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Sammanfattning 
I Sverige menar en majoritet av invånarna att de litar på andra människor, detta gör Sverige 

till ett högtillitsland. Undersökningar har visat att personer som varit i kontakt med selektiv 

välfärd, som försörjningsstöd, handikappsomsorg och äldreomsorg, är de som litar minst på 

andra människor. Detta är en kvalitativ studie där sex stycken socialsekreterare som arbetar 

med försörjningsstöd vid en enhet i Stockholms stad har intervjuats. Syftet med studien var att 

undersöka om och i så fall hur socialsekreterarna upplevde sig kunna påverka klienternas 

förtroende till socialtjänsten. Studien har utgått ifrån tre olika teorier om tillit; Eric Uslaners 

om moralisk och strategisk tillit, Toshio Yamagishis om social intelligens samt Bo Rothsteins 

om proceduriell rättvisa. Resultatet av undersökningen visade att socialsekreterarna på flera 

olika vis upplevde sig kunna påverka klienternas förtroende. Vad som enligt 

socialsekreterarna upplevdes underlätta respektive försvåra klinernas förtroende för 

socialtjänsten analyserades utifrån de tre olika förklaringsmodellerna. Social intelligens och 

proceduriell rättvisa ansågs underlätta en förtroendefull relation mellan socialarbetare och 

klienter. En misstänksamhet samt diverse svåra erfarenheter i livet hos klienterna upplevdes 

däremot försvåra relationen och förtroendet för socialsekreterarna och socialtjänsten. 
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Inledning och problemformulering 
Det forskas idag om tillit som aldrig förr, men vad är det som är så spännande med tillit? 

Anledningen till att den sociala tilliten, det vill säga tilliten till andra människor, fått sådan 

uppmärksamhet i forskningsvärlden är att den anses ha betydelse för vår samhälleliga välfärd 

(Lundåsen & Pettersson, 2009, s.116, 120). Människors sociala tillit anses nämligen ha ett 

positivt samband med hur de handlar i olika situationer och interagerar med varandra. Hög 

social tillit genererar i goda samhälleliga konsekvenser medan låg social tillit har sämre 

följder (a.a.). Tillit bedöms bland annat motverka korruption, skapa social trygghet och 

rättsäkerhet samt främja demokrati, ekonomisk stabilitet, –tillväxt och –jämlikhet 

(Blennberger, 2009, s.52; Trägårdh, 2009, s.9; Rothstein, 2003, s.173). Sverige har enligt 

undersökningar, som gjorts av World Values Survey och SOM1-institutet i Göteborg, visat sig 

vara ett av få högtillitsländer i världen, då de flesta av invånarna anser sig lita på andra 

människor i allmänhet (Rothstein, 2003, s.148; Trägårdh, 2009, s.12). Frågan är vad det är 

som gör att människor litar på varandra och hur det skapas högtillitsländer. 

Eric Uslaner, professor i statsvetenskap vid universitetet Maryland College Park, i USA, 

menar att det finns två olika sorters idealtyper av tillit; moralisk tillit och strategisk tillit 

(Uslaner, 2002). Vilken tillit vi har till andra människor avgörs enligt Uslaner under vår 

uppväxt. Efter att vår tillit formats, under socialisationsprocesser i barndomen, menar Uslaner 

att tilliten är relativt konstant, oavsett senare händelser i livet (a.a., 21, 26; Pettersson och 

Lundåsen, 2009, s.152; Rothstein, 2003, s.163). En annan teori om hur social tillit skapas 

kommer från den japanska socialpsykologen Toshio Yamagishi. Genom ett antal olika 

experiment har Yamagishi visat på att social tillit har ett samband med en viss begåvning, 

vilken han benämner social intelligens. Social tillit och social intelligens utvecklas enligt 

Yamagishi genom social interaktion (Lundåsen & Pettersson, 2009, s.141; Rothstein, 2004, 

s.148; Rothstein, 2003, s.161, 163; Yamagishi, 1999, s.145). 

Bo Rothstein, professor i statskunskap vid Göteborgs universitet, betraktas ofta som 

ledande inom tillitsforskningen i Sverige. Rothstein menar att det är människors förtroende till 

de offentliga institutionerna samt den rådande välfärdspolitiken i samhället som avgör 

invånarnas tillit till varandra (Kumlin & Rothstein, 2005, s.13; Rothstein, 2003, s.184, 219; 

Trägårdh, 2009, s.11). Förtroendet till de offentliga organisationerna anser Rothstein skapas 

genom så kallad proceduriell rättvisa, det vill säga hur rättvist invånarna anser sig ha blivit 

                                                 
1 Samhälle Opinion Medier. SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. 
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behandlade av tjänstemännen på institutionerna (Kumlin & Rothstein, 2005, s.13; Rothstein, 

2003, s.190, 219). 

Ytterst få av de studier som gjorts om social tillit har emellertid varit kvalitativa, vilket 

innebär att forskarna bland annat söker efter och skildrar människors unika uppfattningar och 

upplevelser av specifika fenomen (Kvale, 1997, s.34; Lundåsen & Pettersson, 2009, s.140). 

Denna typ av undersökningar skulle därmed kunna medverka till en mer flerdimensionell bild 

av det idag existerande teoretiska resonemanget. 

Med tanke på att de flesta av invånarna i Sverige anser sig kunna lita på andra människor i 

allmänhet (Rothstein, 2003, s.148; Trägårdh, 2009, s.12) vore det intressant att undersöka om 

och i så fall hur de som arbetar på socialtjänsten i Sverige (som är en del av de offentliga 

institutionerna) gör för att skapa tillit hos medborgarna. Frågan är om socialarbetare anser sig 

kunna påverka klienters förtroende och vad de tror gynnar samt komplicerar förtroendet.  Kan 

förtroendet/misstron som socialarbetarna upplever mellan sig själva/socialtjänsten och 

klinterna förklaras med hjälp av de teorier som jag presenterat? 

Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka om och i så fall hur socialsekreterare, vid en enhet i Stockholms stad, 

upplever sig kunna påverka klienters förtroende till socialtjänsten. 

• Vilka faktorer upplever socialsekreterare underlätta respektive försvåra klienters 

förtroende för socialtjänsten? 

Definitioner 
Med socialsekreterare avses i denna studie socialarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd 

och försörjningsstöd inom socialtjänsten, deras yrkestitel är socialsekreterare. Socialarbetare 

och socialsekreterare har jag valt att använda synonymt för att kunna variera språket. 

Jag kommer i studien att tala om tillit till andra människor och förtroende för 

institutioner/samhällen/politiker. Tillit används på individ/mikronivå och förtroende på 

kollektivt/makronivå. Betydelsen av begreppen är (om inte annat anges) densamma. 

Disposition 
Studien har delats upp i sju avsnitt; inledning och problemformulering, bakgrund och tidigare 

forskning, teori, metod och material, resultat, analys samt diskussion och slutsatser. I 

inledningen presenteras uppsatsämnet, syfte och frågeställning. Här finns också definitioner 

och dispositionen av uppsatsen. Under rubriken bakgrund och tidigare forskning får läsaren en 

lite mer abstrakt beskrivning av begreppet tillit samt en inblick i tidigare forskning. I 
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teoriavsnittet presenteras det teoretiska ramverk vilket studien utgår ifrån. I kapitlet metod och 

material beskiver jag hur jag under studiens gång har gått tillväga, hur jag resonerat och på 

vilket sätt jag arbetat med materialet. Resultatavsnittet är den största delen i denna studie, där 

presenteras empirin från intervjuerna, vilket sedan kort finns sammanfattat under rubriken 

resultatsammanfattning för att underlätta för läsaren. I analysen undersöks och analyseras det 

tolkade intervjumaterialet utifrån de teorier som jag tidigare introducerat. Uppsatsen knyts 

ihop och avslutas i det sjunde kapitlet. Här diskuteras den analyserade empirin med 

utgångspunkt ifrån vad som tagits upp under analysen samt i tidigare forskning om tillit. 
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Bakgrund och tidigare forskning  
I detta avsnitt har jag för avsikt att på ett mer abstrakt plan låta läsaren bekanta sig med 

begreppet tillit. Jag ska även redogöra för en del av bakgrunden till både internationell och 

svensk forskning om social tillit och socialt kapital. 

Begreppet tillit  
Tillit är ett spretigt och snårigt begrepp som studerats utifrån ett flertal olika perspektiv, 

discipliner, paradigm, och nivåer (Trägårdh, 2009). Robert Wuthnow, professor i sociologi 

vid Princeton universitet, menar att tillit är ett av de mest komplexa, flerdimensionella och 

missförstådda begrepp som förkommer inom den sociala forskningen (Wuthnow, 2002). 

Piotr Sztompka har formulerat en grundbestämning av tillitsbegreppet ”Trust is a bet about 

the future contingent actions of others” (Sztompka, 1999, s.25), vilket på svenska kan 

översättas till ”En förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet”(Rothstein, 2003, 

s.111). Själva grundbetydelsen av tillitsbegreppet kan definieras genom lexikaliska 

definitioner, vilket innebär att begreppet beskrivs så som det ofta skildras i litteraturen, genom 

exempelvis synonymer (Sohlberg, 2009 s.118). Vanliga exempel på lexikaliska definitioner 

av ordet tillit är tilltro, förtrogenhet, förtroende och godtrogenhet (Grosse, 2009 s.60; 

Blennberger, 2009 s.19). Inom statsvetenskaplig forskning används exempelvis ofta ordet 

förtroende istället för tillit (Grosse, 2009, s.72). Till engelska översätts begreppet inte sällan 

till ord som trust, reliance och gullibility (Blennberger, 2009 s.19; Yamagishi, 2001, s.123). 

Motsatsen till tillit brukar beskrivas som misstro, vilket lexikalt definieras till bland annat 

rädsla och misstänksamhet. Engelska synonymer är distrust, mistrust och disbelief 

(Blennberger, 2009, s.20). 

Tillitsbegreppet kan också delas upp i ett flertal olika analysdelar (Blennberger, 2009, s.23, 

28ff), vilket är nödvändigt för att kunna förstå den faktiska komplexiteten i begreppet. En 

grundläggande uppdelning kan göras i tillitens subjekt och objekt. Subjektet är själva källan 

för tilliten, vad, vem eller vilka som tilliten kommer ifrån och objektet vad tilliten riktas emot 

(a.a.). Subjektet eller objektet kan vara alltifrån enskilda individer till professioner, 

organisationer, samhällen, religioner eller olika former av kulturer (a.a.). 

Den tillit vi känner till andra människor, både de vi känner och står nära samt främlingar 

på gatan eller andra sidan jorden, kallas för social tillit eller mellanmänsklig tillit 

(Blennberger, 2009, s.28f.; Grosse, 2009, s.67). Social tillit till främlingar kallas även allmän 

social tillit (Blennberger, 2009, s.28). Andra olika typer av tillit är politisk tillit, systemtillit, 

institutionell tillit och organisationstillit (a.a., s.33; Grosse, 2009, s.67). I de fall tilliten riktas 
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mot något annat än en person, till exempel en profession, ett samhälle eller en institution, 

brukar den kallas för förtroende istället för tillit. Innebörden av begreppen är dock oftast 

densamma (Grosse, 2009, s.72). 

Tillit och socialt kapital 
Centralt i forskningen om social tillit är även begreppet socialt kapital (Blennberger, 2009, 

s.30f). Detta begrepp kommer ursprungligen från sociologin (Coleman, 1990) och har precis 

som tillitsbegreppet varit svårt för forskarna att ringa in. Den amerikanska statsvetaren Robert 

Putnam började analysera begreppet år 1993 (Putnam, 1996, s.201). Han definierade då 

socialt kapital som tillit, normer samt nätverk och menade att det var människors deltagande i 

olika former av sociala nätverk och frivilligorganisationer som avgjorde omfattningen på det 

sociala kapitalet i samhället (a.a.). Putnam beskiver social tillit som kärnan i det sociala 

kapitalet och menar att social tillit skapas nedifrån och upp, från mikro- till makronivå. De 

teorier som Putnam har om socialt kapital har givit honom stor framgång i världen, han har till 

och med arbetat som rådgivare åt president George W Bush år 2007 (Lundåsen & Pettersson, 

2009, s.118; Rothstein, 2003, s.170; Trägårdh, 2009, s.10f ). 

I Sverige har Bo Rothstein varit ledande inom forskningen kring tillit sedan en längre tid 

tillbaka. Putnam och Rothstein har tidigare arbetat tillsamman men ses idag som varandras 

motsatser, då de har skilda åsikter om vad det är som skapar social tillit och socialt kapital 

(Lundåsen & Pettersson, 2009, s.118; Rothstein, 2003, s.170; Trägårdh, 2009, s.10f). 

Rothstein menar att begreppet socialt kapital behöver delas upp i två delar, socialt och kapital. 

Detta eftersom begreppet omfattas av både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt; antalet 

sociala kontakter samt kvalitén på tilliten i kontakterna (Rothstein, 2003, s.112). Rothstein 

skiljer även på definitionerna av socialt kapital på individ- och kollektiv nivå. På individnivå 

tolkas socialt kapital som ”summan av antalet sociala kontakter en individ har multiplicerat 

med graden av förtroende i dessa relationer” (a.a.). På kollektiv nivå, exempelvis i ett 

samhälle eller ett land, förklarar han det sociala kapitalet som ”mängden sociala relationer 

multiplicerat med graden av förtroende i dessa”. Ett samhälle där människor har många 

utspridda sociala kontakter med hög kvalité genererar med andra ord i ett högt socialt kapital, 

enligt Rothstein (a.a.). Måttet på den sociala tilliten i relationerna mellan människor är 

därmed en av de avgörande faktorerna för storleken på det sociala kapitalet (a.a., s.111). 
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Teori 
Under följande rubriker ämnar jag redogöra för studiens teoretiska ramverk, vilket använts för 

att tolka och förstå de empiriska observationerna som redovisats i resultatet. För att försöka 

skapa en så heltäckande bild som möjligt av socialsekreterarnas upplevelser består ramverket 

av tre olika teorier och förklaringsmodeller.  

Moralisk och strategisk tillit 
Eric Uslaner menar, som jag även tagit upp i inledningen, att det finns det två idealtyper av 

tillit; moralisk och strategisk (Uslaner, 2002). Människors sociala tillit bestäms enligt Uslaner 

under vår uppväxt då våra föräldrar inte sällan fungerar som våra moraliska lärare. Tillit är 

med andra ord inte något som vi förtjänar, det är något som vi måste lära oss (a.a., s.5, 26). 

Uslaner menar att om våra föräldrar litar på andra människor kommer även vi med största 

sannolikhet att göra det (a.a., s.21, 26). Våra föräldrars inställningar, handlingar och 

beteenden är därmed av stor betydelse för hur vår tillit formas. Enligt Uslaner påverkas inte 

våran moraliska tillit till andra människor nämnvärt av senare händelser i våra vuxna liv (a.a.). 

Idealtypen moralisk tillit beskriver Uslaner som en generell hållning, vilken bygger på en 

välsinnad syn på världen och människorna i den (Uslaner, 2002, s.17, 23). Inställningen hos 

de med moralisk tillit är optimistisk; man bör lita på andra och bemöta dem som om man kan 

lita på dem (a.a.; Pettersson & Lundåsen, 2009, s.151ff). Den moraliska tilliten är alltså inte 

riktad till specifika personer, grupper av människor eller situationer, utan till mänskligheten i 

stort (Uslaner, 2002 s.17, 23). Moralisk tillit beskrivs i vuxen ålder som relativt stabil och 

oföränderlig (Pettersson och Lundåsen, 2009, s.152; Rothstein, 2003, s.163). 

Den strategiska tilliten grundas och formas enligt Uslaner genom personliga erfarenheter 

och antaganden om huruvida andra är pålitliga eller inte (Uslaner, 2002, s.17). Det innefattas 

således alltid någon form av riskbedömning i den strategiska tilliten. Detta innebär att vad 

som anses vara relevant information om objektet för tilliten samlas in och bedöms innan ett 

beslut om att lita på objektet tas. Valet att lita på en annan människa är med andra ord 

strategiskt och förbundet med en bestämd situation (a.a.). Den strategiska tilliten ska dock inte 

förväxlas med pessimism, den baseras inte på en negativ syn på världen, utan på en osäkerhet 

(a.a., s.22). Exempel: En arbetskollega frågar om hon får låna hundra kronor av dig. Du 

funderar över om hon kommer att lämna tillbaka pengarna eller inte. Kanske frågar du någon 

annan arbetskollega om denne tror att du kan lita på kollegan i fråga. Eftersom du funderar 

över risken med att låna ut pengarna är du strategisk (a.a.). Har du däremot en moralisk tillit 

lånar du ut pengarna till arbetskollegan utan att ens reflektera över risken med att inte få 
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tillbaka pengarna. Du antar att du får tillbaka pengarna, eftersom du har en positiv syn på 

världen och människorna i den (a.a., s.17). Sammanfattningsvis speglar strategisk tillit våra 

värderingar om hur andra människor kommer att agera medan moralisk tillit är ett antagande 

om hur människor borde agera (a.a., s.23). 

Vad som huvudsakligen skiljer dessa två idealtyper av tillit åt är således orsaken bakom 

själva tilliten. Moralisk tillit kan ses som en form av optimistisk livsåskådning och strategisk 

tillit handlar om en slags medveten riskkalkylering, baserad på erfarenheter eller antaganden 

om andra människor (Uslaner, 2002, s.17).  

Social tillit kan enligt Uslaner delas in i två olika typer, beroende på människors 

uppfattningar och värderingar. Tilliten kan antingen vara generell eller partikulär. Generell 

tillit baseras i huvudsak på moralisk tillit, skillnaden är att en viss erfarenhet ligger till grund 

för tilliten och att tilliten inte anses vara lika konstant under livet. Enligt Uslaner kan generell 

tillit ses som moralisk tillit i den riktiga världen (Uslaner, 2002, s.21, 28). Erfarenheterna är 

emellertid inte lika viktigt som känslan av optimism och kontroll över världen. Antingen så 

lär vi oss att lita på andra människor av våra föräldrar eller så misslyckas vi med att lära oss 

det (a.a.). Människor med generell tillit litar på människor i allmänhet och ser positivt på 

framtiden (a.a.; Blennberger, 2009, s.25). De generella litarna tror gott om andra människor 

och har en öppen och accepterade syn på människor, även de som är väldigt olika dem själva. 

De litar på samhället, institutionerna och tjänstemännen som arbetar i dem. ”De anser, som en 

moralisk norm, att man bör lita på andra människor i allmänhet och inte bara på sin egen lilla 

krets, familj, klan, grupp eller stam.” (Rothstein, 2003, s.158). 

Människor med partikulär tillit är de generella litarnas motsats. De partikulära litarna har 

endast förtroende för en mindre grupp eller sammanslutning, exempelvis en släkt, ett sällskap 

eller en klubb (Rothstein, 2003, s.158; Uslaner, 2002, s.28). De grundar endast sin tillit på 

erfarenheter (strategisk tillit) och i vissa fall även på stereotyper vilka de tycker sig fått 

tillräcklig kunskap om för att kunna lita på. Den partikulära tilliten är däremot inte bunden till 

specifika situationer, så som strategisk tillit är (Uslaner, 2002, s.27f). Samhället och 

människorna utanför gruppen misstros och uppfattas inte sällan som ett hot mot 

gruppmedlemmarna. Exempel på partikulär tillit skulle kunna vara medlemmar i gäng som 

Hells Angels eller Fucked for Life. De partikulära litarna ser heller inga möjligheter att kunna 

påverka sina liv och sin situation. De har ett motstånd mot samhället och dess institutioner, 

vilka anses försumma eller på något sätt diskriminera dem som individer (a.a.; Rothstein, 

2003, s.158). Att lita på staten kan således vara strategisk tillit men inte partikulär (Uslaner, 

2002, 21). Generella litare antar att de flesta människor som de möter delar deras värderingar 
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Tilliten 
formas i 

barndomen 
genom 

socialisation. 

Idealtypen 
Strategisk tillit. 

Denna tillit utvecklas 
p.g.a. brist på tillit och 

grundar sig på 
erfarenheter i livet. 

Idealtypen 
Moralisk tillit. 

Tilliten grundar sig på 
en positiv syn på 

världen & människorna 
i den. 

Generell tillit  –moralisk 
tillit i den riktiga 

världen. Människor 
styrs till största del av 

en positiv syn på 
världen men grundar 

även sin tillit till andra 
på viss erfarenhet. 

Partikulär tillit – 
Människor litar bara på 

en mindre grupp 
individer. Samhället och 

människorna utanför 
gruppen uppfattas som 
opålitliga och hotfulla. 

medan partikulära litare kräver någon form av bevis för att människor som inte tillhör deras 

grupp delar deras värderingar (a.a., s.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Tillitens utveckling enligt Uslaner (Uslaner, 2002) 

Tillit och social intelligens 
Den japanska socialpsykologen Toshio Yamagishi har i sin forskning kommit fram till 

fascinerande och intressanta resultat. Han menar att social tillit har ett starkt samband med en 

slags färdighet, vilken han benämner som social intelligens (Yamagishi, 1999; Yamagishi, 

2001).  

Undersökningar, som genomförts med hjälp av frågeformulär, har enligt Yamagishi visat 

på att de flesta människor tror att tillitsfulla personer, höglitare, är sämre på att bedöma andra 

människors pålitlighet. Höglitare bedöms även vara mer godtrogna och mindre framgångsrika 

i livet jämfört med, mindre tillitsfulla personer, låglitare (Yamagishi, 2001, s.121; Yamagishi, 

1999, s.149). Yamagishi förutsatte därför att människor med låg tillit hade större framgång i 

livet då de var mindre lättlurade och godtrogna. Intressant nog har senare experimentella 

studier av Yamagishi, mestadels gjorda på japanska studenter, pekat på motsatsen. Det visade 

sig att de som var mest godtrogna och naiva var de som litade minst på andra människor 

(Yamagishi, 2001). Förklaringen till detta fenomen förklarar Yamagishi med att höglitarna är 

mer socialt intelligenta än låglitarna. 

Social intelligens är enligt Yamagishi en förmåga att kunna avgöra om en annan människa 

är pålitlig eller inte (Yamagishi, 1999, s.155; Yamagishi, 2001, s.126). Förmågan ligger enligt 

Yamagishi i att kunna upptäcka och tyda signaler hos andra människor, som vi på olika sätt 
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kommer i kontakt med, vilket ger oss information om huruvida de är pålitliga eller inte 

(Rothstein, 2003, s.16; Rothstein, 2004, s.148; Yamagishi, 1999, s.145). Människors sociala 

intelligens utvecklas enligt Yamagishi när vi interagerar socialt med andra människor. Han 

menar att vi oavbrutet tränas på att läsa av och tolka människors signaler och intentioner och 

att utvecklingen av förmågan började redan när vi var barn (Lundåsen & Pettersson, 2009, 

141; Rothstein, 2003, s.163). Yamagishi anser att den sociala intelligensen tränas särskilt när 

vi träffar nya människor som är olika oss själva, eftersom vi då får nya erfarenheter 

(Rothstein, 2003, s.163). 

Enligt Yamagishi innebär social tillit alltid någon form av risktagande, vi väljer att lita på 

en annan människa eller inte (Lundåsen & Pettersson, 2009, s.132; Yamagishi, 1999, s.145). 

Den kunskap/erfarenhet/information vi har, eller tycker oss få signaler om, från en annan 

människa utgör ett underlag för en riskbedömning som vi gör. Antingen väljer vi att ta risken 

eller inte. I de fall som ovissheter och risker kan uteslutas helt eller delvis menar Yamagishi 

att det handlar om förtroende istället för tillit. Förtroende har vi med andra ord för de vi litar 

på och står relativt nära (Lundåsen & Pettersson, 2003, s.132).  

Höglitare visade sig under Yamagishis experiment vara de som var mest klipska och 

socialt intelligenta, då de var bättre än låglitarna på att bedöma pålitligheten hos andra 

människor (Yamagishi, 1999, s.151; Yamagishi, 2001, s.121). Låglitarna visade sig däremot 

vara mer lättlurade, godtrogna och mindre framgångsrika i livet. Förklaringen till att låglitarna 

hade en lägre social intelligens är enligt Yamagishi att de ofta drar sig undan sociala 

interaktioner med andra människor på grund av sina tidigare dåliga erfarenheter. Isoleringen 

gör i sin tur att de inte tränar sin förmåga att tyda signaler hos andra (den sociala 

intelligensen), vilket gör att intelligensen inte utvecklas. De förblir i och med detta mer 

lättlurade och drar därför fler ”nitlotter” i livet. Låglitarna fastnar med andra ord i en ond 

cirkel, se figur 1 (Rothstein, 2003, s.162; Yamagishi, 2001, s.122). 
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Figur 2, Den onda cirkeln (Yamagishi, 2001) 

 

Att den sociala tilliten hos befolkningen ser olika ut mellan olika länder förklarar Yamagishi 

med att sociala värderingar och normer skiljer sig mellan länderna (Lundåsen & Pettersson, 

2009, s.119, 143; Yamagishi, 1999; Yamagishi, Takahashi, Liu, Wang, Lin & Yu, 2008). Han 

förkastar också orsaksförklaringar som hänvisar till människors personliga egenskaper eller 

biologiska arv (a.a.). De sociala koderna för hur människor bör interagera socialt med 

varandra samt vad som är socialt och kulturellt acceptabelt styr invånarnas sociala beteende, 

och därmed även deras förmåga till utveckling (a.a.).  

Teorin om att människor tolkar varandra genom någon form av signaltolkning får även 

stöd hos andra forskare. Steven Pinker, professor i psykologi vid Harvads universitet i USA, 

menar att många människor har en naturlig förmåga att kunna bedöma om andra människors 

känslor är genuina eller om de är falska/låtsade. Detta sökande efter tecken på trovärdighet 

menar Pinker många gånger gör oss människor till tankeläsare (Pinker, 1997, s.405). 

Upptäckten av de så kallade spegelneuronerna 1996 stöder även de Yamagishis teori om 

någon typ av signaltolkning. Spegelneuroner är celler i vår hjärna som bland annat gör det 

möjligt för människor att förstå och ”läsa av” varandras sinnestillstånd, beteenden och 

handlingar (Bauer, 2005; Gallese, Fadiga, Fogassi & Rizzolatti, 1996; Gallese, 2003, s.176). 

Spegelneuronerna är enligt Joachim Bauer, psykiatriker och professor för psyko-neuro-

immunologiska enheten vid Universitetssjukhuset i Freiburg, förklaringen till människans 

empatiska förmåga och intuition (Bauer, 2005, s.8; Gallese, 2003). 
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Proceduriell rättvisa 
Enligt Rothstein är människors förtroende till de offentliga institutionerna, det politiska 

systemet och välfärden (vertikala tillit) avgörande för den allmänna sociala tilliten i samhället 

(horisontella tillit) (Blennberger, 2009, s.41; Eek & Rothstein, 2005; Rothstein, 2003, s.219; 

Kumlin & Rothstein, 2005, s.13; Trägårdh, 2009, s.11). Tilliten byggs med andra ord upp 

uppifrån och ned, från institutioner till personer, enligt Rothstein. Om vi litar på 

institutionerna i samhället så lär vi oss också att lita på andra människor i vårt samhälle 

(Rothstein, 2003, s.219; Trägårdh, 2009, s.12). Social tillit kan på så vis fungera som en social 

norm i ett samhälle (Rothstein, 2003, s.95). Institutionerna i ett demokratiskt samhälle kan 

vidare delas upp i två led, de politiskt representativa och de offentliga institutionerna. De 

representativa är de förtroendevalda politikerna, i exempelvis regering och riksdag, och de 

offentliga institutionerna är de genomförande förvaltningarna, såsom skola, polis och 

socialtjänst (a.a., s.174). Rothstein betonar särskilt den offentliga sektorns institutioner, då de 

är utslagsgivande för hur rättssäkerheten och den generella välfärdspolitiken ser ut i samhället 

(Rothstein, 2003, s.175; Trägårdh, 2009, s.12). Tjänstemännen på genomförande 

förvaltningarna, som arbetar med att konkret genomföra vad de representativa beslutat, får i 

och med Rothsteins resonemang en central roll i hur tilliten hos medborgarna formas 

(Rothstein, 2003, s.175, 189). 

Rothstein gör även en åtskillnad mellan den universella och den selektiva välfärden i 

samhället. Universell välfärd är alltid ”lika för alla”, exempelvis barnbidrag och studiebidrag. 

Selektiv välfärd är däremot individuellt behovsprövad, vilket ställer högre krav på 

tjänstmännen som förväntas vara både rättvisa men likväl utgå från individen. Exempel på 

selektiv offentlig service är förtidspension, äldreomsorg och försörjningsstöd (Kumlin & 

Rothstein, 2004, s.14f ;Rothstein, 2003, s.191, 193). Eftersom det blir svårare för de anställda 

på de selektiva välfärdsinstitutionerna att förena likabehandling med individuell 

behovsprövning blir de också mer misstrodda och anklagade för godtycklighet, fusk och 

diskriminering (Rothstein, 2003, s.191-192). Människor som varit i kontakt med selektiva 

genomförande organisationer har också visat sig ha lägre tillit till andra människor, vilket 

stärker Rothsteins tes om att tilliten till välfärdsinstitutionerna påverkar människors sociala 

tillit (a.a., s.194; Kumlin & Rothstein, 2002). 

Sverige och de övriga nordiska länderna har alla visat sig vara högtillitsländer, då över 

hälften av invånarna i länderna säger sig lita på andra människor i allmänhet (Rothstein, 2003, 

s.148; Trägårdh, 2009, s.12). Vad är det då som avgör om vi litar på offentliga institutioner 

eller inte? Är själva resultatet (beslutet om bifall eller avslag) av större betydelse än de 
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Tillit till andra människor 
 

Förtroende för offentliga organisationer som 
skola, polis & socialtjänst 

 

Proceduriell rättvisa betyder lika mycket för 
förtroendet som resultatet av kontakten  

 

Tjänstemännen på de offentliga genomförande 
organisationerna uppfattas som pålitliga av 

invånarna 
 

procedurer och sociala processer som leder fram till det? Forskning har visat att människor 

inte bara utvärderar en social erfarenhet eller kontakt med en annan människa/institution 

utifrån det konkreta resultatet/beslutet (Kumlin & Rothstein, 2005, s.13; Lind & Tyler, 1997, 

s.1; Rothstein, 2003, s.190). Människor är i själva verket minst lika intresserade av hur pass 

rättvist de blivit behandlade på vägen fram till beslutet. ”Förtroende kommer inte ifrån själva 

innehållet utan ifrån att man respekterar procedurerna” (Rothstein, 2003, s.219). Detta 

inkluderar bland annat ett respektfullt och värdigt bemötande från exempelvis 

socialsekreteraren på socialtjänsten, att man fått framföra sina åsikter i frågan samt att man 

tycker sig ha blivit rättvist behandlad utifrån aktuell lagstiftning. Denna typ av rättvisa kallas 

inom socialpsykologisk forskning för proceduriell rättvisa (a.a., s.190; Kumlin & Rothstein, 

2005, s.13). Orsakssambandet mellan proceduriell rättvisa och social tillit förklaras enligt 

Rothstein genom olika psykologiska processer. Han menar att det bland annat beror på hur 

pass pålitliga tjänstemännen på de offentliga institutionerna uppfattas av invånarna. Ett typiskt 

fall skulle kunna vara; om man inte kan lita på till exempel polisen, vem kan man lita på då? 

(Rothstein, 2003, s.189f). Sammanfattningsvis menar alltså Rothstein att om medborgarna 

känner att de kan lita på de tjänstemännen i de offentliga genomförande organisationerna 

kommer de också att lita på varandra (a.a.; Trägårdh, 2009, s.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Tillitens utveckling enligt Rothstein (Kumlin & Rothstein, 2005) 
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Metod och material 
I detta avsnitt har jag haft för avsikt att beskriva hur jag gått tillväga och hur jag resonerat för 

att hitta vad jag ansett vara relevant forskning, litteratur, undersökningsgrupp och så vidare. 

Jag har även så långt som möjligt försökt redogöra för hur jag gjort för att samla in empirin 

samt hur jag gått tillväga för att tolka den. Kort och gott har jag i detta kapitel förklarat hur 

arbetsprocessen med uppsatsen har sett ut för mig, från början till slut. 

Förförståelse  
Tillit var ett av uppsatsförslagen som högskolan tillhandahöll oss studenter med. Skälet till att 

jag valde just tillit var att jag ville veta mer om det och att jag visste att jag i och med detta 

skulle lära mig något helt nytt. Jag skev med andra ord om tillit för att jag fann det intressant 

och jag ville öka min förståelse kring i ämnet. Min kunskap om tillit begränsade sig till den 

litteratur jag läste under uppsatsens förfarande. 

Den erfarenhet jag hade av socialtjänsten begränsade sig till en av praktikperioderna under 

socionomutbildningen, då jag praktiserade som biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

Under praktiken fick jag även vara inne på enheten för försörjningsstöd under en dag samt 

vara med under två olika klientbesök. Dessa besök gav mig dock föga erfarenheter av hur 

tilliten kan se ut mellan socialarbetare och klienter, varför det varit spännande att få 

undersöka. 

Avgränsningar och urval 
Det har visat sig att människor som varit i kontakt med selektiva välfärdsinstitutioner har en 

lägre tillit till andra människor (Kumlin & Rothstein, 2002). Med anledning av detta såg jag 

det intressant att undersöka om och i så fall hur socialarbetare, som arbetade med selektiv 

välfärd, upplevde att de kunde påverka klienternas tillit. Anledningen till att jag valde att 

intervjua socialarbetare som arbetade med försörjningsstöd, på en och samma enhet inom 

Stockholms stad, var att detta hjälpte mig att uppfylla studiens syfte. Eftersom jag varit ute 

efter socialarbetares personliga upplevelser och åsikter har jag inte ansett det vara nödvändigt 

att intervjua socialarbetare från olika arbetsplatser, kommuner eller enheter inom 

socialtjänsten. Mitt val av antal intervjupersoner grundade sig på att jag inte hade någon 

önskan om att generalisera resultaten. Sex socialarbetare var helt enkelt vad jag ansåg mig 

hinna under den begränsade tid som uppsatsen skrivs under. Intervjupersonerna består av fem 

kvinnor och en man. Orsaken till den ojämna könsfördelningen förmodar jag vara att 
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arbetsplatsen och socialsekreteraryrket är kvinnodominerat. Detta var inget jag fäste större 

vikt vid då jag inte var ute efter att jämföra svaren mellan kvinnor och män. 

Genom att intervjua socialarbetare som arbetade vid en enhet inom försörjningsstöd fick jag 

den information jag behövde för att svara på syftet i min studie. Resultatet av studien 

framhåller sex socialarbetares unika upplevelser, erfarenheter och sanningar, det är med andra 

ord inte tänkt att vara representativt för tillexempel alla socialarbetare i Stockholm. Detta 

gjorde mitt urval ändamålsenligt (Neuman, 2003, s.213f). 

Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur började jag med att söka på Adlibris, på internet. Jag använde 

sökordet ”tillit”, och fann då bland annat boken ”Tillit i det moderna Sverige”. Jag värderande 

boken högt då den tycktes innehålla en allmän genomgång av begreppet. Att forskare från 

Ersta Sköndal högskola författat boken såg jag också vetenskapligt och tillförlitligt. De flesta 

av artiklarna som jag använt mig av har jag hittat på Google scholar, men jag har även hittat 

litteratur genom Academic Search premier, Toshio Yamagishi official website, Google, 

Google books och Göteborgs universitets webbsida. Jag har därtill fått värdefulla litteraturtips 

av min handledare. Mina huvudsakliga sökord har på svenska varit tillit, social tillit, 

förtroende, socialt kapital. På engelska har jag använt mig av sökord som trust, social trust 

och social intelligence.  

Då jag sökte på databasen Academic Search premier med sökorden ”social trust” ”social 

service” fick jag tre träffar. En av artiklarna (Kumlin & Rothstein, 2005) har jag valt att 

använda mig av. Jag har inte funnit någon ytterligare litteratur eller kvalitativ forskning om 

tilliten mellan socialarbetare/socialtjänst och klienter, vilket gör att jag förmodar mig vara 

tämligen ensam om att undersöka detta kvalitativt. Jag har bland annat sökt i databasen DIVA 

med sökord som ”trust” ”social work” och ”tillit” ”socialtjänst”, vilket gav mig totalt 39 

träffar. En av träffarna behandlade klienters förtroende till socialtjänsten, detta var emellertid 

endast en C-uppsats vilken genomförts med hjälp av en kvantitativ metod.  

Insamlingsmetod 
Under dessa rubriker beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in mitt intervjumaterial 

samt hur jag behandlat materialet. Insamlingsmetoden är uppdelad i två rubriker; 

intervjuguide och kvalitativa intervjuer. 
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Intervjuguide 
Intervjufrågorna (se bilaga 3) utformade jag utifrån teori om tillit samt de teman jag på 

förhand valt ut att samla in empiri till. Frågorna sammanställde jag sedan i en intervjuguide 

som jag utgick ifrån under alla intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket betyder 

att guiden innehöll förslag på frågor, som sedan användes olika beroende på hur intervjun tog 

form samt hur intervjupersonen svarade (Kvale, 1997, s.121f). Intervjun innehöll både öppna 

och slutna frågor och följdfrågorna kunde variera mellan intervjuerna.  

Kvalitativa intervjuer 
För att få tag i intervjupersoner kontaktade jag den försörjningsstödsenhet som jag fick vara 

på under en dag, då jag praktiserade som biståndshandläggare. Personen som under denna dag 

varit min handledare hjälpte mig genom att höra med sina kollegor om det fanns några som 

kunde tänka sig att bli intervjuade. Jag mailade sedan denna nyckelperson ett 

informationsbrev om studien (se bilaga 1) som hon vidarebefordrade till sina kollegor. 

Nyckelpersonen mailade sedan mig namn och mailadresser till dem som kunde tänka sig att 

bli intervjuade. Efter att jag fått ett godkännande av enhetschefen, om att få intervjua 

socialsekreterarna, tog jag kontakt med dem själv. Tid och datum för varje intervjutillfälle 

bokandes in individuellt, per mail med intervjupersonerna. Alla intervjuer hölls på 

socialarbetarnas egna kontor på enheten, efter önskemål från dem själva. Att ta hänsyn till 

intervjupersonernas bekvämlighet kan också ha en god inverkan på intervjutillfället enligt 

Neuman (2006, s.394). 

De sex intervjuerna har tagit mellan 30 och 50 minuter vardera. För att jag inte skulle 

missa eller glömma något som intervjupersonerna sa gjorde jag stödanteckningar och spelade 

in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Att använda sig av en bandspelare ökar också 

intervjuarens koncentration enligt Kvale (1997, s.147). Efter detta transkriberade jag ensam 

intervjuerna, från ljud till text. Inspelningarna hade alla god kvalitet och transkriberingen tog 

mig sammanlagt 30 timmar och 40 minuter för alla intervjuer och resulterade sammanlagt 67 i 

sidor text. Kvale (a.a., s.156) föreslår att utskiften redigeras något i de fall som analysen ska 

göras med hjälp av bland annat tematisering, vilket jag också gjorde. Jag skrev ut nästintill 

allting som sades ordagrant, vissa bekräftande ljud som ”Mmm..” , ”aaa” och ”ja” valde jag 

dock att inte skriva ut om de inte tycktes ha någon större betydelse för intervjun. Ljud som 

hostningar, suckar eller kortare pauser har jag heller inte noterat, då jag inte ansåg att de hade 

någon större betydelse för materialet och analysen av det. Skratt, längre pauser, avbrytande 

händelser (som ringande mobiltelefoner och dylikt) har jag dock antecknat.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet syftar på forskningens sanningsvärde (Kvale, 1997, 

s.208). Validitet avser huruvida forskaren har mätt vad som avsetts och reliabilitet om detta 

gjorts på ett tillförlitligt och korrekt sätt (Neuman, 2003, s.178-179; Thurén, 2007, s.26). 

Generaliserbarhet handlar om att forskaren utifrån sitt resultat av studien drar slutsatser om 

vad som är vanligt, typiskt eller allmänt (Kvale, 1997, s.212). Till ett mer vardagligt språk kan 

dessa tjusiga begrepp översättas till ord som sanningsenlig, trovärdig och konfirmerbar 

(Kvale, 1997, s.208f; Neuman, 2003, s.185). 

Perfekt validitet och reliabilitet är enligt Neuman (2006, s.188) omöjligt att uppnå. Dessa 

ska snarare ses som ideal vilka forskaren med fördel kan sträva mot (a.a.). För att uppnå hög 

validitet valde jag insamlingsmetod samt utformade intervjufrågorna efter studiens syfte. 

Intervjuguiden har dessutom bifogats för att öka transparensen i studien (se bilaga 3). 

Validitet innebär bland annat att på ett så rättvist och genuint sätt som möjligt skildra 

intervjupersonernas bild av verkligheten (Neuman, 2003, s.185). För att på bästa sätt försöka 

återge socialsekreterarnas svar valde jag att illustrera mitt resultat med ett relativt stort antal 

citat ur alla sex intervjuerna. 

Eftersom jag inte är van att göra intervjuer kan reliabiliteten kan ha sänks något (Kvale, 

1997, s.136f). Jag försökte under intervjuns gång att sammanfatta intervjupersonernas svar, 

för att höja kvalitén och reliabiliteten i studien (a.a., s.134). Detta gjorde att 

intervjupersonerna bekräftade sina svar alternativt utvecklade dem på ett annat sätt om jag 

ansågs missförstå. Enligt Kvale (a.a., s.136) bör den som intervjuar vara kunnig inom det 

område som intervjun behandlar. Innan jag utförde intervjuerna valde jag därför att läsa in 

mig på samt utforma mitt teoretiska ramverk. Alla intervjupersoner var samarbetsvilliga och 

erfarna (a.a., s.135). De svarade på alla frågor och höll sig utan några större problem till 

ämnet och frågorna under intervjun. För att kunna koncentrera mig på vad intervjupersonerna 

sa, vara observant och hålla ordning på intervjufrågorna valde jag att spela in intervjuerna 

med hjälp av en diktafon och endast föra stödanteckningar. Detta anser jag stärka 

reliabiliteten av studien. Tillförlitligheten av intervjuerna handlar även om att 

intervjuinspelningarna har god inspelningskvalitet (a.a., s.149f). Det var lätt att höra vad 

intervjuaren och intervjupersonen sa under inspelningen och det fanns inga störande ljud i 

bakgrunden. För att inte gå miste om fakta från intervjuerna har jag transkriberat alla 

intervjuerna nästintill ordagrant, kort efter att intervjun genomförts. 

Generaliserbarheten är låg i denna studie då jag endast intervjuade socialarbetare som 

arbetade vid en enhet inom socialtjänsten samt enbart i Stockholms stad. Att generalisera var 
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däremot inte min intention med studien då jag sökte fördjupad kunskap och förståelse genom 

att intervjua socialarbetare om deras unika upplevelser och tankar. 

Etiska överväganden 
Då min uppsats varken avsåg att studera människor eller biologiskt material från människor 

bedömde jag inte att den behövde prövas enligt lag (2003:460) om etikprovning av forskning 

som avser människor (EPL). Uppsatsen var dessutom en del i högskoleutbildningen, på 

grundnivå, vilket befriade den från etikprövning enligt ovanstående lag. Jag har dock tagit del 

av och beaktat Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002) i min studie. 

Informationskravet anser jag mig ha följt då jag mailat intervjupersonerna (och deras 

närmaste chef) information om studien, att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas samt mina kontaktuppgifter (se bilaga 1). För att försäkra mig om att 

intervjupersonerna tagit del av informationen, som jag mailade dem, valde jag även att läsa 

upp informationsbrevet en ytterligare gång innan varje intervju påbörjades. Deltagarna 

informerades även, innan intervjuerna, om att uppsatsen kommer att publiceras offentligt (se 

bilaga 2). 

Samtyckeskravet anser jag mig ha uppfyllt eftersom jag innan varje intervju inhämtade ett 

skriftligt samtycke från deltagarna (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att intervjupersonerna upplystes om att deras 

personnamn och arbetsplats inte kommer att framgå i studien. Deltagarna har även 

informerats om att de inte kommer att vara fullständigt anonyma då arbetsort, yrkesroll samt 

försörjningsstöd som enhet kommer att framgå i studien. 

Nyttjandekravet anser jag mig ha uppfyllt då jag underrättade intervjupersonerna om att jag 

avsåg att behandla det insamlade intervjumaterialet med största försiktighet och att det efter 

uppsatsens godkännande och publicering kommer att förstöras (se bilaga 1).  

Analysmetod  
För att analysera mitt material från intervjuerna använde jag mig av meningskoncentrering 

(Kvale, 1997, s.174f). Jag började med att läsa jag igenom intervjuerna en i taget, för att få ett 

helhetsintryck av intervjun. Efter detta koncentrerades empirin, jag tog bort överflödigt text i 

intervjun för att få ett mer koncist och överskådligt material att arbeta vidare med (a.a., 176). 

Även om jag i och med detta omformulerade vissa meningar för att få dem mer lättförståliga 

var jag alltid noga med att försöka behålla intervjupersonernas egna ord för att inte förlora 

själva essensen av empirin. Jag gick sedan igenom intervjuerna en i taget, och skrev kortfattat 

upp vad intervjupersonerna svarat på alla nio frågor i intervjuguiden. Detta gav mig en väldigt 
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överskådlig bild av hur intervjupersonerna svarat, det hjälpte mig att finna likheter och 

olikheter mellan intervjupersonernas svar samt att hitta teman som jag sedan delade in deras 

svar efter (a.a. s.177f). Dessa tre teman var: 

• Tillit som norm och strategi 

• Vad underlättar förtroende 

• Vad försvårar förtroende 

I resultatet försökte jag att förtydliga intervjupersonernas svar och upplevelser genom att 

illustrera dem med citat (Neuman, 2006, s.407).  

Efter att jag strukturerat resultatet sammanfattade jag det i korta drag under rubriken 

tolkning. Detta gjorde jag för att underlätta för läsaren och för att jag lättare skulle kunna 

analysera resultatet mot mitt teoretiska ramverk. För att nå en djupare förståelse av 

socialarbetarnas uppfattningar och erfarenheter analyserade jag deras svar utifrån mitt 

teoretiska ramverk.  

Val av teori, metod och vetenskaplig ansats  
Syftet med denna studie var att undersöka, förstå och tolka socialsekreterarnas upplevelser, 

vilket gjorde att jag valde en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsintervjun ska hjälpa 

forskaren att beskriva och förstå den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997, s.34). Studien har 

både haft en deduktiv och en induktiv ansats (Neuman, 2006, s.59f; Olsson & Sörensen, 2001, 

s.35; Sohlberg, 2009, s.128f). En deduktiv ansats är när forskaren utgår från utvald teori för 

att komma fram till diverse slutsatser (Neuman, 2003, s.51; Sohlberg, 2009, s129). För att få 

en nyanserad och heltäckande bild av socialsekreterarnas upplevelser, av vad som underlättar 

och försvårar klienternas förtroende till socialtjänsten, valde jag att analysera empirin utifrån 

tre olika teorier.  

För att samla in mitt material till studien använde jag mig av en kvalitativ metod. Jag har 

gått ut i världen och observerade verkligheten för att sedan dra generella slutsatser om den, 

vilket är att verka induktivt (Neuman, 2003, s.51; Sohlberg, 2009, s.128f). Närmare bestämt 

intervjuade jag sex stycken socialsekreterare samt tolkade deras berättelser. 

Jag har i studien haft ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att jag velat få en 

djupare förståelse för intervjupersonernas svar (Olsson & Sörenson, 2001, s.100f; Thurén, 

2007, s.94; Ödman, 2007, s.98ff). 
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Resultat 
Under följande rubriker presenteras mina intervjupersoner samt resultaten av studien. För att 

få struktur på empirin har jag valt att tematisera intervjupersonernas svar under tre olika 

rubriker; tillit som norm och strategi, vad som underlättar tillit samt vad som försvårar tillit. 

Intervjufrågorna som legat som underlag för empiriinsamlingen finns som bilaga (se bilaga 3). 

Fem av intervjupersonerna är kvinnor och en är man. För att förhindra någon form av 

identifiering har jag valt att utelämna intervjupersonernas könstillhörighet samt benämna alla 

socialsekreterare som ”hon”.  

 

Intervjuperson 1 

25 år, utbildad socionom. 

Arbetat inom socialtjänsten med försörjningsstöd sedan 2008.  

 

Intervjuperson 2 

58 år, utbildad socionom. 

Arbetat inom socialtjänsten med försörjningsstöd sedan 1983. 

 

Intervjuperson 3 

35 år, utbildad socionom. 

Arbetat inom socialtjänsten med försörjningsstöd sedan 2002. 

 

Intervjuperson 4 

30 år, utbildad socionom. 

Arbetat inom socialtjänsten med försörjningsstöd sedan 2004.  

 

Intervjuperson 5 

31 år, utbildad socionom. 

Arbetat inom socialtjänsten med försörjningsstöd sedan 2006. 

 

Intervjuperson 6 

65 år, utbildad socionom. 

Arbetat inom socialtjänsten sedan 1980, med försörjningsstöd sedan 1989.  
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Tillit som norm och strategi 
Alla sex intervjupersoner svarar inledningsvis ja på första frågan, om de tycker att man bör 

lita på andra människor i allmänhet (se bilaga 3). En form av vilja eller önskan om att känna 

tillit till andra människor uttryckts också hos merparten av socialarbetarna. ”Ja, de är ju 

självklart. Det vore jävligt trist människosyn, om man får säga så, om man misstror andra 

människor det första man gör. Det går inte ihop med hur jag personligen ser på människor, ser 

på livet” (Intervjuperson 1). Fem av socialarbetarna uttrycker bokstavligen att de tycker att 

man bör lita på andra människor i allmänhet. ”Jag tycker att man bör lita på andra människor i 

allmänhet därför det blir ett trevligare samhälle då” (Intervjuperson 3).  

 

De är väl klart att man hoppas på att de allra flesta i samhället har goda intentioner och går att lita på. Jag 
menar det är väl… en människogrund som jag… ett förtroende för människan som jag definitivt har. Jaa, 
alltså jag har aldrig fått annat motbevisat heller, att jag bör tänka annorlunda om mänskligheten 
(Intervjuperson 5). 

 

Samtliga intervjupersoner menar med andra ord att de litar på andra människor i allmänhet. 

Allt eftersom intervjun fortgick visar det sig emellertid att fem av socialarbetarna inte alltid 

litar på andra människor.  ”Jag menar, om jag är på restaurang tar jag ju med min plånbok när 

jag går från bordet, men det betyder inte att jag tror att hela restaurangen är full av presumtiva 

rånare (skratt)” (Intervjuperson 4). 

 

Alltså dels så finns det ju människor som inte har de bästa avsikter, allt som händer i samhället, dels 
brotten som händer… och sen att man också är medveten om att det finns människor som är sjuka och 
som gör saker som de inte kan hjälpa… men som är oväntade (Intervjuperson 6). 

 

Intervjuperson 5 står däremot fast vid att hon litar på mänskligheten. ”Det har aldrig 

motbevisat mig, så därför har jag de tankarna.” Fem av intervjupersonerna hänvisar till 

okända människor då jag frågar om hur de resonerar då det svarar på första frågan, alternativt 

om de kan exemplifiera sitt ställningstagande. Intervjuperson 1 hänvisar till sina närstående. 

Fyra socialsekreterare pekar även på hur det ser ut i samhället. 

 

Alltså det är rent generellt, en vän en familjemedlem… och trots upprepade påminnelser så gör inte den 
här personen det, alltså det är inte första gången den personen inte håller vad man lovar, och någonstans 
så tar ju ändå tilliten slut… och kanske även tålamodet (Intervjuperson 1) 
 

Ja hela vårat samhälle bygger ju på tillit och ett försök till en demokrati. Sen kan jag väl tycka att man 
kanske inte 100 procent bör lita på andra människor generellt totalt, man måste ändå ha någon slags 
medvetenhet om de eventuella faror som kan finnas i samhället… man behöver inte vara cynisk men man 
kan ju inte gå runt och vara blåögd hela tiden (Intervjuperson 4) 
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Ja, ja men absolut, absolut tycker jag det… det är min grundinställning, men samtidigt som jag tycker att 
man får inte vara godtrogen utan man måste tänka efter. Men tills man blir övertygad om något annat eller 
har någon annan anledning att misstänka… eller tänka något annat, så tycker jag att man ska ha tillit. 
Absolut, det tror jag är jätteviktigt i ett samhälle (Intervjuperson 6). 

 

Fyra av socialarbetarna antar att Sveriges invånare har förtroende för socialtjänsten (fråga 2, 

se bilaga 3). ”Är det inte så att man litar på myndigheter i Sverige? Att myndigheter gör rätt 

saker, fattar rätt beslut och att det är liksom korrekt. Man följer lagar och så vidare… det 

tycker jag att man känner” (Intervjuperson 2). ”Det flesta svenskar har ju en tanke om att vi 

har ett skyddsnät i Sverige. Vi har demokrati, socialförsäkring, försäkringskassan och 

liknande, vilket gör att folk har någon slags tanke om att det finns en grundtrygghet och ett 

skyddsnät” (Intervjuperson 4). En av intervjupersonerna tror att det kan vara hälften misstro 

och hälften förtroende och intervjuperson 3 tror inte att invånarna i Sverige har något större 

förtroende till socialtjänsten. ”Jag tror att socialtjänsten har ett ganska gammalt rykte som 

sitter kvar, om att man ska gå in och ta ens barn och ska… liksom granska… och det är 

någonting dåligt.” Fyra av socialsekreterarna förmodar också att människor i Sverige tycker 

att det är skamligt att söka sig till socialtjänsten. ”Det är ju ingen som vill hamna här [på 

socialtjänsten] det är ju det första som alla säger nästan, när de kommer hit. Det är ju 

fortfarande skamfyllt att komma hit, det har man ju inte kommit ifrån (Intervjuperson 5). Tre 

av intervjupersonerna menar att människors förtroende/misstro till socialtjänsten har att göra 

med att invånarna generellt sett inte vet vad socialtjänsten gör. ”Har man aldrig varit i kontakt 

med socialtjänsten så har man ju heller ingen anledning och ta reda på vad de gör” 

(Intervjuperson 4). 

Vilket förtroende som klienterna känner till socialsekreterarna och socialtjänsten tror fem 

av intervjupersonerna är individuellt, det vill säga klienterna kan inte delas in i några särskilda 

grupper där vissa känner mer förtroende och andra mindre (fråga 5, se bilaga 3). Detta kan 

enligt socialarbetarna bland annat bero på vilken livssituation som klienterna befinner sig i. 

”Jag kan inte utkristallisera några sådana grupper utan att det handlar mer om den specifika 

situationen som människan är i när de kommer hit” (Intervjuperson 5). ”Det är väldigt 

individbaserat tycker jag… var i livet de är” (Intervjuperson 1). Två av socialarbetarna har 

tankar om att vissa klienters misstro inte går att påverka. ”Människor i kris vill ju inte, eller 

kan inte alltid ta in all information de får, utan de ser bara sina behov” (Intervjuperson 1). 

Vad underlättar förtroende 
Intervjuperson 6 berättar att hon tycker att likheten mellan henne och klienter kan vara 

avgörande för förtroendet dem emellan (fråga 5, bilaga 3).  
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Jag kan väl tänka mig att om folk känner sig lika mig på något sätt, jag kommer ju från en typisk borglig 
miljö, att man förstår varandras språk. Då är det klart att det underlättar, jämfört med när man talar med 
någon som har en väldigt annorlunda bakgrund och… där klienten inte förstår det här byråkratiska 
språket. Personer som har väldigt låg utbildning och som har vuxit upp under väldigt svåra 
förhållanden… inte minst invandrade personer, som har en helt annan kulturell bakgrund. Det kulturella 
sammanhanget som man själv kommer ifrån och som klienten kommer ifrån spelar roll. Man har olika 
referensramar (Intervjuperson 6). 

 

Fem av socialarbetarna svarade ja på frågan om de tror att vissa socialarbetare är bättre än 

andra socialarbetare på att bedöma om klienter är pålitliga eller inte (fråga 7, se bilaga 3). 

Intervjuperson 5 svarade nej men ansåg längre fram i intervjun, precis som resterande 

intervjupersoner, att erfarenhet kan vara avgörande för förmågan att kunna avgöra om någon 

är pålitlig. ”Jag tror att det ligger någonstans i 27 års erfarenhet av att bedöma människor” 

(Intervjuperson 2). 

Tre av socialarbetarna talar om någon form av känsla då jag frågar dem om vad det är som 

gör att de kan avgöra om någon är pålitlig eller inte (fråga 7, se bilaga 3). ”Alltså jag kan 

ibland tillsammans med vissa klienter, få en… alltså det är någon slags… vad säger man? 

Något sjätte sinne eller något, som säger mig att här är det någonting som är fel.” ”Ibland kan 

man ändå få någon känsla av att det är någonting som är fel ” (Intervjuperson 2). De andra två 

talar om en magkänsla respektive en fingertoppskänsla. Tre av socialsekreterarna anser att 

sociala möten med andra människor gör att vi blir erfarenhet rikare och utvecklar en förmåga 

att läsa av andra människor. ”Varje möte är ju ett nytt möte… och en ny spännande person 

som man träffar. Även om det är samma person man träffar igen så är det också ett nytt möte. 

Man lär sig varje gång, man lär sig av det som händer. Det är svårt att sätta fingret på det, men 

man blir erfarenhet rikare helt enkelt” (Intervjuperson 4). Fyra menar att vi tolkar andra 

människors pålitlighet genom dess kroppsspråk. 

 

Jag menar när vi sitter och pratar med varandra, då hör ju jag vad du säger. Jag kopplar ihop det du säger 
till ditt kroppsspråk, hur du bemöter mig och allting sånt där, så… det gör man efter 27 år… och det gör 
alla människor tror jag. Man måste inte jobba på socialtjänsten utan det är ju vanliga sociala möten 
(Intervjuperson 2). 

 

Fyra av intervjupersonerna anser att tillit mellan socialarbetare och klient skapas genom att de 

arbetar tillsammans, gemensamt mot ett mål. ”Att man gemensamt lägger upp en hållbar 

planering i hur du [klienten] kommer ut i en annan försörjning. Det kan ta jättelång tid, det 

kan ta kort, men vi måste båda vara med på det. Att man gör det tillsammans, ja de skapar ju 

förtroende” (Intervjuperson 3). Tre av intervjupersonerna talar, på lite olika vis, om ett slags 

samspel mellan socialsekreterare och klient som är avgörande för om någon tillit kan existera. 
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”Om man ger någon förtroende så bemöts man också med förtroende” (Intervjuperson 3). 

”Förtroendet kommer ju delvis av att man ger tillit, innan man kanske får det” (Intervjuperson 

1). ”Ja alltså att få tilltro… det bygger ju någonstans i grunden på att det finns någon slags 

relation. Tilltro byggs ju i grunden av en relation” (Intervjuperson 5). 

Hur man uttrycker sig som socialsekreterare är enligt intervjuperson 4 viktigt för 

klienternas förtroende. Två intervjupersoner berättar om ett tillvägagångssätt för att upptäcka 

om en klient skulle ljuga. ”Istället för att tycka att vissa klienter är opålitliga så har man ett 

förhållningssätt eller en intervjuteknik, som undanröjer de här frågorna. Har man frågor och 

funderingar kring varför en person är här eller vad de gör och så vidare, då frågar man ju 

kring det” (Intervjuperson 4). Hur den så kallade ”intervjutekniken” kunde gå till beskrevs 

däremot inte närmare. Empati benämns av fyra intervjupersoner, två av dem menar att 

socialarbetare är empatiska och ytterligaste två understryker vikten av att vara empatisk i 

mötet med klienterna. ”Man [socialsekreterare] har en annan empatisk förmåga, och förmåga 

att kanske tolka det som folk säger ett steg längre, än vad gemene man gör” (Intervjuperson 

3). De flesta socionomer, i alla fall 99 procent av alla som jag har träffat, är ju också väldigt 

empatiska. Det är därför man har valt det här yrket” (Intervjuperson 4). Två av socialarbetarna 

anser att det är vikigt att bekräfta klienterna. 

 

Genom att se och bekräfta personen, så kan jag också säga till den här personen att –jag förstår att din 
situation är jättejobbig men det är ingenting som jag kan göra något åt just nu. Jag kan inte påverka din 
situation. Det är att bekräfta personen att den har blivit sedd, det tror jag är det absolut viktigaste i mötet 
(Intervjuperson 2). 

 

Alla intervjupersonerna anser att det är vikigt att förklara varför ett visst beslut fattats, hur 

beslutet motiveras, för att klienterna ska känna förtroende för socialsekreterarna (fråga 4 och 

5, se bilaga 3). Andra betydelsefulla faktorer för klienters förtroende till socialarbetare och 

socialtjänst är enligt intervjupersonerna: information, respekt, bemötande, att lyssna på 

klienterna och att vara tydlig. ”Ja saklighet och att klienten förstår information. Att de förstår 

varför man har fattat ett beslut och att det görs med respekt, det är också viktigt… och 

bemötandet” (Intervjuperson 6). ”Att man lyssnar av med klienten, vad tycker dom om de här 

sakerna som vi kan hjälpa till med. De kanske inte alls vill ha den där hjälpen, de kanske är 

ute efter någonting annat. Det är ju viktigt att det blir en dialog då, det är ju också att skapa 

förtroende” (Intervjuperson 2). Informationen består bland annat av att berätta för klienterna 

vilka kontroller som behöver göras och kommer göras, att informera om vilka krav det ställs 

på dem för att få bifall till ekonomiskt bistånd samt att upplysa om vilka lagar och riktlinjer 
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som styr socialsekreterarnas arbete. ”Om jag gör en kontroll och säger det, då har ju klienten 

möjlighet och säga –ja men jag har en bil, för jag trodde inte att det hade någon större 

betydelse. Man får ju möjlighet att kommunicera om det direkt, istället för att det blir så att 

man sticker folk i ryggen” (Intervjuperson 2). Två av socialarbetarna menar också att deras 

tillgänglighet är vikigt för att klienterna ska känna förtroende för dem. 

Vad försvårar förtroende 
Då jag frågade om socialarbetarna någon gång blivit misstrodda, svarade alla ja (fråga 8, se 

bilaga 3). Enligt fyra av socialsekreterarna kunde orsaken till att de blivit misstrodda ligga hos 

klienterna. En av intervjupersonerna talade exempelvis om dåligt självförtroende hos vissa 

klienter och en annan om psykisk instabilitet. Intervjuperson 6 menade att det var ”något” 

som låg hos personen i fråga, vilket till exempel kunde visa sig i samband med avslag ”Men 

annars, när människor blir så där väldigt kränkta, så tror jag mer att det triggar något som de 

bär på själva.” Två av socialarbetarna misstänkte att människor som var inne i ett aktivt 

missbruk kunde ha svårare att lita på andra människor. Två andra socialarbetare trodde 

desamma om vissa människor som hade psykiska sjukdomar. Misstro hos klienten kan också, 

enligt tre av intervjupersonerna, bero på att de bemötts på ett dåligt sätt av någon som arbetat 

på socialtjänsten. ”Ja det kan ju självklart vara på grund av att man har fått ett dåligt 

bemötande från en socialsekreterare” (Intervjuperson 1). 

Fråga sex (se bilaga 3) ”Tror du att det finns vissa grupper av klienter som socialarbetare 

generellt sett känner mer eller mindre förtroende för?” väckte ett visst motstånd hos merparten 

av intervjupersonerna, då de hade svårt att dela in klienterna i grupper. ”Nej, jag kan inte 

svara på den [frågan]. Jag kan inte ens komma på någonting själv… om någon typ av grupp 

som man känner mer förtroende för. Jag försöker ju att känna förtroende för alla grupper” 

(Intervjuperson 2). Två av intervjupersonerna ansåg att det var individuellt, från socialarbetare 

till socialarbetare.  

 

Både ja och nej. Det finns ingen specifik klient typ eller klientgrupp som jag kan se. Naturligtvis kan vi 
ha fördomar, grundade eller ogrundade, om vilka personer eller klienter som är trovärdiga, pålitliga 
eller… ja och andra sidan då opålitliga eller ljuger. Jag tror nog mer på att det ligger på individnivå 
(Intervjuperson 4). 

 

De grupper som socialarbetarna sedermera kom att nämna skilde sig mycket åt mellan 

intervjupersonerna. En av intervjupersonerna talade om narkomaner, en annan om klienter 

som inte var motiverade att komma ut i egen självförsörjning och en tredje om klienter som 

tidigare försökt fuska. Intervjuperson 5 kunde inte svara på frågan. 
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Fyra av intervjupersonerna menar att media skapar en dålig bild av socialtjänsten hos 

invånarna i Sverige (fråga 2, se bilaga 3). ”Så känns det som det är väldigt många som inte vet 

vad vi faktiskt gör [på socialtjänsten] utan, då blir det media vinkeln på det hela som man tar 

in” (Intervjuperson 1). Ytterligare två talar om att socialtjänsten har ett dåligt rykte. Tre av 

socialarbetarna nämner under intervjun arbetsstress som en negativ faktor. Den första menar 

att stress hos socialsekreteraren påverkar förtroendet mellan socialarbetare och klient negativt. 

Den andra tror att stress har ett negativt inflytande över socialarbetarna, som gör att deras 

förmåga att bekräfta klienterna försämras. En tredje förmodar att stress försvårar för 

socialarbetaren att avgöra huruvida en klient är pålitlig eller inte. 

Alla socialarbetarna berättar som sagt att de någon gång blivit misstrodda och fyra menar 

att det ofta är i samband med avslagsbeslut (fråga 8, se bilaga 3). Fyra av intervjupersonerna 

tror att klienternas tidigare erfarenheter i livet påverkar deras förtroende. Intervjuperson 2 

berättar om när hon en gång blivit misstrodd:  

 

Jag tror ju att det någon gång i hennes [klientens] liv har hänt något med henne, som har gjort att 
grundtilliten till andra människor har blivit förstörd. Vissa människor de står så långt ifrån att känna nåt 
förtroende för andra människor, det ligger så djupt i dem så att de i grunden inte kan ha något förtroende 
för andra människor. Det går inte och förändra, det är någon skada någonstans (Intervjuperson 2). 

 

Likaså förmodar fyra av intervjupersonerna att tidigare erfarenheter av socialtjänsten är 

avgörande för vilket förtroende människor har för socialsekreteraren och socialtjänsten. ”Jag 

kan nog tro att det finns en ganska stor misstro också, [mot socialtjänsten] men innan man har 

fått någon erfarenhet”(Intervjuperson 6). ”Har man varit med längre har man mer erfarenheter 

av socialtjänsten, vilket formar ens tillit. De kan vara positiva eller negativa, [erfarenheterna] 

så tror jag” (Intervjuperson 5). 

Resultatsammanfattning 
En strävan och önskan om att lita på människor i allmänhet är genomgående för 

socialsekreterarna. Fem av dem menar att de inte alltid litar på andra människor. När 

socialsekreterarna svarar på fråga ett (se bilaga 3) hänvisar fem till okända människor och en 

till människor som står henne nära. Två av intervjupersonerna tror att socialarbetarnas tillit till 

klienterna är individuell. En av intervjupersonerna menar att likheten mellan henne och de 

klienter hon möter kan vara avgörande för förtroendet dem emellan. 

Erfarenhet kan vara avgörande för att kunna avgöra om någon är pålitlig enligt alla 

intervjupersonerna. Fem svarade ja på fråga sju, om vissa socialarbetare är bättre än andra på 

att avgöra pålitligheten hos klienter (se bilaga 3). Sociala möten med andra människor gör att 



 30

vi utvecklar en förmåga att läsa av andra, enligt tre av intervjupersonerna. Fyra menar att vi 

tolkar människors pålitlighet genom deras kroppsspråk. Tre talar om att de använder sig av 

någon form av känsla då de behöver avgöra en annan människas pålitlighet. Tillit anses vara 

ett slags växelspel mellan människor enligt tre av intervjupersonerna.  

Samtliga intervjupersoner berättar att de någon gång blivit misstrodda av klienter. Vilket 

förtroende som klienter har för socialarbetare kan enligt intervjupersonerna vara individuellt.  

Faktorer som av socialarbetarna anses påverka klienternas förtroende till dem och 

socialtjänsten är: information, respekt, bemötande, tillgänglighet, att lyssna på klienterna, vara 

tydlig, empatisk och att verbalt bekräfta klienterna. Samtliga intervjupersoner poängterar 

också vikten av att besluten motiveras inför klienterna. Tre av socialsekreterarna tar upp 

arbetsstress hos socialsekreterarna som en negativ faktor. Orsaker till klienternas misstro till 

socialsekreterarna/socialtjänsten kunde enligt intervjupersonerna också vara: media, tidigare 

negativa erfarenheter av socialtjänsten, erfarenheter i livet, avslagsbeslut, att klienterna var 

inne i ett aktivt missbruk och/eller klienter med psykiska sjukdomar. 
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Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån studiens teoretiska ramverk. För att analysen ska 

vara lätt att följa har den delats upp i rubriker efter vilken teori som tillämpats.  

Moralisk- och strategisk tillit 
Moralisk tillit innebär enligt Uslaner en välsinnad och positiv syn på världen och 

mänskligheten. Inställningen hos den moraliska litaren är att man bör lita på andra människor 

och att man ska bemöta dem som om man kan lita på dem (Uslaner, 2002, s.23). 

Socialsekreterarnas tillit till andra människor speglas av en genomgående positiv syn. Det 

uttrycks en strävan och önskan om att kunna lita på människor generellt, vilket gör att jag 

uppfattar dem som moraliska litare. Moralisk tillit är trots allt mer av en idealtyp och enligt 

Uslaner är generell tillit moralisk tillit i den riktiga världen (a.a., s.28). Samtliga 

socialarbetare anser att man bör lita på andra människor i allmänhet, vilket tyder på att alla är 

generella litare. Fem av dem menar dock att de inte alltid litar på alla människor i alla 

situationer, vilket även gör dessa socialarbetare strategiska. Strategisk tillit är 

erfarenhetsbaserad tillit. Att välja att lita på en person/grupp/institution är ett strategisk val 

och beror på situationen och personen i fråga. En person kan alltså anses vara pålitlig i 

situation A men behöver för den skull inte vara det i situation B (Uslaner, 2002, 17).  

Vilka människor som innefattas i den generella tilliten hos socialarbetarna skiljer sig åt 

mellan dem. En intervjuperson exemplifierar sin tillit till sina närstående, en annan till 

mänskligheten och de övriga till olika människor i samhället. Detta betyder att den 

intervjuperson som talade om sina närstående inte nödvändigtvis litar på främmande 

människor, hennes tillit skulle kunna begränsa sig till hennes familj och övriga närstående. 

Detta i sin tur skulle betyda att hennes tillit är mer av den partikulära sorten. Den partikulära 

tilliten begränsar sig till en mindre sammanslutning av människor och innefattar en misstro 

mot nästintill alla utanför gruppen (Rothstein, 2003, s.158; Uslaner, 2002, s.27f). Om 

intervjupersonen i realiteten skulle vara partikulär litare borde hon dock ha antytt en misstro 

till människor utanför hennes familj/vänskapskrets, enligt Uslaners resonemang. En annan av 

socialarbetarna berättar att hon tror att likheten mellan henne och klienter kan vara avgörande 

för tilliten mellan dem. Likheten handlade om vilka referensramar de hade. Klass, utbildning, 

kultur och erfarenheter var exempel på vad som kunde utgöra referensramar hos en människa. 

Om intervjupersonen hade uttryckt att hon enbart litade på människor som var lika henne 

själv hade även hennes tillit till andra människor kunnat tolkas som partikulär. 
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Samtliga socialsekreterare menar att erfarenhet gör dem bättre på att avgöra huruvida en 

klient är pålitlig eller inte. Enligt intervjupersonerna är en del socialarbetare bättre än andra på 

att avgöra om en klient är att lita på. Även detta tyder på att socialarbetarna är strategiska i 

sina val att lita på andra människor. De menar alltså att erfarenheter underlättar för dem att 

avgöra om en annan människa är pålitlig, vilket Uslaner hävdar att de strategiska litarna gör 

(Uslaner, 2002, s.17). Detta skulle dessutom kunna tyda på att även den intervjuperson som 

inte uttrycker att hon ibland kan känna misstro mot andra människor, i vissa avseenden är 

strategisk i sitt förfarande. 

Enligt Uslaner så använder strategiska litare sig av sina tidigare erfarenheter då de fattar ett 

beslut om att lita på en annan människa (Uslaner, 2002, s.17). Att träffa och umgås med andra 

människor gör enligt intervjupersonerna att vi lär oss att läsa av folk. Fyra anser att det är 

genom att tolka andras kroppsspråk som vi kan avgöra om de går att lita på eller inte. 

Socialsekreterarna berättar också att de i vissa fall kan fastställa människors pålitlighet genom 

en känsla de får i kroppen. Uslaner menar att den sociala tilliten formas under barndomen 

genom diverse socialisationsprocesser. Våran tillit utvecklas genom kontakt och 

kommunikation mellan barn och föräldrar enligt Uslaner (Uslaner, 2002, s.26). 

Socialsekreterarna har också tankar om att tillit utvecklas i någon form av samspel mellan 

människor. Ingen av dem berättar däremot om att de tror att tilliten skapas och/eller formas i 

barndomen.  

Socialarbetarna räknar upp en mängd olika faktorer som anses kunna påverka klienternas 

förtroende till dem och socialtjästen. Dessa var: information, respekt, bemötande, 

tillgänglighet, tydlighet, empati, stress, väl motiverade beslut samt att lyssna på och verbalt 

bekräfta klienten. Detta är dock inget som påverkar vår tillit till andra människor enligt 

Uslaner. 

Alla socialarbetarna berättar att de någon gång under sin yrkesverksamma tid blivit 

misstrodda av klienter. Orsakerna till misstron tror socialarbetarna bland annat kunna vara: 

tidigare negativa erfarenheter i livet/av socialtjänsten, beslut om avslag, att klienten haft en 

psykisk sjukdom, befunnit sig i ett aktivt missbruk eller att de påverkats av negativa intryck 

från media. Detta skulle emellertid inte ha någon påverkan på människors tillit enligt Uslaner, 

eftersom de angivna livserfarenheterna förmodligen är vanligare i vuxen ålder än i 

barndomen. 
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Social intelligens 
Samtliga socialsekreterare anser att man bör lita på andra människor i allmänhet (fråga 1, se 

bilaga 3). Fem av dem använder främmande människor i sina exempel då jag ber dem 

förtydliga sina ställningstaganden. En av intervjupersonerna talar till skillnad från de andra 

om sina närstående. Enligt Yamagishi är risken själva kärnan i den social tilliten (Lundåsen & 

Pettersson, 2009, s.132; Yamagishi, 1999, s.145). Om risken att lita på en annan människa 

kan uteslutas helt eller delvis, handlar det inte om social tillit enligt Yamagishi, det är då 

snarare frågan om förtroende. Med utgångspunkt från Yamagishis tes anser sig alltså fem av 

socialarbetarna känna tillit till andra människor, medan den sjätte socialarbetaren känner 

förtroende för sina närstående.  

En av intervjupersonerna hade tankar om att likheten mellan henne och klienten i fråga 

kunde vara avgörande för tilliten dem emellan. Hon talade om likheten mellan människors 

referensramar, vilka hon exemplifierade med bland annat utbildning, klass och kulturell 

bakgrund. Yamagishi menar att sociala normer och värderingar kan förklara varför tilliten 

skiljer sig mellan människor i olika länder eller samhällen. Han avfärdar däremot tanken om 

att personliga egenskaper och karaktärsdrag hos människor skulle förklarar deras sociala tillit 

till andra människor (Lundåsen & Pettersson, 2009, s.119, 143; Yamagishi, 1999; Yamagishi 

et al., 2008).  

Ett flertal av socialarbetarnas uppfattningar och upplevelser överensstämmer med 

Yamagishis teorier. Intervjupersonerna menar precis som Yamagishi att sociala möten ger oss 

erfarenheter som hjälper oss att läsa av andra. De upplever att de kan tolka andra människors 

intentioner genom deras kroppsspråk och tre av socialarbetarna beskriver en känsla som de 

använder för att läsa av andra människor. Tre socialsekreterare talar om social tillit som en 

form av samspel mellan människor. Yamagishi menar att våran sociala intelligens, förmåga 

att avgöra om en annan människa är pålitlig eller inte, utvecklas då vi umgås med andra 

(Lundåsen & Pettersson, 2009, 141; Rothstein, 2003, s.163). Socialsekreterarna anser att vissa 

är bättre än andra på att bedöma huruvida klienter går att lita på eller ej (se fråga 7, bilaga 3). 

En av intervjupersonerna svarar till en början nej på frågan. Efter ett tag menar hon dock, 

precis som övriga intervjupersoner, att erfarenhet kan underlätta för socialarbetarna i frågan 

(fråga sju, se bilaga 3). Yamagishi beskriver den sociala intelligensen som erfarenhetsbaserad. 

Han menar att vi genom sociala erfarenheter lär oss att tolka signaler från andra människor, 

vilket i sin tur hjälper oss att tolka deras intentioner. Detta upplevs också av samtliga 

intervjupersoner. Enligt Yamagishi leder brist på sociala erfarenheter till en sämre social 
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intelligens, vilket dessutom ger upphov till en ökad misstro mot andra människor (Rothstein, 

2003, s.162; Yamagishi, 2001, s.122). 

Alla socialarbetarna beskiver hur klienter i olika situationer har misstrott dem i deras 

arbete. Skälen till misstron varierar mellan intervjupersonerna. Faktorer som berörs är bland 

annat tidigare erfarenheter i livet/av socialtjänsten, avslagsbeslut och negativa uppfattningar 

från media. Misstron tros genomgående bland socialarbetarna ha ett samband med tidigare 

negativa erfarenheter, vilka som synes varierar i uppslag. Utifrån Yamagishis tankegångar 

skulle detta kunna tyda på att dessa klienter (om socialsekreterarna har rätt) har en lägre tillit 

till andra eftersom de isolerat sig efter tidigare negativa upplevelser i livet. Eftersom de inte 

övat sin sociala intelligens har de svårare att avgöra vilka människor de kan lita på. Negativa 

erfarenheter från media och socialtjänsten, beslut om avslag etcetera förstärker då misstron 

ytterligare. Socialarbetarna upplever även att personer som aktivt missbrukar eller har vissa 

psykiska sjukdomar har svårare att känna förtroende för dem och socialtjänsten. Enligt 

Yamagishis teori är detta i sig inte något som försvårar tilliten till andra människor, det är 

snarare negativa former av erfarenheter som kan förstärka en redan låg tillit (och social 

intelligens). 

Socialarbetarna menade även att: stress, information, respekt, bemötande, tydlighet, 

tillgänglighet, empati, att lyssna och verbalt bekräfta samt motivera besluten hade betydelse 

för vilket förtroende klienterna fick för dem och socialtjänsten. Yamagishi menar att låglitare 

har svårare än höglitare att avgöra om de kan lita på en annan människa. Kanske skulle dessa 

faktorer underlätta för låglitarna att våga lita på socialsekreterarna. Desto mer stöd och belägg 

vi får för att kunna lita på någon annan desto lättare blir det väl? 

Proceduriell rättvisa 
Socialsekreterarna menar att de strävar efter att lita på andra människor, även om de inte alltid 

gör det. Detta skulle enligt Rothsteins teori kunna tolkas som att de påverkas av en social 

norm i samhället (Rothstein, 2003, s.95). Man bör lita på andra människor eftersom social 

tillit är något vi eftersträvar i samhället. En av intervjupersonerna tror att likheten mellan 

henne och klienten kan påverka deras tillit till varandra. Exempel på likheter kan enligt 

intervjupersonen vara klass och kulturell bakgrund, vilka jag också tror kan vara anknutna till 

specifika sociala normer. 

Rothstein menar att förtroendet till de offentliga institutionerna och de som arbetar där är 

avgörande för vilken social tillit vi har till andra människor i samhället (Blennberger, 2009, 

s.41; Eek & Rothstein, 2005; Kumlin & Rothstein, 2005, s.13; Rothstein, 2003, s.219; 
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Trägårdh, 2009, s.11). Förtroendet till de offentliga institutionerna har enligt Rothstein att 

göra med vilket beslut kontakten resulterat i samt hur vi upplever oss ha blivit behandlade av 

tjänstemännen. Följaktligen menar han att beslutet/resultatet har lika stor betydelse som den 

proceduriella rättvisan (Kumlin & Rothstein, 2005, s.13; Rothstein, 2003, s.190, 219). Det 

handlar med andra ord inte bara om vad tjänstemännen gör utan även hur det gör det. Att 

bemötas med värdighet och respekt samt att bli rättvist behandlad är enligt Rothstein minst 

lika viktigt för förtroendet som själva utfallet/resultatet (a.a.). Intervjupersonerna antar bland 

annat att en negativ bild av socialtjänsten från media, tidigare erfarenheter i livet, ett aktivt 

missbruk, vissa psykiska sjukdomar samt avslagsbeslut kan ha betydelse för människors 

förtroende för socialsekreterare/socialtjänst. Ett avslagsbeslut kan enligt Rothstein vara 

avgörande för förtroendet till institutionen. Hur intrycken från media, erfarenheterna i livet, 

missbruk och psykiska sjukdomar kan ha påverkat klienternas förtroende kan dock inte 

Rothsteins teori förklara.  

Då jag frågade socialarbetarna om vad de trodde kunde påverka klienternas förtroende till 

dem/socialtjänsten tog de upp en mängd olika faktorer; stress, information, tillgänglighet, 

tydlighet, bemötande, respekt, empati, bekräftelse, att lyssna på klienten och att motivera 

besluten väl. Jag anser att alla dessa omständigheter handlar om vad Rothstein benämner som 

proceduriell rättvisa då de rör sig om hur tjänstemännen gör saker och ting (Kumlin & 

Rothstein, 2005, s.13; Rothstein, 2003, s.190, 219). Socialarbetarna menade även att tidigare 

negativa erfarenheter av socialtjänsten kunde ha betydelse för deras förtroende. Detta stöds av 

Rothsteins teori då det med största sannolikhet handlat om hur tjänstemännen handlat 

alternativt att de fått ett beslut om avslag. 

Socialsekreterarna menar att vissa människor är bättre än andra på att avgöra om någon är 

pålitlig eller inte samt att erfarenhet och känslor kan hjälpa oss att avgöra pålitlighet hos 

andra. Vidare anser de att tillit handlar om ett växelspel mellan människor och att social 

interaktion gör att vi lär oss att läsa av andra människor. Ett sätt att läsa av andra människors 

pålitlighet är enligt två av socialarbetarna att tolka andras kroppsspråk. Rothsteins teori 

behandlar emellertid inte människors sociala tillit ur ett psykologiskt perspektiv, vilket 

betyder att hans teori inte kan ge något stöd åt dessa tankar hos socialarbetarna. 
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Diskussion och slutsatser 
Av resultatet framgår explicit att socialsekreterarna på fler än ett sätt anser sig kunna påverka 

klienternas förtroende till socialtjänsten. Centralt är proceduriell rättvisa, vilket upplevs skapa 

gynnsamma förutsättningar för förtroendet mellan socialsekreterare och klienter. Social 

erfarenhet tycks dessutom kunna främja en förmåga att kunna tolka andra människors 

kroppsspråk och intentioner. De klienter vars förtroende socialarbetarna upplever sig ha 

svårast att påverka, är de som sedan tidigare har en misstro eller misstänksamhet mot 

socialtjänsten. Misstänksamhet i sig är med andra ord något som försvårar ömsesidigt 

förtroende/tillit, enligt socialsekreterarna. 

Denna studie stödjer inte Uslaners teori om att den sociala tilliten inte går att påverka i 

vuxen ålder (Uslaner, 2002, s.21, 26; Pettersson och Lundåsen, 2009, s.152; Rothstein, 2003, 

s.163). Den visar däremot på att socialsekreterarna på denna enhet är medvetna om vikten av 

proceduriell rättvisa för klienternas förtroende, vilket Rothstein och Kumlin framhållit (2002). 

Socialarbetarnas uppfattningar stämmer även överens med Yamagishis teori, om att social 

erfarenhet gör att vi utvecklar en förmåga att tolka andra människors pålitlighet (Yamagishi, 

2001, s.122). Kanske skulle fler människor vara generella litare om vi umgicks mer med 

varandra. Kan social interaktion möjligen fungera som ett botemedel mot misstro? Även 

Putnam anser att social gemenskap är bra för den sociala tilliten. Han menar att människors 

engagemang i diverse föreningar och nätverk stärker det sociala kapitalet, vilket också 

resulterar i goda samhälleliga konsekvenser (Lundåsen & Pettersson, 2009, s.118; Rothstein, 

2003, s.170; Trägårdh, 2009, s.10f; Putnam, 1996, s.201). Av allt att döma, kan det vara så att 

både Rothstein, Yamagishi och Putnam har rätt? Människors sociala tillit skapas både 

uppifrån och ned samt nedifrån och upp.  

Människor som varit i kontakt med selektiv välfärd har enligt Rothstein och Kumlin en 

lägre tillit till andra människor (2002; Rothstein, 2003, 194). Men ligger verkligen roten till 

det onda hos socialtjänsten? Intervjuerna med socialsekreterarna tyder på att destruktiva 

och/eller svåra livssituationer hos klienterna har ett samband med en brist på förtroende till 

socialtjänsten. Socialsekreterarna menar däremot inte att låglitare skulle vara en 

överrepresenterad klientgrupp på deras arbetsplats. Kanske är det så att människor som har en 

lägre social tillit till andra (på grund av diverse livserfarenheter) är de som söker sig till den 

selektiva välfärden i större utsträckning. Att påstå att socialtjänsten orsakar den låga sociala 

tilliten hos människor som varit i kontakt med selektiv välfärd är kanske lite förhastat. 
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Resultaten i denna studie kan naturligtvis inte generaliseras till socialsekreterare som 

population. Hade denna undersökning gjorts på en annan enhet i Stockholm stad alternativt i 

en annan kommun skulle kanske svaren ha sett annorlunda ut. Detta är ett vanligt problem 

inom kvalitativ forskning. Hur det än må vara så tyder empirin på en viktig medvetenhet hos 

socialsekreterarna om vad som underminerar, komplicerar samt främjar förtroendet för 

socialtjänsten.  

Eftersom jag inte funnit någon liknande studie har jag inte kunnat jämföra resultatet av 

denna studie med likvärdig tidigare forskning. För att berika tillitsforskningen med en mer 

nyanserad bild av vad som underlättar respektive försvårar tillit och förtroende föreslår jag 

vidare kvalitativ forskning. Spännande vore tillexempel att göra en jämförande studie, mellan 

socialarbetare och klienter på en enhet, om vad som underlättar samt försvårar förtroendet för 

socialtjänsten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Information om deltagande i studie om tillit 
 

Hej. 

Mitt namn är Pia Julin och jag studerar på termin 8 till socionom på Ersta Sköndal Högskola. 

Det har nu blivit dags för oss studenter att skriva C-uppsats och jag har valt att skriva om 

ämnet tillit. 

I min uppsats ska jag intervjua 6 socialarbetare som arbetar inom försörjningsstöd i 

Stockholm. Intervjufrågorna kommer att handla om tilliten mellan socialarbetare och klienter. 

En intervju beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att spelas in på band. Ditt namn och 

din arbetsplats kommer inte att publiceras i studien, men din yrkesroll och arbetsort 

(Stockholms stad) kommer att framgå, vilket gör att du inte är helt anonym. Intervjumaterialet 

kommer jag att avidentifiera så att utomstående inte ska kunna känna igen dig. Ingen annan än 

jag kommer att få lyssna, läsa eller på annat sätt få tillgång till intervjumaterialet. Efter att 

uppsatsen godkänts kommer materialet att förstöras. 

Rum för intervjun kan ordnas på Högskolan i Sköndal, men jag kan även komma till din 

arbetsplats och hålla intervjun där om det passar dig bättre. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst under studien välja att avbryta 

din medverkan.  

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta mig via e-post eller telefon. 

Jag kommer att kontakta dig under vecka 9 för att vi tillsammans ska kunna boka in ett datum 

för intervjun. 

 

 

 

Tack på förhand, vänligen  

Pia Julin 

 

 

 

Mobil: xxxx xx xx xx   E-post: xxxxxx 
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Bilaga 2 samtyckesblankett 
 
Samtycke 

 

Jag samtycker till att delta i en studie som avser att undersöka hur tilliten ser ut mellan 

socialarbetare och klienter. 

 

Jag är medveten om att studien efter godkännande kommer att publiceras offentligt  

och att jag i och med detta inte kommer att vara helt anonym då min yrkestitel samt min 

arbetsort kommer att framgå.  

 

Jag är medveten om att jag deltar frivilligt i studien och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan. 

 

 

Stockholm, 2010-03-XX 

 

________________________________________ 
Underskrift 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

- Skulle du kunna berätta lite om dig själv? 

(hur gammal du är, hur länge du har arbetat som socialarbetare, hur länge du arbetat här, var du 

utbildat dig). 

 
 
1. Tycker du att man bör lita på andra människor i allmänhet? 

- Vad är det som gör att du svarar som du gör? 

 
2. Generellt sett, tror du att människor i Sverige känner förtroende för eller misstro till socialtjänsten? 

- Hur kommer det sig att du svarar som du gör?  

 
3. Tror du att socialarbetare på något sätt kan påverka klienternas förtroende/misstro till socialtjänsten 

i sin yrkesroll? 

- På vilket sätt?  

- Hur tror du att det kommer sig? 

 
4. Vilken betydelse tror du att själva handläggningen av ärendet kan ha för vilket förtroende klienter 

får för socialarbetaren?  

- På vilket sätt tror du att det har betydelse/inte har betydelse? 

 
5. Tror du att det finns vissa grupper av klienter som känner större förtroende för dig i din yrkesroll? 

- Vilka grupper känner förtroende/misstro för dig? 

- Hur tror du att det kommer sig? 

 
6. Tror du att det finns vissa grupper av klienter som socialarbetare generellt sett känner mer eller 

mindre förtroende för?  

- Tror du att sammanhangen kan ha någon betydelse? 

- Finns det några specifika sammanhang eller situationer när klienter ofta misstros? 

 
7. Tror du att vissa socialarbetare är bättre än andra socialarbetare på att bedöma klienters pålitlighet? 

- Vad tror du det beror på? 

 
8. har det hänt att klienter har misstrott dig? 

- Vad tror du det har berott på? 

 
9. Skulle du kunna ge något exempel på när en klient har känt förtroende dig? 

- Vad tror du att det berodde på? 


