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Sammanfattning 

Tillit förevisas inom olika discipliner som en grundbult för samhällets utveckling. Hög tillit 

tycks frambringa ekonomisk tillväxt, social trygghet, en vital demokrati och rättsäkerhet. 

Inom tillitsforskningen framhävs Sverige som ett höglitarsamhälle. Detta framförs bero på 

den svenska välfärdsstaten och dess höga grad av universalism, vilket i sin tur banar vägen för 

rättvisa offentliga institutioner. Forskning pekar på att ekonomisk och social jämlikhet gynnar 

tillit, samt att närmiljöer med högt socialt kapital främjar ungas tillitsskapande. Nutida 

forskningsrön har påvisat ett samband mellan låg social tillit och etniskt heterogena 

samhällen. Den låga tilliten kan relateras till social isolering snarare än etnisk mångfald. 

Under senare år har upplopp i form av sammandrabbningar mellan polis och ungdomar 

uppmärksammats både nationellt och internationellt i etniskt segregerade och 

socioekonomiskt utsatta områden. Ungdomar har i svensk media framfört att upploppen dels 

bottnar i upplevd diskriminering från offentliga institutioners sida och dels på ojämlika 

livsvillkor. Det finns idag föga eller obefintlig kvalitativ forskning kring ungdomars 

tillitsskapande och tillit i relation till offentliga institutioner i Sverige. Mot bakgrund av 

forskningsrön som pekar på att etnisk segregation, social och ekonomisk ojämlikhet genererar 

lägre tillit, aktualiserades syftet att öka kunskapen om ungdomars tillit gentemot offentliga 

institutioner. Mer specifikt syftar studien till att bidra med ny kunskap om tillitskapandet 

utifrån ungdomars perspektiv i ett etnisk segregerat och socioekonomiskt utsatt område. 

Studien har genomförts med hjälp av fyra fokusgruppintervjuer med ungdomar i Tensta. 

Resultatet har analyserats med hjälp av tillitsteorier och tidigare forskning kring tillit. Studiets 

mest framträdande resultat pekar på att trygga, ömsesidiga och jämställda relationer bidrar till 

att tillit skapas. Vidare visar resultatet på vikten av offentliganställdas rättvisa bemötande som 

ett grundläggande incitament för att kunna skapa tillit. Resultatet visar att misstro å sin sida 

skapas då offentliga institutioner diskriminerar, negligerar och utövar orättfärdigt bemötande, 

som bygger på stereotypa antaganden på basis av etnisk härkomst och boendeområde.  

Resultatet pekar även på att exkludering och social isolering från det omgivande samhället 

bidrar till en ökad distans och svårighet att skapa överbryggande kontakter vilket i sin tur 

leder till att sammanhållningen inom den egna gruppen stärks. Slutligen visar resultatet att 

etnisk mångfald på intet sätt verkar hämmande för tillitskapandet snarare konträrt visar 

studien att etnisk mångfald främjar tillitskapande.   
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Förord 

Vid en första sammankomst i stora Sköndals kyrka fick vi som debutanter på 

socionomutbildningen höra att utbildningen är svår och fordrande men även lärorik och 

utvecklande. Skolgången har utan tvekan varit allt detta, och examensarbetet har varit den 

största utmaningen. Den har präglats av upp- och nedgångar, glädje, inspiration, förväntan 

och kämparglöd har varvats med frustration, trötthet och motgångar. Martin Börjessons ord 

har klingat i våra sinnen ”Ju mer kunskap ni får, desto mer förstår ni hur lite kunskap ni har” 

detta har vi under processens gång fått erfara. Det har funnits en outtalad konsensus mellan 

oss som präglats av att en uppsats inte kan skrivas utan att vi fått kämpa med dess rätta 

bemärkelse. Dessa stunder får vi aldrig glömma, ledstjärnan har varit - Fortis in adversis, 

humilis in secundis - Stark i motgång, ödmjuk i medgång.  

 Det finns ett antal personer vi vill lyfta fram som hjälpt oss under resans gång. Ett stort och 

varmt tack riktas initialt till de ungdomar som medverkat vid fokusgruppintervjuerna och som 

bidragit till att vi kunnat genomföra studiet, utan er ingen studie. Ett tack till vår handledare 

Ola Segnestam Larsson för ett engagerat handledarskap fyllt med konstruktiv kritik, stöd, 

råd och goda eftersinnande samtal som väl hjälpt oss tränga vidare i processen. Ett tack till 

vår kontaktperson för all hjälp med att organisera fokusgruppernas sammankomster och tack 

till fritidsverksamheten och dess övriga personal för vänligt bemötande och tillhandahållandet 

av lokaler vid intervjuerna. Vi tackar ödmjukast våra familjer för allt värdefullt stöd, tålamod 

och hjälp vi fått under arbetets gång. Sist men inte minst riktar vi ett stort och innerligt tack 

till varandra för ett gott samarbete och väl slutfört examensarbete.   

Mia Musovic & Magda Välikoski, Maj 2010 Stockholm                                                                      
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I Där ute i Tensta skildrar Bergh (1998) sitt första möte med Tensta. Författaren beskriver hur 

han länge dröjer sig kvar på perrongen för att leta efter ett tecken på det speciella med Tensta. 

Väggarna är utsmyckade med naturmotiv och med mängder av verkliga, urtida och fantasins 

djur. Både på golv och väggar finns det ristade och skrivna texter med budskap om solidaritet, 

gemenskap, rättvisa, kärlek och frihet. Om att alla människor hör ihop, att alla möten mellan 

människor är något gott.  

 

      

Olikhet skapar inte konflikt och hindrar inte gemenskap. 

Det avvikande är inte onormalt utan snarare normalt. 

Genom att leva i Tensta har man, 

utan några pedagogiska knep vare sig hem eller skola, 

dels fått kunskaper om varandra och dels lärt sig respektera olikheter. 
 

                                                                          (Bergh, 1998, s.108) 
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1.0 Inledning och bakgrund 

Tillit framförs inom en rad olika discipliner som en grundbult för samhällets utveckling. Hög 

tillit tycks generera ekonomisk tillväxt, social trygghet, en vital demokrati och rättsäkerhet 

(Trägårdh, 2009). Rothstein (2004) hävdar att det finns ett samband mellan hög tillit och 

offentliga institutioners rättvisa behandling och bemötande av medborgarna. Vidare menar 

Rothstein att det finns en koppling mellan hög tillit och en stabil demokrati, låg grad av 

korruption och en relativ ekonomisk jämlikhet (Rothstein, 2004). 

Inom tillitsforskningen framhålls Sverige som ett höglitarsamhälle (se. Rothstein, 2004, 

Trägårdh, 2009).  Rothstein hävdar att detta till stor del kan härledas till den svenska 

välfärdsstaten och universell välfärdspolitik vilket bidrar till likabehandling, som i sin tur 

minimerar riskerna för att offentliga institutioner ska bli anklagade för fusk och 

diskriminering (Rothstein, 2004). Tillit tycks vidare frodas i samhällen som har relativt hög 

grad av ekonomisk och social jämlikhet (Uslaner & Rothstein, 2005). Forskning pekar vidare 

på att närmiljö i form av familj, skola, kamratgrupper och det omgivande samhället påverkar 

ungas uppväxtvillkor. Ungas förmåga att utveckla tillit är nära sammanlänkat med 

föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och ett samhälles etniska sammansättning (Putnam, 

2001). 

Senare forskningsrön har påvisat ett samband mellan låg social tillit och etniskt heterogena 

samhällen. Den etniska mångfalden leder enligt vissa forskare till svårigheter att skapa 

solidaritet och en gemensam medborgaranda (Putnam, 2007). Andra forskningsrön pekar på 

att det inte är etnisk mångfald i sig som leder till lägre social tillit, utan snarare handlar det om 

segregation i kombination med social och ekonomisk ojämlikhet. Segregation isolerar 

människor, i synnerhet fattiga och minoriteter som inte har tillgång till samma nätverk som 

majoritetsbefolkningen. Isolering av skilda områden förstärker tilliten till den egna gruppen 

på bekostnad av att tilliten till andra grupper försvagas. Social isolering kan leda till att 

minoritetsgrupper skapar en egen stark identitet och politiska organ som går emot 

majoritetssamhället, vilket i sin tur tenderar att öka avskildheten (Uslaner, 2009). 

Under senare år har oroligheter i form av upplopp och sammandrabbningar mellan 

ungdomar och polis uppmärksammats i förorter såväl nationellt och internationellt. 

Gemensamt för områdena är att de är etniskt och socioekonomiskt segregerade. Ungdomar 

har i svensk media framfört upploppen som en enda möjlig väg att skapa uppmärksamhet 

kring upplevda orättvisor och att chansen således ökar att någon lyssnar. Vidare beskrivs 

känslor av uppgivenhet, utanförskap och maktlöshet inför polisens agerande, vilket 
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ungdomarna menar bottnar i diskriminering och rasism (se ex. Sköld, 2009 & Sernhede, 

2009). I Betongen brinner. Om utanförskap i Upploppens Frankrike framför en fransk 

statsvetare vad han tror ligger bakom upploppen i Frankrike, ”de socio- ekonomiska 

svårigheterna, klyftan till den övriga befolkningen, frustationen. Och banden till de politiska 

makthavarna”. (Börtz, 2007, s. 150). I sammanhanget utkristalliseras socioekonomisk 

utsatthet, etnisk segregation, social isolering, distansen till beslutsfattarna och diskriminering 

från offentliga institutioners sida som en möjlig förklaring till upploppen.  

 Som tidigare nämnts framförs Sverige vara ett ”höglitarsamhälle” vilket står i tvär kontrast 

till den bild ungdomar i etnisk segregerade och socioekonomiskt utsatta områden förmedlar. I 

sammanhanget aktualiseras således frågor om vilken och vilkas tillit som ligger till grund för 

att beteckna Sverige som ett ”höglitarsamhälle”. Ingår ungdomar i etnisk segregerade och 

socioekonomiska utsatta områden i kategorin ”höglitare”?  Eller är även tilliten segregerad?  

1.1 Problemformulering 

Tillitsforskningen är ett komplext fält som pekar på skilda aspekter som sägs gynna 

respektive stävja tillitens utveckling i ett samhälle. Att Sverige är ett höglitarsamhälle 

framförs ha ett samband med dess höga grad av universalism och offentliga institutioners 

rättvisa behandling och bemötande av medborgarna. Ungdomar i etniskt segregerade och 

socioekonomiskt utsatta områden har i svensk media framfört en bild som dock står i tvär 

kontrast. Ungdomar har beskrivit att de upplever orättvisor både i form av ojämlika livsvillkor 

men även i förhållande till offentliga institutioners bemötande.  

Hög tillit sägs vara en viktig grundbult i ett samhälle, den bringar en vital demokrati och 

rättsäkerhet. Grundtesen ”när tilliten förstörs faller samhället samman” pekar på relevansen av 

att öka kunskapen om tillit. 

 De tillitsstudier som gjorts har haft som primärt syfte att mäta den allmänna tilliten hos en 

befolkning. Det finns idag föga eller obefintlig kvalitativ forskning kring ungdomars 

tillitsskapande och tillit i relation till offentliga institutioner i Sverige. Mot bakgrund av 

forskningsrön som pekar på att etnisk segregation, social och ekonomisk ojämlikhet genererar 

lägre tillit, är det av intresse att öka kunskapen om ungdomars tillit i ett etniskt segregerat och 

socioekonomiskt utsatt område. Det är även av intresse med utgångspunkt i de upplopp som 

sker runt om i etniskt segregerade och socioekonomiskt utsatta förorter att undersöka 

ungdomars tillit till offentliga institutioner. 

 



 

11 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om ungdomars tillit gentemot 

offentliga institutioner. Mer specifikt syftar studien till att bidra med ny kunskap om 

tillitskapandet utifrån ungdomars perspektiv i ett etniskt segregerat och socioekonomiskt 

utsatt område. För att svara på syftet använder vi oss av följande frågeställningar:  

- Hur resonerar ungdomar kring hur tillit respektive misstro skapas i relation till 

offentliga institutioner? 

- Upplever ungdomar att deras närmiljö påverkar deras tillit gentemot offentliga 

institutioner och om så, på vilket sätt?  

- Hur kan ungdomarnas tillit respektive misstro förstås och tolkas utifrån teorier om tillit? 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att öka kunskapen om ungdomars tillit till ett urval offentliga institutioner som vi 

väljer att precisera; skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis. Anledningen till att vi valt 

att avgränsa oss till de ovan nämnda institutionerna, motiverar vi med att vi velat underlätta 

för ungdomarna att kunna uttala sig om institutioner som de sannolikt har eller kan haft 

kontakt med. Ytterligare har vi avgränsat oss till att genomföra fyra fokusgruppintervjuer. Vår 

ambition har varit att genomföra så många fokusgruppintervjuer som ansågs nödvändiga för 

att få en så mångfacetterad förståelse och kunskap som möjligt. Efter fyra 

fokusgruppintervjuer upplevde vi att vi nått en ”mättnadspunkt” och bedömde därefter att fler 

intervjuer inte hade bidragit med nämnvärt mer kunskap. 

 Vi har valt att fokusera vår uppsats kring ungdomars tillit till offentliga institutioner i ett 

etniskt segregerat och socioekonomiskt utsatt område. Att vi fokuserat studiet till ett och 

samma område motiverar vi dels med att vi på detta sätt haft möjlighet att utföra fler 

gruppintervjuer med ungdomar som befinner sig i ett och samma kontext. Dels är 

avgränsningen kopplad till syftet om att öka kunskapen om ungdomars tillit i ett etniskt 

segregerat och socioekonomiskt utsatt område. En korrelerad studie anser vi kan utgöra ett 

framtida steg. 

1.4  Begreppsdefinitioner 

Vi har valt att definiera centrala begrepp vi använder oss för att på så sätt undvika att 

materialet feltolkas. Samtliga begrepp som vi redovisar för har en mångtydig innebörd och i 

andra sammanhang kan begreppen definieras annorlunda. 
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Etnisk segregation 

I och med att etnisk segregation är en sammansättning av två skilda begrepp kommer vi 

initialt att definiera var begrepp för sig. Etnicitet är ett attribut som omfattar alla individer i en 

befolkning. Det finns många drag som används för att skilja ut en viss etnisk grupp från andra 

men de vanligaste är språk, historia, religion och ursprung (Giddens, 2007). I studien avses 

med etnicitet ett annat ursprung än det svenska.  

 Segregation definieras som en rumslig åtskillnad av befolkningsgrupper. Segregation kan 

ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet 

(Nationalencyklopedin, 2010).  

 Med etnisk segregation menas att grupper i samhället bor geografiskt och socialt åtskilda 

på basis av etnisk tillhörighet.  

Närmiljö 

Begreppet närmiljö innefattar i uppsatsen den närliggande miljön ungdomarna befinner sig i. 

Det inbegriper de sociala miljöer där ungdomarna spenderar sin tid vilket kan involvera 

boendemiljö, relationer till familj och vänner och de offentliga institutioner som finns i deras 

område.  

Socioekonomisk utsatt område 

Socioekonomiska faktorer baseras på faktorer såsom inkomst, utbildningsnivå, tillgång till 

arbetsmarknad och möjligheter till social rörlighet. Socioekonomiskt utsatt område åsyftar i 

studien till ett område med begränsade materiella och sociala förutsättningar. De materiella 

och sociala förutsättningarna har utifrån denna definition betydelse för människors 

livsmöjligheter och levnadsstandard.  

1.5 Uppsatsens disposition och ansvarsområde  

Uppsatsen är disponerad i sex approximativa kapitel med underliggande rubriker. I ingressen 

redovisas inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar. I kapitel två redovisas 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I kapitel tre klargörs de metoder och 

material som används vid insamling av data. I kapitel fyra redogörs det empiriska materialet 

från fokusgruppintervjuerna. I kapitel fem följer analys av det empiriska materialet med hjälp 

av teorier och tidigare forskning. I kapitel sex redogörs diskussion och slutsatser samt egna 

reflektioner och förslag till vidare forskning.  

Arbetet med uppsatsen har kontinuerligt och stringent arbetats fram gemensamt i samtliga 

delar. Det finns dock övergripande delar i uppsatsen som varit våra ansvarsområden. Magda 
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har haft det övergripande ansvaret för teori och tidigare forskning. Mia har haft det 

övergripande ansvaret för metod och material. De fyra fokusgruppintervjuerna har genomförts 

tillsammans och därefter gemensamt redovisats och analyserats med hjälp av tidigare 

forskning och teori. Slutsatser och diskussion har skrivits gemensamt. 

2.0 Tidigare forskning  

Vår studie syftar som tidigare nämnts till att öka kunskapen om ungdomars tillit gentemot 

offentliga institutioner. En svårighet förbundet med studiens syfte och tidigare forskning om 

tillit kan härledas till att tillitsforskningen till stor del baseras på surveyundersökningar vars 

primära syfte varit att mäta social tillit (Lundåsen & Petterson, 2009). Enkätundersökningarna 

grundas ofta på standard frågan” Generally speaking, do you believe that most people can be 

trusted or can´t you be too careful in dealing with people?” (Uslaner, 2002, s. 27). Frågan tar 

fasta på människors attityder gentemot andra människor, dock utan att inbegripa kontexters 

betydelse i sammanhanget (Uslaner, 2002).  Det uppstår således ett glapp mellan den tidigare 

forskningen som redovisas och studiets primära syfte. Glappet är kopplat till att vi primärt är 

intresserade av att öka kunskapen om ungdomars tillit genom att fånga upplevelser, förståelse 

och resonemang i relation till omgivande kontext. Vi har likväl sökt att redovisa forskning 

som kan öka förståelsen kring olika aspekter som kan tänkas påverka ungdomars 

tillitsskapande i ett etniskt segregerat och socioekonomiskt utsatt område . 

2.1 Aktuellt kunskapsläge 

Inom olika discipliner pekar en rad forskare på att det finns en koppling mellan tillit och 

grundläggande sociala, ekonomisk och medborgerliga nyttigheter. Hög tillit tycks generera 

ekonomisk tillväxt, social trygghet, en vital demokrati och rättssäkerhet (Trägårdh, 2009). 

Trägårdh (2009) hävdar emellertid att det finns goda skäl till att hålla distans till denna 

normativa syn på tillitens positiva egenskaper. Naiv tillit från individens sida kan leda till att 

personen uppfattas som godtrogen vilket i sin tur kan försätta individen i ett sårbart läge. Det 

måste således finnas en gräns mellan ”produktiv tillit och fatal blåögdhet”. I ett modernt 

samhälle krävs det av individen en förmåga att ifrågasätta och ställa sig skeptiskt till olika 

slags relationer både gentemot statliga institutioner och till egna familjemedlemmar 

(Trägårdh, 2009, s. 200). 

2.1.2 Vad är tillit 

Ett grundläggande problem med tillit bottnar i frågan vad tillit egentligen är. Tillit är 

flerdimensionellt och komplext och det saknas en allmän accepterad teori om tillit (Lundåsen 
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& Pettersson,  2009). Blennberger (2009) hävdar att det är lämpligt att ta utgångspunkt i 

grundbetydelsen av det begrepp som ska definieras. Grundbetydelse i lexikon uttrycks som ett 

synonymt ersättningsord. Synonymer till begreppet tillit är förtroende, tilltro och ibland 

godtrogenhet (Blennberger, 2009 s.19). Enligt Blennberger bör en definition vara 

värdeneutral, den ska klargöra betydelsen utan att för den delen värdera fenomenet. När det 

gäller begreppet tillit är det svårt att få värdeneutralt precis som begrepp som vänskap, 

omsorg och tillfrisknande. Tillit hävdar Blennberger kan vara ett sådant begrepp som inte 

behöver definieras då det kan vara väletablerat i språket och att det då inte uppkommer några 

missförstånd då alla vet vad tillit betyder utifrån outtalade kulturella överenskommelser 

(Blennberger, 2009).  

 Johansson (2009) pekar på hur ordet tillit vanligtvis splittras upp i skilda former som 

social tillit, politisk tillit och religiös tillit. Denna typ av uttryck menar Johansson både 

antyder på ett objekt för tillit, men även vem som kan vara skaparen av tillit. Johansson ställer 

sig emellertid tveksam till denna differentierade tillit och menar att exempelvis formeln social 

tillit inte är helt logisk. Ordet tillit antyder att det handlar om relationer och det är enligt 

Johansson svårt att tänka sig en icke - social tillit (Johansson, 2009). Bo Rothstein en svensk 

statsvetare (2004) definiera tillit likt den polske sociologen Piotr Sztompka som en 

förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet. (Rothstein, 2004, s. 111). Rothstein 

menar att hysa tillit delvis är beroende av den faktiska informationen om andras pålitlighet 

men även att den är moralisk orienterad. Individer som har hög tillit väljer att lita på andra 

människor tills motsatsen är bevisad, medans individer med låg tillit är mer misstänksamma 

och väljer först att lita på andra då de har klara indikationer om andras pålitlighet (Rothstein, 

2004). Rothstein hävdar att social tillit således är kopplat till trovärdighet och pålitlighet. Att 

få ryktet om sig som en opålitlig, självisk eller svekfull är ingen tillgång det är inte heller en 

tillgång för en person som är känd för sin pålitlighet att själv omge sig med nätverk som är 

dennes motsats (Rothstein, 2004). Robert D. Putnam en amerikansk samhällsvetare (2001) å 

sin sida väver in tillit som en del i det sociala kapitalet. Putnam definierar socialt kapital som 

individers organisering genom deltagande i både formella och informella nätverk och därtill 

förbundna normer för ömsesidighet och deras grad av mellanmänsklig tillit (Putnam, 2001 

s.21). Den generaliserade ömsesidighetens norm är enligt Putnam grundläggande för den 

civiliserade tillvaron (Putnam, 2001).  

Eric M. Uslaner professor i stadsvetenskap (2002) definierar tillit som en moralisk norm- 

ett påbud som individen följer av normativa skäl oavsett om den andres framtida pålitlighet. 

Moraliska normen att hysa tillit, genereras eller genereras inte, under barndomens 
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socialisationsprocess (Uslaner, 2002). Pettersson och Lundåsen (2009) belyser att Uslaner gör 

en distinktion mellan strategisk respektive moralisk tillit. Skillnaden avser inte om tilliten 

riktas mot ett fåtal eller mot flera, utan snarare handlar distinktionen om vilken 

bevekelsegrund individen har för att lita på andra. Strategisk tillit handlar om att individen gör 

strategiska val att lita på någon då denne har haft tidigare positiva erfarenheter av att göra så, 

eller att individen känner övertygelse om att det ligger i den andres intresse att handla 

tillitsfullt. Den moraliska tilliten å sin sida har sin grund i att personen utgår ifrån att man bör 

lita på andra och bemöta dem som tillitsfulla. Uslaner hävdar att moralisk tillit grundläggs i 

tidig ålder och både bottnar i uppväxtförhållanden och samhälleliga normer om hur man bör 

förhålla sig gentemot andra människor (Pettersson & Lundåsen, 2009). 

2.1.3 Tillit - individ, miljö och samhälliga institutioner 

Pettersson och Lundåsen (2009) pekar på hur tillitsforskning i första hand fokuserar på tre 

centrala perspektiv för att förklara variationer av tillit både mellan individer inom ett och 

samma samhälle och mellan olika samhällen. För det första pekar forskning på individuella 

faktorer, för det andra på faktorer i den sociala omgivningen och för det tredje på faktorer 

som är relaterade till samhälliga institutioner (Pettersson & Lundåsen, 2009, s. 156). På den 

individuella nivån skiljer forskning på strategisk respektive moralisk tillit. Den strategiska 

tilliten är kopplat till vilka resurser individen har tillgång till både materiella och 

kunskapsbaserade tillgångar. Individer som har större tillgång till resurser har mindre att 

förlora på att hysa tillit till personer de inte känner till. Individer med sämre tillgång till 

resurser är det mindre rationellt att utsätta sig för risker genom att vara tillitsfull. Personer 

med sämre tillgång till resurser lever oftare även i mer problemfyllda miljöer vilket kan vara 

en förklaring till en lägre tillit. Högutbildade och personer med höga inkomster å andra sidan 

brukar vara mer tillitsfulla. Den moraliska tilliten å sin sida kan relateras till psykologiska 

faktorer såsom optimistisk och/eller auktoritär personlighet och till grundläggande 

värderingar en person har (Pettersson & Lundåsen , 2009).  

2.1.4 Tillit i relation till den sociala omgivningen 

Enligt Pettersson och Lundåsen (2009) finns det flera hypoteser om hur den sociala 

omgivningen påverkar tilliten. En hypotes utgår från att det finns ett samband mellan hög tillit 

och ett vitalt civilsamhälle med aktiva föreningsmedlemmar. Andra teorier pekar på samband 

mellan låg tillit och ekonomisk ojämlikhet och etnisk heterogenitet (Pettersson & Lundåsen, 

2009).  
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Blennberger (2009) menar att olika sociala arenor kan bidra till att utveckla respektive rasera 

tillit. Arenor såsom familj och skola har en avgörande betydelse för att utveckla tillit eller 

misstro. Samspelsformerna kan vara inkluderande och exkluderande och i varierande grad 

präglas av tillit. Dessa arenor är vidare av nödvändig karaktär (ex. skolplikt, min kommentar) 

vilket gör dem oundvikliga (Blennberger, 2009). Pettersson och Lundåsen (2009) hävdar att 

ett öppet klassrumsklimat med aktiv elevmedverkan och trygga relationer mellan elever och 

lärare har positiv betydelse för att utveckla en generell tillit och medborgaranda (Pettersson & 

Lundåsen, 2009). 

Putnam (2001) hävdar att ett samhälle präglat av generaliserad ömsesidighet är effektivt 

såtillvida att vi kan åstadkomma mer då vi inte behöver misstro andra. Samhällsengagemang 

och socialt kapital medför ömsesidiga förpliktelser och ansvarsfullt handlande. Putnam menar 

följaktligen att social tillit skapas i individers organisering. Genom att individer organiserar 

sig i olika nätverk bidrar detta till att bygga upp tillit (Putnam, 2001).  

Rothstein(2004) hävdar att hög social tillit och betydande breda sociala nätverk finns att 

finna hos människor med hög utbildning och relativt höga inkomster. Rothtein uttrycker det 

som att det är ”vinnarna” i ett samhälle som uppvisar hög grad av förtroende för andra 

människor, medans ”förlorarna” uppvisar motsatsen (Rothstein, 2004, s. 157). Pettersson och 

Lundåsen (2009) pekar på att högutbildades höga tillit mycket väl kan bero på att de oftare 

har friare arbeten, med fler sociala kontakter, vilket i sin tur kan utgöra en bra grogrund för 

tillit (Pettersson & Lundåsen, 2009). Gustavsson och Jordahl (2006) presenterar forskning 

baserat på svenska förhållanden vilket visar på ett samband mellan ojämlika inkomstnivåer 

och lägre tillit. Studien pekar specifikt på ett samband mellan att personer med lägsta 

inkomster också har lägre tillit. Författarna menar att det vidare föreligger ett starkt empiriskt 

samband mellan högre tillit och en homogen befolkning. Språkliga och etniska likheter tycks 

skapa tillit vilket enligt författarna innebär en utmaning för det allt mer multikulturella 

samhället, då skillnader människor emellan verkar för att skapa misstro (Gustavsson & 

Jordahl, 2006)  

I artikeln När tilliten rämnar (2008) diskuterar Rothstein forskningsresultat som pekar på att 

stora etniska skillnader i befolkningen har en negativ inverkan på det sociala kapitalet. 

Rothstein refererar bland annat till en studie som Putnam (2007) publicerat där resultatet visar 

på att i lokalsamhällen med stora etniska variationer är det sociala kapitalet mindre. 

Människor litar mindre på andra människor även på personer som tillhör den egna etniska 

gruppen, de känner färre personer som de kan vända sig till när de behöver hjälp och de deltar 

mindre i allehanda frivilliga organisationer. Etnisk mångfald leder till svårigheter att skapa 
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solidaritet och en gemensam medborgaranda. Att etnisk mångfald förefaller leda till mindre 

social tillit vilket i sin tur kan leda till mindre ekonomisk tillväxt menar Rothstein till en viss 

del kan förklaras med korruption och andra likartade problem är högre i mer etnisk varierade 

samhällen. Detta leder i sin tur till svårigheter att ta in tillräckligt med skatt för att finansiera 

en tillräckligt bra offentlig förvaltning och jämlikhetsskapande sociala åtgärdsprogram. 

Rothstein ställer sig dock något skeptisk till att etnisk mångfald skulle ha negativa effekter för 

det sociala kapitalet och tilliten. Trots att Sverige blivit mer mångkulturellt menar Rothstein 

att detta inte lett till minskad social tillit (Rothstein, 2008).  

Uslaner (2009) hävdar att det inte är etnisk mångfald i sig som bidrar till minskad social 

tillit. Istället är att det en kombination av social och ekonomisk ojämlikhet och en särskild typ 

av bostadssegregation som står bakom den minskade sociala tilliten. Det sistnämnda handlar 

inte om bostadssegregation i allmänhet utan om det också etableras etniska bostadsområden, 

det vill säga områden där en etnisk grupp helt dominerar. Bostadssegregation leder till att 

människor lever åtskilda från andra som inte liknar dem själva. När människor med skilda 

bakgrunder bor åtskilda, skapas inte möjlighet för människor att knyta kontakt med varandra,  

för att på det sättet kunna lita på människor olik dem själv. Det är således social isolering som 

är huvudorsaken till problemet. Isolering av skilda områden förstärker tilliten till den egna 

gruppen på bekostnad av att tilliten till andra grupper försvagas. Segregation isolerar 

människor, speciellt fattiga och minoriteter vilka inte har tillgång till samma nätverk som det 

dominerande majoritetssamhället. Segregation kan enligt Uslaner leda till att 

minoritetsgrupper skapar en egen stark identitet och bildar egna politiska institutioner och 

politiska organ som ökar känslan av avskildhet och som går emot majoritetssamhällets 

organisationer (Uslaner, 2009). 

Uslaner (2002) hävdar att ras är en ”personlig erfarenhet” som kan genererar tillit respektive 

misstro. En individ som upprepade gånger genom livet möter besvikelser och brustna löften 

kan utveckla lägre tillit gentemot andra. Individen kommer endast hysa tillit gentemot den 

närmaste familjen. Uslaner refererar i sammanhanget till nutida afro- amerikaners erfarenheter 

av förtryck och diskriminering, och hävdar att erfarenheterna på intet sätt kan verka 

inspirerande för att skapa tillit gentemot människor i allmänhet. Studier pekar på att svarta 

högutbildade personer med höga inkomster inte har högre tillit än en lågutbildad vit person 

med en låg inkomst. Resultatet hävdar Uslaner är en återspegling av den långvariga 

diskrimineringen och hopplösheten som svarta amerikaner varit utsatta för (Uslaner, 2002). 

Uslaner hävdar att även ”kollektiva erfarenheter” kan inverka negativt eller positivt på 

människor tillit. Även då tillit i sig inte är statiskt, så är det ett varaktigt värde som inte 
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förändras nämnvärt över tid. När tilliten väl förändras sker det i samband med stora händelser 

i samhällen som t ex Watergate-skandalen eller medborgarrättsrörelsen. "Insamling av 

kollektiva erfarenheter” handlar om omvälvande händelser snarare än enstaka händelser i 

människors personliga liv (Uslaner, 2002). 

Putnam (2001) belyser hur barns utveckling är nära sammanlänkat med närmiljön. I 

bostadsområden med högt socialt kapital är offentliga utrymmen mer välhållna, människorna 

vänligare och gatorna tryggare. Forskning pekar på att i delstater med högt socialt kapital har 

barnen det bra, barnen föds friska, tonåringar blir inte gravida, de fullföljer skolan, blir inte 

indragna i våldsbrottslighet och dör i förtid. Putnam menar dock att barns och ungas 

utveckling inte endast är avhängigt det sociala kapitalet utan även faktorer såsom föräldrarnas 

utbildningsnivå, inkomst, familjestruktur och etnisk sammansättning är av betydelse (Putnam, 

2001).  

Uslaner (2002) diskuterar misstro kopplat till lokalsamhällen och refererar i sammanhanget 

till den Italienska staden Montegrano som under 1950- talet beskrevs som en stad med 

extremt hög misstro. Misstron kunde relateras till en långvarig historia av fattigdom med små 

möjligheter för framtida förbättring. Detta ledde i sin tur till att lokalbefolkningen inte hade 

förmåga att gynna andra fördelar eller förmåner då var fördel någon annan gavs sågs ske på 

bekostnad av den egna familjen (Uslaner, 2002).  

2.1.5 Tillit i relation till samhälliga institutioner 

Rothstein är en central gestalt inom den forskning som belyser tillit i relation till samhälliga 

institutioner. Rothstein (2004) hävdar att social tillit skapas och vidmakthålls genom en 

generell välfärdspolitik och genom en rättvis och omutbar statsapparat. Vi lär oss att lita på 

andra tack vare stabila och pålitliga institutioner. Hög social tillit är förknippat med en stabil 

demokrati, låg grad av korruption och ekonomisk jämlikhet (Rothstein, 2004). Rothstein 

lägger sin tyngdpunkt på proceduriell rättvisa. Begreppet proceduriell rättvisa refererar till att 

människor inte bara är intresserade av det slutliga resultatet som den personliga kontakten 

med offentliga institutioner ger, utan även huruvida man blivit bemött med respekt och 

värdighet och huruvida man under beslutsprocessens gång haft möjlighet att delge sina åsikter 

till de ansvariga tjänstemännen (Rothstein, 2004, s. 190). Rothstein refererar i sammanhanget 

till surveyundersökningar som gjorts i olika länder där syftet varit att undersöka 

medborgarnas förtroende för olika politiska institutioner. Resultatet indikerar dock på att det 

inte finns något direkt starkt samband mellan politiskt förtroende och social tillit (Rothstein, 

2004). 
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 Putnam (2001) hävdar att medborgare mycket väl kan ha högt förtroende för sin närmaste 

omgivning men lågt förtroende för staten. Vi bör enligt Putnam således göra en distinktion 

mellan social - och politisk tillit då en individ kan hysa hög tillit till sin omgivning men inte 

till staten (Putnam, 2001). Putnam menar emellertid att individer som är politiskt aktiva även 

har ett större samhällsengagemang. Genom organisering i olika former i civilsamhället ökar 

människors medborgarkunskap, vilket kan leda till ökad politisk tillit (Putnam,2001). 

Rothstein (2004) resonerar kring att offentliga institutionernas inverkan på människor dock 

kan vara underskattat. Offentliga institutioner allt ifrån polis, domstolar, socialbyråer och 

skolor är viktiga aktörer för att upprätthålla en fungerande demokrati och för dess legitimitet. 

Institutionernas agerande kan vara avgörande för medborgares välfärd. Kumlin (2002) pekar 

på att offentliga myndigheters bemötande till stor del påverkar medborgarens politiska 

uppfattningar (Kumlin, 2002). Rothstein och Kumlin (2005) hävdar att det finns empiriskt 

stöd för att väl fungerande politiska institutioner har positiva effekter på medborgarnas 

samarbetsvilja. Författarna refererar till Letki (2003) som konstaterar att medborgarnas 

pålitlighet och laglydighet är nära sammanlänkat med trovärdiga institutioner. Välfungerande 

offentliga institutioner som av medborgarna upplevs som effektiva och pålitliga påverkar 

individers attityder och beteende (Rothstein & Kumlin, 2005). Putnam (2001) hävdar i 

sammanhanget om statliga institutioners betydelse för tillitsskapande, att decentraliserade 

institutioner är att föredra då detta möjliggöra att beslut kan föras ner på en mer lokal nivå, 

där medborgare har möjlighet att vara med och diskutera och själva så långt som möjligt delta 

i beslutsprocessen (Putnam, 2001). Blennberger (2009) belyser lokalsamhällets offentliga 

institutioner och deras företrädare som viktiga aktörer för tillitskapandet. Blennberger 

benämner lokala offentliga institutioner såsom lokalstatliga vilket innefattar allt ifrån förskola 

till skattekontor. Det är i lokalstatligt sammanhang människor oftast kommer i kontakt med 

den offentliga förvaltningen och dess företrädare (Blennberger, 2009). 

 Uslaner (2002) hävdar att statliga institutioner inte kan skapa tillit men däremot att de kan 

förstöra tillit. Ojämlika livsvillkor i form av fattigdom och diskriminering kan leda till att 

människor får en lägre tillit gentemot andra. Grupper av människor som har upplevt 

diskriminering kan även ha upplevt diskriminering inför lagen. Något motsägelsefullt 

resonerar dock Uslaner kring att i de fall staten skulle ligga bakom ett tillitsskapande så är det 

den strategiska tilliten de kan vara delaktiga till. Människors tillit för offentliga institutioner är 

beroende av hur välfungerande de är, om de kan garantera rättvis behandling och avhjälpa 

rådande missförhållanden (Uslaner, 2002, s.46). Varken tillit till offentliga institutioner eller 

demokrati leder till generaliserad tillit. Snarare hävdar Uslaner att det handlar om kulturella 
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värderingar och fördelningen av ekonomiska resurser. Tillit är således kopplat till optimism, 

ekonomisk jämlikhet och de värderingar som ett samhälle vilar på. Tillit gynnar att goda ting 

sker. Tillit kan således bidra till bättre fungerande stat, effektivare byråkrater och till en större 

omfördelning av resurser mellan rika och fattiga. En ärlig stat vilar således på en grund av 

generaliserad tillit (Uslaner, 2002). 

Uslaner och Rothstein (2005) diskuterar i artikeln All for all: Equality, corruption and 

social trust statens roll i tillitsskapandet. Centralt resonerar författarna kring lika möjligheter 

och hävdar att ekonomisk jämlikhet och jämlikhet i livsmöjligheter har ett samband med 

allmän social tillit. Med jämlika levnadsmöjligheter åsyftas i sammanhanget till statens 

strävan att etablera jämlika institutioner inom områden som sjukvård, 

socialförsäkringssystem, utbildning och rättsväsende. Statens roll i tillitsskapandet är således 

kopplat till en ideologi med strävan att nå jämlikhet i samhället, snarare än den faktiska 

verkligheten (Uslaner & Rothstein, 2005). 

Rothstein och Kumlin (2005) hävdar att offentliga institutioner kan bygga upp men även 

rasera socialt kapital. Aspekter som belyses som betydande i sammanhanget är de offentlig 

anställdas bemötande, ifall individen mottogs med respekt och värdighet, fick individen 

möjlighet att delge åsikter, finns det tecken på diskriminering, korruption eller fusk . 

Rothstein och Kumlin diskuterar på vilket sätt de offentliga institutionerna kan utformas för 

att bidra till att bygga upp socialt kapital. Utgångspunkten är selektiva respektive universella 

lösningar. Ett problem förbundet med selektiva lösningar utifrån perspektiv proceduriell 

rättvisa är att det ställer krav på både den enskilde medborgaren men även på den offentlig 

anställde. Den offentliganställde måste aktivt tolka regler och applicera dem på varje enskilt 

fall. Problemet är att reglerna sällan är exakta, vilket kan leda till misstankar, godtycklighet i 

form av egna tolkningsramar vilka i sin tur bygger på stereotyper, fördomar och ignorans. 

Selektiva lösningar å sin sida kan även ge upphov till att även medborgaren undanhåller 

relevant information samt att på olika sätt försöka övertyga den offentliganställde om dennes 

rätt till service eller bidraget. Rothstein och Kumlin argumenterar för ett samband mellan 

proceduriell rättvisa och mellanmänsklig tillit och menar att människor drar slutsatser om att 

ifall de inte kan lita på offentlig anställda kan de inte heller lita på andra människor omkring 

sig. Då de enskilda individerna undanhåller information eller på något annat sätt försöker lura 

till sig den hjälp de vill ha, så frågar de sig varför folk i allmänhet inte skulle bete sig på 

samma sätt. Universalism å sin sida ger inte upphov till samma problem då samtliga 

medborgare ska behandlas lika och rättvist (Rothstein & Kumlin, 2005).  
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Pettersson & Lundåsen (2009) pekar på hur den utåtriktade tilliten antas samvariera med 

förtroende till politiker. Individer som litar på andra människor tycks även lita mer på 

politiker och tvärtom. En viktig komponent i en fungerande demokrati är enligt Pettersson och 

Lundåsen förutom förtroende för politiker, förtroendet för den egna förmågan att kunna 

påverka samhället och politiska beslut. Ifall individen inte känner förtroende för andra och har 

en känsla av vanmakt utgår en grogrund till politik extremism (Pettersson & Lundåsen, 2009). 

Förutom offentliga institutioner framförs media som en viktig aktör för medborgarnas 

tillitsskapande. Blennberger (2009) pekar på att media i form av tv, press och radio kan ses 

som en särskild kraft, en kategori som bidrar till formandet av kulturen och således kan ses 

som en relevant aktör i samhällets tillitsskapande (Blennberger, 2009). Media kan både 

utveckla och rasera människors allmänna sociala tillit, genom sättet som oenigheter framställs 

inom både det politiska fältet men även i samhället i stort. Blennberger hävdar att media intet 

sällan förmedlar en bild av ”slug beräkning, svek och allmänna farhågor” vilket i sin tur kan 

påverka människors tillit till främlingar (Blennberger, 2009, s. 44). 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Tillit är mångfacetterat och komplext och det saknas som tidigare nämnts en allmänt 

accepterad teori. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt centrala begrepp som Uslaner (2002) 

redovisar för. Uslaners teoretiska utgångspunkter fångar enligt vår mening upp olika aspekter 

av tillit och visar på tillitens skilda skepnader. Vidare ger Uslaners teoretiska perspektiv oss 

en (av flera möjliga) förklaring till essensen av vad tillit är och hur tillit genereras respektive 

inte genereras. Vi har vidare kompletterat teorin med centrala begrepp utifrån Putnams (2001) 

teori om socialt kapital. Teorierna rör sig i första hand på en individ respektive gruppnivå och 

diskuterar inte närmare de omgivande strukturernas verkan på tillitsskapandet. För att kunna 

nå de omgivande strukturernas verkan i form av offentliga institutioner har vi fört in 

ytterligare ett perspektiv på tillitsskapandet. Rothsteins (2004) tes om, sociala fällan och 

proceduriell rättvisa anser vi vara av relevans i sammanhanget då den bidrar med en 

förståelsemodell kring hur offentliga institutioner kan bidra till att skapa tillit respektive 

misstro.  

2.2.1 Tillitens moraliska och strategiska väsen  

Uslaner (2002) gör en distinktion mellan moralisk tillit och strategisk tillit. Den moraliska 

tilliten grundläggs tidigt under barndomens socialisationsprocess. Det är under barndomen 

beroende av föräldrarnas inställning till världen som barnet utvecklar tillit eller misstro 
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(Uslaner, 2002). Moralisk tillit baseras på ett moraliskt ”budord” om att vi bör behandla 

människor som tillitsfulla utan att för den delen förvänta oss någonting specifikt i gengäld. 

Den baseras på andras ”goodwill” det vill säga att de flesta andra människor delar på en 

fundamental moralisk värdering. Den moraliska tilliten är ett värde som grundar sig på en 

optimistisk syn på världen och på förmågan att kontrollera och påverka sin situation. Moralisk 

tillit är inte relationell, det vill säga den är inte beroende av en specifik person eller kontext. 

Den baseras inte heller på personliga erfarenheter, utan den är snarare absolut och stabil. Vi 

hyser moralisk tillit gentemot människor vi inte känner samt gentemot människor olika oss 

själva. Den moraliska tilliten kan inte grundas på förväntningar på andra människors framtida 

beteende då vi saknar kunskap om detta. Moralisk tillit innebär således att tillit inte är 

förbunden till specifika personer utan snarare att tilliten är allomfattande (Uslaner, 2002).  

Människor som inte hyser generell tillit grundar sin tillit istället på strategier. Tilliten 

grundas på erfarenheter de fått av specifika personer. Den strategiska tilliten skapas i takt 

med att personen får kunskap om andra människors pålitlighet. Den är således 

erfarenhetsbaserad och baseras på reflektioner över andra människors framtida beteende  

 Strategisk eller (kunskapsbaserad) tillit förutsätter ett visst risktagande på så sätt att det 

alltid finns en eventuell möjlighet att man blir sviken. Den strategiska tilliten utgår från en 

världsbild som är osäker snarare än negativ med utgångspunkt från Levis argument ” The 

opposite of trust is not distrust; it is the lack of trust” (Uslaner, 2002).  

2.2.2  Partikulär respektive generaliserad tillit 

Bortom distinktionen strategisk- och moralisk tillit följer den partikulära respektive den 

generaliserade tilliten. Uslaner hävdar att det finns systematiska skillnader i uppfattningar 

och värderingar mellan människor. Människor kan hysa generell respektive partikulär tillit. 

 Den generella litaren har en optimistisk syn på framtiden och på sina möjligheter att påverka 

sin egen situation. De ser världen som en fredlig plats. Detta leder i sin tur till att den 

generella litaren vågar ge sig i kast med främlingar och ser dessa möten som en möjlighet till 

utbyte av erfarenheter vilket gynnar båda parter. Ifall mötet inte visar sig vara positivt har den 

generella litaren en förmåga att minimera eventuella skador som uppkommer då denne har 

förmågan att ta kontroll över sitt öde. Som moralisk norm utgår den generella litaren ifrån att 

man bör lita på människor i allmänhet och inte endast till den egna begränsade gruppen. De 

uppfattar således den omgivande miljön på ett positivt sätt och har en inställning om att det 

inte är riskabelt att lita på andra människor och de är toleranta mot människor som är 
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annorlunda dem själva. De tror att offentliga tjänstemän är hederliga och kommer att behandla 

dem rättvist (Uslaner, 2002).  

Den partikulära tilliten å sin sida åsyftar till att en person hyser tillit enbart till en liten 

grupp människor såsom familj, nära vänner eller, om personen lever som en etnisk eller social 

minoritet för sin egen grupp eller andra lika. Den partikulära litaren kategoriserar människor 

utifrån deras grupptillhörighet, ett vi och ett dem. Partikulära litare misstror folk i allmänhet 

det vill säga personer som befinner sig utanför den egna gruppen.  De tror att människor inte 

menar vad de säger och de är försiktiga i kontakt med främlingar. De har en pessimistisk syn 

på sina möjligheter att påverka sin egen situation och de upplever den omgivande världen som 

fientlig. Den pessimistiska synen leder till att den partikulära litaren upplever människor 

utanför den egna gruppen som konkurrenter av de begränsade resurser den partikulära litaren 

upplever sig ha besittning av. De partikulära litarna söker själva att segregera sig från det 

omgivande samhället. Genom ritualer, symboler och andra signaler kan de partikulära tydligt 

åtskilja sin in-grupp från ut-grupp. Den partikulära litaren misstror vidare de flesta av 

samhällets institutioner och har en hållning om att dessa är strukturerade på ett sätt som 

missgynnar dem själva (Uslaner, 2002). 

2.2.3 Överbryggande respektive sammanbindande socialt kapital 

Begreppen partikulär respektive generell litare är nära förknippat med Putnams begrepp 

överbryggande och sammanbindande sociala kapital. Enligt Putnam (2001) är en viktig 

distinktion i diskussionen om socialt kapital det överbryggande (inkluderande) respektive det 

sammanbindande (exkluderande) sociala kapitalet. Det sammanbindande sociala kapitalet kan 

vara både ofrivilligt och frivilligt inåtblickande som förstärker en ”vi” identitet. Den bildar en 

bas för ömsesidighet och solidaritet inom gruppen. Den skapar stark lojalitet inom den egna 

gruppen vilket kan ge upphov till stark motsättning mot de som står utanför gruppen . Det 

överbryggande å sin sida är utåtblickande och öppnar upp för en bredare identitet och 

ömsesidighet som sträcker sig utom den egna gruppen. Putnam hävdar att både det 

sammanbindande och det överbryggande sociala kapitalet har sina fördelar. De är inte ”/…/  

”antingen - eller”- kategorier som de sociala nätverken kan delas in i snyggt och prydligt, utan 

”mer - eller mindre”- dimensioner där vi kan jämföra olika former av socialt kapital (Putnam, 

2001, s. 23).  
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2.2.4 Tillit och staten 

Uslaner hävdar att tillitsfulla medborgare generar en tillitsfull stat. Människor som hyser tillit 

gentemot andra människor är även mer tillitsfulla gentemot statliga institutioner (Uslaner, 

2002). Tillit till människor och tillit till institutioner har dock enligt Uslaner skilda rötter. Att 

vi hyser tillit gentemot andra människor bidrar knappast till att vi skulle lita mer på att 

offentliga institutioner gör det rätta. Utan snarare handlar tillit gentemot staten och dess 

institutioner om vilken politisk ideologi den enskilde har och hur väl den enskilde anser att 

staten med dess institutioner svarar mot den enskildes krav. Förtroende till offentliga 

myndigheter bygger således på erfarenheter individen har medans förtroende för människor 

inte gör det. Det politiska fältet polariserar vidare människor från varandra då de delar skilda 

ideologiska grunder. Trots att tillit både till staten och mellanmänsklig tillit gynnar 

demokratin är dess rötter skilda och dessutom oförenliga (Uslaner, 2002).  

2.2.5 Sociala fällan och tillitens problem 

Rothstein (2004) hävdar att social tillit både kan byggas upp men även raseras av statliga 

institutioner genom dess organisering och genomförande (Rothstein, 2004).  I boken Sociala 

fällor och tillitens problem pekar Rothstein på att våra horisontella relationer i samhället är 

intimt beroende av de vertikala relationerna och samhällsinstitutionerna. Enligt Rothstein är 

tron om andra människors avsikter att vilja samarbeta intimt förknippade med den egna viljan 

att samarbeta och ett grundläggande incitament för att den sociala fällan inte skall slå till. Den 

sociala fällans logik kan förklaras på så sätt att alla vinner på att samarbeta, men att det är 

meningslöst om inte alla samarbetar, det kan då vara rationellt att inte samarbeta. Ett effektivt 

samarbete kan endast uppnås om man kan lita på att andra väljer att samarbeta. Om det inte 

finns en tilltro till att andra människor vill samarbeta slår den sociala fällan till och istället 

börjar människor hysa misstro till varandra. De kausala mekanismer som ligger bakom att 

människor börjar hysa misstro gentemot varandra bottnar i tre steg: Ifall offentliga tjänstemän 

är kända i ett samhälle för att vara partiska eller korrumperade kommer detta leda till att 

medborgarna drar slutsatsen” /…/att man inte heller kan lita på de flesta andra människor”. 

Medborgarna kommer att uppfatta att de flesta människor i denna typ av samhälle som 

delaktiga i bestickning, mutor och andra former av svågerpolitik för egen vinningsskull, 

slutsatsen blir således”/…/ att de flesta andra människor inte är att lita på”. Medborgaren 

måste trots att de anser att det är moraliskt fel själva börja syssla med mutor, svågerpolitik 

och bestickning vilket leder till slutsatsen/…/ eftersom de själva inte är att lita på, är inte 

heller andra människor i allmänhet att lita på”(Rothstein, 2004, s. 189).  
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2.2.6 Proceduriell rättvisa  

Processen som ovan identifieras är enligt Rothstein den socialpsykologiska termen 

proceduriell rättvisa som åsyftar till att människor inte endast är intresserade av de slutgiltiga 

resultaten av personliga kontakter med offentliga tjänstemän utan intresset bottnar även i 

huruvida proceduren som ledde fram till resultatet har varit rättvis. Rothstein pekar på 

aspekter som huruvida inidividen blivit bemött med respekt och värdighet, om individen blivit 

behandlad utifrån rådande praxis och regelverk och huruvida individen under processens gång 

givits möjlighet att delge ansvariga tjänstemän sina åsikter (Rothstein, 2004, s. 190).  

Rothstein menar att selektiva offentliga lösningar ökar risken för att principen om lika 

behandling hamnar i skymundan och att misstankar om diskriminering och fusk hamnar i 

fokus. Genom selektiva lösningar såsom behovsprövade insatser riskerar den offentliga 

tjänstemannen att ta till egna tolkningsramar vilket kan medföra att tjänstemännen drabbas av 

misstankar om att tillämpa ”fördomar, stereotyper och ignorans som grund för beslut”. 

(Rothstein, 2004, s. 191). Selektiva lösningar skapar förbittring och misstänksamhet i stället 

för att främja egenmakt och tillit. Författaren argumenterar för att behovsprövad politik 

misslyckas med att minska ojämlikheter vilket följaktligen leder till en minskad tillit för likväl 

medmänniskor som offentliga institutioner.  

2.2.7 Det kollektiva minnet 

Rothstein (2004) för ett resonemang om hur det skulle kunna gå till då man en gång hamnat i 

den sociala fällan och vill ta sig ur den. Hur förflyttar sig ett samhälle och dess aktörer från 

misstro till förtroende. Författaren menar att det i ett historiskt perspektiv inte är enkelt att 

hitta empiriska belägg som dokumenterat en sådan föränderlig process. Författaren 

argumenterar dock för att ett viktigt incitament som får människor att vilja samarbeta är 

människors olika verklighetsuppfattningar vilket inbegriper en blandning av seder, trygghet 

och kunskaper om den andres beteende. Denna verklighetsuppfattning är avgörande för om 

man anser att människor är att lita på eller inte. ”Allas agerande är beroende av vad alla tror 

att alla andra gör eller kommer att göra” (Rothstein, 2003, s. 246). Enligt Rothstein är det de 

kollektiva minnena som kan förklara varför vissa folk vid vissa tidpunkter lyckas skapa 

rättfärdiga sociala och politiska institutioner På basis av dessa minnen byggs "mentala kartor" 

av hur andra aktörer, inklusive institutioner, kommer att bete sig i ett givet läge. Det 

kollektiva minnet kan bidra till att tillitsfulla relationer skapas på så sätt att aktören gör en 

generell bedömning som bygger på tillgänglig information om hur verkligheten, i detta fall 
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vad som kan förväntas av de andra aktörerna eller organisationerna i ett samhälle (Rothsten, 

2004). 

2.3 Vetenskapsteoretisk ansats 

Konsensus respektive konflikt är ontologiska tvistefrågor inom vetenskapen (Giddens, 2007). 

I lika hög grad är tvistefrågan relevant i vår studie. Vi tar avstamp i ett konfliktperspektiv 

såtillvida att vår förståelse av världen handlar om en ständig närvaro av spänningar, orättvisor 

och splittringar både människor emellan men även mellan olika samhällen. Konflikttillståndet 

bottnar i att det råder knapphetstillstånd i form av begränsade resurser, vilket leder till att det 

uppstår återkommande konflikter mellan människor som har mer och dem som har mindre 

(Goldberg, 2005). Att det finns etniskt segregerade och socioekonomiskt utsatta områden är 

ett talande exempel på hur ett samhälle är splittrat både i form av en mänsklig, men även en 

ekonomisk särskiljning. Tillit å sin sida framställs inom forskningen som någonting positivt 

som både gynnar den enskilde men även samhället i stort. Tillit beskrivs som ett värde som 

fyller en viktig funktion för att samhället inte ska falla samman (Trägårdh, 2009). Vi tolkar 

det som att teorier om tillit tar avstamp ifrån ett konsensusperspektiv. Konsensustänkandet 

utgår ifrån att sociala och moraliska normer har en stor betydelse för att samhället ska kunna 

befinna sig i balans. Vidare framställs faktorer såsom allmänna accepterade värdesystem, 

likformigt beteende, socialisation och social kontroll som primära aspekter i ett välfungerande 

samhälle (Goldberg, 2005). 

 Vi tycker oss se likheter mellan sociologen Emile Durkheims tankegångar kring sociala 

fakta och tillit. Sociala fakta är abstrakta och osynliga aspekter av det sociala livet, vilket 

finns utanför individen men likväl påverkar våra tankar, känslor och handlingar. Sociala fakta 

kan ha sitt ursprung i skilda institutioner såsom religion och stat vars moraliska normer, 

ideologier och kontroll genomsyrar samhället och påverkar människors tankar, känslor och 

handlingar (Giddens, 2007). Religion menade Durkheim kunde ses som ett sammanhållande 

kitt som förhindrade att kaos bröt ut i ett samhälle. Paralleller kan dras till tesen när tilliten 

förstörs faller samhället samman. Tillit kan således ses som något som genererar sociala 

fakta. Den ger oss moraliska normer och värden, den ger oss anvisning om hur vi ska handla 

och tänka. Tillit kan ses som att den fyller en nutida funktion av den dåtida religionens 

betydelse, det vill säga att hålla samhället samman. 
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3.0 Metoder och material 

Nedan redovisas de metoder som använts vid datainsamling, urval, genomförande, 

bearbetning av material och analysmetod. Studiets forskningsansats diskuteras utifrån dess 

fördelar och begränsningar. Det empiriska materialets tillförlitlighet och trovärdighet 

kommenteras och diskuteras därefter. Samtliga delar diskuteras och motiveras i relation till 

forskningsfrågan.  

3.1 Litteratursökning 

Som en sekvens i forskningsprocessen har tidigare forskning sökts med hjälp av databaser i 

Libris och Google samt databaser på Ersta Sköndals Högskolas bibliotek.   

Litteratursökningar har skett genom systematiska sökningar med hjälp av de svenska 

ämnesorden: ungdomars tillit till offentliga institutioner, etnicitet och tillit, segregation och 

tillit, etnisk segregation och tillit samt närmiljö betydelse för tillit. De engelska sökorden har 

varit: young people's trust to public institutions, ethnicity and trust, segregation and trust, 

ethnic segregation area related to young people's trust samt neighbourhood impact to youths 

trust.  

De systematiska sökningarna vi gjort med hjälp av ämnesord har i första hand bidragit till 

att vi orienterat oss inom fältet tillit. En fördel med förfarandet är att vi via vetenskapliga 

artiklar fått kännedom om relevanta forskare inom tillitsforskningen. De har lett fram till att 

centrala källor för studien har valts ut. En restriktion med förfarandet är att våra datasökningar 

inte främst genererat vetenskapliga artiklar som varit användbara för studien i förhållande till 

dess syfte. En plausibel förklaring kan vara att det finns föga om intet obefintlig forskning 

kring ungdomars tillit i relation till offentliga institutioner i Sverige. 

Den tidigare forskning som förevisas under avsnittet tidigare forskning har främst hämtats 

in via kedjesökningar. Det innebär att vi har studerat källhänvisningar i texter för att därefter 

gå till ursprungskällorna (Backman, 2009).  

3.2 Kvalitativ metod och forskningsansats 

Val av forskningsmetod stipuleras efter studiens syfte och frågeställningar (Neuman, 2006). 

En metod implicerar ursprungligen vägen till målet (Kvale, 2009). De två övergripande 

metoderna inom samhällsvetenskaplig forskning är kvalitativ respektive kvantitativ metod. Båda 

metoderna verkar för att få en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur människor och 

grupper påverkar varandra.
 

För att syftet skall kunna besvaras bör den valda metodiken 

korrespondera mot forskningsproblemet (Backman, 2008). Då vårt intresse varit att fördjupa 
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kunskapen om tillit utifrån ungdomars perspektiv ansåg vi att kvalitativ metod korrelerade 

som lämplig metod i förhållande till studiets forskningsfråga. Ett framträdande segment i den 

kvalitativa forskningen som väl knyter an till vårt syfte är intresset att studera hur människan 

förstår, tolkar och upplever fenomen i sin omgivning i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. För att förvärva en djupare förståelse för det empiriska materialet tillämpades en 

abduktiv ansats vilket innebär en kombination av induktiv- och deduktiv ansats (Kvale, 2009). 

Ansatsen betecknar en samsyn där det sker en växelverkan mellan empiri och teori. Rent 

konkret har vi utgått från empiriska data som vi därefter tolkat med hjälp av tillitsteoretiska 

teorier och perspektiv (Kvale, 2009).  

3.3  Fokusgrupp som metod  

Inom den kvalitativa forskningen finns olika former av intervjuer och en av dem är 

fokusgruppintervju. Vi har använt oss av fokusgrupper då intervjuformen är lämplig att bruka 

i studier där man vill få fram en rik samling synpunkter inom ett specifikt ämnesområde. 

Denscombe (2009) pekar på tre grundläggande drag med fokusgruppintervjuer varav det 

första är att sammankomsten har en fokus som i vår studie baseras på ungdomars förståelse 

och erfarenheter kring tillit. Vidare utgör interaktionen mellan deltagarna ett grundläggande 

incitament för att få fram information om det valda temat och moderatorns roll 

(intervjuarens) är att underlätta gruppinteraktionen genom att kanalisera diskussionen till 

studiets nyckelfrågor (Denscombe, 2009, s. 237). Fördelen med att vi använt oss av 

fokusgrupp som metod är att interaktionen gruppdeltagare emellan främjat livfulla 

diskussioner där personliga åsikter om det valda ämnet diskuterats. På så vis har vi inte endast 

fått kunskap om ungdomars tillit gentemot offentliga institutioner utan även vad som ligger 

till grund för deras synpunkter (se genomförande av fokusgrupperna och metodologiska 

överväganden). 

3.4 Urval 

Som ett led i att rekrytera ungdomar till våra fokusgrupper kontaktades en fritidsverksamhet 

inom den statsdel vi valde att genomföra intervjuer (se områdesbeskrivning nedan). Ett skäl 

till att vi kontaktade en fritidsverksamhet var att vi hade en förhoppning om att verksam 

personal kunde hjälpa oss att mobilisera deltagare, organisera fokusgruppernas sammankomst 

samt arrangera en mötesplats där fokusgruppintervjuerna kunde komma att genomföras. Då vi 

etablerat kontakt med fritidsverksamheten bestämdes i samråd med kontaktperson att vi själva 

kunde komma och rekrytera gruppdeltagare samt genomföra intervjuerna i en av 
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fritidsverksamhetens lokaler. Förfarandet aktualiserar ett uppsnappningsurval vilket innebär 

att deltagarna rekryteras på den plats där fokusgruppsessionerna genomförs (Wibeck, 2000, s. 

69).  Efter överenskommelse om tid och plats skickades informationsbrev med en kort 

bakgrundsinformation till kontaktpersonen samt en enklare version av informationsbrevet 

som denne hängde upp i fritidgårdens lokaler (se Bilaga 1 & 2). Informationen ungdomarna 

fick om studiet underlättade för oss vid rekryterandet på så sätt att ungdomarna tagit del av 

informationen och i samband med det beslutat att de velat medverka.  

Med tanke på vårt syfte att öka kunskapen om ungdomars tillit till offentliga institutioner 

har vi förutom att vi rent praktiskt brukat ett uppsnappningsurval även använt oss av ett 

subjektivt urval eller kvoturval vilket innebär att deltagarna väljs ut på grundval av vissa 

karaktäristika som är relevanta för studiets syfte snarare än på ett slumpmässigt urval 

(Denscombe, 2009, s. 242). Kriterier som varit relevanta vid urval kan relateras till 

demografiska variabler vilket inbegriper sådant som ålder, kön, yrke, utbildning och etnisk 

härkomst (Wibeck, 2000, s. 27). Ett första kriterium var att det var ungdomar i åldern mellan 

15 och 19 år (se etiska övervägandet). Vi valde att intervjua ungdomar av båda könen i 

separerade fokusgrupper med motivering att vi ville undvika att flickornas synpunkter och 

erfarenheter riskerade att bli osynliggjorda i blandade grupper. Tidigare erfarenheter av 

fokusgruppintervjuer med unga kvinnor pekar på att det finns fördelar med könsseparerade 

grupper (Billinger, 2005). En praktisk faktor som vi ansåg relevant vid urvalet var att 

ungdomarna var bosatta i området eller åtminstone inom rimligt avstånd samt att de var 

beredda att ägna en del av sin tid för att närvara vid den tidpunkt och plats som intervjun ägde 

rum. Slutligen ansåg vi det vara en fördel men inte kriterium att deltagarna kände varandra 

sedan tidigare. Wibeck (2000) talar bland annat om gruppkompabilitet vilket innebär att om 

gruppdeltagare har liknande personliga karaktäristika främjar det i sig effektiva diskussioner 

kring ett utvalt ämne snarare än att tid och energi läggs på att upprätta gruppen som sådan 

(Wibeck, 2000, s. 29). Ett frekvent grundantagande är att människor som har gemensamma 

erfarenheter och liknande bakgrund är mer villiga att dela åsikter med varandra (Wibeck, 

2000).  

3.4.1 Områdesbeskrivning 

Stadsdelen Spånga - Tensta tillhör en av Stockholms mest segregerade stadsdelar utifrån de 

socioekonomiska faktorerna: inkomst, utbildningsnivå, arbetslöshet och valdeltagande. Den 

sammantagna statistiken visar att invånarna i Tensta jämfört med staden som helhet har en, 

låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet, högre antal mottagare av ekonomiskt bistånd och 
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därmed lägre medelinkomst. Medelinkomsten ligger något under snittet för staden och 

andelen mottagare av försörjningsstöd är mer än dubbelt så stor som i hela Stockholm. Tensta 

står för den största variationen när det gäller etnisk härkomst. (Leander, 2008) 

3.5 Genomförande 

Nedan redovisas tillvägagångssättet vid utformandet av intervjuguiden. Därefter redogörs 

förfarandet vid genomförandet av de fyra fokusgrupperna. Slutligen redovisas hur vi bearbetat 

det insamlade materialet från fokusgruppintervjuerna.  

3.5.1 Utformandet av intervjuguide   

Vid utformandet av intervjuguide utarbetades i enlighet med den abduktiva ansatsen en 

semistrukturerad guide med tre approximativa teman relaterade till studiets tre 

frågeställningar: attityder och erfarenheter till ett urval offentliga institutioner, närmiljöns 

betydelse för tillitskapande samt hur tillit respektive misstro skapas (Bilaga, 3). 

Intervjufrågorna utarbetades i enkel form med lätta åldersanpassade frågor utan akademiskt 

språkbruk för att det inte skulle uppkomma svårigheter för ungdomarna att tyda dem (Kvale, 

2009). Förfarandet bidrog till att ungdomarna utan svårigheter kunde tolka och förstå våra 

teman och följdfrågor.  

3.5.2 Genomförandet av fokusgruppintervjuerna 

Samtliga fokusgruppintervjuer genomfördes på en fritidsgård och intervjutiden var mellan 45 

och 90 minuter lång. Att vi valde att genomföra fokusgrupperna på ungdomarnas fritidsgård 

motiverar vi med att vi sökte skapa ett naturligt, tryggt och okonstlat klimat för ungdomarna 

där de kunde känna sig trygga i sin egen närmiljö. Vid de fyra fokusgruppintervjuerna intog 

en av oss konsekvent rollen som moderator. Den andra av oss antecknade vid viktiga inslag 

och hjälpte moderatorn att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna påbörjades genom att vi 

gav en kort orientering om studiets bakgrund och syfte och preciserade intervjusituationen för 

deltagarna (se Bilaga 1). Vi poängterade att syftet med intervjuerna inte var att kontrollera 

deras kunskaper och få fram rätt eller fel svar och att vi på intet sätt var experter inom det 

valda ämnesområdet utan att allt deltagarna hade att säga om ämnet var av intresse. Enligt 

Wibeck (2000) är informationen deltagarna får i det initiala skedet av intervjun avgörande för 

hur intervjuklimatet kommer att fortskrida (Wibeck, 2000). Vi betonade att ett meningsutbyte 

mellan gruppdeltagarna var en fördel och att vi i allra minsta mån skulle söka påverka 

diskussionsklimatet. De inledande orienteringarna kompletterades med korta uppföljningar 

efter intervjuerna där vi frågade om deltagarna hade något mer att tillägga som vi inte pratat 
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om men även hur de upplevt intervjuerna. Interaktionerna avslutades därefter. Efter 

sessionerna samtalade vi med varandra genom en så kallad debriefing om spontana intryck vi 

fått under intervjuerna, vad som var essensen i intervjuerna och om vi upplevt otydligheter 

kring våra intervjufrågor (Wibeck, 2000, s. 76).  

3.5.3 Bearbetning av material 

Efter samtliga intervjuer lyssnade vi på materialet för att söka fånga essensen i var intervju 

och på så sätt urskilja relevanta analys- och tolkningsaspekter. Därefter transkriberades 

materialet med hjälp av diktafonbaserad bearbetning då materialet dokumenterats med hjälp 

av diktafon. Då vi varit angelägna av både innehåll och interaktionsstruktur har vi gjort grova 

transkriptioner av materialet för att därefter fokusera på specifika delar på en mer detaljerad 

nivå. Wibeck refererar till Linell (1994) som ger exempel på tre divergerade 

transaktionsnivåer, där nivå ett innebär en detaljerad transkription, nivå två ordagrann med 

konventionell stavning och nivå tre är helt skriftspråknormerad. Sättet vi transkriberar 

korrelerar med en blandning av nivå två och tre då det huvudsakliga syftet varit att 

dokumentera innehållet i det som uttalas och inte att var ord stringent skrivs ut. Det innebär 

att oavslutade meningar, tvekljud och uppbackningar inte prioriterats (Wibeck, 2000). I de 

citat som vi redogör för i vår empiriska redovisning har vi valt att avlägsna ovidkommande 

utfyllnadsord som inte varit relevanta för innehållet, dock med förutsättning att innehållet 

överensstämmer med deras sätt att uttrycka sig.   

3.6 Metodologiska överväganden 

Våra metodologiska överväganden avser metodiska fördelar, svårigheter och vägval som 

aktualiserats under studiets gång.  

 Vi har under studiets gång noga tänkt över vilken metod som kan besvara vår 

forskningsfråga på lämpligaste vis. En kvantitativ ansats har inte varit aktuell då vår avsikt 

inte varit att mäta ungdomars tillit. En bidragande orsak till att vi valt att bruka kvalitativ 

forskning och fokusgruppintervjuer är att vi velat få en djupare förståelse och kunskap om 

ungdomars tillit. Vi motiverar således valet med att metoden korresponderade väl med vår 

forskningsfråga. En svårighet med studien har varit att vi i vår forskningsfråga använt oss av 

begreppet tillit som är ett komplext och svårfångat begrepp. En svårighet har varit att 

operationalisera vår forskningsfråga genom att vi inte kunnat definiera begreppet tydligt för 

att därefter pröva det empiriskt. För att förhålla oss till denna svårighet har en tanke med 

fokusgrupperna har varit att få ungdomarna att diskutera och resonera kring begreppet. 
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Enskilda intervjuer med ungdomar menar vi skulle kunnat begränsa ungdomars möjlighet att 

resonera kring begreppet på grund av dess komplexitet. Vår avsikt har inte främst varit att 

undersöka enskilda personers särpräglade synpunkter utan intresset har varit att ta fasta på 

gruppens kollektiva åsikter. Med det menar vi på intet sätt att vi varit ute efter att uppnå 

konsensus mellan ungdomarna utan vår avsikt har varit att åskådliggöra och ta fasta på de 

olika åsikter och perspektiv som ungdomarna förmedlar kring tillit. 

  En annan svårighet relateras till fokusgruppens storlek det vill säga antalet gruppdeltagare. 

Vid en av våra fokusgruppintervjuer valde vi att anta nio deltagare. Anledningen till att vi 

valde att intervjua nio deltagare var att ett mindre antal deltagare anslöt sig till gruppen under 

den pågående intervjugången. Då diskussionen påbörjats fanns en ovilja att störa 

samtalsklimatet allför mycket varav anslutande deltagare togs emot. Det stora antalet 

gruppmedlemmar bidrog till att det bildades interna subgrupper i fokusgruppen som förde 

enskilda samtal inbördes. Det i sin tur påverkade gruppinteraktionen på så sätt att 

diskussionen fick tendenser att glida från det ena ämnet till det andra vilket bidrog till att 

fokusgruppen stundtals förlorade fokus. Det blev påfrestande för oss att lyssna och följa med i 

diskussionen och förstå och tolka det som artikulerades. Det var även svårt att styra tillbaka 

diskussionen till studiets fokus då alla pratade i mun på varandra, skojade, skiftade position 

och slängde diverse föremål på varandra. Alla sinnesintryck bidrog till att vi inte kunde lyssna 

aktivt vilket medförde att vi inte alltid ställde relevanta följdfrågor. Mot bakgrund av denna 

erfarenhet valde vi att begränsa nästkommande två fokusgrupper till högst sex deltagare.  

 Slutligen återges en svårighet förenad med intrapersonella faktorer som handlar om hur 

individuella deltagarnas personlighetsdrag påverkar resten av gruppen (Wibeck, 2000, s.27f). 

Somliga deltagare var mer dominanta i såväl fysisk framtoning som i sin röst. Det i sin tur 

hämmade andra deltagares möjlighet att bidra till diskussionen. Vid tillfällen då detta var 

utmärkande uppmuntrade vi dem som av olika anledningar hade svårt att uttrycka sina åsikter 

och tankar genom att ställa direkta frågor till dem. Förfarandet lämnade utrymme för att allas 

synpunkter synliggjordes och diskussionen fick en mångfacetterad variation och 

differentiering. 

3.6.1 Analysmetod 

Vi har använt oss av meningskoncentrering då vi analyserat det empiriska materialet. Kvale 

(2009) beskriver analysmetoden meningskoncentrering genom att dela in den i olika steg. De 

olika delarna beskrivs genom att vi redovisar hur vi gått tillväga. En meningskoncentrering 

inleds genom att forskaren läser intervjumaterialet extensivt för att frambringa ett 
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helhetsintryck. I bearbetning av utskrifterna evaluerades intervjumaterialet i ett par omgångar 

varpå vi markerade intressanta delar av ungdomarnas utsagor som haft relevans för studiets 

forskningsfråga. I ett första skede identifierades ett stort antal möjliga teman som efter hand 

reducerades genom att vi satte samman teman med gemensamma nämnare. Därefter 

stipulerades ett mindre antal övergripande teman. De teman som vi valt att redovisa i analysen 

återspeglar var för sig essensen i intervjuerna med anknytning till studiets syfte och 

frågeställningar. De centrala incitamenten i analysen har varit att identifiera mönster, göra 

jämförelser och kontrastera olika data mot varandra. Det insamlade materialet har därefter 

analyserat med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. En fördel med att vi analyserat 

materialet utifrån teoretiska tolkningsramar är att resonemang och kontexter i materialet har 

synliggjorts. En restriktion med förfarandet är att det kan ha hindrat oss att gå vidare i 

resonemang utanför teoriernas analysramar.  

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som ursprungligen konstruerats för studier med en 

kvantitativ ansats. Enligt Kvale (2009) kan kvalitativa forskningsresultat hänföras till 

validitetsbegreppet på så sätt att forskaren med hjälp av utvald metod studerar det fenomen 

denne haft avsikt att studera samt att resultaten kan anses som giltiga. God validitet är en 

viktig förutsättning för att resultat skall kunna generaliseras till att gälla även andra än de som 

är undersökta. Kvalitativ forskning kan på så sätt leda till valid vetenskaplig kunskap (Kvale, 

2009, s. 264). För att nå god validitet har vi under forskningsprocessen ständigt reflekterat 

över att all insamlad data haft relevans för studiets syfte och frågeställningar. Ett exempel 

som kan relateras i förhållande till validitetsbegreppet är att vi utformat vår frågeguide med 

teman och frågor stringent förankrade till studiets syfte och frågeställningar. Att vi använt oss 

av en semistrukturerad intervjuguide har medfört att vi vid behov kunnat ställa relevanta 

följdfrågor till ungdomarna vilket vi anser minskat risken för feltolkning parallellt som det 

medfört att vi fått lämpligt uttömmande åsikter och förståelse kring ungdomarnas tillit. 

Förfarandet har bidragit till att vi undersökt det vi ämnat undersöka vilket vi anser höjt 

validiteten.  

  Neuman (2006) belyser ett antal approximativa riskindikatorer vid brukande av 

sekundärdata inom kvalitativ forskning (Neuman, 2006). Vi har i uppsatsen använt oss av 

sekundärdata bland annat i form av vetenskapliga artiklar och en verksamhetsrapport. Det 

innebär att vi regenererar forskningsmaterial som primärt sammanställts för ett annat 

forskningssyfte. Enligt Neuman (2006) kan forskare som brukar sekundära data använda data 
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som kan vara olämplig för forskningsfrågan (Neuman, 2006). För att förhålla oss till denna 

svårighet har vi evaluerat all sekundärdata vi använt oss av med hjälp av dess autenticitet, 

trovärdighet och representativitet (Denscombe, 2009).  

 Neuman (2006) menar vidare att validitetsproblem kan uppstå då forskarens teoretiska 

definitioner inte korrelerar med de begrepp som används i forskningsfrågan (Neuman, 2006). 

Detta är en svårighet som kan relateras till vår studie då tillitsbegreppet inte har en enhetlig 

definition. I empiriska undersökningar är det viktigt att definiera begrepp klart och tydligt för 

att det skall kunna prövas i empiriska undersökningar (Neuman, 2006). Då vi använt oss av 

ett så abstrakt begrepp som tillit fanns en svårighet att operationalisera begreppet. För att 

förhålla oss till denna svårighet har vi använt oss begreppet förtroende som närmast kan 

relateras till tillitsbegreppet i vardagligt språkbruk.  

Under arbetets senare skede har vi omformulerat delar av vårt syfte och en frågeställning 

har modifierats. Vårt syfte har konkretiserats och en av frågeställningarna har modifierats på 

så sätt att den omformulerats till en mer analytisk form. Då ändringar vad gäller syfte och 

frågeställningar gjorts efter att intervjuerna genomförts kan det ha medfört att det empiriska 

materialet i viss mån förlorat validitet. Med det menar vi att insamlingen av det empiriska 

materialet kunnat vara mer stringent relaterat till den frågeställning som modifierats i 

efterhand. Vi anser dock att detta inte påverkat studien avsevärt då vi insamlat det empiriska 

materialet med fokus på studiets syfte och ursprungliga frågeställningar som efter justeringar 

inte ändrat innehåll. Ändringarna har inneburit att vi fått en mer stringent tråd genom 

uppsatsen och att vår empiri lättare kunnat förankras i valda teorier.  

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens, det handlar om hur tillförlitligt 

resultatet är av en undersökning (Kvale, 2009). Då vi använt oss av fokusgruppintervjuer är 

undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga att kunna ställa 

relevanta frågor. Vi har vid intervjusessionerna använt oss av en och samma intervjuguide. 

Intervjuerna har genomförts av samma intervjuledare och för att få ett tillförlitligt resultat har 

intervjuerna spelats in på band för senare bearbetning, tolkning och analys. Vi har även under 

tiden för intervjuerna fört anteckningar då centrala tankegångar dryftats som vi därefter 

använt oss av då vi tolkat och analyserat det empiriska materialet. Det har varit viktigt för oss 

att förmedla och tolka ungdomarnas uttalanden på ett sådant sätt som varit så nära deras 

upplevelser och förståelse som möjligt. Vi anser att förfarandet bidragit till att resultatets 

tillförlitlighet stärkts.  
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En generell åtgärd vi vidtagit för att öka studiets reliabilitet är att vi strävat efter att vara så 

transparanta och utförliga som möjligt i studiets alla delar så att andra forskare kan ta på sig 

samma forskarglasögon i ett tänkt genomförande av en liknande studie.  

Slutligen kan restriktivt tolkas som att det inte går att generalisera resultatet från 4 

fokusgrupper till att det skall gälla alla ungdomar i denna statsdel eller i en större population. 

Det har likaså inte varit vår intention från början. Dock vill vi framhålla att studiets resultat 

som baseras på ungdomarnas röst korrelerar med den tidigare forskning som framtagits vilket 

leder oss till ett försiktigt antagande om att resultatet i viss mån skulle kunna generaliseras till 

att gälla även andra ungdomar än de som varit medverkande i undersökningen.    

3.8 Etiska överväganden 

Vår uppsats omfattas inte av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Arbetet ingår inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå och behandlar på 

intet sätt känsliga personuppgifter vilket innebär att uppsatsen inte behöver godkännas genom 

en etikprövning (a. a. 2 §).  

 För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt har vi under studiets progressiva process 

kontinuerligt och stringent arbetat i enlighet med etablerad forskningsetik som finns reglerade 

i riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nedan redovisas hur vi beaktat de fyra huvudkraven på forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet i arbetet samt vilken relevans de 

haft för studien. 

 Som ett led i att uppfylla informationskravet skickades ett informationsbrev till den 

fritidsverksamhet i vilken vi tidigare etablerat kontakt med (se bilaga 1). 

Förhandsinformationen omfattade en kort beskrivning av studiets bakgrund, övergripande 

syfte, precisering av fokusgruppmetod som intervjuform samt beräknad intervjutid. I 

förhandsinformationen framgick att deltagandet var frivilligt och att data som insamlas med 

hjälp av intervjuer kommer att spelas in med hjälp av diktafon för att därefter kunna 

transkriberas. Information lämnades om att intervjuunderlaget endast kommer att användas 

för forskning, att arbetet kommer att offentliggöras på skolans webbaserade plattform och att 

deltagarna skulle få möjlighet att ta del att arbetet efter att det färdigställs. Då informationen 

riktades till ungdomar skrevs informationsbrevet på ett enkelt sätt med distinkta kopplingar 

till de fyra etiska forskningskraven.  

 Genom att vi skickat förhandsinformation om studien i god tid innan intervjutillfällena 

underlättades samtyckeskravet på så sätt att det var flera ungdomar som efter att ha läst 
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förhandsinformationen önskat medverka i fokusgruppintervjuerna. För att försäkra oss om att 

alla ungdomar tagit del av den information som fanns i informationskravet lästes innehållet 

upp vid samtliga fokusgruppintervjuer och därefter erhölls muntligt samtycke.  

Vi har varit noga med att tillförsäkra oss om att ungdomarna var i åldern mellan 15 och 19 

år. Att vi valt åldern 15 och 19 motiverar vi med att vi annars hade behövt ett samtycke från 

vårdnadshavarna för att kunna utföra intervjuerna.  För att försäkra oss om ungdomarnas ålder 

frågade vi ungdomarna själva och personalen vid fritidsverksamheten hjälpte oss därefter att 

intyga ungdomarnas ålder.  

 För att uppnå kravet på konfidentialitet informerades ungdomarna om att de skulle 

avidentifieras och att informationen vi fått fram genom intervjuerna skulle hanteras på ett 

konfidentiellt sätt. Med det menar vi att materialet förvarats på ett sätt som inte möjliggjort att 

andra kunnat ta del av det. En åtgärd vi vidtagit för att uppfylla konfidentialitet relaterat till 

avidentifiering var att vi inte dokumenterade deltagarnas namn, endast ålder. Anledningen var 

att vi ansåg att enskilda deltagares namn inte behövde dokumenteras då det i sig inte utgjorde 

något syfte för vår undersökning. Ytterligare har vi valt att inte skriva ut fritidsverksamhetens 

namn då det inte haft relevans för vår studie. Ett annat exempel från studiet som kan relateras 

till hur vi beaktat kravet om konfidentialitet var att det under intervjuerna stundtals uppkom 

specifik information om enskilda deltagare och deras handlingar. Informationen var emellanåt 

av känslig karaktär. Vid sådana tillfällen klargjorde vi för deltagarna att vi på intet sätt var 

intresserade av sådan information och att det inte var av relevans för vår forskning. 

Information av känslig karaktär har inte dokumenterats vid transkriberingarna. Det inspelade 

materialet kommer att makulerats efter att uppsatsen är godkänd. 

För att uppfylla nyttjandekravet har vi informerat samtliga deltagare och personal vid 

fritidsverksamheten att insamlade uppgifter endast kommer att brukas för forskningsändamål 

och inte för kommersiella bruk eller icke-vetenskapliga syften.  

Efter samtliga intervjutillfällen lämnades ett exemplar av informationsbrev med 

författarnas kontaktuppgifter, handledare och kursansvarigs namn och kontaktuppgifter för att 

underlätta om kontakt behövde tas.  

4.0 Resultat  

I kapitlet redovisas det empiriska materialet från de fyra fokusgrupperna. Resultatet baseras 

på framträdande segment och teman som varit återkommande under samtliga fokusgrupper. 

Vi redogör initialt för ungdomars förståelse av tillit. Därefter redovisas ungdomarnas 

resonemang om tillitsskapandet i relation till offentliga institutioner. För att främja en 
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läsvänlig text redogörs ungdomarnas attityder och tillit till var offentlig institution 

individuellt. Slutligen redovisas empirin om ungdomars syn på närområdets betydelse för 

tillitsskapandet.  

4.1 ”Att lita på”- ungdomars syn på tillit 

Ungdomarna beskriver och förstår tillit synonymet med förtroende, att kunna lita på. De 

förknippar att ”lita på” i första hand till vänners agerande i form av att kunna hålla en 

hemlighet, att inte agera lömskt eller att kunna ta hand om något i bemärkelse av materiella 

ting såsom pengar och veta att du kommer att få dem åter. Ungdomarna resonerar även kring 

förtroende som något positivt för ens egna känslor vilket leder till att inte behöva känna sig 

besviken eller missnöjd. Några av ungdomarna gör skillnad mellan kompisar och vänner. 

Här i Tensta är alla med alla och alla känner alla, man kan vara kompisar för stunden, idag är du min 

kompis och imorgon du, man får många kompisar på det sättet, att man är kompis med alla. Men grejen är 

att du måste utvärdera hur många som är ens vänner. (Fokusgrupp 1) 

  

Några av ungdomarna beskriver hur de anser att det är bättre att vara mer reserverad än öppen 

för att undvika att bli sviken. En ungdom säger ”om man säger såhär det är bättre att vara tyst 

än att prata med alla”. En annan ungdom uttrycker ” här är det så, att det är få som är ens 

riktiga vänner få som man kan lita på ”. En av ungdomarna resonerar kring vänskap, 

förtroende och närområde: 

Om jag var på ett annat ställe skulle jag inte våga säga någonting, det är fel alltså. Men för mig, jag kan 

lita på jättemånga, alla är inte mina vänner, det finns dom som golar ner dig och såhär, men de flesta är 

riktiga vänner, dom är som dina bröder. (Fokusgrupp 2) 

 

Ungdomarna beskriver att förtroende är viktigt och någonting stort. Resonemanget rör sig 

även kring vilka konsekvenser ett brustet förtroende kan ge. En ungdom uttrycker ”man ger 

någon sitt förtroende sen när dom sviker en då tappar man förtroendet för alla, inte bara för 

den personen”. Ungdomarna resonerar kring hur förtroende skapas i relation till någon annan 

och hur de själva är delaktiga i tillitsskapandet. En ungdom säger ”visa förtroende då får man 

ju tillbaka förtroende också. Visa att du kan lita på mig, om jag kan lita på dig, du litar på 

mig”. 

Ungdomarna gör en distinktion mellan tillit de känner till vänner och tillit de känner till 

familj. Familjen beskrivs såsom blodsband och som något som ställer upp till hundra procent. 

En ungdom säger ”familj är familj, men det kan finnas vänner som är som familj, men 

familjen är alltid på första plats”. Några av ungdomarna beskriver hur deras familjer försöker 

påverka dem i valet av vänner. En ungdom säger; 

Min pappa om han ser att jag står med en som röker, alltså min pappa tycker att en människa som röker 

inte är en bra människa, och han säger till mig försök att ha lite distans.  Han gillar inte att man hänger 

mycket i centrum och så om mina kompisar står i tunnelbanan . (Fokusgrupp 4)  
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Några av ungdomarna resonerar kring att man inte ens kan lita på sin familj. En ungdom säger 

”Jag är tveksam, jag tror han pappa, föredrar pengar före mig” . En annan ungdom uttalar att 

”man bara kan lita på sig själv i slutändan”.  

4.2 Relationer och bemötande – ungdomars röst om tillit och misstro i relation 

till offentliga institutioner 

4.2.1 Skola 

Ungdomarna beskriver att de har förtroende till skolan som utbildningsinstitution. Förtroendet 

är nära sammanlänkat med ungdomarnas syn på utbildning på så sätt att ungdomarna 

beskriver att utbildning kan bidra till bättre framtida möjligheter. Som en ungdom utrycker 

det ”utbildning är nyckeln till framtiden”. Ungdomarna resonerar vidare om utbildning som 

en grundläggande faktor i livet och hur ”hela livet bygger ju på skolan”. 

4.2.2 Lärarnas roll i tillitsskapandet  

När ungdomarna resonerar kring lärarnas roll betonas dels lärarnas förmåga att förmedla 

kunskap och dels deras förmåga att kunna skapa goda relationer till eleverna. Lärarnas roll 

som kunskapsförmedlare menar flera av ungdomarna är förknippat med att de ska kunna 

uttrycka sig på ett sätt som ungdomarna kan förstå. Några av ungdomarna berättar om 

erfarenheter om lärare som har språksvårigheter och hur detta drabbar dem negativt och att 

det leder till att de inte kan lita på att det lärarna säger är korrekt. Följande citat illustrerar 

resonemanget; 

Jag förstår inte lärare . Man förstår inte vad dom nyanlända säger, dom pratar så dålig svenska. Det 

drabbar oss.  Jag måste läsa igenom boken . Jag fattar inte när han pratar. (Fokusgrupp1) 

  

En ungdom berättar om ett tillfälle då denne fått underkänt i ett ämne där läraren rättat fel på 

grund av språkproblem. Några av ungdomarna beskriver hur lärares dåliga svenska leder till 

relationssvårigheter. Dels för att ungdomarna upplever att det är svårt att kunna bygga upp 

förtroende för en lärare som inte lyckas förmedla kunskap på grund av språk svårigheter dels 

för att det kan finns en potentiell risk att lärarna rättar fel på prov vilket i sin tur drabbar 

ungdomarna. Några av ungdomarna beskriver vidare att de inte alltid vågar opponera sig 

gentemot lärarna i olika situationer vilket enligt ungdomarna bottnar i rädsla att detta kan 

komma att drabba dem exempelvis genom att de får sämre betyg. Ungdomarna resonerar även 

kring hur lärares dåliga bemötande skadar deras förtroende gentemot dem. En ungdom 

exemplifierar;  
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Jag hade en gång i svenskan, jag har inte så bra betyg, men den gången så fick jag bra betyg. Jag var inte i 

klassrummet den gången och sen hade hon sagt ”gissa vem som fick högst betyg” alla frågade vem, hon sa 

”någon som ni aldrig kan tänka er”. (Fokusgrupp2). 

  

Några av ungdomarna beskriver att lärarna är stränga och ibland pressar dem för hårt. 

Ungdomarna saknar en flexibilitet hos lärarna och önskar att de skulle kunna lyssna och förstå 

ungdomarna bättre. En ungdom illustrerar med ett exempel; 

En gång alltså min pappa bor inte Sverige, så ringde han mig så jag typ kom fem minuter försent. Jag sa 

till henne det var ett viktigt samtal som jag var tvungen att ta emot, hon sa jag skiter i det, du ska vara i tid 

om det är nu så är gud som ringer dig. (Fokus grupp 3) 

  

Några av ungdomarna menar att lärarna bygger upp antaganden om dem på grund av deras 

utländska bakgrund vilket drabbar dem negativt, som en ungdom uttrycker det ” jag tycker 

lärarna i skolan behandlar alla invandrare som att vi behöver extra hjälp”. Andra ungdomar 

beskriver tvärtemot att lärarna inte har särbehandlar eller har överseende. En ungdom säger; 

Dom dömer dig så fort dom ser dig typ, eller allstå dom ser dig, eller dom hinner inte ens veta hur mycket 

du kan av det ämnet.  Dom sätter press på dig direkt, höga krav. Dom har alltså inget överseende. (Fokus 

grupp 3)  

 

Några av ungdomarna resonerar kring att lärarna är kompetenta men att det finns elever som 

inte är motiverade. En av ungdomarna berättar att det ofta är elever som fått IG som söker sig 

till den skola de flesta intervjupersonerna går i. Denne menar att omotiverade elever med 

dåliga betyg lätt kommer in på skolan. Detta leder till att ”duktiga” eleverna söker sig till 

andra skolor utanför deras område ”det som är dåligt med den här skolan är det att folk som 

fått IG på alla ämnen kommer in och de med bra betyg söker sig till skolor utanför området”. 

Ungdomarna resonerar kring hur omotiverade elever bidrar till att skolan får ett dåligt rykte 

vilket i sin tur kan drabba dem. Följande citat illustrerar detta ” lärarna är duktiga men 

eleverna är inte motiverade de därför skolan får dåligt rykte”. Några av ungdomarna resonerar 

kring hur lärare bidrar till att förstärka den negativa bilden av skolan genom att lärarna 

försöker motivera duktiga elever att söka sig till andra skolor utanför området. En ungdom 

beskriver det så här; 

Lärarna säger att nästa år de blir färre elever. Det som jag tror att det beror på är att många härifrån vill ut. Ett 

stort problem som Tensta har är att vi uppmanas att gå ut från Tenstaför att testa en skola där och där. Varför 

uppmanas inte dom att komma hit, det går inte man kan inte börja i vilken skola som helst! (Fokusgrupp 4) 

  

En ungdom berättar utifrån egen erfarenhet om en lärare som försökt få denne att söka sig till 

andra skolor utanför området; 

Jag tycker de fel alltså jag kommer ihåg en lärare när jag gick i nian han sa till mig helt öppet, jag tycker 

att du ska ut från Tensta och börja i en ny skola. Jag undrar hur många lärare som säger sådär.  De skulle 

istället uppmana folk att komma hit och folket hade inte haft den här dåliga bilden. Men det är alltid att vi 

härifrån och ska träffa dom. Dom därifrån ska inte träffa oss. Vi ska integreras,dom behöver inte 

integreras. (Fokusgrupp 4) 
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Ungdomarna resonerar kring hur lärare bidrar till att upprätthålla ett vi och ett dom genom att 

ensidigt uppmana duktiga elever i området att söka sig utanför medans elever i andra områden 

inte uppmanas att söka sig till deras skola. Följande resonemang illustrerar ”är vi inte 

svenskar eller är vi nått annat eller, och det är det som är anledningen till att många går ut 

härifrån och ingen kommer in därför det minskar och minskar”.  

När ungdomarna resonerar kring tillitsskapande framträder en god relation som en primär 

källa; 

Lärarna ska vara aktiva och sådär. Prata med eleverna, inte ignorera när man frågar. Det finns vissa lärare 

som ignorerar när man pratar med dom till exempel det var en dag i skolan jag kallade på hans namn (åsyftar 

till en lärare) och sådär han gick bara vidare, när jag klappa på han såhär (IP visar genom att klappa sig på 

axeln) vad har jag fått för betyg? Så sa han, klappa inte på mig, klappa på en kamel om du vill. 

(Fokusgrupp1) 

 

Några av ungdomarna resonerar även kring studievägledarnas roll i skolan. Ungdomarna 

beskriver hur studievägledare i första hand hjälper elever som har svårigheter och att de elever 

som anses vara ”duktiga” inte får tid eller hjälp av studievägledaren. En ungdom uttrycker; 

”den som är duktig får ingenting man måste bråka för att få en grej”. En annan ungdom säger; 

Det finns elever som knasar skriker och gör problem.  Så går du till studievägledare dom nekar dig iskallt. 

Alltså hon nekar dig och tjafsar emot, men för den där som är busig hon gör allt för honom.  

 (Fokusgrupp 4) 

 

Ungdomarna beskriver att studievägledarna särbehandlar eleverna som en ungdom utrycker 

det; ”dom tror att den som är duktig inte behöver någon hjälp, men han är också människa. 

Tror ni han är en robot eller. Han behöver allt som den personen dom hjälper behöver. Alla 

behöver hjälp ibland”. 

Ungdomarna för en diskussion om att de ungdomar som sköter sig och gör bra ifrån sig i 

skolan, inte ges samma möjligheter som ungdomar som av olika anledningar inte sköter sig. 

När vi frågar ungdomarna om de pratat med andra vuxna om detta svarar en av dem; ” ja och 

vet ni vad de har för argument - Senare i livet kommer ni att få er belöning. Vadå senare 

förklara det för en femtonåring, vadå senare i livet jag förstår inte”.  

4.2.3 Ungdomars erfarenheter av socialtjänsten 

Samtliga ungdomar resonerar om att det är bra att socialtjänsten finns för de människor som 

har riktiga sociala problem och diskuterar i sammanhanget ungdomar som har missbrukande 

föräldrar. En ungdom uttrycket det så här; 
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Men jag tycker att Soc dom kan vara bra. Typ såhär vi säger att föräldrarna är alkoholister och sånt det är bra 

att dom tar tag i sånt. Men ibland så om dom vet att föräldrarna är alkoholister eller pundare ger dom tillbaks 

barnen till föräldrarna ändå även fast föräldrarna inte ändrats. (Fokusgrupp2) 

 

När ungdomarna resonerar kring förtroende i relation till socialtjänst går det att urskilja två 

distinkta tankegångar vilket är kopplat till huruvida ungdomarna själva har/haft eller inte haft 

kontakt med institutionen. De ungdomar som har eller haft erfarenheter av socialtjänsten 

visualiserar en negativ bild av socialtjänsten. De beskriver socialtjänsten som ”jobbig” i 

bemärkelse av att man måste gå på möten och att socialtjänsten överdriver och 

problematiserar allting kring ungdomarnas situation. Som en ungdom säger; ”man träffas och 

pratar men socialen överdriver allting det blir för mycket möten och så”. Flera av ungdomarna 

beskriver hur socialtjänsten pressar dem för mycket och att de söker att skapa problem som 

inte finns; ”dom pressar personer, dom vill bara få dig att tröttna, att bryta ihop”. En annan 

utrycker ”dom krigar för mycket när dom pressar, tillslut man orkar inte möta dom”. 

Flera av ungdomarna berättar att socialtjänsten relaterar alla problem de har till att det 

måste finnas något i ungdomarnas hem som inte är bra, som att de blir slagna eller 

misshandlade. En av ungdomarna berättar; 

Om man går till dom, dom psykar dig. Dom frågar om de slår en där hemma. Det är bra, men det kan bli 

lite jobbigt dom frågar om privatliv och så bara för att man skolkar. Direkt när man skolkar dom tror du 

blir misshandlad hemma. (Fokusgrupp 3) 

 

Några av ungdomarna uttrycker att de upplever att socialtjänsten gör antaganden om att de på 

grund av sitt utländska ursprung. Antaget bottnar i att tjänstemännen relaterar alla problem till 

att ungdomarna skulle bli slagna hemma, något som de menar inte alls stämmer. Ungdomarna 

menar att det på grund av tjänstemännens förutfattade meningar blir svårt att bygga upp ett 

förtroende för dem.  

Bara för att man är en utlänning eller att man kommer inte kommer från Sverige man har utländsk 

mamma eller pappa så betyder det inte att föräldrarna slår om man skolkar. Ifall det skulle vara en svensk 

skola som det skulle vara svenska barn i och dom skolkar skulle dom fråga direkt slår din mamma eller 

pappa dig? Dom skulle bara fråga är det någonting med dina kompisar. Vad är det för nått!  (Fokusgrupp 

2) 

 

 

Flera av ungdomarna resonerar kring socialtjänsten som en offentlig institution som skiljer 

barn från sina föräldrar för lättvindigt som en ungdom uttrycker det;” Dom omhändertar. Dom 

kan göra det för minsta lilla skäl. Om du går lite över gränsen typ fast det inte är så mycket 

för personen”. En annan ungdom uttrycker det såhär; 

Socialen kidnappar barn!  Har man problem kan man lösa det på bättre sätt än vad dom löser det. Att ta 

ett barn från sitt hem till nått annat hem och tro att det kommer bli bättre bara för det är en annan miljö 

det kan ändå slå till fel. (Fokusgrupp 2) 
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En annan ungdom resonerar kring omöjligheten att kunna skapa ett förtroende för 

socialtjänsten; 

När socialen omhändertar folk, då dom alltså det är som att, dom separerar på både syskon alltså dom man 

verkligen, levt med, födds med samma blod, dom separerar på dom. Alltså sen när dom blir äldre dom 

kommer säkert inte hitta dom, dom kommer säkert inte ens känna igen varandra. Så då kan man inte ens med 

förtroende bygga upp det. (Fokusgrupp3) 

 

4.2.4 Socialtjänsten en naiv institution 

När de ungdomar som inte själva har haft erfarenhet beskriver socialtjänsten riktas missnöjet 

mot institutionens felaktiga arbetssätt. Ungdomarna beskriver hur bråkiga ungdomar belönas;  

Ett stort problem med socialtjänsten här är att vi säger att jag kanske har problem, mamma pappa han 

super, han kanske slår morsan och sådana där grejer. Det socialtjänsten gör här i Tensta är att när jag 

skriker, jag har problem, jag får det jag vill ha som belöning. (Fokusgrupp 4) 

 

Resonemanget ovan speglar en syn av socialtjänsten som å ena sidan behövs för familjer med 

olika sorters problem å andra sidan en institution som belönar ungdomars bråkiga beteenden 

med förmåner. Ungdomarna menar att de personer som skriker högst får förmåner av olika 

slag och de som sköter sig får ingenting. En ungdom uttrycker det så här; 

Dom hade den här ART gruppen, de var på möten med lokala socialsekreterare för att lära sig hantera sin 

ilska, men vet du vad som händer dom står där aaa ooo iii skriker hit och dit, gör vad dom vill. Efter 

mötet får dom,  mat,  julkort, vad kostar julkort 1600 kr vem har råd med det här! Dom åker på läger, dom 

åker på resor och vet ni vem som betalar,  jo socialtjänsten. Med andra ord dom får belöning för sitt 

beteende, alla som är duktiga får ingenting. (Fokusgrupp 4) 

 

Ungdomarna problematiserar att dåligt beteende belönas med förmåner och menar att det kan 

få konsekvenser för dem i framtiden på så sätt att ungdomar lär sig att få fördelar genom att 

ställa till olika sorters problem. En ungdom säger; 

Om jag har lärt mig att få något genom att göra problem, jag kommer alltid att göra det. Så nästa gång jag 

skriker och gör problem så kommer ni hit dom blir som ett litet barn vad gör ni när ett barn skriker vad lär 

han sig då att få det han vill ha genom att göra problem dom som gör bra ifrån sig får ingenting. 

(Fokusgrupp 4) 

 

Enligt ungdomarna bidrar socialtjänstens agerande till att ungdomarna lär sig att systematiskt 

utnyttja socialtjänstens resurser med hjälp av dåligt beteende. En av ungdomarna uttrycker att 

denne upplever det som orättvist mot de ungdomar som sköter sig; 

Men varför kan jag inte få det som den där killen får. Han får pengar, kläder gymkort osv. Hur kommer 

det sig att jag inte får allt det där. Jag sköter mig, jag gör bra ifrån mig i skolan, varför kan inte jag få allt 

det där vilka rättigheter har han till det. Vadå tror de på fullaste allvar att han lär sig något av det här. 

Snälla ett barn förstår det där. (Fokusgrupp4) 
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4.2.5 Fritidsverksamhet - ”Dom är som våra store bröder” 

Samtliga ungdomar förmedlar en positiv bild av fritidsverksamheten. Ungdomarna uttrycker 

att fritidsverksamheten fyller en viktig funktion i deras vardag. De säger att det är ”roligt att 

komma till fritidsgården”, att lokalerna är rymliga och att det erbjuds många bra aktiviteter. 

Ungdomarna betonar den positiva relationen de har till personalen. Personalen beskrivs som 

sociala och skojiga samt att de bryr sig om ungdomarna. En ungdom illustrerar betydelsen av 

den goda relationen de känner inför personalen på gården; ”Dom är som våra stora bröder, 

kompisar och sen dom bor här i området. /…/Jag är ganska säker om vi inte hade  den här 

personalen här de skulle inte vara bra”. Ungdomarna beskriver hur de känner sig välkomna 

och sedda på fritidsgården. En ungdom uttrycker; ”en stor lokal bra personal man lägger 

pengar på det man satsar personalen är snälla och sådär och sen då och då de kan skoja. ”En 

annan ungdom berättar; ”Personalen är bra, det är bra aktiviteter. Jag känner mig välkommen! 

Hela miljön allstå dom är trevlig”. Några av ungdomarna beskriver fritidsgården som en slags 

fristad där de kan vara sig själva. En ungdom berättar; 

För mig det känns så här du vet när man går ut på gatan man brukar få så här sneda blickar av äldre män 

dom tänker säkert så här,  jag såg inte ut så här när jag va ung. När man kommer in här det känns 

verkligen som att man kommer verkligen till sin värld. (Fokusgrupp2) 

 

En annan ungdom uttrycker sig så här; ” när man kommer hit alltså det känns välkomnande. 

Alltså personalen är jätte trevliga och roliga och så”. Ungdomarna berättar att en bidragande 

orsak till att de känner sig trygga och bekväma på fritidsgården är att personalen inte 

distanserar sig från dem genom att inta en överordnad roll som ledare. De berättar att även då 

alla vet att ledarna har en distinkt roll så betyder det mycket att ledarna sköter sin roll på ett 

sådan sätt att de inte känner av skillnaden. En ungdom uttrycker  ”dom är i våran värld. Det 

känns som att dom är en av oss”. 

 I diskussionen kring fritidsverksamheten finns en konsensus hos ungdomarna om att 

verksamheten skapar ordning i deras liv och att det utan fritidsverksamheten skulle kunna 

infinna sig ett kaos bland ungdomar. En av dem refererar åter till ledarna och berättar de får 

ungdomarna att känna sig trygga även utanför verksamheten; ”dom är inte bara ledare här.”  

Ungdomen förklara; ”vi kan träffa dem ute. Dom säger kom vi kan spela fotboll, dom är 

därute och när någon gör något dumt, säger dom gör inte det där, man lyssnar på dom där ute 

också.” En annan ungdom berättar; 

 jag trivs jag tror inte om fritidsgården x fanns det skulle vara kaos där ute utan fritidsgården x det skulle 

vara mycket värre,  mycket värre. Det beror på ledarna, ledarna är mycket bra här. Vi alla känner ledarna 

dom är inte så gamla i tjugofemårsåldern men man känner sig trygg med ledarna dom hjälper dig. Det här 

stället är perfekt för Tensta, det är bra att det finns. (Fokusgrupp2) 
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Ungdomarna berättar att det finns flera fritidsverksamheter i Tensta men att X är den 

fritidsverksamhet som de trivs mest i. De berättar om en annan verksamhet där ungdomar 

måste betala medlemsavgift för att få tillgång till verksamheten. Ungdomarna berättar att det 

endast är en typ av människor som går till denna verksamhet. Då vi frågar dem vilken typ av 

människor de menar uttrycker de ”för tjejer mera, jag vet inte, jag gillar inte ledarna där det 

finns inte vänskap och kärlek som här”. Ungdomarna resonerar kring att verksamheten kräver 

en medlemsavgift de problematiserar det hela och menar att det inte är rättvist för de 

ungdomar som inte har förutsättningar att betala. De uttrycker;  

Den är inte öppen för alla och det kostar 200 för ett år, de inte pengarna som är grejen, det hur folk känner 

sig. X är till för hela Tensta det finns inte du hör inte hemma här eller han hör inte hemma där. 

(Fokusgrupp 4) 

 

 

 

4.2.6 Rasism, rädsla och underlåtenhet - ungdomars erfarenhet av polisen 

När ungdomarna initialt resonerar kring polisen återkommer i samtliga fokusgruppintervjuer 

resonemang om polisen som rasister. Ungdomarna beskriver hur denna bild har byggts upp 

dels genom egna erfarenheter dels genom erfarenheter vänner eller familj förmedlat till dem. 

Några ungdomar berättar om hur de blivit stoppade av polisen vilket de tror är förknippat med 

deras utländska bakgrund. En ungdom berättar; 

Det var en gång, jag kommer ihåg några killar som busade på tunnelbanan. Jag åkte ner för rulltrappan 

och polisen var där nere och dom tog mig och sa till mig vart är dina kompisar. Jag kände inte de här 

personerna. Jag sa till polisen, jag känner inte dom här, dom sa, vi vet att du känner dom där killarna, säg 

bara vilka dom är. Jag sa till dom, jag vet inte vilka dom är. Sen släppte dom mig. Dom tog mig bara för 

att vi kom från samma land (ip åsyftar till de andra ungdomarna).  (Fokusgrupp 1) 

  

En annan ungdom berättar ”dom stoppade oss och jag sa: vi gjorde ingenting, vad var det som 

var så misstänksamt. Vi rökte inte i bilen, ingenting. Och sen, sa jag erkänn, var det inte för 

att jag har svart hår, han sa, du sa det, inte jag”. 

Flera av ungdomarna tror att det invandrartäta området påverkar polisens agerande 

negativt. En ungdom exemplifierar hur denne tror polisen resonerar vid ett larm ”vissa tänker 

så här ah det är en blatte vi ska inte gå”. Ungdomarna beskriver att de upplever att polisen inte 

prioriterar deras närområde vilket de menar bidragit till att de har ett lågt förtroende för 

polisen. Att polisen inte kommer då de behövs är centralt i resonemanget. Flera ungdomar 

berättar om både egna och andras erfarenheter då polisen inte kommit då de skulle behövt 

hjälp. En ungdom berättar; 

Vi ringde dom och berättade vad som hade hänt, men dom spelade dumma. Och sen sa dom, ni kan ringa 

oss om det händer nåt igen, vi kommer komma på direkten. Och det hände en gång en sak på kvällen vi 

ringde dom, men dom kom aldrig. Dom sa vi har inga polisbilar kvar. Så dom kom aldrig. (Fokusgrupp 3) 
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Några av ungdomarna refererar till de upplopp som skett i området i sammanhanget då 

diskussionerna rör polisens frånvaro. En ungdom berättar ”folk ringde polisen, men dom kom 

inte. Dom kom sen när alla ungdomarna var borta. Dom är så rädda”.  Att ungdomarna 

upplever att polisen är rädda är en faktor vilket enligt ungdomarna bidragit till att de utvecklat 

ett lågt förtroende för dem. En ungdom uttrycker det så här; 

Dom gömmer sig för ungdomarna. Man känner sig inte alls sig trygg. Man förväntar sig att dom 

åtminstone ska skydda oss/…/Bli inte poliser om ni ska hålla på och vara rädda ni vet att det kan komma 

konsekvenser. Om några personer är våldsamma dom tror hela Tensta är våldsamma. (Fokusgrupp3) 

  

Flera av ungdomarna tror att polisens agerande grundar sig i att området är invandrartät. 

Resonemanget rör både aspekter av diskriminering gentemot invandrare men även att polisens 

agerande bottnar i en hopplöshet vilket i sin tur leder till att polisen inte längre lägger ner 

resurser för att skapa ordning och trygghet. Ungdomarna beskriver Tensta som ett område där 

egna lagar råder. En ungdom resonerar kring hur denne tror polisen tänker om deras område; 

Jag är så säker att polisen tänker ah, men det är typ Rinkeby, Tensta, Hjulsta. Dom pallar inte komma hit 

något mer. För dom vet att det händer nåt varje dag. Dom tänker typ men dom får göra vad dom vill. Ifall 

det skulle hända något i stan,  typ bråk dom kommer på direkten.  Men ifall det är här dom bryr sig inte, 

dom bryr sig inte. (Fokusgrupp3) 
 

En av ungdomarna tror att polisens arbete i deras närområde skiljer sig från hur de arbetar i 

andra områden. Ungdomen berättar att polisen ibland samlas i stora klungor i området vilket 

ungdomen menar kan upplevas provocerande;   

Om vi frågar vad gör ni här varför är ni så många, säger dom för att ni ska känna er trygga. Men alltså jag 

känner mig inte tryggare av att det finns extra poliser här, det är bara slöseri med skattepengar.  De kan 

vara tomma gator här , så ser man en grupp med femton poliser, jag menar vem känner sig trygg av det att 

det står femton poliser vid tomma gator. Jag tror inte att det är så i andra områden, det är speciellt i sådana 

här områden. Det är inget bra sätt/.../det inte förebyggande det är snarare provocerande. (Fokusgrupp 4) 

4.2.7  ”Dom är ändå människor ” – vanmakt och motmakt 

När ungdomarna resonerar kring polisen återkommer begreppet maktmissbruk vilket de 

förknippar med att polisen använder sig av makt bara för att de har auktoritet att göra det. 

Några av ungdomarna berättar också om att polisen använder sig av obefogat våld. 

Ungdomarnas erfarenhet av polisvåld baseras dels på något de själva varit med om och dels 

på något de hört eller sett hända någon annan.  

Flera av ungdomarna upplever att de inte har möjlighet att påverka den orättfärdiga 

situationen men menar att ett sätt är att använda motmakt. En ungdom uttrycker det så här 

”jag bryter mot lagarna om jag måste. Så som han bröt mot lagen, jag bryter tillbaks. Jag 

försvarar mig själv. Jag vill visa han, alltså den makten han har kommer han inte ha för alltid, 

han kommer någon dag att bli gammal”. En annan ungdom säger; 
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Jag tycker alltså man borde inte ge sig så snabbt alltså, förstår du. Du ska kunna tänka och backa upp dig 

själv alltså, om du har rätt ska du kunna gå hela vägen. Om han verkligen vill fortsätta,  ska du också 

fortsätta /…/ men jag vill visa han det finns människor som kan göra motstånd. Vilken makt du än når, 

det finns alltid större makt. (Fokusgrupp2) 

 

Några av ungdomarna resonerar kring att det lönar sig att göra motstånd både verbalt och 

fysiskt. Ungdomarna upplever att polisens bemötande då förändras och att polisen får respekt 

för dem. En ungdom säger; ”om polisen slår dig slå tillbaka /…/du visar dom nästa gång jag 

är inte den som backar så kommer dom inte vara likadan nästa gång”. En annan ungdom 

resonerar så här; 

Om polisen backar, och du inte backar från dom, nästa gång dom bemöter dig annorlunda. Dom är ändå 

människor om du visar att du inte är rädd för dom, då blir han lite åhh förstår du shit asså. Dom är ändå 

människor. (Fokusgrupp2) 

 

Flera av ungdomar uttrycker en känsla av hopplöshet kring den negativa särbehandling de 

säger sig uppleva från polisens sida. En ungdom säger; ”man kan inte göra någonting, 

ingenting, det är det som gör en arg. Absolut ingenting kan man göra”.  

Ungdomarna upplever att de är i underläge i förhållande till polisen vilket till störst del 

bottnar i att polisen inte tar dem på allvar och att ungdomarna känner sig misstrodda. En 

ungdom återger en situation då en väktare försökt provocera ungdomen till bråk genom att 

knuffa till denne;  

Hade jag hamnat i bråk med honom, polisen skulle tro på väktare direkt, förstår du det är så här. När dom 

ingriper, när dom kommer till stället, dom hör inget vad du säger. Dom hör vad du säger det har hänt mig, 

men dom kommer tro på väktaren först, fast det var jag som blev misshandlad av dom. Jag slog inte 

tillbaka/…/ Dom lyssnar på väktaren. Dom tar en person före en annan. (Fokusgrupp2) 

 

4.2.8 Polisens bemötande   

Ungdomarna resonerar kring att polisens bemötande kan skilja sig åt beroende på personliga 

egenskaper hos polisen men även beroende på hur ungdomarna själva bemöter polisen. En 

ungdom säger; 

Vissa är sociala när dom pratar med dig. Andra dom är så här snälla man känner sig som man kan prata med 

dom. Andra är så här, dom har en sträng blick och dom svarar med korta svar. Dom har en attityd och när man 

har en attityd tillbaks, dom tycker om dig saker. (Fokusgrupp2) 
 

En annan ungdom resonerar om att vissa poliser endast är ute efter att ”sätta dit ungdomar”; 

Det finns olika typer av poliser dom dåliga och dom bra. Alltså här i Tensta kommer vissa poliser med en 

attityd att sätta dit ungdomar istället för att, hur ska man säga, jobba förebyggande. Dom kommer hit för 

att sätt dit någon, istället för hur; ska vi göra för att det ska gå bra för dom. (Fokusgrupp4) 

 

En annan ungdom uttrycker ”vissa är bra definitivt, dom kollar inte på dig som en (tystnad) 

dom kollar på dig som individ hur mår du och så, dom är öppna människor”. En ungdom 
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säger ”det beror på hur man pratat med dom. Ifall man bara allstå ni är poliser ni kan sticka 

iväg då är dom skit taskiga. Men ifall man är social och pratar om saker såklart dom fattar 

det”. Ungdomarna berättar om hur polisen ibland kommer till deras fritidsgård för att prata 

med personalen eller med ungdomarna för att på så sätt försöka skapa en bättre relation och 

komma med i ”umgänget” som en ungdom utrycker det. En ungdom berättar; 

Just dom här i området dom är, det finns vissa som är sköna, sköna förstår du, alltså som kommer in i 

samhället bra och alltså såna får bra rykte alltså. När dom kommer ner här han kan komma och sätta sig 

med oss alltså och sen börja snacka med oss. (Fokusgrupp2) 

 

Vissa av ungdomarna kontrar med att polisens positiva bemötande dock kan vara en fälla. En 

ungdom säger; ”men man vet aldrig dom kan lura dig låtsas att vara din kompis bara för att få 

ut information /.../ man ska aldrig lita på dom.” 

Flera av ungdomarna upplever ambivalenta känslor för polisen där de å ena sidan menar att 

polisen inger en känsla av trygghet men å andra sidan att polisens attityder påverkar deras 

förtroende negativt. Ungdomarna säger att polisens attityder bottnar i ogrundade slutsatser om 

att människorna som bor i området är på ett speciellt vis. En ungdom uttrycker: 

Trygghet man kan få, men man kan och så få fel uppfattning om polisen. Det jag menar är det att man 

kanske bor i Tensta, kanske de har hänt något. Det finns vissa poliser som inte visar så bra attityd mot till 

exempel en person, kanske dom tar en invandrare och dom tror alla är samma sak/…/. Det finns 

ungdomar vissa är kriminella, vissa gör brott, det är hur vanligt som helst. Alltså och att dom poliserna är 

på andra sidan, alltså andra sidan lagen det är vissa som ska försvara lagen och vissa som bryter mot den, 

det jag menar andra sidan. Men sen finns de det som inte är kriminella som bor här och sättet dom bemöts 

på jag tänker, dom tänker så här, vi ska bemöta dom också på det sättet , till och med dom andra . Bara för 

att man bor här. (Fokusgrupp 4) 

  

Ungdomarna resonerar kring svårigheterna att vända den allmänt rådande negativa bilden och 

låga förtroendet till polisen. En ungdom säger ”det kommer inte vara så enkelt, så mycket 

man hör av både föräldrar, vänner, släktingar det går inte, alltså man har tappat förtroendet 

totalt det är svårt att fiska upp det”.  Några av ungdomarna resonerar kring hur en negativ syn 

kan föras över från föräldrar till barn och hur det har betydelse i tillitsskapandet;  

Jag kommer inte ge dåligt ryckte om poliserna till mina barn eller någonting. Det är inte så att jag vill vara så 

här alla ska hata polisen. Jag säger min del, fast jag kommer inte säga det hände si och så dom gjorde si och 

så därför ska du hata dom.  Jag kommer säga, ibland poliser funkar inte så som man förväntar sig att dom ska 

funka.  Fast allstå mina barn ska inte ta åt sig så mycket om vad jag tycker, dom ska se det med sina egna 

ögon om dom tycker poliserna är bra så får dom tycke det.  (Fokusgrupp2) 

 

En ungdom resonerar kring att ungdomarnas negativa syn ibland är ogrundad.  Ungdomen 

uttrycker det så här; 

Men alltså ska man hata polisen så ska du hata den på ett rättvist sätt. Inte bara för att du hör någon aaa  jag 

hatar polisen du ska gå och eka, jag hatar polisen, jag hatar polisen. Det finns folk dom bara ekar. Man hatar 

polisen för ingenting. Å typ det finns vissa dom gör brott. Å sen när polisen kommer och griper dom hatar 

polisen. Det är ditt fel gör inte brott dom griper inte dig. Dom hatar polisen för nått dom gjort.  

(Fokusgrupp2) 
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Några av ungdomarna resonerar om hur ett lågt förtroende för polisen förs över från den ena 

generationen till den andra. Citatet nedan illustrerar; 

Men grejen är alltså det är så svårt att ändra på det alltså. Man tänker så här  när dom små barnen nu kanske 

kommer vara bättre förebild för dom andra små barn,  men det kommer inte bli så,  för dom lär ju sig av 

deras äldre bröder eller dom här som är här ute i centrum. Dom blir ju som dom. Sen när dom blir äldre så 

blir dom där små barnen som dom. (Fokusgrupp1) 

 

Ungdomarna diskuterar hur ett raserat förtroende kan byggas upp igen. Återkommande 

resonemang handlar om att polisen bör vara rättvisa i sitt bemötande och behandling.  

Några av ungdomarna menar att ungdomarna själva måste delta i förändringen. En ungdom 

uttrycker ”vi måste förändra oss själva/.../ om dom börja se att vi förbättras då kanske dom 

har mer tillit. Vi ska förändra oss själva först och främst”. En ungdom illustrerar hur 

ungdomarna genom sitt sätt att agerande kan bidra till att polisens negativa attityd och 

bemötande kan förbättras;  

Vi säger kanske jag och en polis snackar en dag. Vi för en vanlig konversation. Han kanske bara blir lite 

mjukare om man säger så, kanske får en lite bättre bild. Han kanske säger till sina kolleger alla här i Tensta är 

inte såsom vi tror dom är/.../ så då sakta men säkert, förstår du och sen tillslut pratar han med en annan 

ungdom. Mer och mer och tillslut, dom har hundra procent/…/Vad ska man säga man måste börja från 

grunden. (Fokusgrupp2) 

 

Några av ungdomarna menar att polisen väljer att fokusera på fel saker och de gör saker 

”större än vad de är” vilket enligt ungdomarna leder till en försämrad relation och hämmar att 

ett förtroende kan skapas. Ungdomarna tror att de skulle ha större förtroende för polisen om 

de ändrade sitt arbetssätt och blev mer ödmjuka i mötet med ungdomarna. Några av 

ungdomarna tror att förtroendet skulle kunna byggas upp ifall polisen slutade ”haffa” 

ungdomarna första gången de gjort något fel. Istället menar de att det är bättre ifall polisen 

varnar dem och samtalar med dem om att inte göra ”om det där nästa gång”.  En ungdom 

resonerar kring att polisen bötfäller ungdomar i området för att de inte har hjälm lättvindigt 

istället för att först ge en varning;  

Man kan inte ha kontakt med alla människor men jag tänker ett område som Tensta det är samma poliser 

som ser oss varje dag . Om du råkar se en ungdom utan hjälm en dag ska du ge han böter direkt? Det 

kanske är bättre med en varning, ta på dig hjälmen nästa gång /…/ okey en gång men första gången att ge 

böter då tänker man vad är det här för skitpoliser som gör så. (Fokusgrupp 4) 

 

En annan ungdom tror att förtroendet för polisen skulle vara högre ifall denne bodde i ett 

annat område ”jag tror faktiskt att det skulle påverka mig om jag typ skulle bo i Spånga eller 

typ jag skulle vara enda mörkhyade då skulle jag typ, jaa polisen är jätte snälla allstå jag 

känner mig jätte trygg dom lyssnar på mig, ifall jag ringer dom så kommer dom på direkten”. 
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4.3 Närmiljöns betydelse för tillitskapande 

4.3.1 Den mångkulturella sammanhållningen 

Ungdomarna beskriver att det i Tensta finns en solidaritet och sammanhållning människor 

emellan. En ungdom uttrycker det så här med glimten i ögat; ”det är mycket sammanhållning 

/…/ mellan ungdomar och äldre både svarta, vita, gula och orange”.  En ungdom beskriver 

den multietniska sidan av Tensta som ”orientaliskt, lite magiskt”. En annan ungdom säger; 

”man känner alla. Man ser varandra ute och man hälsar, inte som man vore främlingar. Allstå 

alla känner varandra i område”.  Ungdomarna beskriver att de har en bra gemenskap och har 

kompisar från” tjugo olika länder”. 

 Ungdomarna resonerar kring att människorna som bor i området inte har mycket materiella 

förutsättningar och att det i sin tur kan bidra till den höga sammanhållningen. En ungdom 

säger ”människor har inte så mycket materiella saker, så istället håller man sig nära varandra, 

man hjälper varandra. Kanske jag har en hundring jag säger kom grabbar vi äter mat man 

håller ihop helt enkelt”. Ungdomarna beskriver sitt område som tryggt vilket de säger bottnar 

i att alla känner alla och att det bidrar till att de då känner sig ”hemma”. 

4.3.2 Bilden utifrån 

Flera av ungdomarna beskriver hur deras närområde har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Den 

negativa bilden kommer enligt ungdomarna från människor som inte bor i området och 

bygger på fördomar.  En ungdom uttrycker sig så här ”innan dom säger nåt om Tensta bör 

dom komma hit och kolla stället”. En ungdom säger” dom tror att vi är kriminella”.  En annan 

ungdom uttrycker sig så här; 

Dom flesta säger så här. Så fort man kommer till Tensta man blir nerslagen om man inte bor där eller 

någonting , det är inte så. Folk frågar så här ”blir du aldrig du nedslagen eller nånting”.  Man tänker så 

här, man har ändå bott här hela sitt liv, man har säkert växt upp med typ Tenstas kung säger vi eller 

någonting man har säkert växt upp med hans bror eller till och med honom eller föräldrarna känner 

varandra. Man gör inte så mycket mot varandra . Alltså ibland när jag går så här på kvällarna, ibland jag 

kan känna mig ganska trygg, alltså jag vet eller jag vet inte, man vet aldrig, men jag känner mig ganska 

säker. (Fokusgrupp 3) 

 

Några av ungdomarna berättar om erfarenheter då de mött på negativa kommentarer 

förknippat med att området är invandrartät. En ungdom exemplifierar hur ett samtal kan yttra 

sig;  

Hur kan du bo med alla sådana där främlingar, man ba det är inte främlingar vi är en familj. Vadå familj, 

det är ju jätte mycket importer där, nej, nej, nej du får själv komma och titta, bara för att dom inte är 

svenskar. Dom ser det som ett annat land.  (Fokusgrupp 3) 
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Flera ungdomar tror att deras framtid påverkas av att de har en utländsk bakgrund och att de 

är uppvuxna och bor i Tensta. En säger ”när jag ska söka jobb då det kan påverka/…/ett jag 

heter Ali (fiktivt namn från ungdomen själv), två jag bor i Tensta, skitjobbigt” . En annan 

ungdom uttrycker det så här: 

Om det påverkar religionen varför skulle det inte påverka var du bor. Man brukar ganska ofta se på Tv så 

här, tjejer som har burka, heltäckta dom har svårt att få jobb.  Så om religionen påverkar varför skulle inte 

där man blir uppfostrad påverka.  (Fokusgrupp 3) 

 

Flera av ungdomar resonerar kring att deras närområde bidrar till att andra människor skapar 

en negativ bild av dem. En ungdom berättar ”man får dåligt ryckte så fort du säger att du bor 

där. Bara de hör att du är härifrån dom ser dig som kaxig direkt. Säkert du är en tjej från 

förorten du leker kaxig och sådana saker. Det är inte sant”. 

 Några av ungdomarna berättar om en strategi de använder sig av då de möter med 

människor som de vill göra ett bra intryck. Strategi går ut på att säga att de bor i en mer 

ansenlig statsdel; ” när vi träffar en fin tjej, säger vi att vi kommer från Spånga, vi vill inte 

säga Tensta”. 

Flera av ungdomarna beskriver hur ett fåtal ungdomars negativa beteende blivit 

representativt för alla ungdomar i Tensta; ”vi försöker framstå som att Tensta är ett bra ställe 

dom här verkar förstöra det hela. Det känns ganska jobbigt, det blir bara problem. Det är det 

enda felet”.  En annan ungdom uttrycker sig så här; ” jag vet inte hur det ser ut i dom andra 

förorterna. Men här när man kollar på ryktet så det är inte bra på grund av vissa personer här. 

Annars är Tensta bra, jag är nöjd. Jag känner mig trygg”. 

Ungdomarna menar att även media bidra till att skapa en negativ bild av deras område och 

dem. Ungdomarna refererar i sammanhanget till hur media väljer att fokusera på de upplopp 

som skett i området. En ungdom berättar; ”media, dom tar det negativa så fort någon bränner 

en dörr så tar dom upp det som inte är bra, att det är kriminellt och så, och att vissa är rädda 

att gå ut”. Några av ungdomarna tror att medias överdrivna bild av upploppen ger bränsle till 

nya upplopp. En ungdom uttrycker ”när media blåser upp det hela det blir en wow känsla. 

Kolla vad vi gjorde, kolla vilken uppmärksamhet”. 

Några av ungdomarna resonerar kring att media även bidrar till att upprätthålla ett vi och 

dom. Ungdomarna menar att media väljer att trycka på och fokusera på skillnader mellan 

invandrare och svenskar och att det mycket väl kan finnas en dold intention från medias sida. 

En ungdom exemplifierar; ”jag vet faktiskt inte vad de har för agenda. Hur kommer det sig att 

man inte skriver om vad som händer i city, självklart händer det även kriminalitet där men nej 
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fokus är mot Tensta”. Samma ungdom resonerar vidare kring att innebörden av begreppet 

upplopp kan fått en annan betydelse än tidigare; 

Det som jag inte förstår är när ungdomar väljer att sätta eld på en papperskorg och nästa dag står det i 

media – Upplopp i Tensta är vad ordet upplopp innebär egentligen. Antingen har det ändrat innebörd eller 

så är det något annat. (Fokusgrupp 4) 

4.3.3 Ungdomars syn på upplopp – misstro, exkludering eller en trend  

I samtliga fokusgruppintervjuer dyker upplopp upp som ett frekvent återkommande tema. 

Ungdomarna ger en mångfacetterad bild av vad de tror kan ha bidragit till upploppen i deras 

närområde. Den första och det mest framträdande resonemanget är att ungdomarna tror att 

upploppen kan bottna i att ungdomar känner frustration, utanförskap och ilska mot polis, 

socialtjänst, media och gentemot majoritetssamhället. En av ungdomarna uttrycker det 

”frustation. Det är frustation! Att ingen lyssnar på dig, man blir frustrerad, man får inte tala ut 

om man blir anklagad för saker”. Flera av ungdomarna tror att upploppen är en hämndaktion 

som en ungdom illustrerar ”hämnd för de dom gör. Alltså vi kan inte bara sitta och vara tysta 

för allt dom säger och skapa rykte om oss”. En ungdom berättar utifrån egen erfarenhet;  

Det dom har gjort mot min familj, det har skapat mycket problem som inte går att fixa. Både polisen och 

socialtjänsten jag hatar dom. Dom har gjort mycket mot vår familj som nu splittrats. (Fokusgrupp 2) 

 

Ungdomarna beskriver att den upplevda negativa särbehandlingen från olika 

samhällsinstitutioner kan ha gett upphov till upploppen. En ungdom uttrycker;  ”nonchalera 

inte oss vi är en del av Sverige”.  Ungdomarna beskriver att de inte har lika möjligheter att 

lyckas i livet vad gäller exempelvis utbildning och arbete som andra ungdomar. De 

argumenterar för att deras möjligheter att utbilda sig och få ett arbete inte är på lika villkor 

som en svensk ungdom bosatt i ett annat bostadsområde. Följande tankegång illustrerar 

resonemanget; 

Om vi säger så då jag är en kille från Spånga killen är svensk och jag är invandrare vi har exakt lika bra 

betyg. Vi söker till en skola. Dom frågar efter, efternamn och namn, var jag bor jag heter Abdul och den 

andra Johan och han säger från Spånga och jag skriver Tensta. Helt ärligt tror ni inte de skickar hem ett 

brev och säger: tyvärr vi kan inte ta emot dig.  (Fokusgrupp 2)(Abdul & Johan fiktivt namn påhittat av ip 

själv) 

 

Flera av ungdomarna beskriver att arbetslösheten driver ungdomar till kriminalitet. En 

ungdom uttrycker sig så här; 

Det känns som staten tvingar oss att bli kriminella. Vi behöver levnadsbröd ju. Föräldrarna kan inte 

försörja mig i all evighet förstår du någon dag går pappa i pension. Hur kan jag försörja mig själv om jag 

inte få jobb då blir den kriminella vägen den enda utvägen. (Fokusgrupp 2) 

 

Några av ungdomarna menar att de ojämlika livsvillkoren driver ungdomar till att begå brott 

och att staten indirekt tvingar fram kriminalitet. En ungdom säger ”ni vill se oss så här, då ska 
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ni få se oss så här /.../ då blir det mer som att dom tänker vi hade verkligen rätt”. En annan 

ungdom resonerar kring att det inte finns någon egentlig skillnad på ungdomar och ungdomar; 

Det är inte skillnad på ungdomar i Tensta och ungdomar i Östermalm. Skillnaden är bara att dom kan uppnå 

sin livsstil på ett lagligt sätt. Dom har den finaste tjejen finaste bilen festa på den finaste klubben ha dom 

senaste och dyraste märkena,  men människor här kan inte göra det på ett lagligt sätt.  Många måste göra det 

på den olagliga vägen , det är det vad som skiljer på folk alltså det känns som att folk beskriver det här som 

en djungel. (Fokusgrupp4) 

 

Några av ungdomarna kontrar resonemanget om att upploppen bottnar i reella problem som 

arbetslöshet och känslor av utanförskap. De menar att det är ett argument som ungdomar 

använder sig av för att rättfärdiga sina handlingar. En ungdom tror att det hela egentligen är 

en trendaktion. Ungdomen illustrerar resonemanget; ” jag har inget jobb, jag har inte det, jag 

har inte det. Men om man verkligen kollar vad det är så är, så är det att dom vill ha roligt och 

att det är en trendgrej”. Resonemanget knyter an till det andra dominerande argumentet om 

upploppen som handlar om att ungdomarna tror att det är en trend där de lär av varandra och 

tar efter varandras beteende. I diskussion hävdar ett par ungdomar att upploppen snarare har 

att göra med tristess och bristande aktivitet. En ungdom uttrycker sig så här” dom har inte så 

mycket att göra, folk står i gatorna i fem sex timmar. De har inget att göra så de hittar på lite 

bus”.   

5.0 Analys av empiri  

I denna del summeras, redovisas och analyseras centrala teman från resultatdelen. Våra teman 

analyseras med hjälp av teorier om tillit och tidigare forskning som vi tidigare redogjort för 

under kapitlen teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 

5.1 Ungdomars tillit  

Ungdomarnas resonemang om tillit står i stark kontrast till den moraliska tilliten såtillvida att 

ungdomarna menar att tillitskapandet dels baseras på egna erfarenheter och dels på 

mellanmänskliga relationer. Som en ungdom uttrycker det” visa förtroende då får man ju 

tillbaka förtroende också. Visa att du kan lita på mig/…/ då litar jag på dig.” Ungdomarna 

resonerar kring tillit som likvärdigt med att kunna ”lita på”, vilket de förknippar med 

människors agerande i form av att kunna hålla en hemlighet, att inte agera lömskt och att 

kunna lita på att ens vänner kan ta hand om något de gett till dem i förtroende. Således 

inbegriper ungdomarnas förståelse av tillit en ömsesidig relation av pålitlighet som dels 

kommer till uttryck genom deras eget agerande men även genom den andres förväntade 

beteende. Då den moraliska tilliten har som ledstjärna att vi bör behandla människor som 

tillitsfulla utan att för den delen förvänta oss något tillbaks, kan ungdomarnas tillit snarare 
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tolkas som strategisk. Tilliten skapas i takt med att ungdomen får kunskap om andra personers 

pålitlighet. Den strategiska tilliten är erfarenhetsbaserad och bygger på ständiga reflektioner 

över andra människors framtida beteende (Uslaner, 2002).  

Ungdomarnas resonemang om tillitens essens är således nära förbundet med Rothsteins 

(2004) syn på tillit som en förhoppning om andra aktörers framtida pålitlighet. Rothsteins 

definition av tillit är vidare nära sammanlänkat med den strategiska tilliten såtillvida att tillit 

först skapas då en person fått erfarenheter av en specifiks persons pålitlighet. 

 Flera av ungdomarnas resonemang kan tolkas som att de upplever att tillit även inbegriper 

element av försiktighet. Detta framkommer då ungdomarna beskriver att de är försiktiga i 

relationer då det alltid kan finnas en risk att de kan bli svikna. Att ungdomarna har en mer 

strategisk tillit kan förstås utifrån Petterson och Lundåsens (2009) resonemang om att det 

finns en koppling mellan tillit och vilka resurser en individ har tillgång till både i form av 

materiella förutsättningar men även i form av kunskap. Att ungdomarna är mer försiktiga i 

relation till andra kan således förstås utifrån att det inte är rationellt för ungdomarna att utsätta 

sig för risken att bli sviken. Ungdomarnas försiktighet kan förstås utifrån att de har sämre 

tillgång till resurser vilket är sammanlänkat med att bor i ett socioekonomiskt utsatt område. 

 Ungdomarna gör en distinktion mellan tillit de hyser till familj, vänner och kompisar vilket 

kan tolkas som att de beskriver olika slags tillit. Ungdomarnas resonemang om familjens roll i 

förhållande till tillit kan tolkas som en slags ”moralisk tillit” på så sätt att den är absolut och 

ovillkorlig vilket ungdomarna menar att de varken kan hysa gentemot kompisar eller vänner. 

Några av ungdomarna berör socialisationsprocessen och den moraliska tilliten på ett något 

annorlunda sätt. En av ungdomarna resonerar kring sin framtida roll som förälder och vikten 

av att inte förmedla över sina negativa erfarenheter till sina barn. Resonemanget kan förstås 

som att ungdomen har en medvetenhet om föräldrarnas roll i tillitsskapandet. Andra 

resonemang är kopplade till ungdomars egna erfarenheter av föräldrarnas försök att påverka 

dem på olika sätt. En av ungdomarna beskriver hur dennes föräldrar försöker förmå 

ungdomen att inte umgås med människor som röker vilket föräldern förknippar med ”dåliga” 

människor. Resonemanget berör delvis föräldrarnas världsbild och värderingar om vem som 

är en bra människa. Förälderns fördömande kan således komma att föras över till ungdomen 

och påverka dennes tillit negativt . Resonemanget kan även tolkas utifrån att föräldrarna är 

rädda för att deras barn ska förknippas med ungdomar som de ser som mindre ”bra”. Detta 

skulle således kunna förstås utifrån Rothsteins resonemang om att en person som har ryktet av 

sig av att vara pålitliga och trovärdiga riskerar att förlora sitt goda rykte ifall de omger sig 

med personer som är dennes motsats (Rothstein, 2004). 
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Några av ungdomarna resonerar kring att de inte kan vara säkra på att ens familj är pålitliga. 

En av ungdomarna säger att det i slutändan inte går att lita på någon annan än sig själv. 

Exemplen ovan kan tolkas utifrån att ungdomarna under socialisationsprocessen varit 

omgivna med personer som har uttryckt misstro till människor i allmänhet, men även till den 

egna familjen vilket har bidragit till att ungdomarna övertagit den negativa bilden av världen.  

5.2 Erfarenheter, relationer och bemötande 

5.2.1 Skolan - en betydelsefull arena för tillitskapandet 

I ungdomarnas berättelser kring skola som offentlig institution utkristalliseras två skilda 

perspektiv varav det ena perspektivet präglar en bild av skolan som en vital institution som 

främjar ungdomarnas framtida möjligheter. Att ungdomarna beskriver skolan som institution i 

positiva termer kan förstås utifrån att de flesta människor delar denna positiva syn på 

utbildning vilket kan relateras till en gemensam värdegrund.  Det andra perspektivet betonar 

lärarnas roll som centrala aktörer i tillitskapandet. Ömsesidig kommunikation och trygghet 

mellan lärare och elev är enligt ungdomarna en central faktor för att de ska kunna utveckla en 

tillitsfull relation till lärare. Ungdomarnas tankegångar samklingar med Petterson och 

Lundåsens (2009) resonemang om att tillit kan skapas i skolan då det finns ett öppet klimat 

och trygga relation mellan lärare och elever. 

Konträrt till de tidigare anförda tankegångarna beskrivs lärarna och studievägledarna som 

återhållsamma, stränga och svåra att få kontakt med. Ungdomarna menar att lärarnas 

återhållsamma förhållningssätt bidrar till att det begränsar deras möjligheter att kunna 

utveckla tillitsfulla relationer. Ungdomarna skildrar att de på grund av lärarnas repressiva 

hållningar inte vågat opponera sig gentemot dem av rädsla för att det skulle kunna påverka 

deras betyg negativt. Blennberger (2009) menar att skolan kan ses som en social arena som är 

avgörande för huruvida en individ utvecklar tillit eller misstro. Ungdomarna beskriver att 

lärarnas nonchalans är en viktig orsak till att de hyser lågt förtroende till dem.  

5.2.2 Fritidsverksamheten – en trygg social arena 

Ungdomarnas syn på fritidsverksamheten som offentlig institution präglas av en omfattande 

positiv bild. Fritidsverksamhet är en plats där de kan känna sig trygga och ”hemma”. Ledarna 

beskrivs i termer av ”bröder”. Grunden för tilliten anser ungdomarna ligger i omständigheten 

att fritidsledarna i likhet med dem själva har vuxit upp i området, att de har liknande 

erfarenheter och förståelse för varandras situation vilket är nära sammanlänkat med den 

partikulära tilliten. Vidare visar empirin på hur fritisgården utgör en arena där det inåtriktade 
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och sammanbindande kapitalet kan frodas. Att ungdomarna beskriver att deras positiva syn på 

fritidsgården är nära sammanlänkat med vilken personal som arbetar på gården och att byte av 

personal kan komma att ändra deras syn negativt vis pekar på att tilliten i första hand bygger 

på relationer och inte på fritidsgården som institution.  

 

5.2.3 Polis och socialtjänst – erfarenheternas roll i tillitskapandet 

I ungdomarnas resonemang kring offentliga institutioner är polis och socialtjänst de 

institutioner där ungdomars låga förtroende utmärker sig tydligt oberoende av om de själva 

har personliga erfarenheter eller inte. Ett framträdande segment i ungdomarnas berättelser är 

att upplevt sig dåligt bemötta av polisen. Ett centralt element i en fungerande demokrati är att 

medborgarna innehar förtroende för sin egen förmåga att kunna påverka samhället och 

politiska beslut (Pettersson & Lundåsen, 2009). Flera av ungdomarna uttrycker en känsla av 

vanmakt i förhållande till offentliga institutioner. Vanmakten bottnar i både en känsla av att 

”inte kunna göra någonting” mot den diskriminering de säger sig uppleva från polisens sida 

men även i känslan av att inte bli betrodda. Ungdomarnas upplevelse av maktlöshet inför 

polisen kan å ena sidan knytas an till den partikulära tilliten såtillvida att den partikulära 

litaren har en mer pessimistisk syn på sin möjlighet att påverka sin egen situation och 

upplever sig inte ha kontroll över sin livssituation på samma sätt som den generella litaren 

(Uslaner, 2002). Å andra sidan kan ungdomarnas känsla av vanmakt förstås utifrån avsaknad 

av proceduriell rättvisa. Ungdomarnas beskrivningar innehåller element av både upplevd 

negativ särbehandling och diskriminering vilket de själva dels tror bottnar i att de har en 

utländsk bakgrund och dels är kopplat till deras bostadsområde. En betydelsefull komponent i 

den proceduriell rättvisan handlar om huruvida medborgarna blir bemötta med respekt och 

värdighet och ifall de behandlas likvärdigt utifrån rådande praxis och regelverk (Rothstein, 

2004). Ungdomarna uttrycker att polisens och socialtjänstens bemötande bidrar till att skapa 

en känsla av frustation ”att ingen lyssnar på dig, man blir frustrerad, man får inte tala ut om 

man blir anklagad för saker”. Att ungdomarna upplever att de inte ges möjlighet att komma 

till tals och att uttrycka sina åsikter samt att de upplever att de bli anklagad för ”saker” kan 

tolkas som ett det i mötet med offentlig anställda finns element av orättvis behandling. Utifrån 

den proceduriell rättvisan är en betydande komponent för tillitsskapande att medborgarna ges 

möjlighet att delge sina åsikter till tjänstemännen.  

 Uslaner (2002) pekar på hur ”erfarenhet” i form av ”ras” kan påverka människors generella 

tillit negativt. Uslaner refererar till afro-amerikaners lägre tillit vilket kan ha ett samband med 

en lång historia av diskriminering (Uslaner, 2002). Även fast det inte går att göra en direkt 
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jämförelse mellan afro- amerikaners historia av långvarigt diskriminering och förtryck finns 

det likväl likheter. Att flertalet av ungdomar beskriver polisen som rasister kan förstås utifrån 

att de upplever sig diskriminerade på basis av sin utländska bakgrund.  

 Ungdomarnas låga förtroende för polis och socialtjänst kan även förstås utifrån att 

ungdomarnas erfarenhet gett dem kunskap om polisen och socialtjänsten vilket bidrar till att 

de ser det som strategiskt att inte lita på dem (Uslaner, 2002). Ungdomarnas låga förtroende 

kan även tolkas utifrån Rothstein och Kumlins (2005) resonemang om att offentliga 

institutioners negativa bemötande kan rasera människors tillit. Att ungdomarna beskriver att 

polisen primärt finns till för att skapa trygghet kan tolkas som att ungdomarna haft en 

grundläggande tillit till polisen som senare har raserats.  

Att ungdomarna beskriver hur bråkiga ungdomar premieras av socialtjänsten och att ”den 

som är duktig får ingenting” kan förstås utifrån den partikulära tilliten att det uppkommer en 

konkurrans av de begränsade resurser som finns tillgängliga. Detta i sin tur kan tänkas bottna i 

att ungdomarna bor i ett socioekonomiskt utsatt område. Paralleller kan dras till Uslaners 

(2002) resonemang om den fattiga Italienska staden Montegrano där misstron var hög bland 

invånarna och där var fördel någon tilldelades uppfattades ske på den egna familjens 

bekostnad. Den låga tilliten och missunnsamheten bottnade i en långvarig historia av 

fattigdom och en dyster framtidsprognos (Uslaner, 2002).  

  I ungdomarnas berättelser går det att urskilja en misstänksamhet som är kopplat till 

offentliga institutioners intentioner. Polisens trevliga bemötande antas kunna bottna i en 

avsikt om att sätta dit ungdomarna genom att få dem att anförtro sig till dem. Tankegångarna 

är nära sammanlänkade med den partikulära litarens perspektiv på världen som en osäker 

plats och att okända människor kan ha dåliga intentioner. 

Ungdomarna resonerar kring svårigheterna att vända misstro till tillit och menar att det 

främst beror på att misstron förs över från föräldrar till barn, genom vänner till vänner och 

genom generation till generation. Det är således svårt att bryta en misstro som väl fått fäste. 

Resonemangen är nära sammanlänkade med Rothsteins tes om kollektiva minnet. 

Ungdomarnas resonemang kan förstås som att erfarenheter förs över från generation till 

generation. Deras” mentala kartorna” kommer således att baseras på en förväntad inställning 

om hur offentliga institutioner kan komma att handla. I resonemang om hur misstro kan 

vändas till tillit i relation till polisen går det att uttyda ett par centrala element. Å ena sidan att 

ungdomarna själva måste förändras genom att de uppvisar ett trevligare bemötande för att på 

så sätt bidra till att polisen i sin tur får tillit för dem. Vilket i sin tur leder till att polisen även 

kommer att bemöta ungdomarna bättre.  
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5.2.4 Motmakt  – ett symptom på misstro 

Konträrt till ungdomarnas känsla av vanmakt framkommer det i ungdomarnas berättelser ett 

möjligt alternativ att utöva motmakt mot offentliga institutioner. Pettersson och Lundåsen 

(2009) pekar på att vanmakt och avsaknad av förtroende kan leda till politisk extremism. Hos 

ungdomarna går det att skönja en gryende ilska som en ungdom uttrycker det” jag bryter mot 

lagarna om jag måste. Så som han bröt mot lagen, jag bryter tillbaks.” I sammanhanget 

aktualiseras resonemang om hur motmakt kan vara ett effektivt sätt att protestera och visa sitt 

missnöje. Ungdomarna menar att de i ett läge då polisen använder sig av omotiverat våld även 

själva har rätt att slå tillbaks. I sammanhanget resonerar ungdomarna även kring de upplopp 

som skett i området vilket de menar bottnar i frustration, utanförskap, ojämlika 

livsmöjligheter och ilska mot polis och socialtjänst. En möjlig tolkning av upploppen kan vara 

att ungdomarnas känsla av vanmakt och misstro gentemot offentliga ger upphov till att det 

skapas politisk extremism som står i tvär kontrast till majoritetssamhällets normer. Ytterligare 

en tolkning kan bottna i ungdomarnas partikulära tillit. I och med att en partikulär litare antar 

att människor utanför den egna gruppen vill dem illa, kan detta i sin tur tendera att utveckla en 

skev bild av det omgivande samhället, som en ungdom uttrycker det” ni vill se oss så här, då 

ska ni få se oss så här ”. Resonemanget kan tolkas som ett rollövertagande där ungdomen 

lever upp till den roll som denne tror att majoritetssamhället tänker om denne.  

Ungdomarnas resonemang om att Tensta är ett område där egna lagar råder kan förstås 

utifrån grundtesen ”när tilliten förstörs faller samhället samman”. Ungdomarna uttrycker en 

kraftig misstro gentemot polisen vilket ytterligare förstärks då polisen som samhällets 

ordningshållare håller sig undan på grund av att de är ”rädda” eller inte ”bryr sig”. Upploppen 

kan tolkas som en symbolisk handling där ungdomarnas ger uttryck för känslor av ilska, 

utanförskap och misstro. Polisen frånvaro skapar en känsla av laglöshet vilket ytterligare 

förstärker känslan av ”vi och dom”. Misstron ungdomarna beskriver gentemot polis och 

socialtjänst är vidare nära sammanlänkat med ungdomarnas syn på majoritetssamhället vilket 

kan förstås utifrån Rothstein och Kumlins teori om att minoriteter som upplevt sig 

diskriminerade av offentliginstitutioner även kan utveckla misstro gentemot 

majoritetssamhället. 

Uslaner (2002) hävdar att ” kollektiva händelser” det vill säga större företeelser kan bidra 

till att förändra människors tillit negativt eller positivt. Ungdomars upplopp i närområde 

skulle kunna ses som en utmärkande händelse för de ungdomar som bor i området. Flera av 

ungdomarna beskriver hur människor i deras närområde försökt ringa polisen i samband med 

upploppen men att polisen inte kommit. Ungdomarna beskriver att de tror detta dels beror på 
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polisens negativa syn på området och dels gör de en distinkt koppling mellan polisens 

frånvaro och rädsla. En tolkning är att polisens frånvaro och polisens förmodade rädsla kan 

leda till misstro gentemot offentliga institutioner och att den ”kollektiva erfarenheten” således 

inte kommer att handla om upploppen utan snarare om polisens frånvaro. 

Upploppen kan även ses i ljuset av den sociala fällan. Ungdomarnas frustation bottnar 

delvis i offentliganställdas negativa bemötande vilket de sammankopplar med att 

tjänstemännen inte vill deras väl. Detta kan i sin tur bidra till att det utvecklas en ovilja från 

ungdomarnas sida till att samarbeta vilket i sin tur leder till mer repressalier från de 

offentligas sida. Enligt Rothsten är tron om andra människors avsikter att vilja samarbeta 

intimt förknippade med den egna viljan att samarbeta och ett grundläggande incitament för att 

den sociala fällan inte skall slå till.  

5.3 Närmiljöns betydelse för tillitsskapandet 

5.3.1 Sammanhållning och trygghet 

I huvudsak framkommer två skilda perspektiv i ungdomarnas berättelser vad gäller närmiljön 

betydelse för tillitsskapande. Det första och mest framträdande perspektivet präglar en syn om 

att ungdomarnas närmiljö har en grundläggande positiv betydelse för deras tillitskapande. 

Ungdomarna beskriver tankegångarna genom att berätta om att det i närmiljön råder 

sammanhållning och att de upplever en trygghet som endast kan relateras till den egna 

hemorten. De skildrar närmiljön och bostadsområde som en plats där det råder kärlek, 

trygghet och sammanhållning människor emellan. Ungdomarna beskriver att människor är 

vänliga, hjälpsamma och engagerade oavsett om de har personliga relationer till varandra eller 

inte. Relationerna kännetecknas av närhet, ömsesidigt förtroende eller baseras på 

igenkännande. Att ungdomarna beskriver en särpräglad sammanhållning och solidaritet med 

den egna gruppen inom närområdet kan förstås utifrån det sammanbindande sociala kapitalet. 

Enligt Putnam är det sammanbindande sociala kapitalet inåtblickande, vilket bildar en bas för 

ömsesidighet och solidaritet inom den egna gruppen. Det sammanbindande kapitalet är nära 

sammanlänkat med den partikulära tilliten såtillvida att tilliten vänds in mot den egna gruppen 

på bekostnad av att tilliten utåt mot det omgivande samhället får ge vika. I ungdomarnas 

skildringar går det att uttyda en cementerad ”vi” identitet vilket är nära förbundet med deras 

närmiljö.  

Då ungdomarna beskriver sitt närområde poängterar de att den mångkulturella etniska 

sammansättningen som finns i området är en positiv faktor som bidrar till att tillit skapas. 

Ungdomarna resonerar kring att det mångkulturella området bidrar till att de får kunskap och 
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förståelse för människor olika dem själva. Ungdomars resonemang står i tvär kontrast mot 

forskning som pekar på att etnisk mångfald kan leda till svårigheter att skapa solidaritet och 

en gemensam medborgaranda (se ex. Putnam, 2007, och Gustavsson & Jordahl, 2006 ). Att 

ungdomarna uttrycker en specifik sammanhållning till den egna gruppen kan som tidigare 

nämnts relateras till att de upplever ett sammanbindande socialt kapital men tankegången kan 

även interpreteras som att ungdomarna upplever ett överbryggande socialt kapital då de 

uttrycker att etnisk mångfald bidrar till ökad kunskap och förståelse för människors olikheter. 

När det sociala kapitalet fungerar överbryggande får individer och grupper nya erfarenheter 

och kunskaper och därmed nya mer överbryggande identiteter vilket bidrar till att det skapas 

broar till människor olika dem själva (Putnam, 2001).  

5.3.2 Vi och dom - social isolering 

Ungdomarna betonar den etniska mångfalden som en bidragande faktor till den upplevda 

sammanhållning och solidariteten, men problematiserar hur detta å andra sidan även leder till 

en upplevd ökad åtskiljning från de andra (majoritetssamhället). Ungdomarnas tankegångar 

kan kopplas till Uslaners (2009) resonemang om att det inte är etnisk mångfald i sig som 

bidrar till minskad social tillit utan att det snarare är en kombination av social och ekonomisk 

ojämlikhet och en särskild typ av bostadssegregation som står bakom minskad social tillit. 

Uslaner hävdar att den sociala isoleringen skapas genom en särskild typ av bostadssegregation 

där en etnisk grupp helt dominerar. Trots att ungdomarnas bostadsområde på intet sätt 

domineras av en och samma etniska grupp utan snarare präglas av en mångfald etniska 

kulturer så kan resonemanget förstås utifrån social isolering. Den sociala isoleringen kommer 

till uttryck genom ungdomars berättelser då de beskriver det omgivande samhället 

(majoritetssamhället) utanför det egna bostadsområdet som någonting främmande och 

osäkert.  

I resultatet framkommer det att aktörer inom offentliga institutioner kan bidra till att 

förstärka segregationen och den upplevda sociala isoleringen. Genom att ”duktiga” elever 

uppmanas av lärare att byta upp sig till skolor utanför det egna området skapas ytterligare 

segregation där ”vinnarna” (Rothsteins uttryck) i samhället samlas i de mer förnäma skolorna. 

Ungdomarna resonerar kring att integrationen inte sker på lika villkor utan snarare är ensidigt 

då ungdomar utanför deras område inte skulle uppmuntras att söka sig till en skola i deras 

område. Ungdomarna beskriver att deras etniska härkomst och boendeområde hämmar deras 

utvecklingsmöjligheter vad gäller utbildning och arbete. Några av ungdomarna resonerar 

kring att det inte är någon egentlig skillnad på ungdomar i finare områden utan snarare 
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handlar det om ojämlika livsvillkor. Rothstein och Uslaner (2005) pekar på att en stat som 

strävar efter jämlika institutioner i form av exempelvis utbildnings och rättsväsendet gynnar 

den allmänna sociala tilliten (Rothstein & Uslaner, 2005). Ungdomars skildring av en låg 

allmän tillit skulle således kunna tolkas utifrån resonemanget ovan att staten misslyckats med 

att förmedla sin ”strävan” att nå jämlika institutioner.  

 Ett framträdande argument som skildras i resonemang som berör närområdet i förhållande 

till andra områden är att ungdomarna beskriver att deras närområde fått ett oförtjänat dåligt 

rykte. Ungdomarna beskriver hur människor utanför området gör antaganden om att det är 

farligt att bo i deras område och att ungdomarna kategoriseras som ”kaxiga” eller kriminella. 

Enligt ungdomarna bidrar detta till svårigheter att utveckla tillit till människor utanför den 

egna närmiljön. I sammanhanget aktualiseras media som en central aktör som dels bidrar till 

att skapa och upprätthålla ett ”vi” och ett ”dom” dels till att sprida en dålig bild av deras 

bostadsområde. Att media väljer att förmedla varje enskild negativ händelse bidrar enligt 

ungdomarna till att utanförskap och social isolering upprätthålls på så sätt att människor 

utanför deras närområde har presumtioner om dem som människor och deras bostadsområde 

som farligt. Ungdomars tankegångar kan även förstås utifrån Blennbergers (2009) 

resonemang om medias roll för tillitsskapandet. Media har enligt Blennberger en förmåga att 

förmedla en bild av ”slug beräkning, svek och allmänna farhågor” vilket även återspeglas i 

ungdomarnas berättelser.  

6.0 Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att öka kunskapen om ungdomars tillit till offentliga 

institutioner i ett etnisk segregerat och socioekonomiskt utsatt område. Resultatet visar att 

ungdomars syn på offentliga institutioner är tätt sammanlänkat med vilken erfarenhet 

ungdomarna har av dem.  

I resultatet kring ungdomarnas syn på skolan framkommer två perspektiv varav det ena är 

kopplat till skolan som institution. Ungdomarna ger en positiv syn på skolan och utbildning 

vilket de menar möjliggör personlig utveckling och öppnar upp för en ljusare framtid. Å andra 

sidan illumineras en bild av skolan där lärare och studievägledare beskrivs som stränga, 

ignorerande och återhållsamma, vilket ungdomarna menar försvårar möjligheten att bygga 

upp en relation. Ungdomarna beskriver hur de i relation till lärarna inte alltid vågar opponera i 

sammanhang som handlar om betygssättning, på grund av rädsla att det kan komma att 

påverka deras betyg på ett negativt sätt.  Att ungdomarna beskriver att lärare undviker att 

skapa relationer med dem bidrar till en distans vilket i sin tur kan leda till att ungdomarna 
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utvecklar misstro gentemot lärarna. En slutsats är att trygga relationer ungdomar och lärare 

emellan är en vital faktor för tillitsskapandet.  

 Även ungdomars syn på polisen som offentlig institution är motstridig såtillvida att 

ungdomarna å ena sidan beskriver polisen som en källa för trygghet. Å andra sidan förmedlas 

en dyster och negativ bild av polisen som institution. Ett dominerande inslag som bidrar till 

den negativa synen bottnar i erfarenheter som dels baseras på polisens agerande och dels på 

polisens underlåtenhet att agera då situationen kräver det. Ungdomarna ser på polisen som en 

institution som inte är rättvis, som diskriminerar och missbrukar sin makt. Det orättfärdiga 

bemötandet yttrar sig genom att polisen visar misstro gentemot ungdomarna i situationer då 

opartiskhet torde vara ledstjärna. Synen på polisen som institution som underlåter att agera 

bottnar i ungdomars erfarenheter av att polisen inte alltid kommer då folk i området ringt efter 

dem vilket ungdomarna i sin tur sammankopplar med att området är invandrartät. En slutsats 

är att ungdomarnas misstro gentemot polisen som offentliga institutioner baseras på negativa 

erfarenheter de fått av dem.  

Att ungdomarna hyser misstro gentemot polis är enligt vår mening oroande och 

problematiskt. Dels eftersom ungdomarnas beskrivningar av polisens bemötande står i stark 

kontrast till hur polisen bör agera i en rättsstat, det vill säga att agera opartiskt, upprätthålla 

ordning och inge en känsla av trygghet till medborgarna. Dels är misstron problematisk i 

relation till demokratin. Rothstein (2004) pekar på att proceduriell rättvisa är en viktig faktor 

både för att upprätthålla en fungerande demokratin men även för människors tillit.  

Att polisen underlåter att agera, att de diskriminerar och inte är rättvisa i sin behandling är 

således problematiskt i relation till regeringsformen där det stadgas att” offentliga 

förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 

opartiskhet”. (Regeringsformen, SFS 1974:152, 1 kap 9 §). Upploppen beskrivs av 

ungdomarna som ett sätt att utöva motmakt mot offentliga institutioners orättfärdiga 

bemötande och kan förstås som en symbolisk handling, som åsyftar till att gå emot 

majoritetssamhällets normer och värderingar. Ungdomarnas resonemang om vad som ger 

upphov till upploppen överstämmer väl med tidigare utsagor ungdomar gjort kring upplopp 

(Se ex. Sköld & Claesson, 2009). 

 Den sammantagna bilden ungdomarna förmedlar av socialtjänsten är att institutionen 

behövs och är bra för de ungdomar som har ”riktiga” sociala problem såsom missbrukande 

föräldrar. I de fall ungdomarna själva inte har erfarenheter av socialtjänsten riktas misstron 

mot tjänstemännens förmåga att kunna avgöra vad som är ett riktigt socialt problem. Detta 

visar sig i resonemangen om att socialtjänsten premierar bråkiga ungdomars beteende genom 
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att tilldela dem olika typer av fördelar vilket ungdomarna menar är orättvist och visar på 

tjänstemännens naivitet. Att ungdomarna misstror tjänstemännens förmåga att ta korrekta 

beslut menar vi måste förstås utifrån det kontext ungdomarna befinner sig i. Utifrån ett 

konfliktperspektiv kommer det alltid finnas motsättningar mellan människor som har mindre 

och dem som har mer. Ungdomarnas resonemang bör således sammanfogas med det faktum 

att de bor i en ett av Stockholms mest socioekonomiskt utsatta områden. Att de ungdomar 

som upplever att de ”sköter sig” inte premieras av samhällsinstitutioner kan leda till att det 

skapas skarpa motsättningar även ungdomar emellan och inte endast mellan ungdomar och 

offentliga institutioner.  

Även de ungdomar som har personlig erfarenhet av socialtjänsten målar upp en negativ syn 

av tjänstemännen dock på ett annorlunda sätt. I sammanhanget utkristalliseras att misstron 

bottnar i erfarenheter de har av socialtjänstens bemötande. Ungdomarna upplever att 

tjänstemännen gör antaganden om dem på basis av deras utländska bakgrund och att 

metoderna socialtjänsten använder sig av på intet sätt bidrar till ett öppet samtalsklimat. 

Tjänstemännens metoder beskrivs i former av en förhörsmetod med det primära syftet att 

bryta ner ungdomen och få denne att avslöja något som enligt ungdomen inte finns. Resultatet 

stödjer Rothsteins (2004) tes om att selektiva lösningar öppnar upp för godtyckligt bemötande 

och att tjänstemännen ofta tar till egna tolkningar som bygger på egna preferenser av 

stereotypa bilder (Rothstein, 2004). En slutsats är att det finns en misstro gentemot 

socialtjänsten oavsett om ungdomarna själva varit i kontakt med dem eller inte. 

Som offentlig institution urskiljer sig fritidsverksamheten från de andra offentliga 

institutionerna som en särskild kategori. Ungdomarna beskriver att de på fritidsgården alltid 

är välkomna och att de inte känner av ojämlika maktförhållanden mellan personal och 

ungdom. Den positiva bilden ungdomarna förmedlar bottnar i erfarenheter av personalens 

”goda” bemötande vilket ungdomarna dels sammankopplar med att personalen inte dömer 

dem och dels att personalen har förmåga att leva sig in i deras livssituation. Att ungdomarna 

har högt förtroende gentemot fritidsverksamheten är tätt sammanlänkat med personalen och 

deras personlighet och bakgrund. Enligt oss finns det dock en baksida med det höga 

förtroende som ungdomarna hyser mot fritidsverksamheten. Nackdelen bottnar i det faktum 

att det höga förtroendet tycks vara nära sammanlänkat med vilken personal som arbetar på 

fritidsgården.  Förtroendet tycks således vara skört då ett personalbyte kan komma att 

omkullkasta ungdomarnas syn på fritidsgården. En slutsats är dock att ömsesidiga och 

jämställda relationer bidrar till att skapa tillit.  



 

63 

 

I studien framkommer det att närmiljön påverkar ungdomars tillit till offentliga institutioner, 

dock är det svårt att härleda direkta samband. Ungdomarna beskriver att det i deras närmiljö 

råder sammanhållning och trygghet människor emellan oberoende av deras relation till 

varandra. Ungdomarna refererar till att den etniska mångfalden bidrar till att de får kunskap 

om andra människor som inte är lika dem själva och att de följaktligen utvecklar en förståelse 

för människors olikheter. Intresseväckande i sammanhanget är att ungdomarnas beskrivningar 

står i tvär kontrast till forskning som pekar på att etnisk mångfald bidrar till svårigheter att 

skapa solidaritet och sammanhållning. En möjlig förklaring till den tvära kontrasten skulle 

kunna härledas till att ungdomarna delar en gemensamhet som bottnar i det faktum att de är 

ungdomar och att de således är mer formbara och öppna för människors olikheter.   

Att ungdomarna upplever att de lever isolerat från det övriga samhället, den negativa bild 

som förmedlas av människor utanför området och genom media utgör en stark grogrund för 

att ungdomarna ska utveckla en misstro gentemot majoritetssamhället. Ungdomarna beskriver 

även att det är svårt att vända en misstro som väl fått fäste eftersom misstron sprids från 

generation till generation. Slutsatsen är att tilliten till det övriga samhället får ge vika för 

tilliten ungdomarna hyser för människor i sin närmiljö.  

Det mest framträdande resonemanget är att rättvis behandling från offentliga institutioners 

sida skapar tillit. I sammanhanget framträder relationen mellan den offentliganställde och 

ungdomen som en viktig aspekt. Att bygga upp en relation till ungdomar handlar om att 

kunna träda in i ungdomens värld och möta dem där de är, utan att fördöma. Ytterligare pekar 

resultatet på att tillit är relationellt och att det skapas genom ömsesidighet. Om de offentliga 

institutionerna visar tillit gentemot ungdomarna kommer ungdomarna även kunna hysa tillit 

mot dem. Misstro å sin sida skapas då offentliga institutioners bemötande bygger på 

antaganden utifrån stereotypa bilder baserat på ungdomarnas utländska bakgrund. Misstron 

skapas även då ungdomar upplever att offentliga tjänstemän utnyttjar sin maktposition endast 

för att de har auktoritet att gör det. Att en offentlig institution inte behandlar människor 

rättvist är dock den primära källan till att misstro skapas.  

Ungdomarnas resonemang kring svårigheterna att vända misstro som väl en gång fått fäste 

samklingar med Rothsteins resonemang om sociala fällan. Så vad krävs då för att relationen 

mellan ungdomar och offentliga institutioner ska kunna förbättras, hur kan misstro vändas till 

tillit? Ungdomarna själva uttrycker att en möjlig lösning finns att finna hos dem själva. 

Genom att försöka bemöta tjänstemännen på ett konstruktivt sätt, tror ungdomarna att detta i 

sin tur kan bidra till att offentliga institutioners syn på dem kan komma att förändras och att 

den negativa spiralen av misstro sakta kan komma att förvandlas till en uppåtgående tillit. 
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Rothsteins (2004)  hoppingivande tes om att kollektiva minnen till stor del är konstruerade, 

öppnar upp för att de även kan konstrueras om. Kollektiv misstro kan således omvandlas till 

kollektiv tillit. Men det krävs som sagt en förändring från båda hållen. 

I inledningen till studien kom vi i kontakt med forskning som indikerade på att Sverige kan 

betecknas som ett ”höglitarsamhälle”. Vi ställde oss initialt frågan ifall ungdomar i etnisk 

segregerade och socioekonomiska utsatta områden ingick i kategorin ”höglitare” eller om 

även tilliten var segregerad? Ett något försiktigt konstaterande vi kan göra är att resultatet inte 

pekar mot samma riktning.  Tilliten tycks vara segregerad. Dels i bemärkelse av vem som har 

tillgång till tillit. Tillit tycks vara förbundet med människor livsmöjligheter och förfogande 

över materiella och kunskapsbaserade tillgångar. Dels upprätthålls tillitens segregation genom 

dess teoribildning vilket kan bidra till att skapa och upprätthålla ett vi och ett dom. Ett talande 

exempel på tillitsforskningens roll i att vidmakthålla ett vi och dom kan skönjas i 

diskussionen om att mångkulturalitet verkar hämmande för människors möjlighet att skapa 

tillit gentemot varandra. Ungdomarna å sin sida menar att mångfald berikar deras liv, skapar 

en känsla av samhörighet och på intet sätt leder till att misstro. 

Olikhet skapar inte konflikt och hindrar inte gemenskap. Det avvikande är inte onormalt utan snarare 

normalt. Genom att leva i Tensta har man, utan några pedagogiska knep vare sig hem eller skola, dels fått 

kunskaper om varandra och dels lärt sig respektera olikheter (Bergh, 1998, s.108). 
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6.1 Författarnas egna reflektioner och förslag till nya forskningsfrågor 

Tillit är ett komplext och svårfångat begrepp vars logik inte är helt självklar. Vi hade i 

begynnelsen av studien en förståelse av tillit som likvärdigt med att ha förtroende. Vi har 

under resans gång omformulerat vår förståelse av tillit ju mer kunskap vi fått. Kunskapen har 

dock inte alltid varit till godo då den har distanserat oss från verkligheten och begreppet tillit 

tycktes bli alltmer svårfångat. Nu när resan är slut faller vår förståelse åter igen tillbaks på den 

förståelse vi hade i första skedet. Att hysa förtroende, att lita på, likställer vi med tillit. Även 

empirin visar att ungdomarna förstår tillit som att lita på. Vi hävdar att den är relationell i 

likhet med Johansson (2009) och vi tror också att den är erfarenhetsbaserad. Vad skulle den 

annars kunna vara? De skilda teoretikernas Rothstein, Putnam och Uslaners ståndpunkter vi 

redovisat för är enligt vår mening på många sätt distanserade från det konkreta som Harald 

Ofstad en gång sagt i förhållande till överheten. Begrepp såsom moralisk tillit, strategisk tillit, 

partikulär tillit, generell tillit, social tillit, utåtriktande tillit, inåtriktande tillit, 

sammanbindande socialt kapital, överbryggande socialt kapital berör alla det till så synes 

enkla små ord, att lita på. Att kunna lita på är något stort, någonting viktigt som förenar och 

gör människor glada och lyckliga vilket även vår empiri visar prov på. ”Att lita på” är dock 

inte alltid enkelt då livet är fullt av överraskningar och man kan inte alltid lita på att livet är 

rättvist.  

Tillit är något som ”vinnarna” i samhället har menar Rothstein. De med höga inkomster 

och hög utbildning. Tillit frodas vidare i samhällen där jämlikhet råder. Den mår däremot inte 

bra av etnisk mångfald säger vissa, vilket dock andra dementerar. Det handlar om social 

isolering, om fattigdom, om den omgivande miljön och om socialisation. 

Vi har under resans gång fått smaka på tillitens normativa sida. Smaken var bitter men 

lärorik.  Innebörden ”att lita på” ändrade karaktär från något så simpelt och enkelt, från något 

som alla människor kan känna, till att bli status inriktad. Vem har tillit? Vilken tillit är att 

föredra? Hur skapas tillit? Alla människor var inte längre inräknade. Alla hade inte förmågan 

att kunna hysa tillit. Att tillitsforskningen till vis del distanserar sig från det konkreta är en 

lång reflektion som till slut dock är sagd.  

Under arbetets progression har vi ständigt reflekterat över alla dessa teoretiska förklaringar 

om vad tillit egentligen är. I slutfasen ställs vi inför nya frågor; är det verkligen så att alla 

dessa teoretiska kunskaper har företräde eller har andra kunskaper som praktiska erfarenheter, 

tyst kunskap och intuition ett lika stort värde i förståelsen av tillit. Vad betyder all den 

teoretiska kunskap vi fått i det autentiska mötet? På vilket sätt kan vi i vår framtida profession 
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i det sociala arbetets praktik använda oss av den omfattande förståelsen och kunskapen om 

tillit som vi erhållit utan att skapa en distanserad och asymmetrisk relation till människor?  

Vi hävdar att det är i mötet, människor emellan, då olika tankar, erfarenheter, förmågor och 

kompetenser får kontakt med varandra som nya banbrytande idéer uppstår. Det är även i de 

mellanmänskliga möten som tillit kan skapas.  

Tillit. Det till synes enkla ordet har omvandlats till något så svårfångat och komplext. 

Tilliten tycks segregera oss från varandra istället för att föra oss närmare varandra. Att 

människor inte endast i begynnelsen segregeras på grundbasis av etnisk bakgrund och 

socioekonomiska faktorer utan att denna segregation fortgår i en vad vi kallar segregerad tillit, 

bidrar enligt vår mening till att etnocentriska tankesystem skapas med konsekvens att redan 

utsatta och marginaliserade samhällen stigmatiseras. Att ungdomarna jämför sig med 

människor utanför den egna närmiljön och upplever att de inte har lika möjligheter och värde, 

att de upplever att de måste hävda sig gentemot majoritetssamhället på basis av sitt etniska 

ursprung och beryktade närområde är enligt oss mycket ledsamt. Den unika människan 

reduceras till en roll förknippad med en ständig kamp av att vilja passa in. Ungdomarna vi 

mött är som alla andra ungdomar, möjligtvis kan en kontenta vara att de är obeskrivligt 

vänliga, kompetenta, talföra, och öppensinniga men trots det ledsna och frustrerade. De är 

öppna för att ”bridga” men upplever likväl att den negativa bilden utifrån sammanför dem 

ytterligare. Det finns här utrymme för eftertanke. Så länge majoritetssamhället väljer att 

genom preferenser och attityder exkludera människor på grundval av etnisk härkomst och 

boendeområde kan överbryggande kontakter inte skapas. En tanke som slagit oss under resans 

gång är att vi upplevt att ungdomarnas berättelser om de positiva effekterna av den etniska 

mångfalden är någonting som med fördel kan förmedlas till majoritetssamhället. Det handlar 

om de enkla orden att människor oavsett bakgrund behöver mötas som människor och inget 

annat. Möts vi som människor ser vi varandras likheter snarare än olikheter. Vi anser att det 

kan minska förekomsten av social isolering och marginalisering, samt ge positiva effekter på 

ett socialt och psykologiskt plan i form av ökad framtidstro och en känsla av samhörighet.  

Det är först då tillit kan skapas. 

6. 2 Förslag till vidare forskning 

Att ungdomar i ett etniskt segregerade och socioekonomiskt utsatta områden känner misstro 

gentemot offentliga institutioner är oroande och bör tas på allvar. I Sverige finns föga 

forskning om de offentliga institutionernas bemötande och särbehandling. En förklaring kan 

enligt Diesen (2005) vara att man inom den svenska statsförvaltningen inte varit särskilt 
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intresserad av undersökningar om särbehandling och diskriminering. Det har enligt författaren 

varit mer angeläget att odla myten om myndigheters opartiskhet, neutralitet, och samtidigt 

framhålla vikten av ökad jämlikhet (Diesen, 2005).  Misstron ungdomarna känner för 

offentliga institutioner hävdar vi är ett problem vars upprinnelser inte finns att finna hos de 

unga själva. I framtida studier bör enligt vår mening strålkastarljuset riktas mot offentliga 

institutioner, med fokus på att undersöka huruvida offentliga institutioner fullgör det som 

stadgas i Regeringsformen 1 kap 9 §.  
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Bilaga 1 

2010-03-24 

 

Förhandsinformation till intervjupersoner 

 

Vi är två studenter vid Ersta Sköndals Högskola, socionomprogrammet med inriktning mot 

Etik och Livsåskådning som läser sjätte terminen och skriver vår kandidatuppsats 

tillsammans. Uppsatsen är ett led i vår utbildning och den motsvarar 20 högskolepoäng.  

Forskning visar att det finns ett samband mellan hög tillit och offentliga institutioners rättvisa 

behandling och bemötande av medborgarna. Ungdomar i etniskt segregerade och 

socioekonomiskt utsatta områden har i svensk media beskrivit att de upplever orättvisor i 

förhållande till offentliga institutioners bemötande.  

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om ungdomars tillit till offentliga institutioner. 

Mer specifikt syftar studien till att bidra med ny kunskap om tillitskapandet utifrån 

ungdomars perspektiv i ett etnisk segregerat och socioekonomiskt utsatt område.   

Vi finner att relevant metod för uppsatsen kommer att vara en kvalitativ intervjumetod med 

fokusgruppintervjuer. Deltagandet är frivilligt och de medverkande har möjlighet att avbryta 

medverkan när som helst under pågående process. Intervjutiden beräknas ta ca: 45-90 minuter 

och intervjun kommer att spelas in på band. De medverkandes namn kommer inte att 

dokumenteras och det insamlade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av det. När uppsatsen är godkänd kommer ljudupptagningarna och 

eventuella anteckningar att förstöras. De uppgifter som kommer fram under intervjuerna 

kommer endast att användas för studiens syfte. Uppsatsen kommer att publiceras på skolans 

webbaserade plattform för utbildnings-, kompetens- och informationshantering och finnas på 

högskolans bibliotek. Intervjupersonerna har möjlighet att få ta del av arbetet efter att det är 

slutfört. Slutligen accentueras att all information vi får tillgång till kommer att behandlas 

enligt de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig som finns 

reglerade i Vetenskapsrådet (2002). 

Tack på förhand, 

Mia Musovic & Magda Välikoski 

E-post: admiram@hotmail.com  

magda.velikoski@hotmail.com 

Handledare: Ola Segnestam Larsson 

E-post: ola.segnestam-larsson@esh.se 
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Bilaga 2 

Hej! 

är du en ungdom i åldern 15-19 år (boende i Tensta) välkomnas du att medverka i en 

gruppdiskussion där du får möjlighet att berätta om hur du ser på institutioner som skola, 

fritidsverksamhet, polis och socialtjänst. Intervjuformen är en form av gruppdiskussion som 

kallas fokusgrupp och den består av 4-7 intervjupersoner och en ledare. Intervjutiden är ca 45-

90 min. Medverkan är frivillig, och kan avbrytas när som helst. Alla medverkande kommer att 

avidentifieras. Underlaget från gruppdiskussionen ska användas för ett uppsatsarbete. Alla 

som varit med i diskussionen kommer att få möjlighet att få ta del av arbetet efter att 

uppsatsen är slutförd. 

Datum: 3 & 10 april 2010 

Tid: 17-22 

Plats: X 

Välkomna! 

PS. Vi bjuder på fika!  

Hälsningar, 

Magda & Mia 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Tema 1: Attityder till offentliga institutioner 

Vad tänker ni på när vi säger: 

Skola 

Fritidsverksamhet (Ungdomsgård) 

Socialtjänst 

Polis 

 

Vad bidrar till att ni får de associationerna, berätta. 
 

Vilka erfarenheter ligger till grund för era attityder, berätta.   

Tema 2: Närmiljöns betydelse tillitsskapande  

 Vilka fördelar ser ni med att bo i Tensta? 

 Vilka nackdelar ser ni med att bo i Tensta? 

Upplever ni att er närmiljö påverkar era attityder och förtroende till skola, fritidsverksamhet, 

socialtjänst och polis och i så fall på vilket sätt 

Tema 3: Hur skapas tillit?  

Vad innebär förtroende för er? 

Hur skapas förtroende till vänner och familj? 

Hur skapas förtroende till offentliga institutioner?  

Finns det någon skillnad på förtroende du känner för din familj och vänner och förtroende för 

offentliga institutioner? 

Vad kan offentliga institutionerna göra för att ni ska kunna känna förtroende för dem? Vill ni ge 

exempel. 
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Vad kan ni göra för att offentliga institutioner ska känna förtroende för er? Berätta och ge 

exempel. 

Finns det något i intervjun som vi inte pratat om men som ni vill ta upp? 

Tack för er medverkan! 

 

 

 

 

 


