldragrupper vi delade ut enkäten till var; Föräldrar & 

barn, Mammor United, Fantastiska föräldrar och Låg-affektivt bemötande. Vi skickade även ut 

enkäten till vänner och familj och i vår gemensamma studentgrupp på Facebook för studenter som går 

på socionomprogrammet. 

I inlägget stod information om enkäten samt att den baserades på frivilligt deltagande. De som 

deltog ombads att svara på en webbenkät i avseende att undersöka tilliten till Socialtjänstens barn- och 

ungdomsenheter genom att klicka på en länk till denna. Texten innehöll även information om att de 

som svarar är anonyma och att materialet hanteras konfidentiellt. 

Innan vi skickade ut enkäten till respondenterna i ”skarpt läge” gjordes en pilotstudie. Ett första 

utkast av enkäten skickades ut till vänner och bekanta samt medstudenter på Ersta Sköndal Bräcke 

högskola. Genom att göra en pilotstudie fick vi respons på vad som fungerade och vad som behövdes 

justeras. Detta hjälpte oss att upptäcka stavfel och felformulerade frågor, vi fick bra respons på 

förbättringar och direkta fel som vi sedan kunde justera. Ett misstag som vi snabbt blev varse om var 
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en teknisk justering som behövde åtgärdas. Det handlade om att vi råkat aktivera ett val på 

Stellarsurvey som innebär att respondenterna var tvungna att svara på alla frågor för att kunna gå 

vidare. Det blev ett problem för de som inte haft kontakt med socialtjänsten tidigare som inte kunde 

gå vidare i enkäten. 

I efterhand kunde vi se att en pilotstudie var nödvändig, då vi hade riskerat att behöva göra om 

undersökningen om vi inte rättat till dessa fel innan den riktiga enkäten skickades ut. När detta var 

klart och vi kände oss nöjda med den färdiga enkäten lades den ut på via en länk på Facebook i olika 

föräldragrupper. Enkäten lades ut den 18:e april och stängdes den 26:e april då vi ansåg att vi fått 

tillräckligt många svar vilket var 207. 

4.5 Population och urval  

Urvalet som används i denna studie är likt det som kallas för bekvämlighetsurval enligt Bryman 

(2009). Det innebär att forskaren väljer ut grupper som kan svara på de frågor man vill studera, man 

väljer att skicka ut enkäter till tillgängliga respondenter (Bryman, 2009). Fördelen med att välja 

föräldragrupper som används i vår studie är att chansen att få tillbaka svar är hög i och med att 

frågorna ställs till den valda målgruppen Detta gjordes utifrån tidspress och kostnadsskäl.  

Nackdelen med bekvämlikhetsurval är att det enligt Bryman är svårt att generalisera på grund av 

att respondenterna inte är representativa, vi vet helt enkelt inte om grupperna vi valt ut kan svara för 

alla föräldrar vilket är förutsättningen för generaliserbarhet. En fördel som Bryman nämner är dock att 

en studie gjord med detta urval kan vara ett bidrag till vidare forskning, man kan ändå visa på 

samband som existerar (Bryman, 2009). 

Det fanns en önskan att få svar från båda könen, då studien riktar sig till föräldrar. Vi upptäckte 

tidigt att kvinnor var dominerande på föräldrar-forumen och vi gjorde därför ett försök att kontakta 

forum endast riktade till män men detta misslyckades, då ingen av administratörerna för dessa grupper 

gav respons för våra förfrågningar. Nackdelen med detta är att vi endast fick in två svar från män trots 

att de flesta grupperna vänder sig till alla föräldrar.  

4.6 Generaliserbarhet 

En kvantitativ studie strävar ofta efter generaliserbarhet. Generalisering innebär att det urval man valt 

för sin studie ska kunna representera personer som inte varit med i undersökningen detta kallas även 

för extern validitet (Bryman, 2009). Det är nästan omöjligt att skicka enkäter till en hel befolkning 

vilket skulle vara att komma generalisering så nära som möjligt. Men att sträva efter detta är av vikt i 

kvantitativ forskning. Det urval man valt att studera ska vara så representativt som möjligt för att 

resultatet inte bara ska gälla den gruppen, kvantitativ forskning strävar efter att kunna generalisera 

resultaten. 

Vid mindre undersökningar eller studier som är under tidspress kan generaliseringen komma att 

förbises, enligt Bryman (2009), då forskaren behöver få in svar snabbt och med säkerhet få tillbaka 
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svaren. Ett bekvämlikhetsurval är som vi beskrivit i tidigare avsnitt ett urval som riktar sig till 

respondenter som är tillgängliga för forskaren. Detta har vi använts oss av när vi valde våra grupper 

på socialt media. Bekvämlighetsurval är inte generaliserbara, personerna kan inte representera en 

befolkning och därav kan vi inte generalisera våra resultat. Däremot anser vi att detta kan ses som ett 

bidrag till vidare forskning då våra resultat visar en del intressanta samband och där vi lyfter en del 

problemområden som vi anser kan förbättras inom socialtjänsten.  

Trots det faktum att grupperna är avsedda för föräldrar vilket är nödvändigt utifrån syftet med 

studien så kan vi inte veta vilken population detta stickprov är representativt för. Bryman menar att 

denna typ av urvalsstrategi inte ger ett färdigt resultat utan fungerar mer som en ”språngbräda” för 

fortsatt forskning, det ger även en möjlighet att göra kopplingar mellan resultat som redan existerar 

(Bryman, 2009). 

4.7  Bortfall 

Bortfall i en surveyundersökning innebär att en respondent inte svarar på en eller flera frågor, eller 

inte skickar tillbaka en enkät (Bryman, 2009). Eftersom avsikten var att undersöka föräldrars tillit till 

socialtjänsten och fem stycken svarade att de inte hade barn kom dessa att räknas som bortfall i denna 

studie. Enkäten låg uppe på Stellarsurvey i 8 dagar och när den stängdes hade totalt 207 personer 

svarat. När vi granskade respondenternas svar såg vi att 42 personer endast svarat på de inledande 

frågorna och därför blev dessa resultat ofullständiga och räknades därmed som bortfall (ibid.).  

Totalt 160 svar kunde sedan användas i analysen vilket ger en svarsprocent på 77 %. Mangione har 

kategoriserat svarsprocenten gällande andelen besvarade enkäter där en svarsprocent mellan 70 – 80 

% enligt Mangione skattas som ”bra”. (1995, refererad i Bryman, 2009 s.148). Då det inte fanns något 

krav på att respondenterna skulle besvara alla frågorna för att kunna slutföra enkäten, tillkom det 

enstaka bortfall inom de olika svarsalternativen. 

4.8 Bearbetning av data  

När vi var nöjda med antalet svar från respondenterna stängdes enkäten i Stellarsurvey. Sedan förde vi 

in data från Stellarsurvey till programmet Excel. Nästa steg var ta bort enkätsvarens IP-adresser samt 

korrigera namnen på variablerna för att kunna använda materialet i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 22. När detta var klart överfördes data till SPSS. Data som räknades som bortfall raderades. 

Sedan analyserades empirin i bivariata analyser. Bivariata analyser, eller korstabeller som det även 

heter, är en analys som syftar till att se om det finns samband mellan variabler, det vill säga 

sambandet/samvariationen och den eventuella orsaksrelationen mellan två variabler (Djurfelt et al, 

2010). Sambanden har identifierats genom bivariata analyser och testas med hjälp av mätvärdet 

Cramer´s V som visar på graden av samband. Cramer´s V användes när de bivariata analyserna 

gjordes i SPSS, detta i syfte att kunna jämföra resultaten av de olika bivariata analyserna. 

Variationsområdet på Cramer´s V går från 0 till 1 där 1 betyder att det är ett mycket högt samband 
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och noll inget. Med hjälp av Cramers V fick vi en överblick över vilka resultat som utmärkte sig, det 

vill säga visade sig ha höga sambandsmått (Djurfält et al. 2010).  

Vid genomförandet av analysen undersöktes samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln som är tillit till socialtjänstens arbete med barn och unga. Vi testade även 

sambanden mellan olika påståenden och de olika bakgrundsvariablerna. Vi såg här ett tydligt mönster 

gällande vilka bakgrundsvariabler som utmärkte sig, vilket var variablerna som ingår i den känsliga 

gruppen, mellanmänsklig tillit och studenter. En faktor som även visade sig påverka tilliten till 

socialtjänsten är respondenternas typ av bostadsområde. Resultatet från korstabellerna skrevs ner, 

vilket till en början var över 80 korstabeller. Vi gick igenom alla korstabeller och valde ut dem som 

visade ett starkt samband, det vill säga vilka bakgrundsvariabler som påverkar tilliten till 

socialtjänstens arbete med barn och unga. De korstabeller som redovisas i resultatet illustrerar de 

mönster vi såg genomgående av samtliga korstabuleringar samt de korstabeller som visade starkast 

samband enligt Cramer´s V. De bakgrundsvariabler som inte visade något samband och som vi valde 

att inte ha med i resultatet är: postnummer, fysisk hälsa, ålder, respondenternas huvudsakliga uppväxt 

och vilket typ av boende respondenten har. Pensionären som enbart bestod av en person och ingår i 

gruppen sysselsättning togs också bort från resultatet då det statistiskt inte kunde representera en 

grupp. 

Med hjälp av SPSS kunde vi skapa olika diagram och tabeller av analyserna. Vi insåg ganska 

direkt att framställningen av de olika svarsalternativen i tabellerna blev för rörig och oöverskådlig, 

därför förenklade vi sammanställningen genom att slå ihop svarsalternativen (variabelvärden) för att 

få en översiktligare bild. De variabelvärden vi slog ihop var: “stämmer mycket dåligt” och “stämmer 

ganska dåligt”. Vi slog också ihop ”stämmer ganska bra” och ”stämmer mycket bra”. 

Svarsalternativet “vet inte” valde vi att räkna som bortfall. Genom att förenkla sammanställningen blir 

det enklare att få en översikt av resultaten och som därmed blir mer tillgängliga för läsaren. Det finns 

en risk att förlora värdefull information om man förenklar för långt mellan variabelvärden, det finns 

dock inga direkta regler för hur detta ska utföras (Djurfeldt et al. 2010). 

4.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att bedöma huruvida resultatet hänger ihop eller inte med de slutsatser som görs i en 

studie (Bryman, 2009). Vid kvantitativa studier talar man om mätningsvaliditet, det vill säga att 

frågorna man ställer kan anses vara giltiga i relation till hur nära de ligger betydelsen av 

ursprungsbegreppet. I vårt fall är ursprungsbegreppet tillit där påståendena utgör tillit (ibid). 

Enligt Djurfeldt (2010) handlar det om att frågorna som ställs kommer att kunna ge svar på vad 

man vill studera. Det är viktigt att kunna omvandla svaren på de påståenden vi ställt för att analysera 

dem utifrån valda teorier. Vi behövde även koppla frågeställningarna till dem på ett meningsfullt sätt 

så att det speglar vad vi vill undersöka. Hög validitet är detsamma som att det inte förekommer några 
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systematiska fel. Genom en pilotstudie där man testar frågorna till en mindre grupp människor kan 

frågor och struktur rättas till innan den skickas ut, detta höjer även validiteten för undersökningen.  

Validitet mäter hur relevanta frågorna är och reliabiliteten visar hur tillförlitliga de är (Djurfeldt et 

al. 2010). För att en studie ska vara av hög reliabilitet ska den också vara replikerbar, det vill säga den 

ska - om man upprepar den - så likt den första som möjligt ge samma resultat (ibid). Frågorna som 

ställs vid en undersökning är av vikt för reliabiliteten, de ska vara tydliga och svarsalternativen ska 

anpassas korrekt (Bryman, 2009). Vi tittade på hur man mäter tillit i andra studier för att få en klarare 

bild av hur frågorna i enkäten skulle ställas. Pilotstudien vi skickade ut gav oss även chansen att rätta 

till frågor som inte var tillräckligt tydliga. Antalet svarande uppgick till över 200 stycken, vilket 

innebär att det har varit möjligt att undersöka en relativt stor grupp föräldrars tillit till socialtjänsten. 

4.10 Litteratursökning 

Inför arbetet med vår studie har vi på olika sätt sökt efter relevant litteratur och vetenskapliga texter. 

Vi har bland annat sökt i vetenskapliga databaser som: Academic search complete, ASSIA, 

SocINDEX och Social services abstract/Sociological abstracts. Vi började med en metodisk sökning 

med sökorden; föräldrar, tillit och socialtjänsten som vi översatte till engelska för att hitta 

internationell forskning i ämnet med sökorden; Parents, trust och social services. Vi kombinerade 

orden på olika sätt och la även till fler sökord som; confident, public services, public welfare, child 

welfare, families och institution. För att avgränsa sökningen valde vi att bara ta med texter som var 

peer reviewed. 

Vid val av den teoretiska litteraturen fick vi tips från vår kurslärare Johan von Essen om att börja 

med att läsa boken ”Den svala svenska tilliten” av Lars Trägårdh et al (2013). Via den hittade vi 

referenser till ett nät av forskning inom tillit. Vi upptäckte att det fanns en bred forskning inom tillit 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden. På grund av det fick vi avgränsa oss till det som var relevant för 

våra frågeställningar och studie genom att välja bort en hel del teoretiker och teorier som var 

intressanta. 

Genom en sökning på Google med orden tillit och forskning hittade vi även Bo Rothsteins teorier 

om tillit. Vi kontaktade Rothstein via mail och frågade om han kunde rekommendera relevant 

litteratur skriven av honom och fick genom det flera vetenskapliga artiklar som vi använt oss av. Inför 

våra enkätfrågor tittade vi på frågorna som Julia Grosse (2012) använt i sin studie om tillit bland unga 

samt SOM-institutets enkätfrågor (http://som.gu.se/digitalAssets/1624/1624290_riks-2-2016.pdf). 

Genom att ta del av detta fick vi större förståelse för hur vår enkät skulle utföras. 
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5. Resultat 

Resultatet presenteras i fem delar där vi börjar med att presentera vilka som svarat på enkäten, det vill 

säga respondenterna. Sedan följer ett avsnitt där vi redovisar en generell bild av samtliga 

respondenters tillit till socialtjänsten. Del tre innehåller utvalda korstabeller där vi redovisar för 

samband mellan föräldrarnas tillit till socialtjänsten och de olika bakgrundsvariablerna. De 

korstabeller vi väljer att redovisa här illustrerar de samband som utmärker sig och där vi kan urskilja 

ett genomgående mönster. Del fyra redogör för respondenternas uppskattade kvalité gällande 

socialtjänstens arbete. Resultatet i denna del utgörs enbart av de respondenter som varit i kontakt med 

socialtjänsten. I den sista delen presenteras en sammanfattning av respondenternas egna kommentarer 

i fritextsvaren. För att få variation i texten har vi ibland förkortat socialtjänstens barn- och 

ungdomsenheter till enbart socialtjänsten. Svarsalternativen “stämmer ganska dåligt” och “stämmer 

mycket dåligt” är sammanslagna i resultatet och anges som “stämmer dåligt”. Det samma gäller för 

påståendet “stämmer ganska bra” och “mycket bra” som vi slagit ihop till “stämmer bra”. 

5.1 Respondenter 

Här presenteras de respondenter som svarat på enkäten och vilka de är. För att kunna utröna vilka 

faktorer som påverkar tilliten till socialtjänstens barn och ungdomsenhet utgick vi ifrån valda teorier i 

syfte att skapa bakgrundsvariabler. I resultatet redogör vi för följande bakgrundsvariabler: civilstånd, 

sysselsättning, inkomst, bostadsområde, psykisk hälsa och mellanmänsklig tillit. Variabler som vi i 

efterhand inte valt att ha med i resultatet är: postnummer, fysisk hälsa, ålder, om man är uppväxt i 

eller utanför Norden och vilket typ av boende respondenterna har. Vi hade även med en kontrollfråga 

om personen har barn där fem respondenter svarade nej, dessa togs bort som bortfall. 

Det är totalt 160 personer som svarat på enkäten, två av dessa är män. För enkelhetens skull har vi 

rundat av decimalerna av procenthalten, det vill säga istället för att till exempel ange 7,5 procent har 

vi avrundat till 8 och 7,4 är avrundat till 7.  

På frågan om ålder har de flesta respondenterna svarat att de är mellan 26–45 år och utgör 75 % av 

totalt antal svarande. Endast två personer har svarat att de är 56–65 år och 6 % av respondenterna i 

undersökningen är mellan 16–25 år. 
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Diagram: 1. Civilstånd 

 

På frågan om civilstånd har de flesta svarat att de är i samboskap eller gifta/partnerskap och uppnår 

75 % av totalt svarande. 17 % är ensamstående och 6 % anger att de är skilda/änka/änkling. 

 

Diagram: 2. Huvudsaklig sysselsättning 
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Diagram 2 visar respondenternas huvudsakliga sysselsättning. 77 % uppger att de är anställda eller har 

eget företag, 8 % är studerande, 6 % uppger att de har sjuk eller aktivitetsersättning, 3 % är 

arbetssökande och 1 person har angett pensionär som huvudsaklig sysselsättning. 

 

Diagram: 3. Inkomst 

Respondenterna fick uppge hushållets gemensamma inkomst före skatt per månad. Inkomsten 

innefattar lön, ersättning från arbetslöshetskassa, ersättning från Försäkringskassan, rörelseinkomster, 

pensioner samt olika bidrag som till exempel barn-, studie- och underhållsbidrag. 3 % uppger en 

inkomst på 0–8 499 kr. 6 % har en inkomst mellan 8 500–16 499 kr, 9 % anger 16 500–24 999 i 

inkomst, 21 % av respondenterna har en inkomst på 25 000–33 499 per månad, 25 % uppger att de har 

mellan 33 500–49 999 kr och de flesta av respondenterna, motsvarande 35 %, har uppgett 50 000 kr 

eller mer som inkomst i månaden.  
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Diagram: 4. Bostadsområde 

 

 

Vi frågade i vilken typ av område våra respondenter bor i. 31 % uppger att de bor i en storstad – 

förort, 20 % bor i en stad, 17 % uppger att de bor i en mindre tätort, 12 % bor i en storstad – centralt, 

11 % bor i ren landsbygd och 8 % bor i större tätort. 
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Diagram: 5. Psykisk hälsa 

 

Respondenterna fick bedöma sin psykiska hälsa och de flesta har svarat att de har en bra eller ganska 

bra psykisk hälsa vilket motsvarar 78 % av alla svarande, 20 % uppger att de har dålig eller mindre 

bra psykisk hälsa. 
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Diagram: 6. Mellanmänsklig tillit 

 

Vi frågade den så kallade standardfrågan som använts i många tillitsundersökningar och som avser att 

mäta den mellanmänskliga tilliten; “I vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?” 

och vi kan se att 35 % uppger att det går att lita på de flesta människor (höglitare), 58 % anser att det 

går att lita på en del, men inte alla (mellanlitare) och 8 % uppger att man inte kan vara nog försiktig i 

umgänget med andra (låglitare). 
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5.2 Tillit till socialtjänstens arbete med barn och unga 

I denna del av resultatet presenteras en generell bild av respondenternas tillit till socialtjänsten.  

För att få en uppfattning om föräldrarnas tillit till socialtjänstens barn– och ungdomsenheter 

utformades sju påståenden rörande socialtjänstens arbete med barn och unga (se bilaga, 1), vilket vi 

har sammanställt i tabellen nedan. Sedan redogör vi för de påståenden där vi ser starka samband enligt 

Cramer´s V i form av korstabeller. Vad gäller påståendet ”socialtjänsten låter i för stor utsträckning 

personligt tyckande påverka deras arbete” har frågan omformulerats till ”socialtjänsten låter inte 

personligt tyckande påverka deras arbete”. Detta gjordes för att övriga påståenden är utformade som 

positiva, så när även detta är omformat till ett positivt påstående blir tabellen tydligare att utläsa för 

läsaren.  

 

Tabell: 1 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenternas svar i procent %. 

 

Resultatet som redovisas i tabell 1 utgörs av samtliga 160 respondenter. Sammantaget har 23 

respondenter i genomsnitt svarat ”vet ej”. Ett medelvärde av de sammanslagna resultaten av alla sju 

påståenden i procent visar att de föräldrar som har bristande tillit till socialtjänsten uppgår till 49 % 

och 36 % av respondenterna uppvisar tillit till socialtjänsten. Ett genomsnitt på 15 % av 

 
Socialtjänsten/s… 

Stämmer mycket 
dåligt/ganska dåligt 

Stämmer mycket 
bra/ganska bra 

  Vet ej 

… beslut är välgrundade 42 % 45 % 13 % 

… utför ett professionellt 
arbete 

47 % 44 % 9 % 

… har den kompetens som 
krävs 

48 % 38 % 14 % 

… låter inte personligt 
tyckande påverka deras 
arbete 

56 % 20 % 24 % 

… lyckas ofta genom sitt 
arbete att stödja människor 

47 % 40 % 13 % 

… behandlar människor 
rättvist 

52 % 31 % 17 % 

… går att lita på 54 % 36 % 9 % 
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respondenterna har svarat vet ej. De påståenden som respondenterna är mest kritiska till är: ”Det går 

att lita på socialtjänsten” där 54 % angett att det stämmer dåligt. Vi kan även se att 56 % anser att 

”socialtjänsten låter personligt tyckande påverka deras arbete för stor utsträckning”, på detta 

påstående har 24 % svarat vet ej och endast 20 % anser att det inte stämmer. Det som utmärker sig 

gällande detta påstående är att respondenterna generellt sett, oavsett bakgrundsfaktorer, anser att 

personligt tyckande påverkar socialtjänstens arbete vid samtliga korstabuleringar. Resultatet visar 

även att föräldrarna är något mer kritiska till påståendet ”Socialtjänsten behandlar människor rättvist” 

där procenten uppgår till 52 %. Vad gäller föräldrarnas tilltro till att socialtjänstens beslut är 

välgrundade och att de gör ett professionellt arbete ser vi en jämn fördelning av svaren.  

 

Tabell: 2 

Nedan visas sambandet mellan respondenternas sysselsättning och påståendet ”socialtjänsten lyckas 

ofta stödja människor i sitt arbete”. 

 

                                   Huvudsaklig sysselsättning 

Socialtjänsten 

lyckas ofta 

stödja 

människor 

Anställd/eget 

företag 

Arbets-

sökande 

Har 

sjuk/aktivitets- 

ersättning 

Studerande 

Stämmer 

dåligt 
50 % 75 % 88 % 40 % 

Stämmer bra 51 % 25 % 13 % 60 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

    107 

100 % 

     4 

100 % 

     8 

100 % 

     11 

Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått:0, 23. 

 

Resultatet utgörs av 130 respondenter, där 30 personer angett vet ej. Cramer´s V visar värdet 0,23 

vilket kan ses som ett starkt samband. I tabell 1 kan vi utläsa att 75 % av arbetssökande och 88 % av 

de respondenter som har sjuk- eller aktivitetsersättning inte upplever att socialtjänsten är stödjande. 

Det är utmärkande siffor jämförelsevis mot de föräldrar som är anställda eller har eget företag som 

uppger att det stämmer dåligt med 50 %. En majoritet av studenterna tycker att socialtjänsten är 

stödjande där 60 % uppger att det stämmer bra. 
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Tabell: 3 

Denna tabell visar sambandet mellan respondenternas psykiska hälsa och påståendet ”socialtjänsten 

har den kompetens som krävs för arbetet” 

 

                  På det stora hela, hur skulle du beskriva din psykiska hälsa? 

Socialtjänsten 

har den 

kompetens som 

krävs för arbetet 

Bra Ganska bra Mindre bra Dåligt 

Stämmer dåligt 59 % 45 % 61 % 100 % 

Stämmer bra 41 % 55 % 39 % 0 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

    51 

100 % 

56 

100 % 

     23 

100 % 

     4 

 Respondenterna svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,21. 

I denna tabell har 134 respondenter tagit ställning till påståendet och 26 personer har svarat vet ej. Vi 

kan utläsa från Cramer´s V sambandsmått som är 0,21 att sambandet är starkt. 

Resultatet visar att samtliga respondenter som har dålig psykisk hälsa inte anser att socialtjänsten 

har den kompetens som krävs för arbetet. Vidare kan vi se att 61 % av de som har mindre bra psykisk 

hälsa är kritiska till påståendet. Även en majoritet av de respondenter som skattar sin psykiska hälsa 

som bra uppger att det stämmer dåligt. 55 % av de föräldrar som har ganska bra psykisk hälsa anser 

däremot att socialtjänsten har kompetens. 
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Tabell: 4 

Korstabellen nedan visar respondenternas sysselsättning och påståendet ”Socialtjänsten behandlar 

människor rättvist” 

                                   Huvudsaklig sysselsättning 

Socialtjänsten 

behandlar 

människor 

rättvist 

Anställd/eget 

företag 

Arbets-

sökande 

Har 

sjuk/aktivitets- 

ersättning 

Studerande 

Stämmer 

dåligt 
58 % 100 % 86 % 46 % 

Stämmer bra 42 % 0 % 14 % 55 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

    101 

100 % 

4 

100 % 

7 

100 % 

11 

Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått:0, 22. 

 

Totalt 123 respondenter utgör resultatet för tabell 4 där 37 respondenter har angett vet ej. 

Sambandsmåttet Cramer´s V visar värdet 0,22 vilket är ett starkt samband.  Föräldrar som är 

arbetssökande är de som är mest kritiska till påståendet och samtliga anger att det stämmer dåligt. 86 

% av de föräldrar som har sjuk- eller aktivitetsersättning tycker inte att socialtjänsten behandlar 

människor rättvist. Vi kan även se att majoriteten av de föräldrar som är anställda eller har eget 

företag svarat att det stämmer dåligt med 58 %. Studerande är mest positiva till påståendet där 55 % 

av studenterna anser att socialtjänsten behandlar människor rättvist. 

 

Sammanfattning 

I denna del av resultatet har vi sammanställt samtliga sju påståenden i tabell 1 för att få en generell 

bild av respondenternas tillit till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Resultatet visar att 36 % 

av respondenterna uppvisar tillit och 49 % har bristande tillit. 56 % av respondenterna tycker att 

personligt tyckande påverkar socialtjänstens arbete. Vad gäller detta påstående kan vi inte utröna 

något samband mellan respondenternas bakgrundsvariabler och påståendet, då samtliga respondenter 

är kritiska till påståendet. Utifrån tabellerna där vi ställt olika påståenden mot föräldrarnas 

bakgrundsvariabler ser vi ett tydligt mönster. Respondenterna som är arbetssökande, har sjuk- eller 

aktivitetsersättning och har dålig eller mindre bra psykisk hälsa uppvisar mindre tillit jämförelsevis 

med personer som är anställda eller har eget företag, är studerande och har bra eller ganska bra 

psykisk hälsa. Även om vi ser gruppskillnader kan vi se i tabell 3 att personer med bra psykisk hälsa 
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anser till större del att socialtjänsten inte har den kompetens som krävs för arbetet. Vad gäller 

påståendet ”socialtjänsten behandlar människor rättvist” i tabell 4 kan vi se att respondenterna som är 

anställda eller har eget företag är övervägande kritiska. 
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5.3 Samband mellan tillit och respondenternas bakgrundsvariabler 

I denna del av resultatet presenteras korstabeller som är baserade på de påståenden som ska mäta 

graden av tillit och vilka respondenterna har fått ta ställning till i enkäten. I korstabellerna har dessa 

ställts mot föräldrarnas bakgrundsvariabler som är; huvudsaklig sysselsättning, psykisk hälsa, 

civilstånd, inkomst, bostadsområde och mellanmänsklig tillit. Syftet är att utröna om det finns 

samband mellan tillit till socialtjänsten och vilka bakgrundsvariabler (faktorer) som tycks påverka 

tilliten hos respondenterna. De korstabeller som presenteras i resultatet illustrerar de samband vi fann 

genomgående i samtliga korstabuleringar. 

Resultatet visar att respondenter som utgör den känsliga gruppen samt de med låg mellanmänsklig 

tillit uppvisar lägre grad av tillit än övriga respondenter. Vi såg även ett mönster där de respondenter 

som bor i storstad uppvisar högre grad av tillit än de som bor i tätort eller landsbygd, vilket är ett 

resultat som skiljer sig från de teorier vi tagit del av utifrån Rothsteins studier. För att göra kapitlet 

överskådligt visas först korstabeller som utgör den känsliga gruppen samt variabeln bostadsområde, 

sedan följer korstabeller som utgörs av respondenternas mellanmänskliga tillit.  

  

Känsliga gruppen 

Nedan visas resultatet för sambandet mellan tillit till socialtjänsten och bakgrundsvariablerna; 

arbetssökande, ensamstående, dålig psykisk hälsa, låg inkomst samt sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Dessa är de bakgrundsvariabler som vi sett utmärker sig mest och utgör den känsliga gruppen. Vi har 

även valt att ha med bakgrundsvariabeln om bostadsområde då vi upptäckte ett samband mellan tillit 

till socialtjänsten och i vilket bostadsområde respondenterna bor i. Denna variabel ingår dock inte i 

känsliga gruppen  
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Tabell 5.                                

Tabellen nedan illustrerar resultatet gällande sambandet mellan sysselsättning och påståendet ”Det 

går att lita på Socialtjänsten”.  

 

                                   Huvudsaklig sysselsättning 

Det går att lita 

på 

Socialtjänsten 

Anställd/eget 

företag 

Arbets-

sökande 

Har 

sjuk/aktivitets- 

ersättning 

Studerande 

Stämmer 

dåligt 
55 % 100 % 88 % 46 % 

Stämmer bra 45 % 0 % 13 % 55 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

     112 

100 % 

      4 

100 % 

      8 

100 % 

     11 

Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått:0, 24. 

Tabell 5 utgörs av 136 respondenter som svarat att det stämmer dåligt eller bra, 24 har svarat vet ej. 

Här ser vi att samtliga i gruppen arbetssökande svarat att det stämmer dåligt. 88 % av de respondenter 

som har sjuk- eller aktivitetsersättning har svarat att det inte går att lita på socialtjänsten. Av de som är 

anställda eller har eget företag är en övervägande majoritet kritiska till påståendet då 55 % svarat att 

det stämmer dåligt. Studenter är den grupp som har högst förtroende för socialtjänsten då 55 % anser 

att det går att lita på den. Cramer´s V uppgår till 0,24 vilket är ett starkt sambandsmått. 
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Tabell 6.                

Tabellen nedan redogör för sambandet mellan påståendet ”Socialtjänstens beslut är välgrundade” och 

variabeln psykisk hälsa.  

 

                     På det stora hela, hur skulle du beskriva din psykiska hälsa? 

Socialtjänstens 

beslut är 

välgrundade 

Bra Ganska bra Mindre bra Dåligt 

Stämmer dåligt 52 % 37 % 48 % 100 % 

Stämmer bra 48 % 63 % 52 % 0 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

    52 

100 % 

54 

100 % 

     13 

100 % 

     4 

 Respondenterna svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,23. 

 

135 respondenter av 160 har svarat att det stämmer dåligt eller bra, övriga 25 har angett vet ej. 

Sambandsmåttet är 0,23 enligt Cramer´s V och visar på ett starkt samband. Samtliga av de fyra 

föräldrar som skattat sin psykiska hälsa som dålig anser inte att socialtjänstens beslut är välgrundade. 

De respondenter som skattat sin hälsa som bra är något mer kritiska till påståendet där 52 % svarat att 

det stämmer dåligt. Här ser vi att de med ganska bra hälsa är mer positiva till påståendet (63 %) än de 

med mindre bra hälsa (52 %). Även om resultatet är något spretigt så är det relativt små skillnader 

mellan grupperna och de med dålig psykisk ohälsa skiljer sig markant från de andra.  

 

  



42 

 

Tabell: 7 

Tabellen nedan illustrerar resultatet gällande variabeln civilstånd och påståendet ”Socialtjänstens 

beslut är välgrundade”. 

 

                                                       Vilket är ditt civilstånd? 

Socialtjänstens 

beslut är 

välgrundade 

 Ensamstående Sambo Gift/Partnerskap Skild/änka/änkling 

Stämmer dåligt 56 % 45 % 45 % 56 % 

Stämmer bra 44 % 55 % 55 % 44 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

    25 

100 % 

47 

100 % 

    56 

100 % 

      9 

Respondenterna svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,10 

 

I tabell 7 har 137 respondenter svarat att det stämmer bra eller dåligt på påståendet ”socialtjänstens 

beslut är välgrundade”, 23 respondenter har svarat vet ej. Resultatet visar att 56 % av de föräldrar 

som är ensamstående och gruppen skild/änka/änkling är kritiska, det är cirka tio procent fler än de 

respondenter som är i samboskap/gift/partnerskap där 55 % av föräldrarna i dessa grupper är positiva 

till att socialtjänstens beslut är välgrundade. Sambandsmåttet för tabell 4 är 0,10 vilket innebär att 

värdet inte uppvisar ett lika starkt samband som de tidigare redovisade korstabellerna, men visar ett 

samband. 
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Tabell:8 

Tabellen nedan visar sambandet mellan respondenternas uppskattade inkomst och påståendet 

”socialtjänstens beslut är välgrundade”. 

 

                                        Hushållets gemensamma inkomst före skatt per månad  

Socialtjänstens 

beslut är 

välgrundade 

0 – 8 499 
8 500 – 16 

499 

16 500 – 24 

999 

25 000 – 33 

499 

33 500 – 49 

999 

50 000 eller 

mer 

Stämmer dåligt 100 % 75 % 50 % 55 % 31 % 46 % 

Stämmer bra 0 % 25 % 50 % 45 % 69 % 55 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

     3 

100 % 

     8 

100 % 

     14 

100 % 

     31 

100 % 

     36 

100 % 

     44 

Respondenterna svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,28. 

Sammanlagt har 136 föräldrar svarat att det stämmer bra eller dåligt och 24 respondenter har angett 

vet ej. Värdet på sambandsmåttet Cramer´s V uppgår till 0,28 vilket visar på ett starkt samband. 

I tabell 8 kan vi se att de föräldrar som är mest kritiska är de som har lägst inkomst. 75 % av 

respondenter med näst lägst inkomst är även de kritiska till påståendet. 69 % av respondenterna med 

en inkomst mellan 33 500 – 49 999 kronor anser att socialtjänstens beslut är välgrundade och är den 

gruppen som är mest positiva till påståendet. Av tabellen kan vi även utläsa att de föräldrar som har 

den högsta inkomsten är positiva till påståendet. 

 

Tabell: 9 

Tabellen nedan visar samband mellan respondenternas tillit till socialtjänsten och bostadsområde. 

 

                                I vilket typ av område bor du i? 

Det går att lita 

på 

socialtjänsten 

Storstad 
Stad, större 

tätort 

Mindre tätort, 

ren landsbygd 

Stämmer dåligt 48 % 65 % 70 % 

Stämmer bra 52 % 35 % 30 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

       60 

100 % 

       43 

100 % 

       40 

 Respondenterna svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,20. 
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I tabell 9 har 143 respondenter svarat att det stämmer bra eller dåligt och 17 personer har angett vet ej. 

Cramer´s V visar värdet 0,20 vilket är ett starkt samband. Resultatet visar att föräldrar som bor i en 

storstad har mer tillit än de respondenter som bor i en stad/större tätort samt mindre tätort/landsbygd. 

De föräldrar som uppvisar lägst tillit till socialtjänsten är de som bor i mindre tätort eller landsbygd. 

 

Mellanmänsklig tillit  

I denna del av resultatet presenteras tre korstabeller som visar samband mellan respondenternas 

mellanmänskliga tillit och tillit till socialtjänsten. Den mellanmänskliga tilliten mäts utifrån 

Rothsteins klassificering där vi delar in respondenterna i tre grupper: höglitare, mellanlitare och 

låglitare. Resultatet utgörs av samtliga 160 respondenter.  

 

Tabell: 10 

I tabellen nedan redogörs för sambandet mellan respondenternas mellanmänskliga tillit och påståendet 

”Socialtjänsten behandlar människor rättvist”. 

  

I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i allmänhet? 

Socialtjänsten 

behandlar 

människor 

rättvist 

Det går att lita på 

de flesta 

människor 

Det går att lita på 

en del men inte 

alla 

  Man kan inte 

vara nog försiktig 

Stämmer dåligt 48 % 67 % 90 % 

Stämmer bra 52 % 33 % 10 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

        44 

100 % 

        79 

100 % 

        10 

Respondenternas svar i procent %. Cramers ´V sambandsmått: 0,26. 

 

Svaren i tabellen ovan utgörs av totalt 160 respondenter varav 133 respondenter har uppgett att det 

stämmer bra eller dåligt och 27 personer har svarat vet ej. Sambandsmåttet Cramer´s V visar på att det 

finns ett starkt samband med ett värde på 0,26. 

Av tabellen kan vi utläsa att låglitare är mest kritiska till att socialtjänsten behandlar människor 

rättvist och 90 % i den gruppen svarar att det stämmer dåligt. Även mellanlitare är kritiska till 

påståendet och en majoritet (67 %) tycker inte att socialtjänsten behandlar människor rättvist. 52 % av 

gruppen höglitare svarar att det stämmer bra och är den grupp som är minst kritiska till påståendet. 
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Tabell: 11 

I tabellen nedan redovisas resultatet för sambandet mellan respondenternas mellanmänskliga tillit och 

påståendet ”Det går att lita på socialtjänsten”. 

 

I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i allmänhet? 

Det går att lita 

på socialtjänsten 

Det går att lita på 

de flesta 

människor 

Det går att lita på 

en del men inte 

alla 

Man kan inte 

vara nog försiktig 

Stämmer dåligt 45 % 65 % 91 % 

Stämmer bra 55 % 35 % 9 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

        51 

100 % 

        83 

100 % 

        11 

 Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,26. 

 

Tabell 11 utgörs av samtliga respondenters svar, 15 respondenter har angett vet ej gällande påståendet 

”Det går att lita på socialtjänsten”. Sambandet mellan den mellanmänskliga tilliten och påståendet är 

starkt enligt Cramer´s V med värdet 0,26.  

Gruppen låglitare som består av 11 personer anser inte att det går att lita på socialtjänsten och 

motsvarar 91 %. Mellanlitare är en betydligt större grupp och 65 % anger att det inte går att lita på 

socialtjänsten. Gruppen höglitare är mer positiva än övriga och 55 % har tillit till socialtjänsten. 
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Tabell: 12 

I tabell 12 visas sambandet mellan respondenternas mellanmänskliga tillit och påståendet 

”Socialtjänsten har den kompetens som krävs för arbetet”. 

 

I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i allmänhet? 

Socialtjänsten 

har den 

kompetens som 

krävs för arbetet 

Det går att lita på 

de flesta 

människor 

Det går att lita på 

en del men inte 

alla 

Man kan inte 

vara nog försiktig 

Stämmer dåligt 44 % 61 % 73 % 

Stämmer bra 56 % 39 % 27 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

        48 

100 % 

        79 

100 % 

        11 

Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,19. 

 

I ovanstående tabell visas resultaten från 138 respondenter som svarat om det stämmer bra eller dåligt 

på påståendet ”Socialtjänsten har den kompetens som krävs för arbetet”, 22 respondenter har svarat 

vet ej. Vi kan se en stigande kurva utifrån respondenternas svar där 44 % av gruppen höglitare inte 

anser att socialtjänsten har den kompetens som krävs, 61 % av gruppen mellanlitare är mer kritiska till 

påståendet och 73 % av gruppen låglitare är mest kritiska och anser inte socialtjänsten har den 

kompetens som krävs. 

 

Sammanfattning:  

I denna del av resultatet har vi presenterat korstabeller som påvisar samband mellan tillit till 

socialtjänsten och föräldrarnas bakgrundsvariabler för att se vilka faktorer som påverkar tilliten till 

socialtjänsten. De variabler som utmärker sig är: dålig psykisk hälsa, arbetssökande och sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Det är dessa grupper som i stor utsträckning har låg tillit till socialtjänstens barn- 

och ungdomsenheter. Vidare ser vi att korstabellen för variabeln inkomst och påståendet att 

”socialtjänstens beslut är välgrundade” uppvisar högst sambandsmått med ett värde på 0,28 enligt 

Cramer´s V, där de flesta med en inkomst mellan 0 – 16 499 kronor inte anser att socialtjänstens 

beslut är välgrundade. Variabeln civilstånd har lägst sambandsmått med ett värde enligt Cramer´s V 

på 0, 10. Här skiljer sig inte gruppen ensamstående så mycket, ca tio procent fler har lägre tillit 

jämfört med de som är i samboskap/gifta/sambo. En stigande kurva för variabeln bostadsort visar att 

de som bor på små orter i högre grad än de i en mellanstor angett att de inte litar på socialtjänsten och 
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de som bor i en storstad uppvisar högre grad av tillit. Vad gäller sambandet mellan mellanmänsklig 

tillit och tillit till socialtjänsten ser vi att gruppen låglitare uppvisar betydligt lägre tillit än 

respondenterna med mellan-hög mellanmänsklig tillit. De påståenden där mer än 90 % av gruppen 

låglitare skattat låg tillit till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter är: ”Det går att lita på 

socialtjänsten” och ”Socialtjänsten behandlar människor orättvist” och där även sambandmåtten är 

höga.  
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5.4 Uppskattad kvalité gällande socialtjänstens arbete med barn och unga  

Under denna rubrik redovisar vi för de resultat som avser att mäta kvalitén på socialtjänstens arbete 

med barn och unga. Inledningsvis presenterar vi resultatet i form av en tabell med samtliga 

påståenden och redovisar medelvärdet för vart och ett. Därefter presenteras tre tabeller för de 

påståenden som utmärker sig mest.  

Påståendena utformades utifrån faktorer som enligt valda teorier är kopplade till den procedurella 

rättvisan - exempelvis huruvida man känt sig rättvist behandlad, trygg i kontakten och getts möjlighet 

att vara delaktig. I denna del utgörs resultatet av svaren från de 93 föräldrar som har varit i kontakt 

med socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. De föräldrar som varit i kontakt med socialtjänsten 

utgör 58 % av samtliga respondenterna i denna studie. En person har svarat ”Vet ej” på samtliga 

påståenden och vi har valt att exkludera det resultatet eftersom det motsvarade en så liten del, 0,6 %. 

 

Tabell: 13 

Tabellen nedan illustrerar medelvärdet i procent för samtliga påståenden avsedda att mäta den 

skattade kvalitén avseende socialtjänstens arbete.  

 

 Stämmer mycket 

dåligt/ganska dåligt 

 

Stämmer mycket 

bra/ganska bra 

Jag kände mig trygg i kontakten med 

socialtjänsten 

 

53 % 47 % 

Jag kände mig rättvist behandlad i kontakten 

med socialtjänsten 

 

56 % 44 % 

Socialtjänsten gjorde ett bra arbete 

 

61 % 39 % 

Jag fick det stöd jag behövde i kontakten med 

socialtjänsten 

 

66 % 34 % 

Socialtjänsten lyssnade och tog hänsyn till 

mina åsikter 

 

57 % 44 % 
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I tabell 13 kan vi utläsa att ett genomsnittligt medelvärde av de fem påståendena visar att 59 % av de 

respondenter som varit i kontakt med socialtjänsten skattar kvalitén som låg. Jämförelsevis ser vi ett 

medelvärde på 42 % av de respondenter som skattat kvalitén som god. En person har svarat ”Vet ej” 

på samtliga påståenden och vi har valt att exkludera det resultatet eftersom det endast motsvarade 0,6 

% av den totala summan respondenter. 

För att se samband mellan föräldrarnas bakgrundsvariabler och deras skattning av kvalitéten valde 

vi även att göra korstabeller vilka redovisas nedan. De korstabeller vi redogör för är de som utmärkte 

sig mest och resultatet av dessa visar att föräldrar med låg utbildningsnivå, låg inkomst, psykisk 

ohälsa, låg mellanmänsklig tillit, sjuk/aktivitetsersättning, i högre grad än det procentuella 

genomsnittet skattat kvalitéten som låg.  

 

Tabell: 14 

Nedan redovisas resultatet för korstabellen mellan variabeln mellanmänsklig tillit och påståendet  

”socialtjänsten gjorde ett bra arbete” 

 

I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i allmänhet? 

Socialtjänsten 

gjorde ett bra 

arbete 

Det går att lita på 

de flesta 

människor 

Det går att lita på 

en del men inte 

alla 

Man kan inte 

vara nog försiktig 

Stämmer dåligt 56 % 60 % 100 % 

Stämmer bra 45 % 40 % 0 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

        36 

100 % 

        50 

100 % 

        7 

Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,24. 

 

I ovanstående tabell har samtliga 93 respondenter besvarat påståendet ”socialtjänsten gjorde ett bra 

arbete”. Cramer´s V visar värdet på 0, 24 och är därmed ett starkt samband. 

Resultatet kan ses som en stigande kurva där 56 % av gruppen höglitare inte anser att 

socialtjänsten gjorde ett bra arbete, 60 % av gruppen mellanlitare tycker inte att socialtjänsten gjorde 

ett bra arbete och 100 % av gruppen låglitare är mest kritiska till påståendet.  
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Tabell: 15 

Resultatet avseende utbildning och påståendet ”Jag kände mig rättvist behandlad” redovisas i 

korstabellen nedan. 

 

                                  Vad har du för utbildning? 

Jag kände mig 

rättvist 

behandlad 

Genomförd 

grundskola 

Examen från 

gymnasium eller 

folkhögskola 

Examen från 

högskola eller 

universitet 

Stämmer dåligt 100 % 50 % 54 % 

Stämmer bra 0 % 50 % 46 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

        5 

100 % 

        44 

100 % 

        41 

Respondenternas svar i procent %. Cramer´s V sambandsmått: 0,19. 

 

På detta påstående har 90 personer svarat att det stämmer bra eller dåligt och tre föräldrar har svarat 

vet ej. Samtliga fem respondenter med lägst utbildningsnivå upplever inte att de blev rättvist 

behandlade i kontakten med socialtjänsten. Detta resultat skiljer sig markant från de föräldrar som har 

en examen från gymnasium/folkhögskola eller högskola/universitet där mellan 46 % - 50 % har angett 

att de känt sig rättvist behandlade. Cramer´s V visar värdet 0,19 vilket ett relativt starkt 

sambandsmått. 
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Tabell: 16 

Tabellen nedan redovisar för sambandet mellan påståendet ”Jag kände mig rättvist behandlad” och 

huvudsaklig sysselsättning. 

 

                                    Huvudsaklig sysselsättning 

Jag kände 

mig rättvist 

behandlad 

Anställd/eget 

företag 

Arbets-

sökande 

Har 

sjuk/aktivitets- 

ersättning 

Studerande 

Stämmer 

dåligt 
52 % 75 % 71 % 33 % 

Stämmer bra 48 % 25 % 29 % 67 % 

Total: 

Antal: 

100 % 

     67 

100 % 

      4 

100 % 

     7 

100 % 

     6 

Respondenternas svar i procent %. Cramers sambandsmått:0, 24. 

 

Tabellen ovan utgörs av 85 respondenterna som angett att det stämmer bra eller dåligt varav åtta 

personer har svarat vet ej. Här kan vi se att 75 % i gruppen arbetssökande och 71 % av de med sjuk- 

eller aktivitetsersättning inte känt sig rättvist behandlade i kontakten med socialtjänsten. Jämförelsevis 

har 52 % av föräldrar med anställning eller eget företag svarat att det stämmer dåligt och är 

därmed mer positiva. 67 % av studenterna upplevde att de blev rättvist behandlade och är den grupp 

som är mest positiva. 

 

Sammanfattning 

Av resultatet baserat på de frågor som är avsedda att mäta kvalitén kan vi utläsa att majoriteten av de 

som varit i kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenheter inte upplever att socialtjänsten höll 

en god kvalité. Några av de bakgrundsvariabler som utmärkte sig mest och som presenterades i form 

av korstabeller, är följande: mellanmänsklig tillit, utbildningsnivå och huvudsaklig sysselsättning. 

Mest kritiska är de respondenter som är låglitare, arbetssökande och har sjuk- eller 

aktivitetsersättning. Dessa respondenter skiljer sig markant jämförelsevis med mellan- och höglitarna 

samt de som har eget företag eller är anställda. Även de med låg utbildningsnivå upplever i större mån 

än de med högre utbildningsnivå att kvalitén gällande socialtjänstens arbete är bristande. 
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5.5 Resultat avseende respondenternas egna kommentarer 

Respondenterna gavs möjlighet att uttala sig fritt när de svarade på enkäten. Detta utrymme gjordes 

för att vi var nyfikna på att få ta del av deras fria beskrivningar och för att vi tänkte oss att det fanns 

en önskan och behov hos respondenterna att få uttrycka tankar, känslor och erfarenheter. Enkätens 

utformning bestod mestadels av fasta svarsalternativ och genom fritextsvar fick respondenterna 

möjlighet att utveckla sina svar gällande deras erfarenhet av socialtjänsten. I efterhand såg vi att det 

fanns ett behov av detta utrymme då vi upptäckte när vi läste respondenternas fritextsvar att det var 

många som ville dela med sig och berätta om sin erfarenhet. Något som för oss var intressant att få ta 

del av. 

 

Sammanfattning och tolkning av respondenternas egna kommentarer 

Fem föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) beskriver att det saknas kunskap 

om neuropsykiatriska diagnoser. Enligt Riksförbundet Attention (u.å.) är NPF är ett samlingsnamn för 

funktionshinder som beror på hur hjärnan arbetar. Några av de vanligaste funktionsnedsättningarna är: 

Aspergers syndrom, ADHD och Tourettes syndrom (http://attention.se/npf/om-npf/). 

Föräldrarna vars barn har NPF uttrycker att de sökt hjälp, men inte fått stöd. En av dessa föräldrar 

som sökte hjälp, men motsade sig att få barnen frivilligt placerade i ett familjehem, ville istället ha en 

familjebehandlare som insats från socialtjänsten. Föräldern beskriver hur hen till slut lyckades få det, 

efter att ha fått kämpa för att få sin vilja tagen i beaktning. Det visade sig dock vara en 

familjebehandlare som saknade kunskap om NPF och förespråkade metoden fasthållning. Denna 

metod är kränkande för personer med NPF och kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden 

(se t ex. Nunno, M.A., Holden, M.J., & Tollar, A, 2006). En annan av föräldrarna säger sig dock vara 

mycket nöjd med insatsen som bestod av att hennes son blev placerad på ett NPF-specialiserat hem 

för vård och boende. Det verkar alltså som att kunskapen om NPF inom socialtjänsten varierar mellan 

olika kommuners barn och ungdomsenheter och att det saknas alternativa insatser till placering när 

man som förälder inte vill att ens barn ska placeras i ett annat boende utan få hjälp hemma.  

Av de åtta respondenter som genom sitt yrke har anmälningsplikt, anser en majoritet att 

socialtjänstens agerande är under all kritik. Till exempel skriver ett flertal att anmälningarna sällan 

leder till att en utredning inleds trots allvarliga problem. Andra problem som anges är att de saknas 

kompetens och erfarenhet hos socialsekreterare, att direkta fel i rapporter efter utredningssamtal 

förekommer och att det saknas förebyggande insatser. Av de som är positiva till kontakten med 

socialtjänsten säger en förälder att det fungerade bra inledningsvis, men sedan mindre bra. En annan 

förälder uppger att kontakten med socialtjänsten fungerar ganska bra.  

Av tre respondenter som blivit anmälda eller påtvingade kontakt är två av dem nöjda med hur de 

själva blivit behandlade, den tredje skriver att socialtjänsten försöker stötta, men att det inte räcker. 

Vad gäller respondenterna som uttryckt generellt missnöje har de angett flera olika problem och 

för att göra dem mer överskådliga punktas de nedan, direkta citat visas med citattecken: 

http://attention.se/npf/om-npf/
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– ”socialtjänsten orkar inte kämpa mot familjer som bråkar och står emot” 

– ”genom att visa upp en fin fasad kan man lura dem” 

– en kontaktfamilj säger att socialtjänsten inte ger familjen de jobbar med stöd trots att de gjort flera 

påpekanden om att de anser att stort behov av stöd föreligger 

– ”det saknas förebyggande arbete” 

– ”dåliga på problemlösning” 

– på grund av socialsekreterarens personliga åsikter riskerar man att behandlas orättvist 

– ”de följer inte upp insatser” 

– en person berättar att en vän som arbetat på tre olika socialkontor erfarit mobbning på samtliga och 

att cheferna var dåliga. Av denna anledning har hen lågt förtroende för socialtjänsten. 

– En respondent berättar att de sökte hjälp själva, men när de vägrade frivillig placering av sina barn 

rann allt ut i sanden och de fick ingen hjälp alls 

– en förälder har sökt frivillig hjälp under hela sonens uppväxt, men aldrig fått det 

– ”de saknar kunskap om ”olika tillstånd” och dömer alltför lätt istället för att arbeta utifrån 

problemet” 

– en person anser att det är ett problem att socialtjänsten är baserad på frivillighet och att föräldrars 

makt är för stor 

– ”Hela systemet är fel och förutsättningar för att göra ett gott jobb finns inte” 

Sammanfattning av respondenternas fritextsvar 

Sammanfattningsvis är det spridda åsikter om vad som utgör anledning till missnöje. Några av 

föräldrarna som har barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever att det saknas 

kompetens och kunskap om detta inom socialtjänsten. En förälder vars barn fick komma till ett 

behandlingshem för barn (HVB-hem) var dock mycket nöjd med insatsen, då det fanns god kunskap 

om NPF.   

Återkommande kritik från respondenterna är att insatser sätts in, men inte följs upp. Flera föräldrar 

säger att de inte velat att deras barn ska placeras utanför hemmet och bett om stöd hemma, men inte 

erbjuds denna hjälp. Vidare framkommer det åsikter om att det saknas förebyggande arbete.  

Andra åsikter som framkommit är att regler tillämpas olika beroende på vilken handläggare som 

tolkar dem, samt att personalens egna åsikter och bemötande skiljer sig från varandras, detta anses 

vara ett problem av flera respondenter. En förälder berättar att hen haft kontakt med två handläggare 
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inom socialtjänsten, där den ena enbart pratade med hen om dåligt föräldraskap och bristfällig 

gränssättning, men att den andre handläggaren hade en mer förstående inställning. Det framkommer 

från flera respondenter att socialsekreterares olika åsikter om vad som är rätt och fel skiljer sig från 

varandra. Den hjälp man får ser olika ut, beroende på vem man får som handläggare.  

Vi har även tagit del av positiva kommentarer från respondenterna. Flera av dem anger att 

kontakten med familjerätten varit mycket bra. Två personer berättar att de haft kontakt med 

socialtjänsten som unga, där den ena upplevde att hen fick bra hjälp och den andre att ”de gjorde vad 

de kunde för att jag skulle få en bättre framtid”. En annan förälder säger att hen fick bra hjälp genom 

en frivillig placering av sitt barn. En kommentar var att de ”gör ett strålande jobb, men att det ibland 

blir fel och att det måste vara svårt att hantera alla situationer”. Två respondenter är nöjda med att ha 

fått ekonomisk hjälp. En förälder säger sig ha mött flera socialsekreterare som varit empatiska och 

kompetenta, men även några som aldrig borde jobbat som socionomer. 
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6. Analys 

Nedan analyseras resultaten med hjälp av valda teorier för denna studie. Analysen består av tre teman 

utifrån teorierna som är: samband mellan tillit till socialtjänsten och den känsliga gruppen, den 

mellanmänskliga tilliten samt den upplevda kvalitén gällande socialtjänstens arbete.  

6.1 Den känsliga gruppen sticker ut 

Vi har belyst det faktum att det finns särskilda grupper som skiljer sig när det gäller graden av den 

mellanmänskliga tilliten och hur det påverkar tilliten till institutioner (Holmberg & Rothstein 2015). 

En specifik grupp som sticker ut beskriver Rothstein som den känsliga gruppen vilken innefattar 

människor i utsatta situationer och är de personer som är mest beroende av välfärdssamhället (ibid.). 

Denna grupp utgörs bland annat av arbetssökande, ensamstående och de som har dålig psykisk hälsa. 

Känsliga gruppen har enligt Holmberg och Rothstein (2015) visat sig ha lägre tillit än övriga 

samhällsgrupper. Med den kunskapen vill vi undersöka om det finns samband mellan den känsliga 

gruppen och tilliten till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter, men även attityder bland denna 

grupp avseendes barn- och ungdomsenheternas arbete. Resultaten från respondenternas svar på 

enkäten visar ett samband på detta enligt oss.  

De faktorer som vi valt att ta med i våra resultat avseende den känsliga gruppen är: psykisk ohälsa, 

ensamstående, skild/änka/änkling, arbetssökande, låg inkomst samt sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Resultaten visar att den känsliga gruppen saknar tillit till socialtjänsten utifrån påståendet ”det går 

att lita på socialtjänsten”. De som till störst del anser att det inte går att lita på socialtjänsten är; 

arbetssökande, personer med låg inkomst och personer med dålig psykisk hälsa, där samtliga anser att 

det inte går att lita på socialtjänsten. Även en majoritet av de som har sjuk- eller aktivitetsersättning 

har svarat att det stämmer dåligt. Respondenterna som är ensamstående och skild/änka/änkling är de 

som är minst kritiska inom den känsliga gruppen. Trots detta är dessa 10 % mer kritiska än gruppen 

anställda eller har eget företag, som uppvisar högre grad av tillit. Detta ger en bild av en grupp som 

har en stor misstro till myndigheten. Jämförelsevis har till exempel studerande angett att det stämmer 

dåligt med 45 % och är klart mer positiva än den känsliga gruppen vad gäller att lita på socialtjänsten.  

En av de faktorer inom den känsliga gruppen som påverkar tilliten till socialtjänsten mest är psykisk 

ohälsa. Exempelvis kan vi se i tabell 3, att de med dålig psykisk hälsa är betydligt mer kritiska till 

påståendet ”socialtjänsten har den kompetens som krävs för arbetet” än de respondenter som har 

bättre psykisk hälsa. 

Att vara arbetssökande är en annan faktor som påverkar tilliten till socialtjänsten där 100 % inom 

gruppen anser socialtjänsten inte behandlar människor rättvist eller går att lita på. Om vi jämför denna 

siffra med respondenter som är anställda eller har eget företag så har 45 % av dessa uppgett att det 

går att lita på socialtjänsten. Vi kan alltså se en skillnad på 55 % mellan de som är arbetssökande och 
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de som är anställda eller har eget företag. Våra resultat överensstämmer med den forskning som 

Rothstein med flera utfört och som vi presenterat i teoriavsnittet. Resultatet påvisar att känsliga 

grupper i samhället även är personer som har låg mellanmänsklig tillit och som i sin tur har lågt 

förtroendet för institutioner (Holmberg & Rothstein, 2015; Kumlin & Rothstein, 2005).  

Respondenterna som har sjuk- eller aktivitetsersättning är även de genomgående kritiska till 

socialtjänstens arbete. Det skiljer sig exempelvis 23 % mellan de som är anställda eller har eget 

företag och de med sjuk- eller aktivitetsersättning avseende påståendet ”Det går att lita på 

socialtjänsten”. Resultatet visar en stor skillnad, 42 %, mellan de som har sjuk- eller 

aktivitetsersättning och studerande vad gäller tilliten till socialtjänsten. Att studera är alltså en faktor 

som visar att man har hög grad av tillit och uppvisar en positiv attityd gentemot myndigheter så som 

till exempel socialtjänsten. Utifrån studien utförd av Holmberg och Rothstein (2015) kan vi se att 

högutbildade generellt sett har högre nivåer av mellanmänsklig tillit. Vi kan dra en slutsats utifrån vår 

studie att utbildning påverkar graden av tillit till socialtjänsten och utmärker sig markant då denna 

grupp är mest positiva av alla respondenter.  

Vad gäller respondenterna med låg inkomst har vi sett ett genomgående mönster som visar på en 

mycket låg tillit till socialtjänsten jämförelsevis med de respondenter som har högre inkomst. 

Avseende påståendet att ”socialtjänstens beslut är välgrundade” anser samtliga i gruppen med en 

inkomst mellan 0 -8499 kronor att påståendet inte stämmer.  

Vi går vidare till den sista faktorn som utgör den känsliga gruppen i vår studie, de som är 

ensamstående. 56 % av respondenterna som är ensamstående anser inte att socialtjänstens beslut är 

välgrundade. Respondenter som är i samboskap, gifta eller i partnerskap har uppgett en motsvarande 

siffra på 45 %, vilket visar en skillnad på 10 %. Detta visar att det inte finns starka samband mellan 

civilstånd och tillit till socialtjänsten.  

Avseendes påståenden att ”socialtjänstens beslut är välgrundade” visar det sig att ensamstående 

är något mer kritiska där 56 % anger att det inte stämmer. Även 56 % av gruppen skild/änka/änkling 

har svarat att det inte stämmer.  

En slutsats vi kan dra här är att respondenterna som är ensamstående eller skild/änka/änkling är 

något mer kritiska än de som är gifta/partnerskap eller sambos. Vi kan även dra slutsatsen att vara 

ensamstående eller skild/änka/änkling är faktorer som inte påverkar tilliten i lika hög grad som 

psykisk ohälsa, arbetssökande, låg inkomst eller sjuk/aktivitetsersättning vilka alla ingår i den 

känsliga gruppen. Den känsliga gruppen visar sig dock ha lägre förtroende jämfört med övriga 

respondenter i vår studie och detta kan vi se överensstämma med Holmberg & Rothsteins teori om att 

utsatthet påverkar den mellanmänskliga tilliten samt tilliten till offentliga institutioner vilket även är 

tydligt i vår studie.  
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6.2 Samband mellan mellanmänsklig tillit och tillit till socialtjänsten 

Som nämnts tidigare i studien kan hög mellanmänsklig tillit ses som ett slags socialt kapital, där 

medborgarna i ett samhälle med hög mellanmänsklig tillit gör att samhället i stort fungerar bättre. 

Människor med hög mellanmänsklig tillit har också en mer positiv syn på de offentliga institutionerna 

i samhället (Holmberg & Rothstein, 2015). 

Sverige räknas till ett av de länder i världen som uppvisar en hög grad av mellanmänsklig tillit. 

Detta är något som, med ett undantag, har varit stabilt över tid enligt SOM-institutets nationella 

undersökningar (Holmberg & Rothstein, 2015). Undantaget är en grupp människor vilken Rothstein 

beskriver som den ”känsliga gruppen” där resultaten visar på en lägre grad av mellanmänsklig tillit 

och som sjunkit över tid.  

Respondenterna från vår studie som har låg mellanmänsklig tillit utgör ca 10 % av totalt antal 

respondenter som svarat på enkäten. Påståendet ”det går att lita på socialtjänsten” har som syfte att 

generellt mäta människors tillit till socialtjänstens barn- och ungdomsenheter och på detta påstående 

har 91 % av respondenterna med låg mellanmänsklig tillit angett att det stämmer dåligt. Jämfört med 

respondenterna med hög mellanmänsklig tillit så ligger siffran på 45 %. Det är alltså en markant 

skillnad avseende upplevelsen av tillit till socialtjänsten, som till synes verkar ha ett starkt samband 

med graden av mellanmänsklig tillit, alltså om man är så kallad låg- eller höglitare. Gruppen låglitare 

uppvisar i vår studie generellt ett lågt förtroende för socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Dessa 

resultat överensstämmer med Rothsteins teori om att människor vilka tenderar att ha lågt förtroende 

för andra människor, även har ett lågt förtroende för de offentliga institutionerna (Holmberg & 

Rothstein, 2015). 

Resultatet av respondenternas tillit till socialtjänstens arbete med barn och unga överensstämmer 

även här med Rothsteins teori då så gott som samtliga i gruppen låglitare anser att socialtjänstens 

arbete med barn och unga är undermålig. Mellanlitare däremot uppvisar en något mindre kritisk 

hållning och höglitarna är minst kritiska. Holmberg och Rothstein (2015) beskriver en ”ond spiral”, 

där offentliga institutioner som involverar grupper med låg mellanmänsklig tillit påverkas genom att 

bli mer kostsamma, mindre effektiva och tar längre tid. Sämre kvalité inom dessa verksamheter leder i 

sin tur till mer missnöje och mindre tillit inom de låglitande grupperna (ibid.). 

Avseende påståendet att ”socialtjänsten behandlar människor rättvist” ser vi återigen en stigande 

kurva där respondenter med låg mellanmänsklig tillit är mest kritiska och de med hög mellanmänsklig 

tillit är mer positiva till påståendet, det skiljer sig 42 % mellan låglitare och höglitare gällande det 

påståendet. Samma mönster finner vi gällande påståendet ”socialtjänsten har den kompetens som 

krävs för arbetet” där 73 % av de som har angett att det stämmer dåligt är låglitare, 61 % är 

mellanlitare och 44 % är höglitare.  

Vi kan se en avvikelse vad gäller påståendet: ”socialtjänsten låter i för stor utsträckning personligt 

tyckande påverka deras arbete” där en klar majoritet av respondenterna, oavsett graden av 

mellanmänsklig tillit, anser att man inom socialtjänstens arbete med barn och unga låter personligt 
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tyckande påverka arbetet i för stor utsträckning. Här instämde låglitare till 100 % och mellan- och 

höglitare med 73 %. Resultatet styrker dock även här tesen om att låglitare uppvisar minst tillit till 

institutioner  

Sammanfattningsvis kan vi se ett mönster och en stigande kurva där tilliten till socialtjänsten är 

lägst hos de som har låg mellanmänsklig tillit och där tilliten till socialtjänsten är större ju högre grad 

av mellanmänsklig tillit respondenterna uppvisar. Teorin om mellanmänsklig tillit påverkar misstron 

och tilliten till socialtjänsten i likhet med Rothsteins teorier.  

6.3 Upplevelsen av kvalitén i mötet med socialtjänsten ungdomsenheter 

I denna studie så har 58 % av respondenterna varit i kontakt med socialtjänstens barn och 

ungdomsenheter. Några av de påståenden (se bilaga; fråga 22, 23, 24, 25 och 26) som vi använde oss 

av i enkäten var avsedda att mäta den uppskattade/upplevda kvaliteten på socialtjänstens arbete med 

barn och unga.  De respondenter som svarat på dessa påståenden är de som haft kontakt med 

socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Respondenternas svar utgör underlag för analysen av den 

upplevda kvalitén av socialtjänstens arbete med barn och unga. I denna del av analysen kopplar vi 

svaren på dessa påståenden till Rothsteins teori om att den upplevda procedurella rättvisan bland 

människor som kommer i kontakt med offentliga institutioner påverkar människors mellanmänskliga 

tillit (Kumlin & Rothstein, 2005).  

Den procedurella rättvisan handlar om, som nämnts tidigare i teoriavsnittet, om hur man som 

medborgare upplever sig bli rättvist eller orättvist behandlad i kontakten med en så kallad 

gräsrotsbyråkrat (till exempel en handläggare på socialtjänsten) samt hur väl man upplever att 

organisationen fungerar (Kumlin & Rothstein, 2005). Det kan handla om huruvida en person känner 

sig respekterad och upplever en värdig behandling, om det finns tecken på att det förekommer 

korruption, diskriminering eller fusk samt om personen i fråga har möjlighet att uttrycka sina åsikter i 

mötet med tjänstemannen (ibid).  Kumlin och Rothstein anser att det är problematiskt med 

behovsprövade bidrag eller insatser, som det handlar om inom socialtjänsten. Detta ställer enorma 

krav på den tjänsteman/byråkrat som ska tolka ett inte alltid så specifikt regelverk. I relation till den 

procedurella rättvisan blir det ett problem både för de som ansöker och de som ska bevilja ansökan. 

Reglerna eller lagarna inte är tillräckligt entydiga för att ge byråkraten möjlighet att veta vad som är 

rätt beslut för varje individ (ibid). Resultatet av detta kan enligt Rothstein och Kumlin (2005) komma 

att påverka människors sociala kapital och mellanmänskliga tillit. Utifrån denna teori utformades 

frågor i avseende att undersöka föräldrars upplevelse av mötet med socialtjänsten och om de kände sig 

rättvist behandlade, blev lyssnade på (delaktighet), kände att de fick det stöd de behövde och om de 

kände sig trygga.  

Av de respondenter som varit i kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenheter har en 

övervägande majoritet, 56 %, angett att de inte kände sig rättvist behandlade av socialtjänsten. 53 % 

ansåg inte att de kände sig trygga i kontakten med socialtjänsten och 57 % upplevde inte att de blivit 
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lyssnade på eller att man tagit hänsyn till deras åsikter. Gällande påståendet ”socialtjänsten gjorde ett 

bra arbete” svarade 61 % av respondenterna att det stämmer dåligt. Detta innebär att en majoritet av 

de föräldrar som varit i kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, svarat att det stämmer 

dåligt gällande samtliga påståenden avsedda att mäta den procedurella rättvisan och indirekt den 

upplevda kvalitén av deras arbete. Utifrån korstabellerna kan vi se att de grupper som utmärker sig 

och är mest kritiska gällande kvalitén är de med; sjuk- eller aktivitetsersättning, låg inkomst, dålig 

psykisk hälsa, låg utbildningsnivå samt gruppen låglitare. Resultatet i tabell 1 och 2 visar exempelvis 

en skillnad på över 40 % mellan de som är låglitare och de som har högre mellanmänsklig tillit. 

Liknande resultat visar att respondenter med låg utbildning skiljer sig från de med högre utbildning 

med över 40 %. I och med att den upplevda kvalitén är låg bland fler än hälften av respondenterna kan 

vi dra slutsatsen att den mellanmänskliga tilliten bland samtliga respondenter riskerar att sjunka över 

tid. Enligt teorierna har skillnaderna i graden av tillit ökat med åren mellan olika samhällsgrupper. 

Den grupp man sett tappa tillit mest är den känsliga gruppen vilken även riskerar att sjunka ännu mer 

över tid (Kumlin & Rothstein, 2005; Holmberg & Rothstein, 2015).  

Av de som valt att kommentera fritt framkommer det att många är negativt inställda utifrån egen 

erfarenhet till socialtjänstens arbete med barn och unga. Flera av de respondenter med personlig 

erfarenhet anser bland annat att socialtjänstens personal har olikartade åsikter och värderingar som i 

allt för stor grad påverkar besluten. Det som framkommer från vårt resultat visar att 59 % av de 

föräldrar som varit i kontakt med socialtjänsten upplever kvalitén som låg.  

De teorier vi har tagit del av visar att den mellanmänskliga tilliten riskerar att sjunka över tid 

(Kumlin & Rothstein, 2005). Våra resultat visar att den procedurella rättvisan bland många 

respondenter inte upplevs som tillfredsställande. Detta innebär en risk att människor på ett personligt 

plan blir lidande då de inte upplever sig inkluderade eller rättvist behandlade. Det finns även en risk 

för att det blir rättsosäkert om de så kallade gräsrotsbyråkraterna, vilka innehar en maktposition, inte 

lyssnar på eller tolkar det föräldrarna säger på ett felaktigt sätt och gör bedömningar baserade på sina 

egna personliga åsikter och förutfattade meningar. 
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7. Slutsatser 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna studie är följande:  

 

 I vilken grad har föräldrar tillit till socialtjänstens barn och ungdomsenheter? 

 Finns det samband och i sådana fall vilka, mellan tillit till socialtjänstens barn och 

ungdomsenheter, föräldrars utbildningsnivå, bostadsområde, inkomst, upplevda hälsa, 

huvudsakliga sysselsättning samt nivån av deras mellanmänskliga tillit? 

 Hur upplever föräldrar kvalitén på socialtjänstens arbete med barn och unga? 

 

Resultaten från enkäten visar att en majoritet av respondenterna har låg tillit gällande socialtjänstens 

arbete med barn och unga. Våra resultat bekräftar tidigare forskning och sammanfaller med Kumlin 

och Rothsteins teorier om samband mellan bakgrundsfaktorer och tillit till offentliga institutioner samt 

graden av mellanmänsklig tillit. 

Den grupp som uppvisar minst tillit och är mest kritiska till socialtjänsten utifrån våra resultat är 

personer som ingår i den känsliga gruppen samt respondenter som uppvisar låg mellanmänsklig tillit. 

Dessa resultat bekräftar Rothsteins tidigare forskning vilken kommit fram till att denna grupp har 

störst behov av de offentliga välfärdsinstitutionerna och där den mellanmänskliga tilliten är låg 

(Kumlin & Rothstein, 2005). De faktorer som inte tycks påverka tilliten till socialtjänsten märkbart är 

fysisk hälsa, ålder, om man är uppväxt i eller utanför Norden eller vilket typ av boende man har. Vi 

fann däremot samband mellan tillit till socialtjänsten och i vilken typ av bostadsområde 

respondenterna är bosatta i. De föräldrar som bor i storstad uppvisade högre grad av tillit än personer 

som bor i mindre tätort eller landsbygd. Detta skiljer sig ifrån Rothsteins studier som vi har tagit del 

av, som inte visade på samband mellan dessa variabler. 

Kvalitén på de offentliga institutionerna är enligt Rothstein betydande för tilliten hos medborgarna 

(Kumlin & Rothstein, 2005). I vår undersökning bad vi respondenterna att svara på ett antal påstående 

med avseende att kunna mäta kvalitén på socialtjänstens arbete med barn och unga. Respondenterna 

fick även möjlighet att skriva ner sina tankar och upplevelser. Vad som framgår är återigen att den 

känsliga gruppen sticker ut då många av dessa människor anser att socialtjänstens arbete brister i stor 

utsträckning. Det påstående där flest respondenter är eniga är det som handlar om att tjänstemännens 

personliga tyckande påverkar deras arbete för mycket. Respondenterna med låg mellanmänsklig tillit 

har även de i hög grad varit kritiska i vår undersökning. Respondenterna i dessa grupper har svarat att 

de inte litar på socialtjänsten. I respondenternas egna kommentarer visar det sig finnas en problematik 

gällande kunskapen om barn som har diagnoser. Föräldrar, lärare och andra respondenter som varit i 

kontakt med socialtjänsten och sökt eller tagit emot hjälp berättar om dåligt bemötande, felaktiga 

insatser eller inget stöd alls när det kommer till barn med diagnoser. Våra slutsatser är att personer 

som är mest utsatta i samhället och har låg mellanmänsklig tillit generellt har minst förtroende för 
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socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Vad detta beror på kan vi inte riktigt svara på och vi anser 

att det skulle behöva undersökas i en mer omfattande studie än vad vi har haft möjlighet att göra i 

denna. Utifrån teorierna i denna studie har känsliga grupper i samhället generellt sett en lägre 

mellanmänsklig tillit och därför lägre tillit till institutioner. Utifrån respondenternas fritextsvar kan vi 

även dra slutsatsen att det saknas kunskap inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter vad gäller 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Denna brist på kunskap riskerar att barn och familjer med 

denna problematik inte får rätt hjälp och stöd vilket även kan tänkas påverka deras tillit till 

socialtjänsten. 
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8. Diskussion  

Med denna studie anser vi att de frågor som undersöktes blev besvarade. Resultatet har även visat sig 

till stor del stämma överens med de teorier utifrån tidigare forskning som vi valt att använda oss av. 

Vi är nöjda med att ha fått svar från över 200 personer, varav 160 svar som gått att använda. Även om 

det inte är generaliserbara resultat så anser vi att det ändå borde vara intressant för personer som 

arbetar inom socialt arbete eller på högre ämbeten att ta del av vår studie.  

Ett intressant resultat i denna studie är att den så kallade känsliga gruppen, som enligt tidigare 

forskning är en grupp med låg mellanmänsklig tillit, visade sig ha lågt förtroende för socialtjänstens 

barn- och ungdomsenheter. Det är svårt att svara på varför det är så men en anledning kan vara att den 

gruppen har lägre utbildning än övriga grupper. Utbildning är något som man inom forskningen vet 

påverkar graden av mellanmänsklig tillit positivt. Det är också tänkbart att denna grupp, som är mera 

beroende än andra grupper av välfärdsinstitutioner, känner sig maktlösa och förfördelade ekonomiskt 

då de ofta tvingas söka och vara beroende av bidrag. Som vi vet har klyftorna ökat de senaste åren, så 

det är av största vikt att den trenden bryts för att inte riskera att den mellanmänskliga tilliten sjunker 

ytterligare i denna grupp. Detta kan enligt teorierna i det långa loppet riskera att påverka hela 

samhället negativt (Holmberg & Rothstein, 2015). Vi hoppas också att man inom socialt arbete får 

ökad kunskap om utsatta människor som ingår i den känsliga gruppen och hittar arbetssätt som kan 

stödja dem bättre på individnivå. 

En grupp som skiljer sig från övriga respondenter är studenter, som är mer positiva överlag till 

socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Tidigare forskning har visat att hög utbildning och hög 

mellanmänsklig tillit hänger ihop (Charron & Rothstein, 2015).  Studenterna i denna studie uppvisade 

högre tillit och är mer positiva än övriga respondenter. Detta kan tänkas bero på att socionomstudenter 

från vår klass deltagit i enkäten då vi delade länken på ett forum på sociala medier. Dessa har 

sannolikhet en mer positiv bild av socialtjänsten än övriga svarande.  

Förtroendet för socialtjänstens arbete med barn och unga är generellt lågt, även bland de som inte 

räknas till känsliga gruppen, vilket överensstämmer med tidigare undersökningar och artiklar som vi 

tagit del av. Att så många som 58 % av respondenterna har erfarenhet av att ha kontakt med 

socialtjänstens barn- och ungdomsenheter är en betydande siffra. Vi antar att det beror på att många 

som varit i kontakt med socialtjänsten valt att svara på vår enkät, då man kan ha ett större behov att få 

”berätta” än de som inte har svarat. Det känns nedslående att en majoritet upplever att socialtjänsten 

misslyckas med att bland annat skapa trygghet, ge dem utrymme att vara delaktiga och få sina åsikter 

lyssnade på samt få dem att känna sig rättvist behandlade. Orsaker till detta tänker vi kan vara flera, 

bemötande till exempel och den ojämna maktordningen mellan klient och handläggare. Vi vet, genom 

bland annat media, att socialtjänsten haft stora problem med är att rekrytera erfarna socionomer till 

barn- och ungdomsenheterna.  96 % av tillfrågade chefer i Visions rapport om socialtjänstens situation 

från 2016 säger att det är svårt att rekrytera personal. Konsekvensen av detta blir att man tillsätter 



63 

 

nyexaminerade socionomer med bristande erfarenhet till barn- och ungdomsenheterna 

(https://vision.se/globalassets/documents/rapporter/2016/socialchefsrapport_2016_webb.pdf ).  

Ett annat problem som anges i undersökningen gjord av Vision är det stora gapet mellan de krav 

som ställs på socialtjänsten och de resurser som existerar. Vi tror att ansvaret och möjlighet till 

förändring delvis ligger på en politisk nivå. Risker som kan komma att uppstå på grund av svårigheten 

att rekrytera personal är: minskad rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för 

medborgare som behöver socialtjänstens stöd samt ökade kostnader när medarbetare måste hyras in 

(ibid). Vi tänker att dessa risker i kombination med ökade klyftor i samhället i längden skapar en ond 

cirkel. En del politiska beslut har fattats för att ge mer resurser samt medvetandegöra hur man kan 

jobba med att förbättra socialtjänsten, både ur ett brukar- och personalperspektiv. Vi hoppas att detta 

snart ger ringar på vattnet och att vår studie kan ge värdefull information till berörda och ansvariga 

inom socialtjänsten. 

I en artikel från Dagens nyheter skriver Mia Tottmar (2016, 26 okt.) om hur barnavården i 

Stockholm är i djup kris. Tore Svendsen som är verksam vid socialhögskolans forskningsenhet har 

utvärderat ett projekt som Stockholms stad startat för att utveckla den sociala barnavården. Svendsen 

har vid intervjuer fått höra av brukare/klienter att de upplever att de är offer för handläggarnas 

eventuella goda vilja och att det saknas både tid och möjligheter att låta klienterna vara involverade i 

besluts- och utredningsprocessen. Det överensstämmer med vår studie som visar att det är de i den så 

kallade känsliga gruppen, som redan är mest utsatta i samhället, som har minst tillit till och sämst 

erfarenheter av socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Föräldrarnas egna kommentarer i denna 

studie styrker även det Svendsen kommit fram till genom sin utvärdering, nämligen att insatser som 

startas inte följs upp. Vi anser att det är ett problem av allvarlig art när handläggare vittnar om att man 

låter bli att utreda trots att man ser behov, då man vet att det saknas möjligheter att erbjuda insatser 

som beskrivs i artikeln.  

En annan aspekt av den låga tillit vi uppmätt bland föräldrar kan handla om socialsekreterarens 

handlingsutrymme, då en handläggare har ett begränsat utbud av insatser att välja mellan.  

Enligt Svendsen skulle barn- och ungdomsvården kunna förbättras genom att skapa resurser till 

fler insatser som är utformade i linje med vad föräldrarna önskar och göra färre utredningar. Det 

tycker vi också låter som en positiv utveckling av det sociala arbetet med barn och unga inom en 

statlig organisation.  

Som blivande socionomer känns det viktigt att öka kunskapen om hur socialtjänstens arbete med 

barn och unga upplevs av föräldrarna. Ökad kunskap kan förhoppningsvis också öka kvalitén på dess 

arbete så att tilliten till den därmed förbättras. 

Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholm, säger att man ökat prioriteringarna för att ge den 

sociala barn- och ungdomsvården mer resurser (DN 2016, 26 okt.). De jobbar mot att få ner 

personalomsättningarna, tillsätta administrativ personal i syfte att avlasta socialsekreterarna samt se 
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till att cheferna får mer tid. Vi tycker att det skulle vara intressant med en utvärdering om några år om 

det gett någon effekt i praktiken.  

Vi har även fått upp ögonen för att det finns en grupp föräldrar vars barn har NPF-problematik. 

Vissa av respondenterna anger att de fått bra stöd och hjälp genom socialtjänsten, men många säger 

sig ha mycket dåligt förtroende för socialtjänsten när det gäller behandling och insatser. 

Respondenterna i denna studie berättar att beror på att det saknas kunskap om neuropsykiatriska 

funktionshinder. Eftersom NPF i ganska många fall är ärftligt kan man tänka sig att en hel del av de 

familjer som blir föremål för en utredning består av en eller två föräldrar som själva i viss grad också 

har NPF-problematik (http://attention.se/npf/om-npf/). Utifrån detta tänker vi att en ökad förståelse för 

denna problematik, genom exempelvis mer utbildning inom högskolor och arbetsplatser för de som 

arbetar med dessa frågor, skulle göra en skillnad för de barn och föräldrar som lever med 

neuropsykiatriska funktionshinder. 
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9. Implikationer för forskning och praktik 

Vi har belyst en del utmaningar och förbättringsområden där tillit till socialtjänstens barn – och 

ungdomsenheter påverkas av faktorer som utsatthet, generell tillit och upplevelsen av kvalitén inom 

socialtjänsten, vi har även upptäckt brister vad gäller bemötande och kunskap vad gäller föräldrar till 

barn som har NPF-diagnoser. Vårt bidrag kan inte generaliseras men lyfter dock ovanstående 

utmaningar och vad som är enligt vår mening problemområden som kan förbättras. 

Socialtjänsten är en viktig del av samhället, ett skyddsnät för utsatta och svaga grupper i samhället 

liksom äldre, sjuka och barn. En familj som behöver hjälp ska kunna vända sig till socialtjänsten med 

vetskapen om att processen från början till slut sker rättssäkert. En befolkning som börjar misstro 

socialtjänstens kompetens och kvalité på deras arbete är inte en bra utveckling för ett samhälle. Vi vill 

därför ge förslag till vidare forskning för att förbättra och förebygga detta. 

Ett första förslag är att det behövs fler studier inom detta område, det skulle kunna vara 

brukarundersökningar som vänder sig till föräldrar och som kan ge en mer generell bild av deras tillit 

och attityd till socialtjänsten för att kunna ringa in områden som kan behövas förbättras. 

Ett ytterligare steg skulle kunna vara att införa mer utbildning om NPF-diagnoser på utbildningar, 

skolor och socialtjänst. Vi har inte haft möjlighet att inom ramen för detta arbete undersöka hur 

mycket kunskap som handläggare inom socialtjänsten besitter om NPF, så om det är ett outforskat 

område skulle det vara intressant att göra mer forskning inom det. 

Vi skulle även vilja se förbättringar av rutiner och samverkan med andra aktörer som socialtjänsten 

samarbetar med för att så långt som möjligt kunna förebygga, stödja och ge insatser till barn och 

föräldrar som lever med neuropsykiatriska diagnoser. Med mer kunskap och utbildning kan man 

undvika missförstånd och felaktigt bemötande samt felaktiga bedömningar.  

Slutligen vill vi vända oss till politiker som har det övergripande ansvaret. Idag ser vi en 

socialtjänst där anställda larmar om tidspress och överbelastning, hög omsättning av personal och där 

kvalité och rättssäkerhet riskeras nu och i framtiden. Vi ser en alltmer budgetstyrd socialtjänst där 

tillgång till resurser varierar mellan kommuner och i vissa fall står i vägen för socialsekreterarnas 

arbete vilket resulterar i att klienter inte får det stöd de behöver och är berättigade till. 

Socialsekreterare larmar om en ohållbar situation, IVO rapporterar och kritiserar socialtjänsten och 

klienter vänder sig till media. Vi skulle vilja se att politiker i vårt samhälle tar ett socialpolitiskt 

ansvar för dessa brister inom socialtjänsten och utreder, utvärderar och hittar hållbara lösningar för 

oss socionomer, men allra främst för klienterna. 
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10. Bilaga 1 

Tillit till socialtjänstens barn och ungdomsenhet 
 

Vi är två studenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola. Syftet med vår studie är 

att undersöka föräldrars tillit till socialtjänstens arbete med barn och 

ungdom, och denna enkät kommer att vara till grund för vår kandidatuppsats.  
 

 Vi ber dig svara så gott du kan på alla frågorna. De uppgifter du lämnar hanteras 

konfidentiellt, vilket betyder att bara vi två kommer att hantera dina svar och 

enkätmaterialet kommer förstöras när uppsatsen är godkänd. Du kommer inte ange 

ditt namn, och ingen förutom vi kommer att kunna koppla dina svar till dig. Svaren 

kommer att överföras till ett statistikprogram och därefter presenteras i vår 

kandidatuppsats. 
 
 

Vill ni ta del av den färdiga uppsatsen så maila på tillitsenkat@yahoo.com 
 

 

Här följer en länk om du vill veta hur socialtjänstens uppdrag ser ut: 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten 
 
 

Har ni frågor så kontakta oss gärna! 
miramarianne@hotmail.com 

sarahqvarsebo@hotmail.com 
 
 

 
 

1. Hur gammal är du? 
 

 

16-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
65 och uppåt 
  

2. Har du barn? 
 

 

ja 
nej 
  

3. Vilket kön tillhör du? 
 

 

Man 
Kvinna 
Annat 
     

Tillit 
 

4. I vilken utsträckning anser du att det går att lita på människor i allmänhet? 
 

 

Det går att lita på de flesta människor 
Man kan lita på en del men inte alla 
Man kan inte vara nog försiktig 
Vet ej 
     

Hur stort förtroende har du för hur följande institutioner sköter sitt arbete? 
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5. Polisen 
 

 

Stort förtroende 
Ganska stort förtroende 
Lågt förtroende 
Mycket lågt förtroende 
Vet ej 
  

6. Försäkringskassan 
 

 

Stort förtroende 
Ganska stort förtroende 
Lågt förtroende 
Mycket lågt förtroende 
Vet ej 
  

7. Sjukvården 
 

 

Stort förtroende 
Ganska stort förtroende 
Lågt förtroende 
Mycket lågt förtroende 
Vet ej 
  

8. Domstolarna 
 

 

Stort förtroende 
Ganska stort förtroende 
Lågt förtroende 
Mycket lågt förtroende 
Vet ej 
  

9. Socialtjänsten 
 

 

Stort förtroende 
Ganska stort förtroende 
Lågt förtroende 
Mycket lågt förtroende 
Vet ej 
     

Nu kommer några frågor om socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Ta ställning till följande påståenden 
 

10. Socialtjänstens beslut är välgrundade 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

11. Socialtjänsten utför ett professionellt arbete 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

12. Socialtjänsten har den kompetens som krävs för arbetet 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
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13. Socialtjänsten låter i för stor utsträckning personligt tyckande påverka deras  
arbete. 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

14. Socialtjänsten lyckas ofta genom sitt arbete att stödja människor 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

15. Socialtjänsten behandlar människor rättvist 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

16. Det går att lita på socialtjänsten 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

17. Jag skulle söka hjälp hos socialtjänsten om behov fanns 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

18. Jag skulle kontakta socialtjänsten om jag misstänkte att någon annans barn eller 
ungdom for illa 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

19. Har du sökt stöd från någon/några av dessa verksamheter inom socialtjänsten? 
Tyvärr har vi som gjort enkäten upptäckt att det inte går att fylla i fler än ett alternativ och det går inte att justera i efterhand så ni kan skriva det separat på fråga 38 (där ni kan 
lämna annan information) om ni sökt hjälp från fler än en. 
 

 

Äldreomsorgen 
Ekonomiskt bistånd 
Vuxenenheten 
LSS 
Familjerätten 
Annan 
  

20. Här kan du skriva ner övrig information som du vill dela med dig av 
 

 

 
  

21. Har du egen erfarenhet av att söka/ta emot stöd från socialtjänstens barn och  
ungdomsenhet? 
 

 

Ja 
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Nej 
     

Vi skulle vilja veta hur du upplevde kontakten med socialtjänsten 
 

22. Jag kände mig trygg i kontakten med socialtjänsten 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

23. Jag kände mig rättvist behandlad i kontakten med socialtjänsten 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

24. Jag tycker att socialtjänsten gjorde ett bra arbete 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

25. Jag fick det stöd jag behövde 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

26. Jag upplevde att de lyssnade på mig och tog hänsyn till mina åsikter 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
  

27. Jag skulle vända mig till socialtjänsten igen om jag hade familjeproblem som  
ligger under socialtjänstens ansvar. 
 

 

Stämmer mycket dåligt 
Stämmer ganska dåligt 
Stämmer ganska bra 
Stämmer mycket bra 
Vet inte 
     

Lite mer om dig själv 
 

28. Vilket är ditt civilstånd? 
 

 

Ensamstående 
Sambo 
Gift/partnerskap 
Skild/änka 
  

29. Utbildning 
 

 

Ej fullgjord grundskola 
Genomförd grundskola 
Examen från gymnasium eller folkhögskola 
Examen från högskola/universitet 
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30. Huvudsaklig sysselsättning 
 

 

Anställd/eget företag 
Arbetssökande 
Pensionär 
Har sjuk/aktivitetsersättning 
Studerande 
Annat 
  

31. Hushållets gemensamma inkomst före skatt per månad (cirka) Med inkomst  
avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa,  

rörelseinkomster, pensioner m.m. samt olika bidrag som t ex barn-, studie- och  
underhållsbidrag. 
 

 

0-8 499 
8 500 - 16 499 
16 500 - 24 999 
25 000 – 33 499 
33 500 -49 999 
50 000 eller mer 
  

32. I vilken typ av område bor du i? 
 

 

Storstad – centralt 
Storstad -förort 
Stad 
Större tätort 
Mindre tätort 
Ren landsbygd 
  

33. Hur bor du för närvarande? 
 

 

I villa 
I lägenhet 
Annat boende 
  

34. vad har du för postnummer där du bor? 
 

 

 
  

35. Var är du huvudsakligen uppväxt? 
 

 

Sverige/Norden 
Utanför Norden 
  

36. På det stora hela, hur skulle beskriva din fysiska hälsa? 
 

 

Bra 
Ganska bra 
Mindre bra 
Dålig 
  

37. På det stora hela, hur skulle du beskriva din psykiska hälsa? 
 

 

Bra 
Ganska bra 
Mindre bra 
Dålig 
  

38. Här kan du skriva ner övrig information som du vill dela med dig av 
 

 

 
     

Please contact miramarianne@hotmail.com if you have any questions regarding this survey 

 

mailto:miramarianne@hotmail.com

