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Vem i hela världen kan man lita på? 

Socialsekreterares föreställningar om betydelsen av tillit i relationen med klienten 
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Förord 

Under vår socionomutbildning på Ersta-Sköndal högskola har vi vid flera tillfällen hamnat i 

frågeställningar och diskussioner som rört föreställningar om tillit och misstro. Tillit är 

verksamt i alla sociala relationer och en central aspekt i det sociala arbetet. Det handlar om 

förhållningssätt till de människor vi kommer möta i vårt framtida yrkesliv.  

I denna skrivandeprocess har vi behövt utveckla en tillitsfull relation till varandra och vi har 

arbetat med hela uppsatsen tillsammans i skrivande och diskussioner. I uppsatsen har 

huvudansvaret för avsnitten delats upp mellan oss. Ana Hultgren Mejias har haft 

huvudansvaret för avsnitten om bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

samt analysavsnittet.  Emelie Liljeström har haft huvudansvaret för avsnitten om metoder och 

material, begreppsdefinitioner, empiriredovisning samt diskussionavsnittet. Inledning, 

problemformulering och syfte har båda ansvarat lika mycket för.  

Vi vill tacka våra intervjupersoner för att dem bidragit med en värdefull information om deras 

föreställningar om tillit.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Ola Segnestam-Larsson för att han varit vår 

inspiratör under skrivandets gång och att han trott på oss även när vår tillit till oss själva 

vacklat.  

 

Emelie & Ana 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att öka förståelse om socialsekreterares föreställningar om 

tillit i relationen mellan socialsekreterare-klient. Utifrån teorier om allmän social tillit har vi 

velat öka kunskapen om behovsprövade processer och på det viset bidra till forskningen om 

det sociala arbetet. Vi har valt att applicera teorier kring normsystem och strategier samt 

Rothsteins teori om det kausala sambandet mellan allmän social tillit och politisk tillit på vårt 

material. Uppsatsen är av kvalitativ art vilket kunnat ge oss en fördjupad kunskap kring 

ämnet. Resultaten pekar på att socialsekreterarna använder sig av olika roller och att dessa 

roller innefattar olika former av normsystem. De roller dem intar är socialarbetarollen och 

myndighetsrollen. I dessa olika roller aktualiseras olika betydelser av tillit i relation med 

klienten. I socialarbetarollen vill socialsekreterarna aktualisera en specifik tillit till dem som 

personer vilket är en strategi för att kunna utföra ett socialt förändringsarbete. I 

myndighetsrollen vill socialsekreterarna aktualisera en tillit till dem som representanter för en 

politisk institution. De olika normsystem som hör till socialsekreterarnas roller skapar 

rollkonflikter som försvårar för socialsekreterarna att upprätthålla en proceduriell rättvisa i 

myndighetsrollen alternativt en stödjande funktion i socialarbetarrollen. Den specifika tilliten 

använder socialsekreterarna som en strategi för att överbrygga rollkonflikter och skapa 

politisk tillit. Vidare visar resultaten på att tolkningsutrymmet som finns inom de individuella 

bedömningarna verkar på två olika sätt det handlar dels om att själva handläggningsprocessen 

är svår att göra genomskinlig vilket socialsekreterarna upplever kan hota klienternas tillit 

eftersom att bedömningar och beslut kan uppfattas orättvisa och godtyckliga. 
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Inledning 

Ämnet för denna studie kommer att kretsa i och kring den offentliga genomförande 

förvaltningen socialtjänsten. B. Rothstein, professor i statsvetenskap, har i sina studier i 

allmänhet och i hans bok Sociala fällor och tillitens problem i synnerhet diskuterat det 

kausala sambandet mellan de offentliga förvaltningarna och den allmänna sociala tilliten i ett 

samhälle och visar på att anledningen till att Sverige i nationella och internationella mätningar 

(SOM, CID, US CID, ESS) förklarats vara ett höglitarland beror på den generella 

välfärdspolitiken. Trots att graden av generella system är utmärkande för den svenska 

modellen så existerar det också selektiva system. Enligt survey-data som Rothstein inhämtat 

har medborgare som kommit i kontakt med selektiva system lägre tillit än medborgare som 

varit i kontakt med generella system (Rothstein, 2003, s. 192). 

Svårigheten inbäddad i behovsprövade insatser handlar för den offentliganställde om att 

applicera statliga och kommunala regelverk som i sig är komplexa och därtill ta hänsyn till en 

enskild klients lika komplexa verklighet. Enligt Rothstein blir den offentliganställde i ett 

behovsprövat system ofta misstänkt för att praktisera diskriminerande förhållningsätt 

gentemot klienten. Klienten å sin sida blir misstänkt för att vinkla information för att få 

tillträde till en offentlig service. (Rothstein 2003, s. 189-191) Den svåra uppgiften i att 

applicera regelverk gör att tjänstemannen i en behovsprövad offentlig förvaltning också kan 

förlora förtroendet till att i sitt arbete följa de universella principerna – saklighet, opartiskhet, 

likabehandling. (Rothstein, 2003, s 220). Målet med denna studie är att hämta inspiration och 

kraft från teoribildning inom tillitsforskningen för att se hur begreppet kan användas inom 

ämnet socialt arbete. Tidigare forskning om social tillit har gjorts utifrån en kvantitativ metod 

och det har handlat om att mäta tillit. Vi vill med vår studie bidra till tillitsforskningen med ett 

kvalitativt perspektiv på tillit genom att öka kunskapen om socialsekreterares föreställningar 

om tillit i relation till klienten.  
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Problemformulering 

Kausaliteten mellan offentliga förvaltningar och tillit är vad Rothstein lyfter i sina studier, nu 

vill vi undersöka några av de individer som befinner sig på ett av fälten som påverkar den 

medborgerliga tilliten till institutioner och till andra medborgare. De befinner sig i själva 

verket på det fält som präglas av selektiva system och de är utförare av insatser som enligt 

Rothsteins studier utgör ett hot mot den allmänna sociala tilliten. Genom att studera de 

individuella upplevelserna av möten mellan välfärdsstat och medborgare vill vi fördjupa 

förståelsen kring hur de sociala processerna kring tillitsskapande kan se ut i ett samhälle. De 

behovsprövade insatserna bygger på möten mellan individer, där finns det en poäng i att 

undersöka vilka föreställningar som florerar i mötet.  

Tidigare forskning som har studerat den sociala tilliten har framförallt utgått från en 

kvantitativ ansats. Fokus har varit att studera befolkningen i en nation och mäta graden av 

social tillit och jämföra denna med andra faktorer, såsom belåtenhet med demokratin eller 

civilsamhälles aktivitet. Denna studie syftar inte till att mäta graden av social tillit utan den 

söker förstå och öka kunskapen om de sociala mekanismerna som påverkar den sociala 

tilliten. Vi är intresserade av att undersöka det sociala fältet/praktik där det offentliga/staten 

möter den enskilde individen och därmed blir det forum, utifrån Rothsteins ansatser, där 

social tillit skapas alternativt förstörs eller förändras. Utifrån detta är det intressant att studera 

vilka föreställningar om betydelsen av tillit de gräsrotsbyråkrater som arbetar inom det 

behovsprövade systemet har. Möjligheten att mer kvalitativt kunna studera vilka mekanismer 

som underlättar eller som försvårar den sociala tilliten är underrepresenterat inom 

tillitsforskning och därför ett viktigt bidrag till tillitsforskningen. Vi tror också att ett 

tillitsperspektiv är ett viktigt bidrag till teoribildning inom det akademiska ämnet socialt 

arbete.  
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Syfte 

Vårt syfte är att öka förståelsen om socialsekreterares föreställningar om tillit i relationen 

mellan socialsekreterare – klient. Utifrån teorier om allmän social tillit vill vi öka kunskapen 

om behovsprövade processer och bidra till forskningen om det sociala arbetet. 

 

Frågeställningar  

 Vad anser socialarbetaren att tilliten har för betydelse i arbetet?  

 Vilka olika former av tillit talar socialsekreterarna om och när aktualiseras de?  

 Hur påverkar den behovsprövade processen tillitens funktion? 
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Bakgrund 

Områdesbeskrivning 

Välfärdsstaten 
 
Under våra liv kommer vi vid flera tillfällen i närkontakt med välfärdstaten i form av dess 

många olika uttryck. I Sverige har vi historiskt efter folkhemsbygget talat om en omfattande 

välfärdsstat som har inbegripit mycket i befolkningens vardag. ”Från vaggan till graven” är ett 

målande uttryck som ger oss en metafor över hur vi genom olika sociala försäkringar är 

omfattade av välfärdstatens skyddsnät. 

  Det finns två olika slags krav på vad välfärdstaten i sin utformning bör säkra. Det ena rör 

att garantera en socio-ekonomisk säkerhet, alltså att skydda medborgaren från de risker som 

uppstår i moderna kapitalistiska samhällen. Det kan handla om sociala försäkringar som 

relaterar till risker som arbetslöshet, arbetsskador eller socio-ekonomiska risker som är 

relaterat till livsloppet. Det andra kravet på välfärdsstaten rör socio-ekonomisk jämlikhet. 

Dessa anspråk på välfärdsstatens ansvar för att garantera medborgarnas jämlikhet är en mer 

omdiskuterad aspekt. Det handlar om vilken slags jämlikhet som bör garanteras av 

välfärdstaten där det på ena yttern rör jämlikhet i resurser och en mer liberal utgångspunkt 

som endast vill sträcka sig till jämlikhet i möjligheter. Välfärdsstaten kan utifrån detta ses 

som det statliga ansvaret för att neutralisera moderniseringens risker och fungera som en 

medborgerligt integrerande mekanism.(Kumlin, 2004, s. 26)  

När det gäller den ekonomiska omfördelningen finns olika typer av förmåner. Dels handlar 

det om förmåner av universell karaktär som är knutet till medborgarskapet utan att ta hänsyn 

till om det existerar ett behov hos den enskilde eller inte. Vidare finns det behovsprövade 

förmåner som ges till dem som kan uppvisa att de är behövande. En tredje typ av förmåner är 

sociala försäkringar knutet till inkomst och säkrar sådant som exempelvis arbetslöshet och 

sjukfrånvaro. (Kumlin, 2004, s. 27) 

Den svenska välfärdsstaten, som på grund av dess internationellt uppmärksammade och 

annorlunda utformning kommit att kallas ”den svenska modellen”, har i hög grad präglats av 

universella program. Detta innebär att programmen inbegriper en hel befolkning eller tydligt 

definierade segment av en befolkning. Exempel på detta kan vara barnbidrag som ges till alla 

barn under 16 genom deras vårdnadshavare oavsett om dessa är i behov av bidraget eller ej. 

(Kumlin & Rothstein, 2005, s. 15) Men även i den svenska modellen inbegrips 

behovsprövade förmåner. De behovsprövade förmånernas essens handlar om ekonomiskt 

bistånd som prövas av socialtjänsten. Socialtjänsten definieras därför som en 
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välfärdsstatsinstitution då de ansvarar för socio-ekonomisk säkerhet och även har en ambition 

att bidra till socio-ekonomisk jämlikhet.  

 

Den juridiska kontexten 

Socialtjänsten regleras framförallt av Socialtjänstlagen (2001:453) varav portalparagrafen 

lyder:  

 
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

 ekonomiska och sociala trygghet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor, 

 aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas 

på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

 Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

 
Enligt förarbetena till lagen är Socialtjänstlagen en ramlag som baseras på ovanstående. Att 

det är en ramlag innebär att de som arbetar med denna lag har frihet att tolka lagen utifrån de 

enskilda individernas behov (Norström och Thunved 2009, s. 39).  Enligt Börjeson ses 

Socialtjänstlagen som en utopi av de socialarbetare som arbetar utifrån den eftersom att 

samhällets resurser inte räcker till för att bistå klienterna i den utsträckning som 

Socialtjänstlagens portalparagraf hänvisar till (Börjeson 2008, s 23-24). Börjeson menar att 

politikerna har haft en stark tilltro till socialarbetarnas kompetens att hantera detta 

tolkningsföreträde för att gynna klienterna (Börjeson 2008, s. 25).  

Den svenska välfärdsstaten är uppbyggd på dels ett generellt system och dels ett 

behovsprövat system. När det handlar om det ekonomiska biståndet utgår det från 

försörjningsbehov (Norström och Thunved 2009, 80-81). Vilket tyder på att socialbidraget 

därmed är ett rent och skärt behovsprövat bidrag för de individer som inte kan försörja sig på 

annat sätt.  

Trots att Socialtjänstlagen är en ramlag som bygger på att socialarbetaren själv måste tolka 

individens behov finns det inom försörjningsstöd preciserat vad som ingår i försörjningsstödet 

såsom: livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning, telefon- och TV-avgift. Denna precisering är en riksnorm och gäller med andra 

ord på samma sätt över hela landet (Norström och Thunved 2009, s. 81).  Vidare ställer 

socialtjänsten krav på individen för att den ska ha rätt att beviljas bistånd måste individen 

efter egen förmåga bidra till sin försörjning vilket innebär att socialtjänsten ställer krav på att 

individen aktivt är arbetssökande. Det kan också innebära att individen medverkar i 
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arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, arbetsrehabiliterande åtgärder eller 

introduktionsprogram för invandrare. (Norstöm och Thunved 2009, s. 85) 

Socialtjänsten går även under Förvaltningslagen (1986:223) och Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Relevant för följande studie är Regeringsformens (1976:871) 

första kapitel som reglerar statsskicket och då framförallt den nionde paragrafen vilken lyder:  

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 

offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga 

saklighet och opartiskhet.” 
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik ämnar vi teckna en bild av forskningsläget kring den offentlige 

tjänstemannens roll och funktion samt hur den påverkar relationen till de medborgare denne 

kommer i kontakt med. Detta är den empiriska kontext i vilken studien placeras samt fältet 

socialt arbete till vilken vi ämnar bidra med teorier om tillit.  

 

Gräsrotsbyråkraten som relationen mellan stat och medborgare 

Ämnet för Michael Lipsky i Street-Level Bureucracy (1980) rör den offentliganställde 

tjänstemannens funktion i välfärdsstaten. Vår översättning av Lipskys Street-Level Bureucrats 

är gräsrotsbyråkrater. Men när vi talar om gräsrotsbyråkrater gör vi det som synonym till de 

vi tidigare omnämnt offentliganställda tjänstemän. För förståelsen av vårt arbete är det viktigt 

att poängtera att vi förstår socialsekreterarna som en del av denna grupp. Lipskys definition 

av gräsrotsbyråkrater är att de är offentliganställda tjänstemän som interagerar direkt med 

medborgare och som har betydande makt i att ta beslut över utförandet av det arbete de är 

ålagda (Lipsky, 1980, s. 3). Lipsky som är amerikan talar ifrån andra förutsättningar än den 

svenska välfärdsstaten. Men i och med att han talar om statliga selektiva välfärdsinsatser har 

hans forskning ändå förklaringsvärde när de gäller de svenska selektiva systemen, som 

försörjningsstöd.  

Gräsrotsbyråkraterna har en betydelsefull roll när det gäller relationen mellan stat och 

medborgarna. De bedömer enskilda medborgares behörighet till statliga fördelar såväl som 

sanktioner samtidigt som de socialiserar in medborgarna i vilka förväntningar de kan ha på 

den statliga servicen samt sin plats i den politiska gemenskapen. (Lipsky, 1980, s. 4) 

Varje enskilt beslut gräsrotsbyråkraterna tar är det som sammantaget blir summan av 

myndighetens politik. Vi har valt att översätta Lipskys begrepp policy till politik. (Lipsky, 

1980, s.3) 

Medborgare som vill ta del av behovsprövande insatser måste också interagera med 

professionella som kräver ett visst slags beteende för att den ansökande ska tilldelas insatsen. 

På detta vis handlar gräsrotsbyråkraternas roll också om utövning av social kontroll och 

förmedling av normer (Lipsky, 1980, s. 11). Lipsky diskuterar också hur målen för 

institutionen som gräsrotsbyråkraterna arbetar under är formulerade. Oprecisa, svårmätbara 

mål påverkar inte bara hur gräsrotsbyråkraten erfar sitt arbete utan gör också att det är svårt 

att styra institutionens politik uppifrån utan den kommer till stor del styras nedifrån, från 

utförarnas samlade handlingar och hur de väljer att tolka målen (Lipsky, 1980, s. 40).  Mål 
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inom offentlig service har ofta en idealiserande dimension såsom också Börjeson 

uppmärksammar när det gäller den svenska socialtjänstlagen. De är utformade mer som en 

utopi, hur man vill att det ska vara (Börjeson, 2008, s. 23-24). 

Lipsky diskuterar hur mötet mellan gräsrotsbyråkraten och medborgaren handlar om en 

process att omvandla medborgare till klienter genom att kategorisera dem på sätt som gör att 

deras komplexa verklighet kan förstås, tolkas och bedömas utifrån lagar, regler, rutiner och 

praxis inom institutioner (Lipsky, 1980, s. 59). Det ställer stora krav på gräsrotsbyråkraten 

och Lipsky framhåller hur inflytande av andra faktorer än rena fakta kan påverka byråkratens 

bedömningar av klienten, i värsta fall fördomar och stereotypiseringar av klienter utifrån 

social tillhörighet (Lipsky, 1980, s.69). 

Medan Lipsky diskuterar hur gräsrotsbyråkraterna aggregerade handlande utgör 

myndighetens politik så resonerar Lennart Lundquist (1998) kring hur ämbetsmännen i 

offentliga förvaltningar fungerar som demokratins väktare genom att de ska verka för att våra 

offentliga förvaltningar präglas av vårt offentliga etos, läs det gemensamma goda, normerna. I 

denna demokratiska roll ingår att ämbetsmännen har ansvar för att demokratin fungerar i 

mötet mellan det offentliga och medborgarna(Lundquist, 1998, s.72). Det offentliga etoset 

står uttryckta inte minst i våra auktoritativa texter såsom RF 1§ och 2§. Regeringsformen 

utgör därför också grunden för vårt offentliga etos (Lundquist, 1998, s.59-60). 

 

Socialt arbete och dess olika roller 

Några av socialarbetarens vanligaste roller är den som hjälpare, kravställare, fostrare och 

kontrollant, mellan dessa roller kan det lätt uppstå rollkonflikter (Blennberger, s.165). 

Rollkonflikterna rör frågeställningar hur man balanserar mellan klientens självbestämmande 

och att utöva påtryckningar gentemot denne, när accepterar man klientens val av livsstil och 

när är det av vikt med ett aktivt förändringsarbete? 

Rollkonflikten inbäddad i socialarbetaryrket kan också beskrivas som den mellan att vara 

medmänniska och myndighetsperson. Håkan Jenner har gjort kvalitativa forskningsintervjuer 

med socialarbetare där denna rollkonflikt aktualiserades av intervjupersonerna. Konflikten 

upplevdes som att känna en sak som person och behöva agera på annat sätt som tjänsteman. 

Bemötandet togs upp som en viktig faktor när rörde att hantera rollen som myndighetsperson 

och göra den rollen mer personlig och medmänsklig (Jenner, s. 50- 52). Det framkom också i 

samtliga intervjuer att det fanns en diskrepans mellan ideal och verklighet som mycket 

kopplades till de arbetsvillkor socialarbetarna jobbade under. Brist på tid och resurser var en 
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verklighet som de hade svårt att få ihop med ideal om långsiktiga mål, kreativitet och gott 

bemötande av klienter (Jenner, s. 63). 

 

Bemötandeetik 

Erik Blennbergers (2005) intresseområde är etikens form och funktion i det sociala arbetet. 

Att lägga etiska aspekter på bemötandet framstår som särskilt viktigt i asymmetriska 

maktrelationer där den ena parten är beroende av den andra såsom mellan socialsekreterare 

inom försörjningsstöd och klient. Blennberger poängterar att socialarbetarens bemötande av 

klienten kan vara ”helt avgörande för klientens/medborgarens livskänsla och tillit” 

(Blennberger, 2005, s. 176).  

Blennberger tecknar ett förslag på bemötanderepertoar som omfattar uttryck av respekt, 

jämlikhet, vänlighet, empati (som uppmärksamhet/intresse och som medkänsla), stöd och 

uppmuntran, konfrontation och kritik samt humor. Ett annat uttryck i bemötanderepertoaren 

som Blennberger tar upp är tillit. Tillit i bemötande och tillit i handläggning är två olika 

aspekter där tillit i bemötandet bör vara normen medan samma sak inte behöver gälla i 

handläggningen som omgärdas av mer kontroll. (Blennberger, s. 380) 

 

Samtalet som möte 

Ansökan, utredning och beslut om socialbidrag sker huvudsakligen genom samtal mellan 

socialarbetare och klient och definierar därmed det sociala arbetet som huvudsakligen ett 

arbete som sker genom tal. (Hydén, 2000, s. 224) Samtalet som sker på socialkontoret sker i 

en institutionell kontext och får utifrån detta en särskild form. Hydén (2000) studerar hur 

samtalet mellan socialarbetare och klient organiseras för att förstå relationen mellan de två 

parterna. Målet för samtalet mellan socialarbetare och klient är institutionellt bestämt utifrån 

socialsekreterarens funktion och de juridiska regler och organisatoriska rutiner denna har att 

förhålla sig till. (Hydén, 2000, s. 234) I utredningsprocessen sker en prövning av klientens 

ekonomiska och sociala förhållanden genom att relatera dessa till möjliga tolkningar av de 

lokala reglerna och rutinerna. Besluten i sin tur måste grundas i lagar, riktlinjer och praxis. 

Det handlar alltså för socialarbetaren att omvandla personen/medborgaren som stiger in på 

kontoret till en klient och dennes privata problem till administrativt definierade problem som 

kan åtgärdas inom ramen för institutionens regelverk. (Hydén, 2000, s. 226) Detta arbete med 

att lyckas förvandla en medborgare till klient kräver att socialarbetaren förvandlar sig från 

privatperson till en representant för institutionen (Hydén, 2000, s.226). Kontrollfunktionen 

som socialarbetaren har i sitt arbete med att utreda om en klient har rätt till socialbidrag gör 
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att socialarbetaren måste ställa ifrågasättande frågor vilket aktualiserar föreställningar om 

moral. Klienten kan uppleva att socialarbetaren ifrågasätter dennes moraliska karaktär och i 

rollen som ifrågasättare framstår socialarbetaren som företrädare och upprätthållare av 

moraliska normer. (Hydén, 2000, s. 239) 

 Det som skiljer samtalet på socialkontoret för att utreda och besluta om socialbidrag och 

samtal i andra institutionella kontexter är att det inbegriper mer moraliska aspekter. Varför har 

klienten hamnat i den ekonomiskt svåra situationen, vad är den villig att göra för att förändra 

sin situation och hur använder klienten sina pengar är exempel på detta. I slutändan påverkar 

dessa frågor av moralisk karaktär också klientens behörighet till ekonomiskt bistånd. Sett ur 

detta perspektiv handlar det sociala arbete inte bara om det sociala utan är också moraliskt 

arbete vilket sätter socialarbetarens roll i ljuset av en slags moralisk utredare och 

upprätthållare. Detta moraliska uppdrag i arbetet är sammanflätat i de formella och 

administativa rutinerna. (Hydén, 1999, s. 152) 

 Denna form av möte och samtal inom en institutionell kontext skapar en asymmetrisk 

relation på grund av att parterna måste inta vissa rollen i syfte att transformera medborgaren 

till en klient som är (eller inte är) behörig till bistånd. Detta gör att det mer eller mindre 

regelbundet kommer att uppstår vissa typer av bemötandeproblem. (Hydén, 2001, s. 51-52) 

 Till den professionella rollen hör andra förståelseramar än i de vardagliga, informella 

sammanhangen. Detta kan skapa en klyfta mellan klientens förståelsevärld och 

socialarbetarens och de gemensamma utgångspunkterna är färre. Dessa förståelseramar 

hänger tätt samman med just professionaliseringen av yrket. När det professionella mötet och 

bemötandet utgår från formella regler, organisatoriska rutiner, professionella ideal och normer 

så uppstår också en risk för att det blir svårt klienten att tolka de professionellas handlande 

och upplever sig bli negativt bemötta. (Hydén, 2001, s. 51-54) Socialarbetarnas roller i livet 

är inte endast begränsad till den professionella rollen och det innebär att de inte alltid i sitt 

arbete bara är en röst åt organisationen utan kan skifta röster i mötet med klienten. Detta kan 

förklara de som går över de gränser som organisationen och formella reglerna sätter, när man 

gör något extra eller till och med ibland bryter regler. Detta skulle då bygga på någon slags 

identifiering med klienten som gör att den personliga rollen blir mer relevant (Hydén, 2001, 

s.57). 

  Hydén poängterar att andra faktorer också kan påverka samtalets form och i förlängningen 

parternas roller. Detta kan handla om vilket socialpolitiskt system socialarbetaren arbetar 

under, vilka andra identiteter de olika parterna ger uttryck för (kön, etnicitet, ålder osv), vilka 
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ideal för socialt arbete och samtal den enskilde socialarbetaren har samt om det är det första 

mötet eller om de träffats flera gånger innan. (Hydén, 2000, s. 239-242) 

 

Socialarbetarens kategorisering av klienten 

Börjeson (2008) menar att människor kategoriserar varandra när de möts. Det handlar om 

sociala inordningar av varandra som många gånger består av givna roller som i sin tur är 

kopplade till förväntningar på varandra. Detta innebär med andra ord att när människor möts 

samspelar dem med varandra utifrån sina sociala inordningar. En sådan social inordning är till 

exempel den som socialarbetare och klient. (Börjeson 2008, s. 294) I detta sammanhang har 

dock socialarbetaren tolkningsföreträde vilket innebär att socialarbetaren kan kategorisera 

klienten som exempelvis missbrukare eller fuskare. Utifrån socialarbetarens professionella 

bakgrund befinner sig den i en överordnad situation med ett flertal av kategoriska 

uppsättningar gällande klientens brister som den kan applicera på klienten. Detta gör att 

klienten ställs inför valet att antingen förneka den negativa kategoriseringen eller att acceptera 

den. (Börjeson 2008, 295)  

 På grund av den asymmetriska relation som finns mellan parterna tvingas klienten ofta att 

acceptera den negativa kategoriseringen för att bli beviljad ett bidrag. Börjeson menar därför 

att det är av vikt att socialarbetare blir medvetna om att behovet av att kategorisera klienten 

handlar om att socialarbetaren vill skapa en distans mellan dem för att slippa att identifiera sig 

med klienten. Börjeson menar vidare att distansen som socialarbetaren skapar till klienten 

möjligtvis är oundviklig men hotar det positiva samspelet mellan dem två. (Börjeson 2008, s. 

295) 

 

Sammanfattning tidigare forskning 

De offentliganställda tjänstemännen har en betydelsefull roll när det gäller relationen mellan 

stat och medborgarna. Varje enskilt beslut gräsrotsbyråkraterna tar är det som sammantaget 

kommer bli summan av myndighetens politik. Oprecisa, svårmätbara mål gör att 

institutionens politik till stor del kommer att styras nedifrån, hur själva utförarna väljer att 

tolka målen och implicerar därför att de offentliganställda har en betydande makt vad gäller 

hur välfärdsstaten ser ut och uppfattas. Mötet mellan den offentliganställde tjänstemannen i 

ett behovsprövat system och medborgaren handlar om en process att omvandla medborgare 

till klienter genom att kategorisera dem på sätt som gör att deras komplexa verklighet kan 

förstås, tolkas och bedömas utifrån lagar, regler, rutiner och praxis inom institutioner. 

(Lipsky, 1980) 
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 När människor möts samspelar dem med varandra utifrån sina sociala inordningar. En 

sådan social inordning är till exempel relationen mellan socialarbetare och klient. I denna 

relation har socialarbetaren tolkningsföreträde i de kategoriseringar som görs. (Börjeson, 

2008)  

 Den asymmetriska relationen mellan socialarbetare och klient kräver att den som har 

tolkningsföreträdet också införlivar etiska förhållningssätt i bemötande (Blennberger, 2005). 

Ansökan, utredning och beslut om socialbidrag sker huvudsakligen genom samtal mellan 

socialarbetare och klient. Det som skiljer samtalet på socialkontoret för att utreda och besluta 

om socialbidrag och samtal i andra institutionella kontexter är att det inbegriper mer 

moraliska aspekter. Detta mer moraliska uppdrag i arbetet är sammanflätat i de formella och 

administativa rutinerna och påverkar också bedömningen av klientens rätt till bistånd. 

(Hydén, 1999, s. 152) Professionaliseringen av yrket har inneburit att det de gemensamma 

förståelseramarna i mötet mellan socialarbetare och klient minskat. När det professionella 

mötet och bemötandet utgår från formella regler, organisatoriska rutiner, professionella ideal 

och normer så uppstår också en risk för att det blir svårt klienten att tolka de professionellas 

handlande och upplever sig bli negativt bemötta (Hydén, 2001, s. 51-54). 

 Socialarbetaren har flera olika ibland motsägelsefulla roller. Exempel på dessa är stödjande 

och kravställande, medmänniska och myndighetsutövare. Dessa olika roller kan leda till 

rollkonflikter. (Blennberger 2005, Jenner 1995, Hydén 2001) 
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Begreppsdefinitioner 

Definition av tillit 

Tillit som begrepp är ett komplext fenomen och dess innehåll och funktion har definierats på 

olika sätt (Grosse, 2007, s.  13). På grund av detta kommer vi här nedan reda ut de olika 

definitioner av tillit som finns. Vi anser att detta är särskilt viktigt för att såväl få en bakgrund 

till fältet som att få förståelseram för vad vår studie är sprungen ur. 

  Det finns en grundregel om att en definition av ett begrepp ska vara värdeneutralt men 

denna regel är svår att följa när man definierar ett så värdeladdat begrepp som tillit 

(Blennberger 2009, s. 20). Tillit är främst sammankopplat med personer och kan förstås 

utifrån en persons handlingar och attityder (Blennberger 2009 s. 25). Relationen mellan två 

människor kan vara tillitsfull precis som en hel kultur kan utmärkas av tillit (Blennberger 

2009, s.26). Tillit måste också ha en riktning som exempelvis att en person känner tillit till en 

annan person men en person kan också känna tillit till den organisation den arbetar för eller 

tillit till sig själv i sin yrkesroll och sina egna arbetsuppgifter (Blennberger 2009, s. 28). 

Diskussionen kring hur man kan kategorisera och förstå tilliten utifrån det fält det rör sig 

inom eller till vilket objekt det riktas är het och det finns ett antal olika uppdelningar av 

begreppet.  

En grovhuggen uppdelning skulle kunna vara att skilja mellan tillit som riktar sig till personer 

och den som riktar sig till system eller abstrakta idéer (Grosse, 2007, s. 11). Men under dessa 

dikotomier har det av olika forskare gjorts olika kategoriseringar. När det gäller tillit till det 

politiska systemet och de offentliga institutionerna kan man tala om politisk tillit 

(Blennberger, 2009, s. 33). Vi kan också identifiera en tillit som riktad till andra människor 

vilken brukar omnämnas som social tillit. Den sociala tilliten har i sig olika uttryckssätt. Den 

kan vara riktad mot människor som är kända för oss och rör bedömningar av den specifika 

personens nuvarande och framtida handlingar. (Blennberger, 2009, s.28) I denna studie 

kommer den formen av tillit benämnas som specifik social tillit och implicerar att objektet 

mot vilken tilliten är riktad är observerbar i handlingar och kommunikation. Vidare kan vi 

också identifiera en tillit som är riktad till människor vi inte har någon personlig relation till 

och som handlar om en generaliserad social tillit eller allmän social tillit (Blennberger, 2009, 

s. 28). En annan form av tillit vilken är mer psykologiskt färgad och handlar om den 

grundläggande tilliten som idealt skapas i våra nära relationer med vårdnadshavare och följer 

oss i livet (Johansson, 2009, s.12). Det är relationen dessa tilliter emellan som blir 

brännpunkten och som får olika förklaringsvärde av olika forskare inom området. 
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Rothsteins definition av tillit, vilken är den som studien bygger sin förståelse på, bygger på 

Sztomkas bestämning. Sztompkas formulering av tillit är att det är en förväntansfull 

inställning till andra människors framtida handlingar. Rothstein förstår tillit som att den är en 

bedömning av framtida utfall. I denna bedömning är element av beräknande av egennytta i de 

framtida konsekvenserna såväl som moraliska normer verksamma hos individen. (Rothstein, 

2003, s. 108-111) 

Vi kan konstatera att tillit är ett begrepp som används av många olika forskare, med olika 

avsikter och på olika sätt. Det som framstår som gemensamt för dem alla är tanken om att 

tillit har en grundläggande funktion i sociala system (Grosse, 2007, s. 11).  

När man diskuterar tillit blir det även intressant att diskutera dess utsträckning och syftar 

då till att väcka frågan, vad kallar vi tillitens frånvaro/motsats eller gradskillnader? Slår man i 

uppslagsverk definieras ordet misstro som tillitens frånvaro. Vi kommer att använda oss av 

misstro när vi åsyftar att individen har en inställning till andras framtida handlingar som 

präglas av att förväntningarna på att den andre ska agera efter det som den enskilde anser vara 

riktigt är låga. Återigen måste vi här skilja på misstrons objekt och för att tydliggöra vart 

misstron riktas kommer vi att skriva ut det innan begreppet används, exempelvis politisk 

misstro kommer att handla om en misstro som är riktad mot att det politiska systemet eller 

institutionen fungerar rättvist. Specifik misstro å sin sida kommer att handla om inställningen 

att det inte går att lita på att den andra parten i en relation kommer att agera på ett moraliskt 

riktigt sätt eller på det sätt som den utgett sig för att agera.  

   

Socialt kapital 

Begreppet tillit har blivit tätt sammanbundet med forskningen om socialt kapital där det ofta 

betraktas som ett element i det sociala kapitalet (Grosse, 2009, s.61). En viktig person i 

området som rör socialt kapital och som fått stor genomslagskraft är den amerikanske 

forskaren Robert D. Putnam. Putnams teorier om det sociala kapitalet har inte minst blivit 

viktiga i svensk politik och samhällsforskning, ett exempel på detta är den parlamentariska 

demokratiutredningen, SOU 2000:1, som var tydligt påverkade av hans teori (Pettersson & 

Rothstein 2001, s. 9). Putnams definition av socialt kapital handlar om utsträckningen i vilken 

individerna deltar i formella och informella sociala nätverk, deras normer om ömsesidighet 

och deras grad av mellanmänsklig tillit (Putnam, 2000, s. 19-22). 

 Det sociala kapitalet antar enligt Putnam olika former, varav den viktigaste distinktionen 

gäller det sammanbindande och det överbryggande. Det sammanbindande är till sin form 

exkluderande och skapar starka sociala band inom homogena grupper och fungerar 
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identitetsförstärkande. Den sammanbindande genererar en specifik ömsesidighet mellan 

parterna. Det överbryggande är inkluderande och omfattar människor genom de olika sociala 

och identitetsbundna skiljelinjer som finns. De sociala banden inom sådana grupper kan sägas 

vara svaga eller tunna men har som effekt att den skapar bredare identiteter och genererar en 

mer generell ömsesidighet som kommer att omfatta en större grupp individer. Putnam 

poängterar att det sällan handlar om antingen eller situationer utan att olika grupper och 

organisationer har mer eller mindre av någon av de två formerna av socialt kapital. (Putnam, 

2001, s. 22-23) Putnam har ingen tydlig hållning när det gäller begreppet tillit, och använder 

ofta andra begrepp synonymt med hur exempelvis Rothstein använder den allmänna sociala 

tilliten. Putnam talar oftare om den generaliserade ömsesidighet som tanken om ”jag gör det 

här för dig utan att vänta mig något specifikt i gengäld, i trygg förvissning om att någon 

annan gör något för mig längre fram” (Putnam, 2001, s. 20). Han sätter den generaliserade 

ömsesidigheten i kontrast till misstro vilket gör att vi tolkar det som att det handlar om tillit 

(Putnam, 2001, s.21). Den generaliserade ömsesidigheten föds av samhällsengagemang och 

det sociala kapitalet som till sin form är mera överbryggande (Putnam, 2001, s. 21-22). 

 Slutligen, Putnams utgångspunkt för hur socialt kapital bildas i ett samhälle handlar om i 

vilken utsträckning individen deltar i formella och informella nätverk och har ett tydligt 

underifrån-perspektiv. Det är av vikt att förstå Putnams utgångspunkter för att se varifrån 

Rothstein tar avstamp och spjärn mot i sina studier av socialt kapital och den sociala tilliten. 

Medan Putnam (2006) argumenterar för att aktiviteter på individnivå skapar socialt kapital 

och mellanmänsklig tillit så argumenterar Rothstein (2003) för att den mellanmänskliga 

tilliten är en produkt av politisk karaktär.  

 En annan viktig skillnad mellan dem båda är att Rothstein ser tillits-aspekten i det sociala 

kapitalet som mer betydande än Putnam. Den mellanmänskliga tilliten är i själva verket det 

centrala i det sociala kapitalet och förutsättningen för att nätverk alls ska komma till stånd. 

Det kan finnas svårigheter att se på vilket sätt Rothstein skiljer mellan begreppet socialt 

kapital och mellanmänsklig tillit, i vissa fall gör han det inte alls utan låter socialt kapital 

definieras av graden av mellanmänsklig tillit (Rothstein, 2003, s. 94). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik kommer vi teckna den teoretiska förståelseram vilken kommer fungera 

som analysverktyg för att förstå vår empiri. Vi inleder kapitlet med att redogöra för studiens 

ontologiska utgångspunkt för att sedan anlägga Rothsteins teori om kausaliteten mellan 

politisk tillit och allmän social tillit.  

 

Kognitiv spelteori 

Definitioner av tillit berör en viktig tidsmässig dimension med ett tydligt fokus på framtida 

händelser (Grosse, 2007, s. 11). Detta syns i vårt val av definition av begreppet tillit – som en 

förväntansfull inställning till människors framtida handlingar. Det leder in på vår förståelse av 

individen och dess sociala handlingar.  

 Rothstein förstår/använder den kognitiva och psykologiska sidan av spelteorin. Han frågar 

sig om det nu är så att människor gör beror på vad de tror att andra kommer att göra så leder 

det till att det blir intressant att fråga sig ”hur dessa bilder och föreställningar om de andra 

uppstår i medvetandet och hur de omformas till politiska handlingar”. I en spelteoretisk 

analys blir det avgörande att fråga sig: ”vem är de andra? Vad kan jag/vi förvänta oss av dem? 

”. Utifrån detta formas valet av strategi. Bedömningen av dessa frågor man ställs inför kan 

grunda sig på olika slags kunskap. ”Personlig kännedom om individerna det rör, kulturellt 

bestämda stereotyper, erfarenhet av aktörernas agerande i liknande situationer.” (Rothstein, 

2003, s.23-24) 

 Beteendevetenskapen har förstått människans handlingar som att de är styrda bakifrån. I 

den kognitiva spelteorin är förståelsen att handlingarna styrs av anteciperingen – det vill säga 

vad hon förväntar sig – framåt.  Inom detta område har analys av sociala normer och kulturellt 

etablerade föreställning blivit mer frekvent. (Rothstein, 2003, s. 26) 

”Någon form av sociala och etiska normer måste styra aktörernas handlande om de alls ska 

kunna undgå den sociala fällan” (Rothstein, 2003, s. 27). Ett fungerande samhälle består av 

olika sfärer där olika slags normer gäller. Vad som är korrekt etiskt agerande beror på sfären, 

rollen, platsen. Det är olika moraliska koder som gäller för oss när vi agerar i olika funktioner. 

(Rothstein, 2003, s.28) 

 Rothstein diskuterar att den solidaritet den svenska välfärdsstaten bygger på inte är 

konstant utan villkorlig, om det sprider sig en allmän uppfattning om att de som uppbär 

exempelvis sjuk eller arbetslösersättning inte är sjuka eller arbetslösa så kan det antas att 

solidariteten till systemet faller. (Rothstein, 2003,s 31)  
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Rothstein frågar sig: ”Är skandinavers höga tillit till andra människor och deras omfattande 

deltagande i sociala nätverk ett utslag av att de utför en särskild slags rationellt kalkylerande 

som skiljer sig från hur människor i andra länder tänker och agerar? Eller har detta något att 

göra med den specifika nordiska kulturen och historiska erfarenheten att göra vilka gett 

upphov till en rad särskilda sociala normer?” (Rothstein, 2003,s. 41) 

 Politiska aktörers handlingar är i de flesta situationer målinriktat, därför menar Rothstein 

kan man tala om en subjektiv rationalitet. Subjektiv rationalitet ska här förstås i relation till 

objektiv rationalitet. Den subjektiva rationaliteten är ett bättre verktyg för att förstå politiska 

handlingar då det inom politiska och sociala fält inte ens i teorin kan motsvara det 

ekonomiska fältets marknad med den perfekta informationen och därför aldrig kan bli 

objektiv. (Rothstein, 2003, s 52-53) 

Man handlar solidariskt utifrån övertygelsen att tillräckligt många andra också gör det. Hur 

uppfattningarna om de andra etableras är det som blir avgörande för handlandet (Rothstein, 

2003, s. 55). Direkt observation är ett sätt, men antalet personer man har möjlighet att 

observera i det samhälle man tillhör är högst begränsat. Information måste inhämtas på annat 

sätt. ”Kulturellt bestämda socialiseringsprocesser spelar en viktig roll”. (Rothstein, 2003, s. 

56) Rothstein vänder sig mot rent kulturalistiska förklaringsmodeller till mänskligt handlande 

och resonerar kring kulturen som en uppsättning verktyg vilka man kan använda sig av 

strategiskt vid behov (Rothstein, 2003, s. 57-58). 

 Sociala strukturer ser Rothstein som ”aggregerat individuellt handlande”. Detta innebär att 

strukturer inte är egna system frånskilda från individerna som styr individers handlande. 

Sociala strukturer uppstår när enskilda individer upprätthåller dem, det handlar om att många 

enskilda väljer att handla på ett visst sätt. (Rothstein, 2003, s.59) Och som vi redan sett väljer 

individer att handla utifrån vad de föreställer sig att det kommer att leda till. Hur individen 

bedömer framtida konsekvenser beror på vilken slags information och kunskap denne har 

tillgång till. Det är ett rationellt övervägande men den komplexa information eller brist på 

information gör att det inte alltid behöver bli den maximala nyttan som utfall. Kulturen 

fungerar som den verktygslåda den enskilde använder sig av för att hjälpa denne att förstå 

sådant man inte själv kan observera, såsom hur resten av de 9 miljoner människorna i Sverige 

kommer agera när de deklarerar. (Rothstein 2003, s. 24-26) 

 

Den sociala fällan 

Den sociala fällan handlar om de destruktiva jämviktslägen som kan uppstå. Det handlar om 

den problematik som berör att nyttan för alla inblandade parter skulle vara optimal under 
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förutsättning att alla inblandade enskilda ställde upp solidariskt på en särskild handling men 

misstanken om att andra inte agerar solidariskt leder till att det inte finns incitament för den 

enskilde att heller göra det. Låt oss ta exemplet att använda kollektivtrafik till och från jobbet 

ur miljöaspekt. Att vara den enskilt ende som agerar på detta sätt minskar den enskildes egen 

nytta att det är jobbigare och mer tidskrävande och ger ingen egentlig effekt på klimatet. Det 

rationella valet för en enskild som vet alternativt tror att inte andra ställer upp på de 

solidariska normerna är att ta bilen till jobbet. En social fälla är alltså en situation som är dålig 

för alla men ”där ingen enskild aktör har något incitament att ändra på förhållandena” 

(Rothstein, 2003, s. 30-33).  

 

Kausaliteten mellan politisk- och allmän social tillit 

B. Rothstein ser människors tillit till de politiska institutionerna som den mest betydelsefulla 

byggstenen för allmän tillit mellan människor (Rothstein 2003, s. 189). Rothstein visar på ett 

samband mellan förtroendet för de politiska förvaltningarna och den sociala tilliten. Han 

grundar detta på SOM-institutets data över förtroendet för olika samhällsinstitutioner samt 

data om graden av social tillit i Sverige. Det visar att den sociala tilliten i Sverige är högt och 

att förtroendet för de genomförande politiska institutionerna likaså. Med genomförande 

institutionerna är de som har hand om förvaltningen i demokratin – polis, skola, domstolar 

och socialbyråer är alla exempel på dessa. (Rothstein, 2003, s.174) Däremot är tilliten lägre 

till de representativa institutionerna och de granskande, alltså till såväl folkvalda politiska 

representanter och partier såsom till media (Rothstein 2003, s. 176-184).  

 Rothstein visar på att tidigare studier som tittat på sambandet mellan graden av social tillit  

och förtroende för politiska institutioner har fokuserat på den representativa delen, regeringen, 

de politiska partierna och parlamenten och därmed missat det samband som finns mellan 

graden av tillit och förtroendet för de genomförande politiska institutionerna. Emellertid är de 

genomförande institutionernas betydelse för politiska systemets legitimitet avsevärd. 

Medborgarna är i mer frekvent kontakt med dessa institutioner och deras handlingar ingriper 

mer i medborgarnas vardag och livssituation. Detta är särskilt aktuellt när det handlar om de 

politiska system som det svenska som har en omfattande välfärdsstat och därmed förekommer 

i många delar av medborgarnas vardagsliv. (Rothstein, 2003, 173-174) 

Rothstein söker visa på att de kausala mekanismerna, orsaksförhållandena, mellan hög grad 

av social tillit och högt förtroende för de politiska förvaltningarna är relaterade till varandra 

på så sätt att det är de genomförande institutionernas kvalitet som påverkar graden av social 

tillit i ett samhälle. Rothstein menar med andra ord att människors politiska tillit till de 



 23 

statliga institutionerna skapar allmän social tillit människor emellan. I förlängningen innebär 

detta att gräsrotsbyråkraternas etik i sättet de sköter de uppgifter de är ålagda är central i hur 

den sociala tilliten kommer att se ut. (Rothstein 2003)   

 Rothstein menar att kausaliteten mellan medborgarnas politiska tillit och den allmänna 

sociala tilliten innebär att om medborgarna upptäcker att tjänstemännen inom en offentlig 

institution drivs av partiskhet och korruption kommer det leda till att medborgarna förlorar 

tillit till människor i allmänhet. Om att de statliga systemen är korrupta kommer medborgarna 

inse att andra medborgare tvingas att använda sig av olika former av illegala sätt som 

exempelvis mutor och nepotism för att nå det dem anser att dem bör ha. Vilket innebär att 

medborgaren drar slutsatsen att människor i allmänhet inte går att lita på. Om medborgaren 

inser att den lever i ett samhälle där det inte går att lita på någon måste medborgaren själv 

använda sig av omoraliska tillvägagångssätt för att nå det den anser den bör ha. Vilket gör att 

medborgaren kan dra slutsatsen att eftersom att den använder sig av omoraliska 

tillvägagångssätt för att få det den vill ha är den inte att lita på, och eftersom att medborgaren 

inte anser att den själv går att lita på går det heller inte att lita på andra. På detta vis menar 

Rothstein att den politiska tilliten påverkar den allmänna sociala tilliten. (Rothstein 2003, s. 

189) 

 

Proceduriell rättvisa 

Proceduriell rättvisa handlar om vikten av att proceduren fram till ett resultat varit rättvis. När 

medborgaren erfar välfärdsstaten genom möte med dess genomförande institutioner handlar 

de proceduriella aspekterna inte om slutresultatet och är mindre kopplat till egenintresset för 

individen (Murphy & Tyler, 2008. s. 653). Rothstein lyfter flera aspekter av proceduren som 

har betydelse i hur medborgaren i mötet med den offentliga förvaltningen upplever mötet. Det 

rör respektfullt bemötande, att ha möjlighet att delge de beslutande tjänstemännen sina 

åsikter, likabehandling i förhållande till regelverk och praxis. Korruption, partiskhet, 

diskriminering och nepotism är exempel på förhållningssätt i proceduren som påverkar 

uppfattningen om den proceduriella rättvisan negativt. (Rothstein 2003, s. 190)  

 Murphy och Tyler (2008) definierar den proceduriella rättvisan som de relationella 

erfarenheterna i mötet med auktoriteter och huruvida den enskilde behandlats med neutralitet, 

fördomsfrihet, ärlighet, ansträngningar att agera rättvist, artighet, respektfullt bemötande och 

respekt för medborgerliga rättigheter. Huruvida proceduren uppfattas rättvist är viktigare i 

upplevelsen av mötet än om själva slutresultatet uppfattats som rättvist eller ej. Känslan av 

rättvisa eller orättvisa hos medborgarna i mötet med auktoriteter påverkar synen på 
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institutionernas legitimitet (Murphy&Tyler, 2008,s. 653). Det skulle kunna förefalla troligt att 

vi medborgare vill att en tjänsteman ska agera som en agent för våra intressen men Rothstein 

menar att människor snarare är intresserade av att tjänstemannen ska handla efter etiska 

normer såsom saklighet och opartiskhet (Rothstein 2003, s. 190). Enligt svensk lag ska alla 

tjänstemän handla enligt Regeringsformen 1 kap 9 § om saklighet, opartiskhet och likhet inför 

lagen och den proceduriella rättvisan ligger alltså i alla offentliga tjänstemäns uppdrag. 

 Tyler beskriver det proceduriella aspekterna av mötet med en genomförande institution, 

vilket i Tylers fall handlar om rättsväsendet, som huruvida tjänstemannen som sitter på den 

diskretionära makten har uppfattats som rättvis genom att lyssnat på den enskilde, föremålet 

för maktutövningen, tagit dennes åsikter i beaktande vid beslutet, framstått neutral i frågan 

och sedan gett goda skäl till sitt beslut. Om den enskilde uppfattar proceduren som rättvis 

kommer erfarenheten uppfattas som positiv oavsett om det slutliga beslutet varit fördelaktig 

för den enskilde eller inte (Tyler, 2006, s. 6)   

 

Proceduriell rättvisa i generella och selektiva system 

Det är de institutioner som har ett genomskinligt och generellt system som skapar allmän 

social tillit. Detta eftersom att ett genomskinligt och generellt system kan leva upp till 

opartiskhet, saklighet och likabehandling, vilket leder till att människor vet att dem blir 

rättvist behandlade (Rothstein, 2003 s.190). Utifrån principen om likhet inför lagen är 

myndighetsbeslut som grundas på en individuell prövning komplicerade. Komplexiteten 

handlar om att tjänstemännen måste ta hänsyn till ett system av regler som ska tillämpas på en 

enskild person, och kräver att tjänstemannen måste hitta egna tolkningsramar (Rothstein 

2003, s.220). Den proceduriella rättvisan är svår att kombinera med individuella 

behovsprövningar. Denna komplexitet gör att tjänstemän inom behovsprövade system är mer 

utsatta för misstankar om fusk och diskriminering än tjänstemän som arbetar inom 

universiella system. De enskilda, klienterna i detta fall, som prövas i ett selektivt system kan 

misstänkas för att exempelvis undanhålla information eller att använda sig av olika sätt för 

övertyga tjänstemännen att de kvalificerar sig till biståndet. (Rothstein 2003, s. 191) Detta kan 

i värsta fall leda till en negativ spiral av misstroende från bådas håll och leda till att 

tjänstemannen hänfaller till att öka kontrollen (Kumlin&Rothstein, 2005, s. 15).  

 Rothstein menar att socialbidrag är ett typiskt behovsprövat bidrag och att man som 

tjänsteman på socialtjänsten måste ta hänsyn till en stor mängd olika faktorer hos den 

biståndssökande. Dessa olika faktorer ska sedan kombineras med såväl ett kommunalt som ett 
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statligt regelverk. Vilket kan leda till att även tjänstemännen kan tappa förtroende för sina 

egna möjligheter att följa universialismens principer i sitt arbete. (Rothstein 2003, s. 220) 

Kumlin och Rothstein diskuterar hur möjligheterna till att upprätthålla proceduriell rättvisa 

ser ut i de olika formerna av system inom välfärdsstaten. De menar att utifrån det perspektivet 

så ställer de selektiva systemen höga krav på såväl de offentliga tjänstemännen såsom på dem 

som söker hjälp. (Kumlin&Rothstein, 2005, s. 15) Det är alltså svårt att förena behovsprövade 

insatser med en proceduriell rättvisa och det påverkar även den mellanmänskliga tilliten. De 

har visat att det finns ett samband mellan att ha varit i kontakt med en behovsprövad 

välfärdsinstitution och lägre social tillit även om man konstanthåller utbildning, klass, 

inkomst och yrkesstatus (Kumlin&Rothstein, 2005, s.18-20). Kumlin och Rothstein visar 

också på att de som hade erfarenhet av selektiva systen och mindre med de universella i 

betydligt högre utsträckning också upplevt sig bli felaktigt behandlade (Kumlin&Rothstein, 

2005, s. 22). 
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Metoder och material 

Forskningsansats 

Inom vetenskapsteorin finns det olika syn på hur man ser på sanning och verklighet. Det kan 

exempelvis handla om att man anser något existerar oberoende av hur någonting upplevs 

vilket är innebörden av realistiskt synsätt. Motsatsen till detta är anitrealism där sanning och 

verklighet problematiseras eftersom att vad som är verkligt anses bero på hur man uppfattar 

saker och ting. (Harnow-Klausen 2006, s. 191-192) Diskussionen om dessa två perspektiv är 

inom forskningsvärlden många gånger komplicerade och det finns många olika synpunkter.  

 Kvalitativa forskningsintervjun inriktar sig mot intervjupersonens levda vardagsvärld och i 

den kvalitativa intervjun finns det möjlighet att beskriva den levda vardagsvärlden (Kvale 

2009, s. 44). Vi anser att vår studie utifrån vårt syfte har ett fenomenologiskt perspektiv. Detta 

eftersom ett fenomenologiskt perspektiv ligger intresset i att förstå sociala fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv och att beskriva det som dem upplever det. (Kvale 2009, s. 42)Vi 

förhåller oss utifrån detta inte självklart till varken realism eller antirealism utan ser det 

sociala fenomenet tillit utifrån våra intervjupersoners egna perspektiv och tar dessa perspektiv 

på allvar och utgår från att det dem säger är sant men vi anser inte att deras sanning går att 

generalisera till att det gäller för alla socialsekreterare.  

 

Förförståelse 

I kvalitativa studier är det viktigt att från forskarens sida att förstå sitt sociala jag och socio-

historiska kontext i vikten studien är sprungen ur (Neuman, 2006, s.14). Då den kvalitativa 

intervjustudien bygger på mötet mellan intervjuare och intervjuad kommer båda parterna 

påverka den empiriska datan. Utöver det sker en tolkning av intervjumaterialet från forskarens 

sida utifrån dennes teoretiska förståelseramar och säkerligen också till viss del av personliga 

värderingar av vad som är av vikt i intervjupersonernas utsagor. 

Då intresset för vår studie väcktes av Rothsteins resonemang om hur den mellan-mänskliga 

tilliten i samhället är avhängigt de offentliga genomförande förvaltningarnas politik så gick vi 

inte in i fältet lika förutsättningslöst som en renodlad induktiv ansats eftersträvar. Vi hade 

redan ett teoretiskt antagande om att de behovsprövade insatserna kan hota den allmänna 

sociala tilliten i samhället och att behovsprövningen öppnar upp för misstroende från såväl de 

offentliga tjänstemännens sida såsom de klienter de möter vilket påverkat sättet vi valt att 

tematisera och förstå intervjupersonernas utsagor. Med en annan teoretisk ansats hade kanske 

andra delar av intervjupersonernas berättelser lyfts och analyserats mer. Emellertid hade vi 
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också en misstanke och önskan om att verkligheten skulle vara mer komplex än så och att det 

skulle finnas aspekter av mötet mellan socialsekreterare och klient som Rothsteins teorier 

genom sin kvantitativa metod inte kan förklara. Detta har påverkat också vår strävan efter att 

se saker i utsagorna som inte går i linje med den teoretiska förståelseramen. Då vi som utfört 

studien har genomgått en utbildning i socialt arbete framstår också Rothsteins förståelse av 

den offentlige tjänstemannens roll i ett behovsprövat system som förenklat. Vår förståelse av 

biståndshandläggarens arbete är att många delar av arbetet inte är myndighetsutövning utan 

rör sig mot ett socialt förändringsarbete för de klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd.  

 

Val av litteratur  

I sökning av litteratur har vi använt oss av såväl konsultation, manuell sökning och 

datorbaserad sökning (Backman, 2009, s.162). Konsultation som innebär kommunikation med 

enskilda personer eller formella instanser i syfte att finna en ingång till ett kunskapsområde. 

Susanne Lundåsen, tillitsforskare på Ersta-Sköndal högskola har varit oss behjälplig i ett 

första skede för att finna en väg in i den omfattande tillitslitteraturen.  

Manuell sökning är en metod vi använt som innebär att titta på referenslistor hos litteratur 

som funnits vara relevant för det egna forskningsämnet. I vårt fall har framförallt en 

forskningsöversikt över den skandinaviska tillitsforskningen (Grosse, 2007) varit behjälplig i 

den manuella sökningen. Vidare har vi gjort datorbaserade sökningar på följande databaser: 

Academic Search Premier, SocIndex, DiVa, Libris, Ersta Sköndals bibliotekskatalog och 

Stockholm stadsbibliotek. Sökorden som användes var i svenska sökningar tillit i olika 

kombinationer med socialt arbete, socionom, socialtjänst, offentlig förvaltning. På engelska 

användes ordet trust i kombination med social work, social worker, social service. Sökningar 

gjordes även på procedural justice + social work samt proceduriell rättvisa + socialt arbete.  I 

de engelska sökningarna även lagt till Sweden för att få fram forskning som är relevant i en 

svensk kontext.  

Då vi konstaterat att det är litet skrivet i ämnet fick vi bredda sökningarna. I sökningar kring 

tillitsbegreppet sökte vi trust + welfare state, political trust, confidence, Den svenska 

motsvarigheten blev tillit + välfärdsstaten, politisk tillit, förtroende. För att sedan fånga 

relationen mellan socialarbetare och klient har sökorden varit: social worker + client + 

relation, professional-client relation. På svenska har sökningarna motsvarat de engelska 

genom att söka: socialarbetare + klient + relation, socialt arbete + klient + relation. 

Det slutliga valet av litteratur i teori och i tidigare forskning har fått bygga på stora namn 

inom två stora fält. Det ena fältet är tillitsforskningen vilken vi bygger våra teoretiska 
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antaganden utifrån där i huvudsak de svenska statsvetenskapliga forskarna Bo Rothstein och 

Staffan Kumlin står i förgrunden. I det mer socialpsykologiska begreppet proceduriell rättvisa 

används även Tom Tyler.  

I fältet om det sociala arbetet har vi begränsat oss till forskare inom en svensk kontext som 

Erik Blennberger, Bengt Börjeson, Lars- Christer Hydén och Lennart Lundquist. Utöver dem 

har vi också funnit det av vikt att redovisa Michael Lipskys verk då det trots sin ålder och 

amerikanska kontext varit en gedigen utredning av den offentlige tjänstemannens funktion 

och roller i en välfärdsstat. 

 

Metodologiska överväganden 

Studier av tillit fokuserar på social tillit som ett samhälleligt fenomen även om det finns olika 

syn på vilka mekanismer som skapar tillit. Utifrån detta bör den sociala tilliten studeras på en 

samhällelignivå. För att kunna avgöra vad som påverkar den sociala tilliten bör den också 

undersökas i såväl ett lokalt som nationellt perspektiv. I annat fall kan variationer inom ett 

land eller lokalsamhälle förloras. (Lundåsen & Pettersson 2009, s. 120-121) 

En kvantitativ ansats är vanligast när man mäter social tillit (Lundåsen & Petterson 2009, 

s. 139). Vi kommer undersöka socialarbetares föreställningar om social tillit i relation till 

klienten utifrån en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod innebär att vår intressefokus handlar 

om att söka fördjupad kunskap om hur människor tolkar världen, skapar mening och bygger 

identiteter utifrån den sociala kontext de befinner sig i. (Neuman, 2006, s.157) Detta betyder 

att vi inte kommer mäta tillit utifrån det sätt som tillit traditionellt ofta mätts. Ett problem med 

den kvalitativa ansatsen är att det inte går att generalisera studiens resultat detta eftersom att 

den kvalitativa metoden baserar resultaten på ett fåtal människor (Sohlberg 2009 s.135).  

Studier av det kvalitativa slaget som har studerat den sociala tilliten har varit få (Lundåsen & 

Pettersson 2009, s. 139). Detta innebär således att den fördjupade kunskapen om människors 

erfarenheter och föreställningar om tillit är liten (Sohlberg 2009, s. 135). Möjligheten att mer 

kvalitativt kunna studera vilka mekanismer som underlättar eller som försvårar den sociala 

tilliten skulle därför kunna ge ett viktigt bidrag till den teoretiska debatten (Lundåsen & 

Pettersson 2009, s. 140).  

I studien används tillit som såväl ett analytiskt instrument som ett empiriskt fenomen. 

Detta skulle kunna göra att det blir svårt att hålla i sär teoretiska tolkningar av vårt material 

med rena deskriptiva inslag från våra intervjupersoner. Frågor som ställts till 

intervjupersonerna har kretsat kring upplevelser av tillit samtidigt som deras svar tolkats 

utifrån en teoretisk förståelse av tillit. Diskrepansen mellan dessa är att förståelsen av tillit är 
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olika. Syftet med studien är inte att göra en begreppsutredning eller bidra till den 

begreppsfilosofiska forskningen. Emellertid finns ett värde för studiens frågeställningar om 

tillitens funktion att göra en basal utredning av vad begreppet innebär för våra 

intervjupersoner. Detta för att förstå vad de menar när de talar om tillit och jämföra det med 

det teoretiska tillitsbegreppet och göra tolkningar som gör empirin rättvisa. Vi kommer att 

vara noggranna med att skriva ut tillitens objekt i våra egna teoretiskt färgade resonemang för 

att markera när tillitsbegreppet fungerar som analysinstrument.   

 

Intervjumetod 

Vi har valt en kvalitativ metod för att kunna svara på vårt syfte eftersom att den kvalitativa 

metoden möjliggör att forskaren kan få insikt om människors föreställningsvärld (Sohlberg, 

2009, s. 135). För att aktualisera vårt syfte har vi valt intervju som metod för att få en djupare 

förståelse för socialsekreterares föreställningar om tillit i relation till klienten. Vi har valt att 

använda oss av en semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att intervjun är baserad på 

teman istället för specifika frågor. Den semistrukturerade intervjun kräver att en intervjuguide 

upprättas där de olika temana skrivs ut. (Dalen 2008, s. 31) Vid upprättandet av en 

intervjuguide är det av vikt att de teman som väljs ut tangerar syftet (Dalen 2008, s. 31). I ett 

första steg skapade vi en intervjuguide utifrån tre olika teman som tangerade vårt syfte. De 

olika temana är: ”Vad är tillit?”, ”Mötet mellan socialarbetare och klient” samt ”Klienternas 

tillit till socialtjänsten”. Det första temat: ”Vad är tillit?” utarbetades som en introduktion till 

de mest centrala frågorna eftersom det i inledningen av en intervju är av vikt att intervjuaren 

får intervjupersonen att känna sig bekväm och avslappnad och för att senare rikta intervjun 

mot de centrala frågorna (Dalen 2008, s.31). Vid skapandet av intervjuguiden var vi 

noggranna med att frågorna skulle öppna upp för att intervjupersonen skulle vilja berätta om 

sina föreställningar om betydelsen av tillit. Ett exempel på det är frågan: Kan du berätta om 

en situation där känt dig betrodd av en klient? Vidare försökte vi vara medvetna om frågorna 

kunde uppfattas oklara eller ledande. (Dalen 2008, s.32)  

Enligt Dalen ska provintervjuer alltid göras i en kvalitativ studie vilket utnyttjades i denna 

studie. Vi såg detta som en chans att testa intervjuguidens kvalité samt testa oss själva som 

intervjupersoner (Dalen 2008, s. 36).  Efter provintervjun korrigerades några av frågorna så 

att de blev av klarare och mindre ledande karaktär. Efter att vi gjort två intervjuer 

korrigerades två frågor i intervjuguiden ytterligare. Detta skedde i samspråk med kursansvarig 

och även denna gång för att få en mer otvetydig karaktär på frågorna. Sedan genomfördes åtta 

intervjuer med den utarbetade och korrigerade intervjuguiden. I en forskningsintervju är 
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intervjupersonernas utsagor de centrala och intervjuarens uppfattningar är inte av intresse. 

Detta var något vi försökte vara medvetna om under intervjuerna genom att inte värdera eller 

argumentera emot intervjupersonernas (Dalen 2008, s. 38). Enligt Dalen 2008 är det viktigt 

att intervjuaren tillåter pauser under intervjun eftersom att tystnad kan göra att 

intervjupersonen får tid att tänka över de frågor som intervjuaren ställt. (Dalen 2008, s. 40) Vi 

valde därför att i slutet av intervjun fråga intervjupersonen om några nya tankar hade 

uppkommit under intervjuns gång vilket resulterade i vid ett flertal gånger att 

intervjupersonen tystnade för att tänka och sedan berättade nya tankegångar som inte 

uppkommit tidigare samt att de ofta ville förtydliga sådant som uppkommit som de tycker är 

viktigt. För att få en realistisk bild av intervjupersonernas berättelser har vi valt att spela in 

intervjuerna på mini-disk.  

En nackdel med en kvalitativ ansats är att forskaren själv färgar forskningsfrågor och 

tolkningar i forskningsresultaten. Vi är medvetna om att såväl vår forskarroll som vår 

förförståelse kan ha påverkat vår studie. Ett exempel på det är att alla våra frågor i vår 

intervjuguide handlar om tillit vilket leder till att intervjupersonernas svar kommer handla om 

tillit även om dem inte funderat på betydelsen av tillit i deras arbete tidigare. (Lundåsen och 

Pettersson 2009, s. 141).  

 

Urval 

Vi är intresserade av socialsekreterares föreställningar om tillit i relation till klienten. Detta 

eftersom att Rothstein menar att de är i de politiska institutionerna den sociala tilliten både 

skapas och förstörs (Rothstein 2003, s. 189). Enligt Rothstein är socialsekreterares arbete 

komplext eftersom att dem måste kombinera ett regelverk med den enskildes behov vilket gör 

att dem måste finna egna tolkningsramar vilket gör att deras arbete kan uppfattas 

diskriminerande. Att socialsekreterarnas arbete kan uppfattas som diskriminerande öppnar 

upp för att socialsekreterarna utsätts för att bli misstrodda av klienterna. Klienterna i sin tur 

sätts i en situation där de kan bli tvungna att argumentera för att bli beviljad ekonomiskt 

bistånd vilket kan göra att socialsekreterarna kan misstänka klienterna för fusk. Utifrån detta 

väcktes vårt intresse för att undersöka socialsekreterarnas föreställningar om tillit i relation till 

klienten utifrån det komplexa arbete dem har. (Rothstein 2003, 191) Att vi valt att undersöka 

tilliten utifrån professionens perspektiv och inte klientens är för att socialsekreterare är en 

myndighetsperson som måste arbeta enligt Regeringsformen 1 kap 9 § om likhet inför lagen 

samtidigt som de tvingas utforma egna tolkningsramar pågrund av det ekonomiska biståndets 

selektiva karaktär. Utifrån vår förståelse om komplexiteten i socialsekreterarnas arbete vill vi 
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undersöka deras föreställning om tillit i relation till klienten . Anledningen till att vi valde att 

utföra intervjuerna på försörjningsstöd och inte någon annan enhet inom socialtjänsten är att 

socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstöd arbetar med en grupp av människor med 

många olika slags sociala problem. Med detta menar vi att människor som söker sig till 

försörjningsstöd ofta har andra behov utöver det ekonomiska och där socialsekreterarnas 

arbete blir att upptäcka övriga problem samt vidare remittera människor till andra enheter 

inom socialtjänsten. En annan anledning till att vi valt att utföra våra intervjuer på 

försörjningsstöd är att det inom försörjningsstöd både finns tydliga riktlinjer om vilka kriterier 

som ska vara uppfyllda för att en person ska beviljas ekonomiskt bistånd, samtidigt som det 

finns regler om att socialsekreterarna ska kunna göra individuella bedömningar. Vi fann dessa 

två dubbla budskap intressant för hur socialsekreterarna hanterar dem och om tilliten ser olika 

ut utifrån om ekonomiskt bistånd beviljas enligt en tydlig mall eller enligt individuell 

bedömning. Vidare anser vi att försörjningsstöd är intressant utifrån att människor själva 

söker sig dit för att bli beviljad ekonomiskt bistånd och att det inte finns någon uppsökande 

verksamhet inom försörjningsstöd. Vi tänkte oss att vi skulle att genomföra ungefär 10 

intervjuer. För att få en spridning ämnade vi genomföra intervjuerna på socialförvaltningar i 

olika stadsdelar i Stockholms stad. 

 

Avgränsningar av olika slag 

Vi har valt att göra våra intervjuer med socialsekreterare på försörjningsstöd vilket medför att 

vi har valt bort andra enheter inom Socialtjänsten. Vidare har vi valt att utföra intervjuerna på 

två socialförvaltningar inom Stockholm stad samt en socialförvaltning i en närbelägen 

kommun till Stockholm stad vilket gör att vi har valt bort övriga socialförvaltningar i Sverige. 

Vi har valt att analysera vårt material utifrån Rothsteins teori om social tillit och är medvetna 

om att vårt insamlade material skulle kunna analyseras utifrån andra perspektiv och få ett 

annat utfall  

 

Undersökningsgrupp 

Vår undersökningsgrupp består av 10 socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstöd av 

dessa tio arbetar åtta på socialförvaltningar inom Stockholm stad medans de två andra arbetar 

utanför Stockholm stad. Fyra utav socialsekreterarna arbetar inom en rehabiliteringsgrupp 

vilket innebär att dem arbetar med människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

Tre utav socialsekreterarna arbetar med inriktning på flyktingar. En arbetar med inriktning 

mot psykiska funktionshinder och de två andra arbetar med rent och skärt ekonomiskt bistånd.  
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Tillvägagångssätt vid materialinsamling 

För att få kontakt med socialsekreterare som arbetar inom försörjningsstöd började vi med att 

ta kontakt via telefon med socialförvaltningar inom den södra delen av Stockholms stad, utan 

att nå någon socialsekreterare som ville ställa upp. Vi besökte även en socialförvaltning i den 

södra delen för att få kontakt med intervjupersoner vilket inte heller resulterade i kontakt med 

socialsekreterare som ville ställa upp. I ett nästa tog vi kontakt via med alla 

försörjningsstödsenheter inom Stockholms stad via e-post vi förklarade då vilka vi var samt 

presenterade vår studies syfte vilket resulterade i att vi fick svar från två socialsekreterare på 

två olika försörjningsstödsenheter inom Stockholm stad. Efter att vi utfört den första intervjun 

fick vi kontakt med ytterligare två intervjupersoner på samma socialförvaltning. För att få 

kontakt med ytterligare intervjupersoner tog vi kontakt via telefon med den andra 

socialförvaltningen där vår andra intervjuperson arbetade och lyckades då få kontakt med två 

socialsekreterare som ville ställa upp. Dessa intervjupersoner hjälpte oss senare att få kontakt 

med ytterligare två andra intervjupersoner. Vilket innebär att vi har tre intervjupersoner ifrån 

den ena socialförvaltningen och fem från den andra. För att få en bättre spridning på vårt 

material valde vi att förlägga de två sista intervjuerna på en socialförvaltning utanför 

Stockholm stad och vi fick kontakt med dem intervjupersonerna genom snöbollsmetoden. 

Intervjuerna spelades in på mini-disk. Två utav intervjuerna medverkade vi båda vid medan 

de andra gjordes av någon utav oss.  

 

Bearbetning av data 

När vi samlat in vårt material började vi med att transkribera intervjuerna. Utskriften gjordes 

på ett noggrant och ordagrant sätt där varje paus, ”mm”, betoningar och skratt skrevs ut.  Den 

utav oss som medverkat vid intervjun lämnade över det inspelade materialet till den utav oss 

som inte medverkat. Detta gjordes för att vi båda skulle få en god insyn i alla utförda 

intervjuer. I nästa steg gjordes en grov tematisering av de som intervjupersonerna lade vikt 

vid i intervjuerna vilket resulterade i många olika teman men vi kunde även se att 

intervjupersonerna många gånger rörde sig kring samma teman. Vi upptäckte under den första 

uttagningen av teman att de låg lite för långt ifrån vårt syfte med studien vilket resulterade i 

att vi påbörjade en tematisering som kunde knytas närmare vårt syfte och vår teori. Vi kunde 

då hitta fem olika teman som i sin tur fick olika underteman.   
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Analysmetod 

Den vanligaste formen av analysarbete är att kategorisera intervjupersonernas påståenden och 

berättelser (Kvale 2009, s. 215). Redan i transkriberingsfasen påbörjade vi analysarbetet 

genom att skriva upp de associationer vi fick av intervjupersonernas utsagor under 

transkriberingen. De associationer vi gjorde var förknippade med vår valda teori. Vi ansåg att 

det var ett bra sätt att minnas vad som sagts och enligt Kvale (2009)  är det ett bra sätt att 

komma nära det muntliga materialet och samtidigt spara tid (Kvale 2009, s. 215). När vi 

skrivit ut transkriberingen läste vi utskrifterna och gjorde en första kodning och valde att titta 

på vad intervjupersonerna utifrån vår tolkning uppehöll sig vid i utsagorna.  Vi skapade ett 

protokoll över de kodningar vi gjorde vilket med andra ord innebar att vi skrev ner de olika 

temana som intervjupersonerna talade om. Att skapa ett kodningsprotokoll är enligt Backman 

(2008)  ett sätt att sammanställa resultaten vilket underlättar analysarbetet (Backman 2008, s. 

78). När vi skapat detta kodningsprotokoll bestående av många olika teman kunde vi se att 

flera utav intervjupersonerna rörde sig kring samma teman vilket i stor utsträckning handlade 

om vilken betydelse tillit har i relation utifrån de olika rollerna de besitter som 

socialsekreterare. I ett nästa skede läste vi utskrifterna en gång till men denna gång utifrån 

vårt teoretiska perspektiv vilket resulterade i att vi fann många teman som tangerade vi de 

första temana men vi kunde denna gång synliggöra de olika temanas underteman. Även vid 

denna kodning kunde vi se att de olika rollerna stod i centrum för betydelsen av tillit i relation 

till klienten. Efter det skapade vi ett dokument med fem olikas tematiseringar och citat lyftes 

ut från intervjuutskrifterna. Utifrån detta dokument valde vi ut fyra olika teman som blev de 

teman som redovisas under resultatredovisningen i uppsatsen: Det första temat handlar om 

socialsekreterarnas syn på betydelsen av tillit. Det andra temat redovisar socialsekreterarnas 

dubbla roll som både myndighetsutövare och socialarbetare. Det tredje temat redovisar när 

dem pratar om sig själva som myndighetspersoner samt den fjärde pekar på när dem pratar 

om sig själva socialarbetare. I det sista steget gjordes själva analysen där Rothsteins teori 

kring social tillit användes för att förstå de olika temana. När vi redovisat empirin i uppsatsen 

har vi använt oss av citat från utskrifterna av intervjuerna. Detta för att kunna komma så nära 

intervjupersonernas utsagor som möjligt. Vi har gjort en varsam redigering av citaten där vi 

omformat talspråk till skriftspråk. Fördröjningar i intervjupersonernas utsagor har markerats 

med tre punkter. När vi behövt klippa i ett citat har vi markerat //..// När vi framställt 

resultaten har vi valt att lägga längre citat utanför brödtexten i mindre teckengrad och indrag 

medan kortare citat har vi valt att lägga i den löpande texten samt kursiverat dessa och använt 

parentestecken.  
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Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär studiens tillförlighet(Neuman, 2006, s. 188). Begreppet har ett ursprung 

från den kvantitativa forskningens mätningsmetoder och syftar då till att resultaten kommer 

att se likadana ut om en till studie utförs under identiska förhållanden. Reliabilitet är alltså i 

den betydelsen oförenlig med en kvalitativ tanketradition om den specifika kontextens 

betydelse för resultaten. Insamlandet av data är en process där interaktionen mellan forskaren 

och forskningsobjektet påverkar vad som framkommer i empirin. En kvalitativ forskare skulle 

snarare se att olika resultat utifrån liknande förhållanden i datainsamling i sig är ett intressant 

resultat som bidrar till en djupare förståelse av det sociala fält som studeras. I denna studie 

betraktas reliabiliteten snarare som att vi utgått från samma intervjumall i alla intervjuer, att vi 

spelat in intervjuerna, att vi transkriberat intervjuerna och skrivit ut citat i 

empiriredovisningen där vi även i de fall vi ansett vara nödvändigt för förståelsen av 

intervjupersonens svar skrivit ut intervjuarens frågor. Tillförlitligheten i materialet handlar om 

att göra det möjligt att ständigt återvända till datan för att göra korrekta tolkningar av den. Då 

förutsättningarna vad gäller tid, plats, intervjupersoner, frågor, intervjuare i sig inte är 

upprepbart så säkras studiens tillförlitlighet genom dess dokumentation av empiri och 

genomskinlighet i metod. 

Studiens validitet rör giltigheten i studien och att vi undersöker det som vi avsett att 

undersöka (Kvale, 2009, s. 264). Neuman beskriver validiteten som studiens sanningshalt, 

alltså huruvida de idéer som används för att förstå är giltiga för att förstå den sociala värld 

som studeras(2006, 196). Vi har under studiens gång återgått regelbundet till syftet för att 

kontrollera relevansen och tillämpligheten av teori, tidigare forskning och metod för det som 

avsetts att studeras. Detta är avgörande för att kunna analysera datan och dra välgrundade 

slutsatser.  En kvalitativ metod med intervjuer är det mest tillämpliga när man är ute efter 

människors föreställningar kring ett begrepp och intervjuguiden har utformats utifrån studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Etiska överväganden 

I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de två etiska aspekterna som aktualiseras när man bedriver 

forskning. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer uttrycker forskningskravet och 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2004, s.82). Forskningskravet handlar den 

inomvetenskapliga forskningsetiken och berör själva forskningskvaliteten i studien. Det 

handlar framförallt om resultatens tillförlitlighet (Forsman, 1997, s. 12-13). För att uppnå god 

kvalitet i forskningen har vi resonerat kring studiens reliabilitet och validitet. Detta innebär att 
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vi har arbetat med empiriredovisningens genomskinlighet genom många citat, förtydliganden 

och klargjort grunderna för våra tolkningar. Vi har även gjort en metodredovisning som 

borgar för god reliabilitet samt resonerat kring studiens begränsningar och problem. Vi har 

även fått arbeta mycket med studiens validitet i glappet mellan teori och metod (Kvale, 2009, 

s. 91)   

Individskyddskravet handlar om att deltagare, försökspersoner och informanter inte får 

komma till skada (Vetenskapsrådet, 2004, s.82). Det handlar om att hur de intressen som 

ligger utanför forskarnas ska beaktar och berör alltså den utomvetenskapliga etiken. 

(Forsman, 1997, s. 12) När det gäller vår studie berör de utomvetenskapliga forskningsetiska 

principerna främst våra intervjupersoner. En av de viktigaste principerna när man inbegriper 

intervjupersoner är den om informerat samtycke. Vi har informerat våra intervjupersoner vid 

intervjuns början om det allmänna syftet med vår studie samt deras rätt att närsomhelst 

avbryta intervjun. Vi informerade samtidigt om vem som kommer ha tillgång till den enskilda 

intervjun och hur arbetet kommer att publiceras.  

I vår forskning har konfidentialitetskravet mötts genom att vi har avidentifierat 

intervjupersonerna genom att inte benämna dem vid namn, kön och ålder eftersom vi inte 

ämnat att göra en analys utifrån de grunderna. Vi har använt oss av varsam redigering som 

fungerat för att jämna ut olikheterna i språkanvändning. Vi informerade om konfidentialiteten 

och att de inte kommer att figurera i studien med namn.  Vi har dock valt att citera dem, dels 

för att göra intervjuerna levande men också för att det ska finnas möjlighet som 

intervjuperson att känna igen sina uttalanden och se vilka tolkningar vi gjort av deras 

uttalanden. (Kvale 2009, s. 88-89) 
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Resultatredovisning 

Disposition av empiri 

Det utmärkande i samtliga intervjuer med socialsekreterarna när vi frågar om betydelsen av 

tillit i sitt arbete är att dem lyfter arbetes olika roller. Socialsekreterarna beskriver svårigheten 

i att vara både hjälpande och relationsskapande samtidigt som de ska vara kontrollerande och 

kravställande. Vidare kan vi göra en tolkning utifrån hur de positionerar sig när de svarar på 

olika frågor att de ibland intar ett mer övergripande samhällsperspektiv, ibland talar utifrån 

institutionens uppdrag, ibland från klienternas perspektiv och ibland från sina egna personliga 

åsikter och värderingar. Förståelsen och användningen av tillit påverkas av de roller och 

perspektiv socialsekreterarna tar. 

Kapitlet som följer kommer att vara uppbyggt så att vi redovisar socialsekreterarnas 

förståelse av begreppet tillit och vilken funktion de sagt den har i sitt arbete. Detta för att få 

svar på vår frågeställning om vilken betydelse socialsekreterarna anser att tilliten har i deras 

arbete. Sedan kommer socialsekreterarnas upplevelser av rollkomplexiteten redovisas för att 

sedan gå närmare in där de beskriver myndighetsrollens karaktär och funktion. Efter det 

kommer vi att visa på det andra sidan av myntet – då de talar om socialsekreteraren som 

socialarbetare. När socialsekreterarna talar om de olika rollerna anser dem att tilliten har 

olika funktioner vilket innebär att vi kommer svara på vår andra frågeställning genom 

redovisningen av socialsekreterarnas olika rollpositioner.  

 

Vad betyder tillit 

Att socialsekreterarna befinner sig i en klyfta mellan myndighetsutövning och socialt arbete 

är tydligt utifrån våra intervjupersoners utsagor. Denna klyfta skapar dubbla roller där 

socialarbetarna dels har en roll som kravställare och kontrollanter och dels en roll som 

hjälpare och stödjare för att klienten ska förändra sin situation. Utifrån detta frågar vi oss 

vilken betydelse tillit får i socialarbetarnas arbete med en sådan dubbeltydlighet. För att få 

svar på detta har vi frågat våra intervjupersoner om vilken funktion tillit har i deras arbete. 

 

Tillit som grunden för den goda relationen 

När vi frågade våra intervjupersoner vad ordet tillit betydde för dem blev svaren entydiga i att 

de förstod tillit som synonymt med att lita på någon. Förtroende var en annan synonym som 

flera använde. Samtliga intervjupersoner talade om vikten av existensen av tillit i relation till 

sina klienter och att den var en slags bas för att deras samarbete med klienten skulle fungera. 
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En intervjuperson uttryckte det: ”Ja det är en ganska stor fråga, alltså jag tror att jag tänker 

så att tillit egentligen är grunden för varje god relation oavsett om den är privat eller om den 

är professionell.” 

Tilliten uppfattas som det som den goda relationen bygger på. I sitt arbete som 

socialsekreterare talar många om relationsskapande som en av sina viktiga arbetsuppgifter 

och som det som kan möjliggöra klientens förmåga till att förändra sin situation. Intervjuaren 

ställer frågan: ”Vad har den för funktion i ditt arbete? Vad har tilliten för betydelse?” och 

intervjupersonen svarar: 

Jag tycker att tilliten i många fall är a och o för att det ska hända någonting, kanske speciellt när 

man jobbar i den här gruppen rehabiliteringsgruppen för människor som har stått väldigt länge 

utanför arbetsmarknaden av alla möjliga orsaker. Det kan ju vara missbruk och allt möjligt så då är 

tilliten a och o för att det ska kunna ske en förändring hos personen och det är någonting som vi är 

väldigt överens om. Som vi jobbar i rehabiliteringsgruppen, att vi vill ju kunna ha möjligheten att 

jobba med det sociala arbetet. Det är väl där som lätt blir konflikten i det här jobbet, att man vill så 

mycket men arbetsmängden gör att man hinner inte med det här sociala arbetet att skapa tilliten i 

relationer så att de kan ske en förändring eftersom våran devis är ”förändring sker i mötet”. 

 

Intervjupersonen ovan lyfter att tillit är grunden för det sociala förändringsarbetet. Det är 

särskilt viktigt i arbetet med klienter som utöver ekonomisk problematik har annan 

problematik. Det sociala arbetet lyfts som en aspekt av intervjupersonens arbete som kan 

komma i kläm på grund av arbetsmängd och tidsbrist.  

Ett liknande sätt att se på det diskuterar en annan intervjuperson: 

Så man måste jobba upp något slags ömsesidigt förtroende för varandra så att de förslag och så 

som jag kommer med, att man kan lita på att det är någonting som är till fördel för en själv. Och 

så.. Så där tänker jag, det är lite.. Det är lite a och o att det finns någon typ av förtroende mellan.. 

mig och den klient jag jobbar med för att det ska bli nånting. 

Förtroendet i relationen är vägen till förändring utifrån vad som beskrivs i båda ovanstående 

citat. Om socialsekreterarens roll är att hjälpa klienten till att förändra sin situation så kan 

detta ske först när klienten litar på att det socialsekreteraren föreslår är grundat på det som 

ligger i klientens bästa intresse.  

Ömsesidigheten i känslan av tillit beskrivs av en intervjuperson som följande: I: ”Alltså vi 

måste ha tillit till varandra..också. Och litar inte den personen på att hon kan lita på mig. 

Då, då blir det inte riktigt något samarbete. Vi kan inte samverka.” 

Ett annat sätt att se på från vems position tilliten är viktig har av några andra intervjupersoner 

beskrivits som att det är mer viktigt att klienten känner tillit till socialsekreteraren. 

 Att man alltså grunden för att ha en bra relation och man ska kunna... jobba med en klient och, 

och komma någonstans, i utvecklingen. Så behövs ju det i grunden liksom att, för att om de, de 

inte känner tillit till mig eller så, då. För där blir det ändå viktigast att de ska kunna känna tillit till 

mig men för att de ska kunna göra det så måste jag förmodligen också kanske.. känna nån slags 

tillit till dem eller ha nån slags tro på dem i varje fall, tänker jag mig. 
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Intervjupersonen ovan kopplar det som flera talat om - för att det ska ske någon utveckling 

och för att komma någonvart så krävs en god relation grundat på tillit. Det centrala för att en 

sådan önskvärd förändring ska ske är att klienten litar på socialsekreteraren. Det är därför i 

den riktningen intervjupersonen menar att tilliten är viktigast. Förutsättningarna för att 

klienten ska känna den slags tillit till sin socialsekreterare tror intervjupersonen är avhängigt 

att det finns en tro på klienten från socialsekreterarens sida.  

 

Tillit som process 

Flera intervjupersoner framhåller att tilliten är något som växer fram och att den skapas 

genom mötet.  ”Då tänker jag att då är det inte bara är att gå in och så har man ett besök 

och sen är det klart utan det är ju kanske ändå många gånger en process att skapa den här 

tilliten” En annan intervjuperson belyser just tilliten som process liknande:  

Ja den har ju ganska, den har ju väldigt stor funktion skulle jag vilja säga. Inom just 

försörjningsstöd så är det ju, man använder ju sig av det hela tiden på nåt sätt. Jag måste ju på nåt 

sätt ha tillit till klienterna och klienterna måste ju ha tillit till mig men det är ju ett väldigt svårt 

område ofta eftersom det är ju inte så lätt att skapa tillit till nån efter att man har träffats en gång 

bara… Till exempel när vi träffas på ett nybesök första gången och så ska vi ställa ganska 

personliga och, ja svåra frågor, till människor om deras ekonomi och om den sociala situationen i 

övrigt också. Så det gäller ju på nåt sätt, jag menar att skapa tillit är ingenting man gör i en 

handvändning utan det är ju en långtgående process på nåt sätt. 

 

Tilliten ses som något som uppstår och omformas genom möten mellan socialsekreterare och 

klient. Fokus hamnar ofta på hur man som socialsekreterare skapar tillit i relation till klienten.  

Närgångna frågor tar flera intervjupersoner upp som en del av arbetet som kan göra att 

klienterna kan känna misstro, särskilt betonas det faktum att känslan av misstro beror på att 

dessa frågor ställs i ett tidigt skede av relationen.  

 

Tillit som risktagande 

Vissa intervjupersoner beskriver tilliten som ett risktagande.”Ja tillit, ja förtroende får jag 

upp som ett ord. Förtroende och... men att våga lita på en person eller på någon och att 

på nåt sätt våga öppna sig ” En annan intervjuperson framhöll risktagandet från klientens 

perspektiv:  

 

Ja. Att det betyder lita på någon. Och då menar jag att om det handlar om…en relation med en 

person som tillhör en myndighet då tänker jag mest på det här.. Den personens professionella 

kunskap som jag kan lita på. Plus att den människan också har den egenskapen som gör att den 

använder sin kunskap på ett sånt sätt så jag kan verkligen ... har möjlighet att.. Att jag kan vara 

ärlig… Och säga som det är, utan att jag blir rädd att det används på fel sätt. Eller att det utnyttjas 

mot mig.  
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Resonemanget ovan förefaller vara kopplat till den ojämlika maktsituationen och att 

klientens position är mer utelämnad i relation till socialsekreteraren. Socialsekreteraren har 

makt i form av att göra bedömningar och ta beslut om utifrån dessa på ett sätt som påverkar 

klientens liv. Den ojämlika situationen är också utgångspunkten hos några av 

intervjupersonerna som menar på att ansvaret för att skapa tillit ligger hos socialsekreteraren. 

En intervjuperson uttrycker det på följande sätt:  

Jag tror att det.. i den här professionella hållningen hör till. Att jag kan bjuda på, ja på tillit. På det 

sättet att jag själv visar att jag kan lita på den personen som kommer… 

 Det är lite mera min uppgift, att den här relationen blir som..som, som det är viktigt att det ska 

vara. Att det ska vara en tillit, att det ska vara ett samarbete.  

 

Ansvaret för att relationen ska präglas av tillit anser intervjupersonen ovan ligger på 

socialsekreteraren och att en professionell hållning innebär att man också kan bjuda på tillit.  

En annan uttrycker ett liknande resonemang ” Ja men den är ju alltså den är ju jätteviktig, 

funktionen alltså, den är av största vikt tänker jag. Och där är ju jag en som är med och 

skapar det här. Går jag in ett möte så är det ju jag tänker jag, att det är mycket mig det 

hänger på för att skapa en tillit” 

 

Den negativa tilliten 

Flera utav våra intervjupersoner uttrycker att tillit också kan vara negativ eller osund. Det 

handlar främst om att klienterna lägger sitt liv i socialsekreterarna händer och 

socialsekreterarna förväntas vara en person som ska hjälpa klienterna med saker som går 

utanför deras ekonomiska problem, men det kan också handla om att klienterna har för hög 

tillit till socialtjänsten som institution. När intervjupersonerna talar om den negativa tilliten 

till dem som socialsekreterare uttrycker dem det som att det handlar om att dem får en 

föräldrafunktion i klienternas liv och att tilliten då kan bli negativ, medan när de talar om den 

negativa tilliten till socialtjänsten handlar det om att klienterna tror att socialtjänsten kan 

ordna upp allt i klienternas liv. En utav socialsekreterarna utrycker det på detta sätt:  

 
Men sen kan ju tillit vara någonting negativt om man har för mycket tillit till en person, till mig till 

exempel, och så får de avslag en månad, de inte får några pengar. Och känner att, "hur kan du göra 

såhär mot mig? Du vet hur jag har det." Då lägger de det mer, personligt. Och då kan det vara svårt 

också att samarbeta utan då försvinner tilliten. 

 

Socialsekreteraren beskriver i citatet att tilliten kan bli negativ om den är för hög eftersom att 

klienten kommer bli besviken och ta det personligt när socialsekreteraren ger ett avslag, vilket 

kan leda till att det kommer bli svårt att samarbeta efter avslaget. Intervjupersonen upplever 
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att en hög tillit från klientens sida till socialsekreteraren som person gör att avslag förstås som 

personligt grundade. Detta i sin tur påverkar klientens tillit till socialsekreteraren som person. 

En annan intervjuperson resonerar också kring att tilliten kan bli osund om den är för hög på 

följande vis:  

Jag kan uppleva att många inte har så många nära, eller de kanske har nära men det kanske inte är 

så många som har koll på systemet så det är mig dem ringer till liksom.. ”Vad ska vi göra nu?” om 

saker som kanske inte handlar om ekonomiskt bistånd just utan om andra saker. Att man blir lite 

mamma eller kompis, så på det viset har man ju jättemycket tillit. Att folk "Jamen du som är min 

socialsekreterare men du är ju min handläggare" kan folk säga ”Du är min handläggare du är min 

socialsekreterare du ska hjälpa mig med det här”. ”Ja men ibland kanske du måste göra, du kanske 

måste söka dig någon annanstans. Jag kan liksom inte vara den enda personen i ditt liv som ska ha 

koll på saker, du får ta det egenansvaret”  

 
Intervjupersonen ovan berättar att vissa klienter saknar ett socialt nätverk och att 

socialsekreteraren då kan få kan få en roll som förälder eller kompis vilket kan göra att 

klienten inte tar något eget ansvar över sitt liv samt att den inte heller skapar andra kontakter 

som kan hjälpa klienten 

Den som intervjuar ställer följande fråga till en utav intervjupersonerna: 

”Hur uppfattar du att klienternas tillit till socialtjänsten är rent generellt ?” 

Intervjupersonen svarar: 

Jag uppfattar det som lite olika mellan grupper där. Men generellt, om man nu ska hårddra det, 

… så kanske man kan säga att dem flesta klienter dem litar på att vi ska fixa och rodda upp alla 

deras ekonomiska bekymmer hyresskulder, el-skulder… Och ja det där finns nån slags, ibland 

överdriven tillit för det är inte alltid vi gör det. Men många har en orealistisk, kan man säga, tillit 

till att socialtjänsten ska ordna upp allt i livet. 

 

Här pratar intervjupersonen om att många klienter har en för hög tillit till socialtjänsten och 

att det då handlar om att klienterna tror att socialtjänsten kan ordna upp alla klienternas 

ekonomiska problem. 

 

De dubbla rollerna 

Våra intervjupersoner beskriver balansgången mellan de olika rollerna dem har som 

socialsekreterare. Det handlar om rollen som myndighetsutövare vilket vi kan se i våra 

intervjupersoners utsagor är synonymt med att följa lagar, riktlinjer och institutionens praxis. 

Det är det byråkratiska arbetet som rör handläggning och beslut vilket är kopplat till en krav- 

och kontrollfunktion samt rättsäkerhetsaspekter.  

Den andra rollen handlar om socialsekreterare som socialarbetare vi gör denna tolkning 

utifrån att dem pratar om det sociala förändringsarbetet kopplat till individer och olika 

grupper. Dem talar då om sin roll som motiverande, stödjande och relationsskapande. 

Intervjupersonerna talar också om andra perspektiv utöver dessa roller som dem intar i mötet 
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med klienten. Ett vanligt förekommande perspektiv i intervjupersonernas utsagor är vad vi 

tolkar som ett samhällsperspektiv vilket handlar om att intervjupersonerna anser att dem som 

socialsekreterare har ansvar över att förvalta skattebetalarnas pengar. Detta är ett perspektiv 

som aktualiseras i mötet mellan socialsekreterare och klient. En utav socialsekreterarna talar 

om att det är socialsekreterarnas uppgift att se till att skattebetalarnas pengar går till rätt 

person och uttalar detta på följande vis: 

 
Jag tänker pengar är ju viktigaste i folks liv, hur ska man annars överleva? Sen så är det klart att vi 

ställer massa krav, det kan inte vara kravlöst och det tänker jag också att man.. Alltså det är 

skattebetalarnas pengar, vi måste förvalta dem väl. Så att de går till rätt ändamål och sådär. 

 

En annan utav intervjupersonerna talar också om att socialsekreterarna har ett ansvar att 

förvalta svenska folkets skattepengar och säger så här:  

Ja men man kan ju skriva sig på en adress och sen kan man bo nån helt annanstans. Och det är 

ganska vanligt förekommande här att det är sån bostadsbrist och det är så många som inte har 

någon egen lägenhet och då tyckte jag i början när jag började jobba: ”Vad då spelar det 

egentligen någon roll var dem är skrivna? Men alltså han bor ju någonstans i Stockholm och..?”. Ja 
så. Men sen fick jag då förklarat för mig att ja det kan ju också vara så att en person är skriven på 

en adress bara för att den familj där han faktiskt bor har bostadsbidrag och dem vill inte bli av med 

sin del av bostadsbidraget när en annan person är skriven där. Ja och det är väl rättvist att 

bostadsbidraget ska bli mindre för att det är en till person som bor där då givetvis. På något vis 

våra gemensamma skattepengar som alla ska dela på, då ska man liksom inte utnyttja systemet 

genom att hålla på och trassla och där. Det tycker jag är helt fair, det är ju självklart att du ska vara 

skriven på den adress där du bor, inga konstigheter. 

 

Citaten ovan kan tolkas som att socialsekreterarna intar ett samhällsperspektiv detta eftersom 

att dem ser det som att det är deras uppgift att förvalta skattebetalarnas pengar.  

Följande citat beskriver den svåra balansgång mellan myndighetsrollen och 

socialarbetarrollen:  

Man måste hålla en balansgång. Mellan klienten. Att man ändå förhåller sig professionellt 

samtidigt som man vill.. komma närmare. Jag tycker det är svårt, framförallt inom 

försörjningsstöd då vi har hand om pengar.” 
 

 Intervjupersonen beskriver svårigheten med att balansera rollerna och citatet tyder på 

intervjupersonens vilja att skapa en relation till klienten samtidigt som ett professionellt 

bemötande är av vikt.  Vidare anser intervjupersonen att den här balansgången blir svår allra 

helst på grund av att dem har hand om människors försörjning.  

En annan intervjuperson beskriver arbetsbelastningen och de skilda typerna av arbetsuppgifter 

som ställer krav på henne som socialarbetare.  

 
För man måste ju också för sin egen skull värja sig så man inte blir helt uppsplittrad, vet 

överhuvudtaget vad man håller på med, och det kan ju va en risk ibland när det är ett sånt här jobb 

med väldigt hög arbetsbelastning och stor ström in hela tiden, det är snabba beslut hela tiden. Vi 

ska hålla oss till förvaltningslagen och man ska fatta beslut inom fem dagar och överklagningen 
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ska in dit och allt ska journalföras och det är så mycket administrativt runt också bortsett från det 

sociala arbetet 

 

En intervjuperson beskriver klyftan mellan den byråkratiska ramen och den enskilda 

individens situation:  

Man förstår liksom inte vad de har gått igenom alltså det är en helt annan värld och här kommer 

man in ibland och känner sig som en byråkrat "Ja, har du med dig papprena och.." Och så vet man 

att, hur ska de ta in all den här informationen? Då det enda de tänker på just nu är ”Lever min 

son?” 

 

Citatet ovan visar på socialsekreterarens upplevelse av svårigheten med att ställa krav på 

människor som många gånger befinner sig i svåra livssituationer som för socialsekreteraren är 

svåra att sätta sig in i.  

Ytterligare en av de intervjuade beskriver den dubbla rollen som socialsekreteraren har och 

kopplar det till hur tilliten påverkas: 

 
Man kan många gånger ha en helt utmärkt relation med klienten och tillit när man sitter och pratar 

om ja att ”Hur är läget.. vad har e vad har hänt sen sist?”  och så vidare.. 

Och så sitter man å pratar en stund om det och lite om livet och ditt och datt och sen så kanske 
man kommer till den här brännheta frågan då om: ”Jaha och när ska du ?när?.. Och då kan det ju 

genast bli några steg bakåt där då. Och då kan det bli en förändring, eller alltså så fort man ställer 

ett krav kan man säga.. Så kan det bli en förändring i det här med tilliten i nyansen av..den. 

 
Intervjupersonen berättar i citatet ovan hur tilliten kan förändras i ett möte beroende på vad 

socialsekreteraren och klienten talar om. Citatet kan tolkas som att intervjupersonen anser att 

relationen mellan socialsekreteraren och klienten är god så länge socialsekreteraren inte 

ställer krav på klienten.  

En annan av de intervjuade diskuterar vikten av att separera dem här rollerna från varandra: 

”Men att separera det som faktiskt är myndighetsutövningen och det som är lagar och 

riktlinjer från att vi ska fortsätta arbeta med varandra efter det här avslagsbeslutet också.” 

Citatet ovan visar på att det är viktigt att hålla isär den myndighetsutövande rollen från det 

faktum att socialsekreteraren och klienten ska samarbeta efter att klienten mottagit 

avslagsbeslutet.  
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Trots att intervjupersonerna många gånger beskriver denna balansgång som komplex och svår 

försöker dem också hitta olika vägar för att hantera de olika rollerna. Flera utav 

intervjupersonerna beskriver hur de försöker hitta vägar för att balansera de två olika rollerna 

vilket enligt dem sker genom att förmedla till klienterna att beslutet är grundat på regler och 

riktlinjer och att det inte är grundat på socialsekreterarens egna värderingar. Så här beskriver 

en det: 

Och så måste man ändå förmedla att det handlar inte om dig som person utan jag har de här 

reglerna att förhålla mig till. Det är inte jag som tycker att du är dum eller tycker att du är lat eller 

tycker att du inte gjort ditt yttersta. För jag ser ju att du har kämpat och då har olika sidosaker gjort 

att utgången blev så här att du inte fick pengar. För att du kanske inte har skött din närvaro på SFI 

eller vad det nu kan vara 
 

Intervjupersonen menar att det är av vikt att informera klienten om vad avslagsbeslutet är 

grundat på så att klienten inte kan ta beslutet personligt. Vidare menar socialsekreteraren att 

det är viktigt att visa klienten att man som socialsekreterare ser att klienten kämpat.  En annan 

intervjuperson uttalar sig på följande vis: ”Det här med tilliten, att jag är väldigt.. Att jag ska 

vara tydlig med vad som gäller, regler och riktlinjer och tydlig även när det gäller avslag . 

Jag tänker att tillit också handlar om respekt.” 

Intervjupersonen ovan menar att tillit handlar om att dels ge klienten en inblick i vilka 

regler och riktlinjer som gäller för att bli beviljad försörjningsstöd och dels tydlighet kring 

varför socialsekreteraren gjort ett avslagsbeslut. 

 
Jag har på något sätt lärt mig att förhålla mig till att man är person och myndighetsperson i samma 

socialsekreterare på nått sätt. Att jag kan förklara det här fyrkantiga. Säga att jag förstår personen 

ifråga. ”Ja men jag förstår att du är missnöjd med det här beslutet och jag kan förstå att du tycker 

att det är en märklig bedömning men enligt riktlinjerna inom försörjningsstöd Stockholm stad så är 

det den här bedömningen som vi ska göra” 

 

I detta fall verkar information och tydlighet vara en väg för socialsekreteraren att hantera 

sina roller.  Socialsekreteraren beskriver att det är viktigt att visa förståelse för klientens 

missnöje. Att informera sin klient om vilka regler och riktlinjer som gäller kan också tolkas 

handla om att socialsekreteraren vill visa klienten att ett beslut inte är färgat av 

socialsekreterarens egna normer och värderingar. En intervjuperson säger så här: ”Om man 

måste lämna ett negativt beslut, om de har ansökt om något som de inte får. Så är det ofta 

samma sak där, kan man förklara det på ett bra sätt, varför. Då går det oftast bra i varje 

fall”. I citatet ovan framhåller socialsekreteraren att relationen mellan klienten och 

socialarbetaren inte behöver påverkas på ett negativt sätt av ett avslagsbeslut om 

socialsekreteraren kan förklara på ett bra sätt varför klienten inte blivit beviljad bidraget. 
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En annan intervjuperson tar upp samma tema men fokuserar mer på hur 

myndighetsutövningen i sig kan hanteras genom hur man förhåller sig i relationen till 

klienten.  

 

Men man är ju i en väldigt dubbel roll. För vi vill ju försöka hjälpa de människor som kommer till 

oss, men vi måste också ställa krav. Utifrån att reglerna för försörjningsstöd ser ut som de gör. Och 

det är väl inte orimligt heller. Alltså jag tycker inte att det är nåt fel så, det är klart att man utifrån 

sin förmåga ska prestera nåt för att få försörjningsstöd. Om det sen är att gå någon kurs, eller söka 

jobb eller vad det kan vara för nånting men det får ju vara utifrån av vad var och en kan klara av. 

Men att man måste på nåt sätt, det, det tycker jag inte är nåt konstigt. Men det svåra är att göra det 

på ett bra sätt liksom så att man kommer. För att om man bara kör på och ställer sina krav och är, 

såhär då, kommer man ju oftast ingenstans med folk. Då är det ju oftast att människor blir 

upprörda, ledsna, arga, vill inte ha med en att göra och så. Och det hjälper ju varken oss eller dem i 

längden. 

 

Bemötandet i detta fall är där de olika rollerna kan mötas men också där svårigheten ligger 

enligt intervjupersonen ovan.  Vi tolkar det som att socialsekreterarna menar att rollen som 

socialarbetare ofta används för att skapa en tillitsfull relation med klienten. En 

socialsekreterare beskriver hur den rollen hänger kvar även efter att socialsekreterarna trätt 

in i myndighetsrollen och beskriver det på följande vis:  

Jag hade en klient som trodde på mig, på mitt jobb, och hade förtroende för socialtjänsten också . 

Jag vet inte om det var så, nu säger jag alltså hela socialtjänsten men jag vet inte om det var bara 

jag som han var nöjd med, beslut som jag fattat, eller att han återfick tron på socialtjänsten. Att vi 

gör ett bra arbete. Ja den uppfattningen som många har att ” Ja socialen dem vill inte hjälpa”, men 

man blir förvånad när man får blommor och kramar. ”Jag vill verkligen krama dig är det ok?” 

Personen har litat på mig och gjort sitt yttersta och fått pengar och ordnat sitt liv och kanske inte 

kommer behöva socialbidrag. 

Socialsekreteraren beskriver att den tillitsfulla relationen hänger kvar efter att klienten fått sitt 

beslut och att socialsekreteraren blir överröst med blommor och kramar. Socialsekreteraren är 

dock osäker på om tilliten är knuten till henne som person eller om klienten även har tillit till 

socialtjänsten som institution efter det positiva beslutet.  

 
Socialsekreterare som myndighetsperson 

När socialsekreterarna intar rollen som myndighetsperson handlar de om att ställa krav på 

klienterna samt att kontrollera att de ekonomiska uppgifter klienterna lämnar in är korrekta. 

Många av de intervjuade menar att de är de kraven och kontrollen som hotar klienternas tillit. 

Några av de intervjuade menar att ett sätt att skapa tillit är att ge klienterna information om att 

beslut baseras på regler och riktlinjer vilket skapar tillit eftersom att klienten då inte kan 

misstänka att beslutet är färgat av socialsekreterarnas normer och värderingar. 
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När det gäller hur socialsekreterarna uppfattar klienternas tillit till socialtjänsten är svaren 

skiftande. Flera av de intervjuade beskriver klienternas tillit till socialtjänsten som låg. 

 
Det är inte många som litar på oss för att det är ju det här med att ”Socialtjänsten 

bara vill bli av med oss, de kör uttröttningsmetoden tills vi tröttnar och försvinner och de behöver 

inte betala några pengar”. Det är inte alla som litar på oss heller,det är den här ” myndighet soc., 

de vill inte hjälpa oss”.  

 
En annan ger en liknande bild av hur regler och beslut påverkar tilliten hos klienterna.  

 
Men tilliten kan ju också på nått sätt, den kan skummas eller vad ska man säga bli naggad i kanten 

av alla regler vi har. Och alla tuffa beslut som vi faktiskt måste fatta.  Man kan ju ge avslag på en 

ansökan om ersättning eller om pengar och folk kan bli jätteupprörda å tycka att man har gjort helt 

fel beslut. 

 

Intervjupersonerna beskriver i citaten deras föreställningar om klienternas tillit till 

socialtjänsten. Det första citatet pekar på att klienterna inte tror att socialtjänsten vill hjälpa 

dem medan det andra visar på att klienternas tillit hotas av socialtjänstens regler och beslut. 

En annan av socialsekreterarna särskiljer på klienternas tillit till socialsekreterarna och 

resonerar tillsammans med intervjuaren. Intervjupersonen beskriver det på följande vis: 

 
Alltså jag tror att många klienter som man får bra kontakt med, de känner att, att man, att man 

verkligen har stöttat dem och hjälpt dem och varit på deras sida. Så tar man det till individen, 

alltså det var jag eller den eller så. Ja man drar inte det till att generalisera att gälla socialtjänsten 

  

Intervjuaren frågar:  

”Utan då var det där jag fick ett bra bemötande” liksom?” Och intervjupersonen svarar: ”Ja, 

precis. Ja.” Intervjuaren frågar vidare: ”Men om man anser att man får ett dåligt bemötande 

från socialtjänsten?”. Intervjupersonen svarar då följande: ”Ja, då är det nog socialtjänsten  

och en. Det blir dubbelt. Ja.”  

I nedanstående citat beskriver intervjupersonen hur byte av arbetsuppgifter innebar ändrat 

förhållningssätt sitt arbete: 

 
Och så var det ju mycket, just det här när jag jobbade på mottagning, det var korta, man skulle 

göra arbets.. Alltså på en timme skulle man ge information och ”Det här ska du göra bla,bla,bla ” 

och sen när jag började på försörjningsstöd igen, de första  mötena som jag hade då var det ingen 

som fick tillit till mig. För jag körde samma tempo. ”Ja nu har du haft försörjningsstöd i 10 år, vad 

ska vi hitta på, ska du skriva in dig på arbetsförmedlingen” Så då blev det väldigt tydligt att jag var 

tvungen att börja från ett annat håll. Och dels lyssna på livshistorien och se vad de, var klienten 

befinner sig innan. 

 

Citatet visar på att socialsekreteraren möttes av misstro då ett fyrkantigt, snabbt och 

byråkratiskt förhållningssätt användes. Socialsekreteraren beskriver vidare att ett kravfyllt 

bemötande bemöttes av misstro från klienternas sida och att det blev tydligt att 

socialsekreteraren var tvungen att skapa en relation innan krav kunde ställas. 
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Ett annat citat pekar på att utredningarnas karaktär påverkar tilliten: 

 
Och det är klart att liksom att våra utredningar också bidrar till det, för att det är en massa frågor 
man måste ställa liksom. När man utreder om en person ska få försörjningsstöd eller inte. För att 

veta om de är berättigade eller inte, enligt ja enligt de regler och föreskrifter som är. Man måste ju 

gå igenom allting liksom hur bakgrunden har sett ut ekonomiskt ,och varför de har hamnat här, 

och varför de inte har några andra alternativ och så vidare. Och det är klart att alla de här frågorna 

kring det gör att de på något sätt känner sig misstrodda . Och det gör ju att de också säkert då 

känner nån slags misstro mot oss eller vad man ska säga, eller mot den som utreder. 

 

Citatet ovan pekar på socialsekreterarens upplevelse av hur klienternas tillit påverkas av att 

socialsekreterarna måste ställa privata frågor till klienterna. Vidare tyder citatet på att 

klienterna känner sig misstrodda av socialsekreterarnas intrång vilket i sin tur leder till att det 

skapas en misstro från klienternas sida gentemot socialtjänsten eller den som utreder. 

En utav intervjupersonerna resonerar kring hur socialtjänstens arbete skiljer sig idag från hur 

det såg ut på 1980-talet på följande vis:  

Ja och då kan jag tänka att skillnaden, då var det med det här att tala om rätten till bistånd. Att det 

här var en rättighet… Den tjänst jag hade då som socialsekreterare barn och familjegrupp så hade 
jag delad tjänst halva tjänsten var utredning och halva tjänsten var som uppsökande 

socialsekreterare jag var på mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppna förskola  och 

informerade om rättigheterna. Det här med att kunna söka…ekonomiskt bistånd och alla 

rättigheterna som fanns. Så är det ju inte nu, att vi går ut och informerar om försörjningsstöd. 

 

Intervjuaren frågar: Hur ser man på det nu, hur tänker du, vad är skillnaden? 

Intervjupersonen svarar som följer: ”Ja det är faktiskt en rättighet fortfarande det är ju det, 

men jag tänker att arbetet är väl mer utifrån att vi ska hålla folk ifrån oss så tänker jag” 

 

Socialsekreterare som socialarbetare 

När socialsekreterarna talar om sig som stödjande, hjälpande, motiverande, relationsskapande 

tolkar vi det som att dem talar om det sociala arbetets funktion vilket är skilt från de 

administrativa och byråkratiska arbetsuppgifterna. I början av kapitlet visades att 

socialtjänstlagen är en tolkningsbar lag där socialsekreterarna har stort utrymme för att 

uppfinna egna tolkningsramar. Utifrån intervjupersonernas utsagor är det när de befinner sig i 

den stödjande och hjälpande rollen som tolkningsutrymmet används mest. Socialsekreterarna 

själva lyfter fram det positiva med att kunna rucka på paragraferna för att satsa på de klienter 

dem tror på. Det kan handla om att dem tar sig extra tid för att hjälpa och stötta en klient eller 

att dem till och med går utanför uppdraget för att ge en klient stöd. Vissa av 

intervjupersonerna har föreställningar om att klienterna anser att det finns en godtycklighet i 

systemet på grund av de individuella bedömningarna. Även socialsekreterarna själva 

uppmärksammar att det finns en risk för att det ska bli godtyckligt.   
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En intervjuperson får frågan om det är positivt att kunna rucka på paragraferna ibland och 

svarar på följande vis: 

Men i vissa lägen så kanske man som socialsekreterare tycker att det är befogat att några månader 

låta personen studera med försörjningsstöd för att komma igång och få upp lite självförtroende så 

att man bli självgående sen då. 
 

Intervjuaren vill förtydliga intervjupersonens resonemang och frågar:”Förstår jag dig 

rätt att det är positivt att kunna också ha möjligheten att..?” Intervjupersonen svarar: 
 

Ja det är ju jättepositivt, det är det ju. Det ligger en svårighet i det, för att det är ingenting som 

normalt sett tillåts om man går på högre ort och så där.  Man måste slåss för de klienter man tror 

på för att kunna bevilja sådana saker. För att vi är ju deras advokater, kan man säga, uppåt. 
  

Detta citat visar på att intervjupersonen anser att det är en frihet som socialsekreterare att 

kunna rucka på paragraferna för att få slåss för dem klienter man tror på. Socialsekreteraren 

menar att det är deras ansvar att föra klienternas talan uppåt genom att benämna dem som 

klienternas advokater. Den här intervjupersonen understryker att det är dem klienter man har 

tillit till som man vill kämpa för vilket kan ske genom att rucka på paragraferna och 

exempelvis ge en klient försörjningsstöd trots att klienten är studerande. 

Ett annat citat visar på ett liknande resonemang kring friheten med att kunna rucka på 

paragraferna: 

 
Han bodde själv i sitt lilla rum, men han ville ha det större för att få plats med sina grejer, eller ha 

mer grejer som kunde hjälpa honom med sitt tillfrisknande från missbruk. Eller att han skulle må 

bra för att kunna ta sig ur det här gamla och börja ett nytt liv. Och jag vet ju vad som gäller. Han 
har ett boende, han har tak över huvudet, det går bra för honom. Varför ska vi fördyra hans 

kostnader bara för att han vill det, men jag litade på honom. //..// Och då tänkte jag, hur ska jag 

göra? Jag talade med min chef och chefen var tveksam. Men sen tänkte jag, ok det kanske är så att 

det här kommer hjälpa honom att komma ur den svåra situation som han har varit i så länge. Och 

jag tänkte några hundralappar hit eller dit. Så jag tänkte, jag kör, så jag beviljade honom lite dyrare 

boende. Ett annat boende som var lite större som kostade lite mer och han var jätteglad och 

jättetacksam och ringde och berättade för mig hur han mår och nu fick han plats med sina saker 

 

Att ha tillgång till att tolka lagen utifrån vilka klienter man vill satsa på som citatet ovan visar 

på är inte ovanligt i intervjupersonernas utsagor. Ett annat citat beskriver hur 

socialsekreteraren gick utanför uppdraget för att motivera sin klient.  

 

Jag har träffat honom regelbundet även om det inte är mitt uppdrag. Där har jag också gått utanför 

uppdraget . Jag har bara träffat honom , trots att jag kan inte ha krav på en aktiv missbrukare, men  

då kan jag träffa honom i motiverande syfte att bygga upp en relation och motivera till att gå 

vidare tillsammans med sin socialsekreterare på vuxenenheten . Så han är på väg nu till nånting 

bra förhoppningsvis. 

 

Detta citat visar på hur socialsekreteraren gick utanför sitt uppdrag för att motivera sin klient 

till en förändrad livssituation. Vilket tyder på att socialsekreteraren tog rollen som hjälpare 

och gav mer stöd än vanligt för att hjälpa klienten. 
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Att känna oro över en klient och att vilja hjälpa en klient lite extra är inte heller ovanligt att 

intervjupersonerna berättar om. En utav de intervjuade förklarar hur hon hjälpte en klient på 

följande vis: 

Nu låter det här jättesjukt men att jag bad henne lägga över besluten över sitt liv eller vad hon ska 

göra, på mig, eftersom jag är frisk och mår bra och vet att man kan må bättre. Och då kom vi så 

pass  att hon ”Ja, du får. Du får bestämma”. För själv hade hon ingen överhuvudtaget drivkraft. 

Ingenting. Och hon ville ingenting annat än bara.. gråta och sitta hemma och stänga in sig. Så då.. 

då fick jag bestämma vad, vad hon skulle göra så att säga. 

 

Citatet pekar på hur socialsekreteraren tar ett stort ansvar för sin klient genom att klienten gav 

sin tillåtelse till att socialsekreteraren fick ta viktiga beslut i klientens liv. Detta kan tolkas 

som något som går utifrån socialsekreterarens uppdrag och visar på att socialsekreteraren tar i 

hög grad tar rollen som hjälpare.  

Ett annat tema som förekommer i flera utav intervjupersonernas utsagor är att de anser att 

de ska tillvara  klienternas intressen och fungera som deras advokater. Detta är ofta kopplat 

till de klienter dem vill hjälpa. Här är bristen på tid ofta central eftersom att 

intervjupersonerna många gånger menar att det skulle vilja ha mer tid för att kunna ägna sig 

mer åt de klienter dem anser behöver extra mycket stöd. En utav intervjupersonerna resonerar 

på följande vis: 

Det är en del som är väldigt om sig och kring sig och ser till att de får och försöker kanske få lite 

extra och sådär. Och så finns det de som inte är det och då är det ju kanske.. Jag hade en kollega 

till exempel hon skickade ut information om det här med sommarjobb för ungdomar som 

stadsdelen anordnar varje år till alla sina klienter som hade ungdomar i den åldern. Då gjorde hon 

ju det utifrån att hon tänkte att de kan behöva det här väldigt mycket. Det var inte efterfrågat utan 

hon gjorde det för att hon ville tillgodose dem behoven. Och då tänker jag att det kanske är så vi 

skulle jobba om vi hade lite mer tid att jobba mer med dem som inte kanske kräver så mycket.  

 

Citatet tyder på att socialsekreterarnas brist på tid gör att bara vissa klienter får stöd medan de 

andra klienter kommer i skymundan och inte får den hjälp dem kanske behöver. Detta menar 

om att socialsekreterarnas brist på tid gör att det är det klienter som är bra på att kräva sina 

rättigheter medan det andra klienterna kommer i skymundan och resonerar på följande:  

I de intervjuades utsagor framgår vid flera tillfällen hur tilliten kan hotas av den 

tolkningsbara socialtjänstlagen: 

Plus att vi gör ju individuella bedömningar mycket i vårt arbete. Det finns ingen mall, vi har våra 

riktlinjer. Det finns inte ”Nu har du gjort si och så, den lösningen, det beslutet”. Det finns inte så. 

Ja men ibland kan vi höra ”Ja men den här familjen fick ju pengar. Det är samma situation.” Eller 

de fick SL- kort. Varför? Varför fick inte mitt barn SL- kort? Varför fick hon åka utomlands och 

inte jag? Varför fick hon beviljat den här behandlingen och inte jag?”. Den frågan får jag ganska 

ofta. Ja men det är individuella bedömningar. Och då säger de  ”Men gör en individuell 

bedömning på mig också.” Ja och det är det vi har gjort, vi har gjort en individuell bedömning att 
den här personen har fått ett SL- kort fast den kanske egentligen inte borde få. Vi tycker att 

situationen är så att vi bedömer den här, att vi beviljar den för att.. Och den andra kanske inte har 

samma starka skäl. Men det har dem svårt att förstå. ”Jag är i samma situation men dem fick men 

inte jag”. Det beror ju på många olika skäl medicinska, sociala och allt möjligt. 
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Intervjupersonen ovan talar en lång stund om de individuella bedömningarna och om hur 

klientens tillit påverkas av socialtjänstens individuella bedömningar. Intervjupersonen 

avslutar resonemanget kring de individuella bedömningarnas påverkan på klienternas tillit 

genom att säga: ”Och det är det som gör att folk inte kan förstå och inte kan lita på oss”  

En annan lyfter att bedömningarna inte alltid behöver vara korrekta: 

 
Man får inte glömma bort att det förekommer godtycklighet, självklart det gör det. Så att det finns  

absolut en orsak för varje klient att vara uppmärksam på också att man inte blir behandlad 

godtyckligt. För det finns alltid olämpliga handläggare och det finns olämpliga socialsekreterare 

och det är ja, precis som inom alla andra yrken som gör bedömningar helt godtyckligt eller helt 

mer eller mindre kan man säga. 

 

Det första citatet ovan visar på socialsekreterarens uppfattning om att klienterna upplever 

socialtjänstens individuella bedömningar som orättvisa. På grund av att klienterna inom 

socialtjänsten många gånger kan känna till varandra och då uppleva att en person blir 

beviljat något som den andra inte blir vilket leder till att klienterna upplever sig vara orättvist 

behandlade och anser att socialtjänstens förhållningssätt är godtyckliga och diskriminerande. 

Det andra citatet pekar på att intervjupersonen anser att socialtjänstens bedömningar kan 

vara godtyckliga och att klienter ska vara uppmärksamma eftersom att det alltid finns 

olämpliga socialsekreterare som kan handlägga ärenden på ett godtyckligt sätt. 

En intervjuperson får följande fråga gällande vad personen menar med godtycklighet: ”Och 

godtyckligt då tänker du att man inte följer ramarna..och lagen?”. Intervjupersonen svarar på 

frågan på följande vis: 

Ja nej, man gör inte det i den bemärkelsen att man kanske har fördomar om vissa klienter eller att 

man tar förgivet saker som den klienten gör eller inte gör. Rättare sagt som bara för att, ja vad ska 

man ta för exempel.. Ja vad sjutton jag har inte något bra exempel nu då, men det finns en hel 

massa fördomar om till exempel en klient som är känd för att vara lite strulig, om man så säger. 

Den kan till exempel av bidragshandläggaren få stämpeln strulig klient, ingenting att lita på. Så att 

då ifrågasätts precis allting som den lämnar in och skriver i sin ansökan om försörjningsstöd och 

sen de bedömningarna som görs kan i olyckliga lägen, att det kan göras hårdare bedömningar 

 

Citatet ovan visar på intervjupersonens föreställningar om att klienter kan bli behandlade på 

ett godtyckligt eller till och med diskriminerande s. Enligt citatet verkar intervjupersonen ha 

en föreställning om att vissa klienter som socialsekreterarna uppfattar som struliga 

diskrimineras genom att socialsekreterarna bedömer deras ansökningar på ett negativt sätt. 
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Den som intervjuar frågar en utav intervjupersonerna följande: ”Jag tänker också, tror du att 

din tillit kan påverka dem individuella bedömningarna? Att man kanske känner ibland att det 

här tror jag verkligen på det här vill jag liksom jobba för eller så?” Intervjupersonen svarar 

på följande vis:  

Ja, så har jag känt och då har jag ifrågasatt mig själv. Gör jag rätt nu? Ska jag vara blödig och fatta 

beslut för att jag tycker synd om personen eller att jag tror så mycket på personen? Tänk om jag 

har en liknande situation och jag har ingen tillit, skulle jag fatta samma beslut då? Jag ifrågasätter 

mig själv varje dag 

 

Intervjupersonen beskriver att denne rannsakar sig själv dagligen för att vara säker på att inte 

handla efter godtyckliga normer. Samma intervjuperson diskuterar senare under intervjun 

kring samma ämne på följande vis:  

Ja, men som sagt, det händer inte så ofta att man fattar så helt fel beslut. Det händer inte dagligen, 

men det stämmer, ibland är det bara så att man har starkare tillit till en och inte till den andra. Sen 

är det barnfamiljer också, det kanske är lättare att tro på en mamma med tre barn än på en gammal 
missbrukare kanske. Nu generaliserar jag, men man vet ju att missbrukare kan vara väldigt 

manipulativa och att de kan sy ihop väldigt starka historier om sitt liv och vad som har hänt och 

hitta på massa saker. Det är ingen liksom, överraskning,  alla vet ju. Alla som känner till lite om, ja 

missbrukande personer eller nån som har en i sin närhet så vet man att ja dem kan vara väldigt, 

väldigt . De kan, ja det är lätt att tro på dem. För de, ja som sagt, de kan få ihop en historia på ett 

så bra sätt och det går inte att inte lita på. Men vet man att missbrukande personer är så kanske är 

det lättare att inte bara tro på allt dem säger. 

 

Citaten ovan kommer från samma intervjuperson och visar på en viss dubbeltydlighet hos 

intervjupersonen gällande om tilliten ser olika ut beroende på vem klienten är. Å ena sidan så 

beskriver intervjupersonen att denne rannsakar sig varje dag för att inte handla och bemöta 

klienter på ett godtyckligt sätt men å andra sidan beskriver intervjupersonen att tilliten är 

högre till vissa klienter än till andra. Intervjupersonen menar att det är lättare att känna tillit 

till en ensamstående mamma med barn än till en missbrukare eftersom de enligt 

intervjupersonen är kända för att vara lögnaktiga. 

Intervjupersonerna får frågan om dem anser att tillit har olika betydelse i olika situationer. 

Flera utav intervjupersonerna uttrycker det då som att tilliten är viktigare i vissa situationer än 

i andra. En intervjuperson svarar på frågan på detta vis: 

 Ja jag tror, jag tror att jag jobbar så iallafall…Eller? Ja. Måste tänka. Ja.. Såhär tror jag att jag 

tänker. Vissa människor är väldigt ensamma, saknar kontaktnät, det finns inga de bollar med, 

alltså det finns inga runt omkring så mycket. Och då tänker jag att tilliten kan bli väldigt viktig. 
För att man ska kunna våga prata om sin situation ärligt och uppriktigt på något vis. För det finns 

ingen annan. Och jag behöver veta så mycket som möjligt så att jag ska veta vad jag ska stödja till 

och vad jag ska göra. Så, medan i andra fall tänker jag att det är mer ett informationsutbyte, att 

”om du går den här biten kan du..” Och för att de har ett nätverk, de har runt omkring så då 

behöver vi inte alltså när individen har sin egen drivkraft mycket mera då tänker jag, då behöver 

man inte jobba lika mycket på att få, på att etablera en relation. 

 

En annan intervjuperson resonerar kring vilka klienter det är viktigare att skapa en tillitsfull 

relation till utan att ha fått den frågan på följande vis: 
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Men jag tror att den är otroligt viktig om man ska kunna ge rätt hjälp. Men den kan ju vara mer 

eller mindre viktig tänker jag beroende på vilken problematik man har. Man kanske bara väntar på 

en utbetalning på a-kassan ,inte kan klara sig. Det klart tillit är bra, tillit är viktigt alltså för att jag 

måste kunna inge ett förtroende varför kräver jag in de papper jag gör varför ställer jag dem frågor 

jag gör. Det kan ju ändå vara viktigt så. Men det är ju inte samma sak som en person med mycket 

större hjälpbehov och som har andra svårigheter och inte bara av ekonomisk karaktär 

 
Intervjuaren vill förtydliga intervjupersonens resonemang och frågar: 

”Det är lite intressant det du säger för lite utifrån det du säger tänker jag att kan det vara så 

att tillit kan vara viktigare i vissa situationer?”. Intervjupersonen svarar: ”Ja så jag tänker så 

spontant nu.” Citaten ovan som handlar om att socialsekreterarna anser att tillit är viktigare i 

vissa situationer tyder på att det viktigare att bygga upp en tillitsfull relation med de klienter 

som saknar socialt nätverk samt med klienter som har ett hjälpbehov som sträcker sig utanför 

den ekonomiska biten och som socialsekreterarna ska ha ett längre samarbete med.  

 

Sammanfattning av empiri 

När vi frågat socialsekreterarna vad tillit betyder för dem har alla talat om det som vi 

omnämner som den specifika tilliten – tillit riktad till en person man har någon relation med. 

Tilliten uppfattas som själva basen för den goda relationen och att det är en process att skapa 

den. De talar också mycket om tillit på det sättet, något som omvandlas genom aktiva 

handlingar. Samtliga intervjupersoner talar största delen av intervjuerna om klienternas tillit 

eller misstro. En intervjuperson uttrycker att det är viktigast att klienten har förtroende för 

socialsekreteraren.   

Empirin visar på att socialsekreterarna balanserar mellan två olika roller. De olika rollerna 

handlar om att socialsekreterarna intar rollen både som socialarbetare och myndighetsperson. 

Rollen som socialarbetare innebär att ha en funktion som stödjare och relationsskapande 

medan rollen som myndighetsutövare är den administrativa delen av socialsekreterarnas 

arbete och innebär att socialsekreterarna har en funktion som kravställare och 

kontrollant. Empirin visar på att dessa olika förhållningssätt är knutna till de dubbla rollerna 

som socialarbetare och myndighetsperson. När dem befinner sig i rollen som socialarbetare 

agerar dem efter medmänskliga normer som att lyssna till klienten och visa förståelse för 

klientens livssituation. Det kan också handla om att ge klienten extra tid och att visa klienten 

att de har tillit till det dem berättar. 

Det formella förhållningssättet, vilken är knuten till myndighetsrollen, upplever flera av 

våra intervjupersoner att klienterna kan uppleva som dåligt bemötande och reagera negativt 

inför.  Vidare visar empirin också på att intervjupersonerna många gånger försöker förebygga 
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det som kan leda till misstro hos klienterna genom att informera klienterna om vilka regler 

och riktlinjer som gäller för att bli beviljad ekonomiskt bistånd. 

Empirin visar att intervjupersonerna upplever att klienternas tillit många gånger utmanas 

när beslut grundas på individuella bedömningar. Däremot talar de positivt om 

tolkningsutrymmet som ligger i de individuella bedömningarna när det gäller att stödja, 

motivera och satsa lite extra på vissa klienter. Det uttrycks genom att de får möjlighet att satsa 

lite extra, slåss för klienten och rucka på paragraferna när de arbetar med klienter de tror på.  

Det framkommer av intervjuerna att socialsekreterarna upplever olika tillit för olika klienter. 

Socialsekreterarna talar ofta om olika klientgrupper de möter vilka de måste förhålla sig till på 

olika sätt. Barnfamiljer förstås annorlunda än missbrukare utifrån hur man ska tolka deras 

situation och berättelser. Psykiskt sjuka, nyanlända flyktingar, olika grupper av invandrade 

svenskar, ungdomar är andra grupper de talar om.  

Flera intervjupersoner vittnar om att de upplever att avslag på ansökan om ekonomiskt 

bistånd gör att klienterna förlorar förtroende, inte bara för dem som socialsekreterare utan 

också för socialtjänsten i allmänhet. När klienterna blir beviljade ett bidrag upplever några av 

intervjupersonerna att klienterna härför det till att det handlar om särskilt bra socialsekreterare 

och visar tacksamhet till socialsekreterarnas ansträngning snarare än till systemet. I vissa fall 

verkar det som på socialsekreterarnas svar att det verkligen också förhåller sig så, att de 

anstränger sig för klienternas skull och är ”deras advokater uppåt” och står på samma sida om 

ett system där de måste använda sig av byråkratins trubbiga redskap. Emellertid lyfts också att 

ett avslagsbeslut kan vara positivt för en klient då denna kan se grunderna för beslutet och att 

det blir tydligt vad som ska göras för att bli beviljad ekonomiskt bistånd. Det blir lättare att 

arbeta vidare.   

  Flera beklagar sig över att arbetsbördan gör att de inte kan avsätta så mycket tid och 

resurser på klienterna som de önskar. En intervjuperson upplever en stor skillnad mellan 

1980-talets sätt att arbeta inom socialtjänsten och dagens. Intervjupersonen menar att det 

fanns såväl mer resurser inom socialtjänsten som andra värderingar – i hennes skildringar 

framstår rättighetstänkandet som mer centralt förut medan dagens ekonomiska situation gör 

att socialtjänsten försöker hålla medborgarna ifrån sig så mycket de kan.  

Flera av intervjupersonerna lyfter hur det är svårt att ställa privata frågor i början av en 

kontakt med en klient utan att skapa misstänksamhet från klientens sida, innan en 

förtroendefull relation etablerats. De upplever att det är svårt för klienterna att förstå varför 

socialsekreterarna behöver den informationen när det är ekonomiska bedömningar de ska 

göra. 
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Några lyfter att hög tillit från klienternas sida inte alltid behöver vara av godo utan kan leda 

till att klienterna tror att socialsekreterarna ska lösa allt. De jämför då den roll de upplever att 

de tilldelas av klienterna som en slags föräldrafunktion. De får reda på saker de inte behöver 

veta, exempelvis äktenskapsproblem, vilket kan tolkas som att det är svårt att förmedla till 

klienterna vilken slags information de behöver för att handlägga ärendet. En intervjuperson 

omnämner detta som ”den osunda tilliten” vilket också enligt denna kan leda till att klienten 

blir beroende av den relation som upprättats mellan dem. Den specifika tilliten blir så stark att 

klienten tror att den kan förvänta sig att socialsekreteraren är en personlig problemlösare i alla 

livets områden.  Även då objektet för tilliten är myndigheten kan vissa intervjupersoner 

uppfatta att tilliten kan vara negativ i den bemärkelsen att den är för hög. De negativa 

konsekvenser som enligt intervjupersonerna följer av för hög tillit till socialtjänsten från 

klienternas sida handlar om en överdriven tro på att staten ska betala av skulder, att de 

uppfattar försörjningsstöd som en lön och att de utvecklar ett bidragsberoende. 

I vissa intervjuer intar intervjupersonerna ett samhällsperspektiv. En intervjuperson talar om 

att de är förvaltare av skattebetalarnas pengar och att det är därför viktigt att se till att 

resurserna tillkommer rätt person.  
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Analys 

Detta kapitel inleds med att analysera vårt material utifrån det normsystem och strategier som 

skildras i de olika rollerna som empirin visar på. Sedan anlägger vi Rothstein teori om den 

kausala mekanismen mellan politisk – och allmän social tillit. Vi kommer använda oss av 

begreppet specifik social tillit för att förstå delar av vårt material. Detta begrepp går utanför 

Rothstein teoretiska ram på grund av att vi anser att Rothsteins teorier inte kan omfamna den 

komplexitet som ligger inbäddad i det sociala arbetet med ekonomiskt bistånd. Våra 

intervjupersoner är myndighetsutövare, men arbetets natur präglas också av socialt 

förändringsarbete som måste ta vid där klientens ekonomiska problematik är tätt 

sammankopplad med annan form av problematik.  

 

Tillitens funktion – en fråga om roller, normsystem och strategier  

När vi söker att förstå socialsekreterarnas föreställningar om betydelsen av tillit i relationen 

med klienten krävs att vi förstår de olika roller intervjupersonerna talar om.  

Eftersom att socialsekreterarna har olika roller i sitt arbete behöver dem förhålla sig till 

klienten på olika sätt. I olika sfärer och roller gäller olika moraliska koder (Rothstein, 2003, s. 

28). De styrs av olika etiska normer om hur man bör agera i myndighetsrollen respektive 

socialarbetarrollen. Till de olika normerna blir olika former av tillit relevant.  

 

Myndighetsrollen 

När intervjupersonerna talar utifrån myndighetsrollen lyfter de etiska normer som information 

och tydlighet. Dessa etiska normer kan förstås som ett sätt att hantera den misstro som 

socialsekreterarna upplever att de möter när de intar myndighetsrollen. Här förstår vi det som 

att socialsekreteraren försöker inkorporera klienten i sin professionella förståelsevärld genom 

att förmedla institutionens spelregler. När de befinner sig i sin myndighetsroll tolkar vi det 

utifrån intervjupersonernas utsagor att de i högre grad vill förmedla att de arbetar efter 

universella principer, för att skapa en tillit till dem som representanter för en politisk 

institution. 

För att klienterna ska kunna ha en uppfattning av huruvida proceduren fram till resultatet 

varit rättvis måste de också förstå vilka spelregler som hör till myndighetsrollen. Detta går att 

koppla till Rothsteins resonemang kring vikten av proceduriell rättvisa som innebär att 

processen fram till beslut är minst lika viktig för klienten som själva beslutet (Rothstein 2003, 

Murphy&Tyler 2008, Tyler 2006). Vissa socialsekreterare menar också att även ett 
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avslagsbeslut kan vara positivt för klienterna då klienterna bättre kan förstå det regelsystem 

de arbetar under när de ser grunderna för beslutet. 

De individuella bedömningarna är den faktor som socialsekreterarna lyfter som försvårar 

för dem att förmedla att det sker en rättvis procedur. De individuella bedömningarna spelar 

samtidigt en central roll i socialsekreterarnas arbete.  Vi tolkar det som att socialsekreterarnas 

upplevelse av klienternas reaktion på individuella bedömningar handlar om att klienterna 

saknar insyn i processen då det saknas tydliga regler och eftersom att besluten grundas på 

socialsekreterarens egna tolkningar av regelsystemet är proceduren svårt att förmedla. Vi vill 

här påpeka att den individuella bedömningen alltid är en bedömningsgrund i handläggningen 

av ekonomiskt bistånd. Lipsky (1980) för ett resonemang kring behovsprövade system och 

menar att eftersom att det inte finns några exakta regelverk i behovsprövade system måste 

gräsrotsbyråkraten utforma egen tolkningspraxis som är av informell karaktär. Det är på de 

antagandena Rothstein hävdar att proceduriell rättvisa är svår att förena med behovsprövning 

(Rothstein 2003, s.191).     

Genom sin krav- och kontrollfunktion blir handläggarna förmedlare av de moraliska 

normer som gäller i socialtjänsten. Det handlar om vilka frågor de ställer till klienterna och 

vilka krav som följer det ekonomiska biståndet såsom någon sorts sysselsättning genom 

kurser och aktivt arbetssökande. I den utredande fasen krävs att de samlar in information om 

klienten som kan upplevas som väldigt privat. Detta kan handla om frågor som handlar om 

varför klienten har hamnat i en ekonomisk svår situation. Klienten kan då uppfatta att 

socialsekreteraren gör intrång på klientens privata sfär vilket enligt våra intervjupersoner 

påverkar klientens tillit till socialsekreterarna.  

 

Socialarbetarrollen  

De etiska normer som aktualiseras när socialsekreterarna positionerar sig i rollen som 

socialarbetare ser annorlunda ut än i myndighetsrollen. Detta kan vi se då det är normer om 

medmänsklighet, inlevelse i klientens situation, stödjande, motiverande och med fokus på ett 

socialt förändringsarbete i den enskilda klientens livssituation. Empirin visar att när de 

befinner sig i denna roll så talar de om tillit som grunden för en god relation. Vi tolkar det 

som att det är den specifika sociala tilliten som aktualiseras vid dessa tillfällen.  

De individuella bedömningarna blir svåra att förena med den formen av tillit de vill uppnå i 

myndighetsrollen. Däremot kan vi se att när de talar utifrån socialarbetarrollen verkar de ofta 

tala positivt om de individuella bedömningarna eftersom de kan fungera som motivation och 

stöd för vissa klienter. Tolkningsutrymmet som ligger i de individuella bedömningarnas natur 
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uppfattas av intervjupersonerna många gånger som positivt när de vill satsa på de klienter de 

känner tillit inför. 

Hydén (2001) resonerar om att socialarbetaren kan växla roll mellan att vara en röst för 

institutionen den jobbar i till att föra klientens röst vilket enligt Hydén skulle kunna förklara 

varför vissa socialsekreterare väljer att gå utanför de regler och riktlinjer som institutionen 

för. Att tänja på regelsystemet är något som också våra intervjupersoner exemplifierar i sina 

berättelser. När socialsekreterarna vill rucka på paragraferna tolkar vi det som att det beror på 

känsla av specifik tillit till klienten. Hydén menar att valet av att gå utanför nämnda regler och 

riktlinjer beror på en identifiering med klienten som gör att socialarbetarens personliga roll 

blir mer aktuell (Hydén, 2001, s.57).  

Detta kan vi se i vårt material när de talar om att de har olika tillit för olika 

klienter/klientgrupper. Detta kan vi också tolka som att det skulle kunna handla om kulturellt 

sanktionerade normer om vilka kategorier av människor som är trovärdiga och inte. Detta kan 

ses som kulturellt bestämda stereotyper som socialsekreterarna behöver använda sig av i brist 

på perfekt information om den specifika klienten. Dessa skapar vilka förväntningar de kan ha 

på klientens agerande och därmed val av strategi i det egna agerandet (Rothstein, 2003, s. 23-

24).  

 

Rollkonflikter – när normsystemen krockar 

Övervägande delen av tiden talar socialsekreterarna om tillit som ett önskvärt mål i relationen 

till klienten. Men ibland verkar tilliten kunna slå över och vissa poängterar att den kan bli 

negativ. Vi tolkar det som att socialsekreterarna upplever att när tilliten blir så hög att den 

känns negativ så beror det på att de får svårt att hålla i sär de olika rollerna inför klienten. 

Detta eftersom att de etiska normerna varierar beroende på vilken roll socialsekreterarna intar 

(Rothstein 2003, s.28). Inom myndighetsrollen handlar det om att förmedla information och 

tydlighet kring de krav socialsekreterarna måste ställa medan det inom socialarbetarrollen 

handlar om att motivera och stödja klienten. Vi tolkar det som att socialsekreterarna anser att 

det är svårt att fungera som ett socialt stöd till klienten samtidigt som socialsekreteraren ska 

ställa krav och kontrollera klienten. De etiska normsystemen krockar helt enkelt i detta skede 

med varandra. När den specifika tilliten från klientens sida blir förväntningar på 

socialsekreteraren att den ska gå utanför vad som socialsekreterarna uppfattar ligger på deras 

bord blir det för socialsekreteraren svårt att hålla isär de olika rollerna med dess olika norm 

system. Intervjupersonerna berättar att det då blir tvungna att förmedla vilka moraliska 

normer som gäller i institutionens regelverk men även de normer på vilken den svenska 
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välfärdsstaten är uppbyggd av. Vi tolkar det som att flera utav intervjupersonerna anser att 

klienternas tillit till socialsekreteraren kan hotas när socialsekreteraren växlar från det ena 

normsystemet till det andra. Av vissa intervjupersoners svar kan vi se att vad som uppfattas 

vara negativ tillit också kan röra socialtjänsten som institution. Att vissa intervjupersoner 

upplever att det existerar en överdriven tro på socialtjänsten tolkar vi återigen som att det kan 

vara komplicerat att kommunicera till klienterna regelverk och praxis. Vi ser också att de 

moraliska och etiska normer som här aktualiseras av våra intervjupersoner rör föreställningar 

om att individen kan passiviseras och målsättningar att arbeta för självständiga individer. Det 

handlar också om vilka ekonomiska resurser institutionen och välfärdsstaten Sverige har att 

röra sig med enligt några intervjuade. Vi kan se att några intar ett samhällsperspektiv när de 

betonar att pengar och andra resurser som de tillhandahåller klienten är skattebetalarnas 

pengar. Socialsekreterarnas upplever ännu ett intresse som de i sin profession måste ta hänsyn 

till och när de intar ett samhällsperspektiv måste de svara mot ännu ett normsystem. Deras 

uppgift blir då att förvalta medborgarnas resurser på ett moraliskt riktigt sätt för att inte sätta 

solidariteten på spel. Det finns alltså en moralisk norm om rättvis fördelning som till sin form 

är strategisk för att medborgarna i allmänhet inte ska förlora tillit till den politiska 

institutionen. Vilket tyder på att det finns en medvetenhet hos socialsekreterarna om att 

medborgarnas politiska tillit är villkorlig. Vidare tyder det också på att dem som officiella 

tjänstemän anser att dem har ett ansvar i att behålla medborgarnas solidaritet till systemet. 

(Rothstein 2003, s.31) Det är utifrån detta tydligt att våra intervjupersoner hela tiden 

positionerar sig mellan olika normsystem vilket tangerar den kognitiva spelteorins syn på att 

ett fungerande samhälle är uppbyggt på olika normsystem och att människor använder sig av 

olika moraliska koder beroende på vilken roll de har (Rothstein 2003, s.28).  

 
Att överbrygga rollkonflikter 

Den tillit som aktualiseras i det sociala arbetet är till den största delen den specifika sociala 

tilliten, dels talar intervjupersonerna om en känsla av specifik social tillit till klienten men 

framförallt talar de om vikten av att klienten ska känna vad vi tolkar som en specifik social 

tillit till socialsekreteraren. Vi tolkar att den tillit som socialsekreterarna vill aktualisera när de 

intar myndighetsrollen är en politisk tillit. Genom att förmedla spelreglerna, alltså det 

regelverk som tillämpas, till klienterna vill socialsekreterarna att de bedömningar och beslut 

som de tar framstår som legitima och rättvisa för klienten även om beslutet går klienten emot. 

I vissa fall upplever också socialsekreterarna att det är en effektiv metod att markera att det 

inte handlar om socialsekreterarens personliga värderingar och åsikter. Detta tolkar vi att de 
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gör dels för att behålla klientens specifika sociala tillit till socialarbetaren i skiftet till 

myndighetsrollen då socialarbetarrollen kommer att bli relevant igen, och som 

socialsekreterarna lyft så fortsätter arbetet och relationen även efter ett beslut. Dels så kan den 

specifika sociala tilliten också fungera som bryggan för att få klienter att lita på att de inte 

kommer att utnyttja tolkningsutrymmet i de individuella bedömningarna på ett sätt som är 

negativt för klienten. Den specifika sociala tilliten är viktig för socialsekreterarna när det 

gäller att visa klienten att man kan lita på att socialsekreteraren som person är så pass 

trovärdig att man inte kommer att inta diskriminerande förhållningssätt i handläggningen. 

Detta tyder på att socialsekreterarna använder den specifika sociala tilliten som en strategi för 

att uppnå den politiska tilliten. Eftersom den individuella behovsprövningen är så svår att 

göra genomskinlig behöver de att klienterna sätter sin tillit till socialsekreterarnas etiska 

förhållningssätt när det gäller rättvisa och likabehandling. Detta resultat sätter Rothsteins 

teorier i ett nytt ljus. Den behovsprövade institutionen socialtjänsten vad gäller ekonomiskt 

bistånd sträcker sig längre än handläggning och beslut om medborgarens rätt till ekonomiskt 

stöd utifrån behov. Vi har sett att det sociala arbetets funktion att arbeta med relationen med 

klienten för att motverka utsatthet är en viktig aspekt som inte kan förbises när man diskuterar 

den offentliganställde tjänstemannen i form av socialsekreteraren. Socialsekreterarna har 

kunskaper i socialt arbete som sträcker sig längre än handläggningsprocesser.  

 

Tillit i ett behovsprövat system 

Rothstein (2003) menar att de politiska institutionerna är dem som skapar samt hotar den 

allmänna sociala tilliten. Rothstein menar att välfungerade institutioner skapar den allmänna 

sociala tilliten. (Rothstein 2003) Här kan vi se att vår empiri skiljer sig från Rothsteins ansats 

eftersom att våra intervjupersoner ser den specifika sociala tilliten som grunden för ett gott 

samarbete med klienten. Vi ser det med andra som att intervjupersonerna många gånger 

använder den nära relationen och den specifika sociala tilliten som en strategi för att nå en 

politisk tillit från klienternas sida. Socialsekreterarna menar att det måste finnas en specifik 

social tillit mellan klient och socialsekreterarna för att socialsekreterarna senare ska kunna 

agera som myndighetsutövare. För om klienterna litar på socialsekreteraren som person 

kommer den lita på att socialsekreteraren tar välgrundade politiska beslut. Detta skiljer sig 

från Rothsteins ansats eftersom att Rothstein inte är intresserad av den specifika sociala 

tilliten vilket också har resulterat i att vi har upplevt att Rothstein teorier inte riktigt kunnat 

omfamna vårt material helt och hållet. Vi anser inte att vi med detta förkastar Rothstein ansats 

eftersom att vi inte har undersökt om hur den allmänna sociala tilliten skapas eller utmanas 
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men vi kan se att våra intervjupersoner berättelser visar på att den specifika tilliten är grunden 

för såväl samarbetet med klienten som klientens politiska tilliten vilket i sig säger emot 

Rothstein. 

Vidare menar Rothstein (2003) att behovsprövade system öppnar upp dörrarna för att 

tjänstemännen inom sådana verksamheter gör godtyckliga eller till och med diskriminerande 

bedömningar. Detta menar Rothstein beror på att det inte går att skapa tydliga riktlinjer inom 

sådana system eftersom att bedömningarna görs efter de enskilda individernas behov. 

(Rothstein 2003, s.191) Detta är något som tangerar våra intervjupersoners då flera utav 

intervjupersonerna att det är de individuella bedömningarna som hotar klienternas tillit till 

socialsekreterarna och till socialtjänsten som politisk institution. 

Det handlar i slutändan alltså om vilken legitimitet de offentliga förvaltningarna får av 

medborgarna. Anlägger vi till det teorier om den sociala fällan kan vi också dra slutsatser om 

att detta skulle påverka den mellanmänskliga tilliten inte bara hos medborgarna i kontakt med 

selektiva system utan också hos resten av medborgarna.  Detta skulle ske eftersom att om 

klienten inte litar på att socialtjänstens procedur är rättvis kommer det finnas stora incitament 

från dessa människor att försöka utnyttja systemet. Rothstein menar att Sveriges medborgare 

accepterar att betala skatt till sjukförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring men denna tillit är 

villkorlig eftersom att om medborgarna skulle upptäcka att det pågår fusk inom systemet 

skulle det förlora sin tillit och därmed sin solidaritet till såväl staten som skattesystemet. 

(Rothstein 2003, s.31) 

Utifrån Rothstein teori om den kausala mekanismen mellan politisk tillit och allmän social 

tillit går det att förstå vårt material som att eftersom att ett flertal av de intervjuade 

socialsekreterarna drivs av moraliska normer, identifikation och känsla av tillit till klienterna i 

handläggningsprocessen kommer det i slutändan leda till inte bara en misstro till 

socialtjänsten utan till institutioner och människor i allmänhet.(Rothstein 2003, s.189) Enligt 

flera utav våra intervjupersoner så är det socialtjänstens individuella bedömningar som gör att 

klienterna misstror dem. Utifrån detta skulle socialtjänsten klienters allmänna sociala tillit 

påverkas av den politiska misstron till socialtjänsten.   

 

Sammanfattning analys 

För den allmänna sociala tilliten är den proceduriella rättvisan avgörande (Rothstein 2003, 

s.190). Vad vi kan förstå av vårt material är att socialsekreterarna balanserar mellan två roller 

där tillitens funktion är elementärt skilda från varandra. I sitt arbete ska de sammanföra socialt 

förändringsarbete med myndighetsutövning, den ena uppgiften kräver nära relationer med 
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enskilda klienter och att förmedla en känsla hos klienten att dennes hela livssituation är sedd, 

att klienter är unik och att denne kan förändra sin livssituation på egen hand i ett längre 

perspektiv. Denna socialarbetarroll tangerar aspekter som Rothstein (2003), Kumlin (2004) 

samt Murphy och Tyler (2008) lyft som aspekter av den proceduriella rättvisan, möjligheten 

att få göra sin röst hörd och att vara delaktig i beslutsprocessen. Men kärnan av den 

proceduriella rättvisan utgörs av klientens förståelse av huruvida socialsekreterarna behandlar 

informationen på ett sakligt, opartiskt vis och framstår neutrala i frågan. Dessa aspekter kan vi 

se utifrån vår empiri är svåra att sammanföra med socialarbetarrollen. Det är till och med så 

att intervjupersonerna uppfattar det positivt att kunna vara partiska. De ser att de individuella 

bedömningarna kan vara till fördel för klienterna eftersom det öppnar upp möjligheten att ta 

hela klientens livssituation i beaktande. Lipsky menar att socialarbetare måste omforma 

medborgare till klienter för att de ska förstå, tolka och kunna göra en bedömning av klientens 

komplexa livssituation utifrån institutionens lagar och regler (Lipsky, 1980 s.59). Våra 

intervjupersoner visar hur man kan använda sig av de individuella bedömningarna för att ta i 

beaktande just dessa komplexa livssituationer. Regler och riktlinjer kan tänjas i den mån att 

socialsekreterarna upplever att det finns anledning att utifrån klientens situation göra detta.  

 Lipsky diskuterar att oprecisa, svårmätbara mål gör det är svårt att styra institutionens 

politik uppifrån utan den kommer till stor del styras nedifrån, från utförarnas samlade 

handlingar och hur de väljer att tolka målen (Lipsky, 1980, s.40). Socialtjänstlagen kan utifrån 

detta förstås som en lag som öppnar upp för att socialtjänstens politik styrs av 

gräsrotsbyråkraterna genom deras dagliga tolkning av den. Vi kan se att flera av våra 

intervjupersoner satsar extra på vissa klienter genom att tolka lagen till deras fördel eller att 

lägga ned extra arbetstid på dem. Då det också framkommit i intervjuerna att arbetsbördan är 

stor är tid en resurs, framförallt vad gäller att skapa relation. Det är kanske framförallt denna 

resurs de väljer att använda olika på olika klienter.  
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Slutsatser 

Utifrån rollen som myndighetsperson respektive socialarbetare har tillit olika betydelse i 

relationen med klienten.  

 I myndighetsrollen vill socialsekreteraren aktualisera en tillit till dem som 

representanter för en politisk institution.  

 I socialarbetarrollen vill socialarbetaren aktualisera en specifik social tillit till dem 

som personer. Detta är en strategi för att kunna utföra socialt förändringsarbete.  

 De olika normsystemen som hör till de olika rollerna skapar rollkonflikter som 

försvårar att upprätthålla en proceduriell rättvisa i myndighetsrollen alternativt en 

stödjande funktion i socialarbetarrollen.  De olika formerna av tillit hotas när de skiftar 

normsystem.  

 Den specifika sociala tilliten används som en strategi för att överbrygga rollkonflikter 

och skapa politisk tillit.  

 

Tolkningsutrymmet som ligger i de individuella bedömningarnas natur verkar på två sätt: 

 Proceduren blir svår att göra genomskinlig vilket socialsekreterarna upplever kan göra 

att klienterna uppfattar bedömningar och beslut orättvisa.  

 Tolkningsutrymmet öppnar dock för vad socialsekreterarna ser som positiva effekter. 

De får möjlighet att ta mer komplexa livssituationer i beaktande för att hjälpa enskilda 

klienter.  
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Diskussion 

Socialtjänsten har formulerats som en viktig del i vårt välfärdssystem eftersom att den utgör 

det yttersta skyddsnätet för socialt utsatta människor som inte fångas upp av det 

socialpolitiska trygghetssystemet (Börjeson 2008, s.240). Förarbetena till socialtjänstlagen 

visar att detta också varit intentionerna i lagstiftningen - socialbidraget betraktas som det 

yttersta skyddsnätet i det sociala trygghetssystemet (Norström och Thunved 2009, s.38).  

Med ovanstående förutsättningar som bakgrund till det behovsprövade ekonomiska 

biståndet väcks ett antal frågor. Om socialtjänstens behovsprövade system leder till att 

socialarbetare gör godtyckliga bedömningar av klienten innebär det flera olika problem. Dels 

handlar det om att de klienter som anser att de blivit godtyckligt bedömda på ett negativt sätt 

förlorar tilliten till socialtjänsten vilket i sin tur kan göra att dessa människor inte kommer att 

söka sig till socialtjänsten igen. Detta kan i sin tur göra att de mest socialt utsatta människor 

riskerar att helt och hållet hamna utanför samhället. Vad händer i Sverige med det solidariska 

tänkandet bland de utsatta människorna? Får vi ett låglitarsamhälle, en särskild klass som inte 

har politisk tillit, allmän social tillit? Eller är det till och med så att de människor som 

misstror systemet smittar av sin misstro till övriga befolkningen. Vad händer om vi inte kan 

lita på socialtjänsten som ska vara vårt yttersta skyddsnät? Vem i hela världen kan man då lita 

på?  

Hur löser man den sociala fällan av den här karaktären? Ett sätt att se på saken är att skapa 

ett system där den proceduriella rättvisan får ta plats. När socialtjänstlagen ändrades 2001 var 

en viktig modifiering brukarinflytandet vilket handlade om krav på att öka klienternas 

integritet och självbestämmande (Norström och Thunved 2009, s.37). Vidare ändrades lagen 

till att socialbidraget ska vara en rättighet detta för att socialbidraget inte ska vara förenat med 

känslor av skuld och skam (Norström och Thunved 2009, s.38). Förarbetena visar också på att 

för att socialbidraget inte ska vara förenat med skuld och skam känslor måste lagen vara 

tydlig och preciserad (Norström och Thunved 2009, s.38). Denna lagändring borde ur vårt 

perspektiv höja den proceduriella rättvisan och minska risken för godtyckliga bedömningar. 

Utifrån vårt material går det inte att uttala sig om det skett en förändring av procedurerna 

utifrån lagändringarna så att behovsprövningen idag har en mer saklig och opartisk karaktär 

än innan. Däremot kan vi konstatera utifrån våra intervjupersoners berättelser om att det finns 

ett tolkningsutrymme i hur regelverket ska tillämpas vilket vi ser som anledningen till att det 

blir svårt att förmedla till klienterna hur procedurerna ser ut. Vi kan se i vårt material att de 

intervjuade socialsekreterarna i ett flertal fall aktualiserar föreställningar om moraliska 
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normer, identifikation och känsla av tillit i relation till klienten vilket påverkar 

handläggningsprocessen. Vi frågar oss i skrivande stund hur socialtjänstlagen ska modifieras 

för att deras tjänstemän ska ha bättre underlag till att grunda sina beslut på proceduriell 

rättvisa och likhet inför lagen. Behöver välfärdssystemet omformas till mer universella 

principer och socialtjänstlagen vara ännu tydligare för att godtyckliga bedömningar inte ska 

äga rum? Frågan blir då vad som händer med det sociala arbetets grundprinciper då? 

 Enligt Blennberger (2005) finns det etiska värden och normer för varför socialt arbete ska 

bedrivas. Det etablerade insatsprinciperna för socialt arbete handlar om humanitet, generositet 

och barmhärtighet som enligt Blennberger handlar om medmänsklighet och empati. Andra 

insatsprinciper är solidaritet som likställs med kamratsympati, mänsklig och medborgerlig 

frihet/rättighet. Utifrån dessa principers innebörd går det att tolka som att det måste finnas en 

nära relation mellan socialarbetare och klient. Detta eftersom att exempelvis principen om 

solidaritet innebär att det finns en kamratsympati från socialarbetarens sida (Blennberger 

2005 s.186). Med andra ord innebär detta att det sociala arbetets funktion skulle förloras om 

det antog en mer universell inriktning. En lösning på problemet med det selektiva systemet 

skulle kunna vara att införa medborgarlön vilket skulle innebära att alla människor fick lika 

mycket och då skulle människor inte behöva vara beroende av ekonomiska bidrag. Vi vill inte 

anta en för pessimistisk människosyn men ändå diskutera om möjligheten med medborgarlön 

är realistisk. Kommer det inte alltid finnas människor som behöver mer stöd än andra? Vad 

skulle hända om det behovsprövade systemet tas bort? Fråntas dem mest utsatta människorna 

rätten att få det stöd dem behöver? Börjeson (2008) skriver om det omdiskuterade förslaget 

SOFT som innebar att Försäkringskassan skulle ta över handläggningen av det ekonomiska 

biståndet vilket skulle innebära att människor som behöver hjälp med sin försörjning skulle få 

ett ekonomiskt tillskott utan att behöva redogöra för sin privata livssituation. Vilket i sin tur 

skulle leda till att människor skulle slippa stigmatiseras i samband med ansökan om 

socialbidrag. Börjeson diskuterar att argumenten mot detta förslag var att människor som 

söker socialbidrag ofta har andra sociala problem som ofta kan ligga på en strukturell nivå, 

och att de ekonomiska och de övriga sociala problemen ofta är kopplade till varandra. 

(Börjesson 2008, s.284) Vidare menar Börjeson att människors sociala problem ofta är 

djupgående och omfattar många olika aspekter. Ett exempel är att missbruksproblematik 

många gånger också omfattar arbetslöshet, hemlöshet, fattigdom, kriminalitet och social 

isolering. (Börjeson 2008, s.246) Detta pekar utifrån vårt perspektiv på att sociala problem är 

komplexa och att ekonomiska lösningar inte är tillräckliga för att lösa de socialt utsatta 

människornas livssituation.  
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Börjeson frågar sig också vilken funktion socialtjänsten ska ha för dessa människor? Handlar 

det om att socialtjänsten ska se till att dessa människor får ekonomiskt bistånd som gör att 

dem kan överleva eller handlar det om att försöka bidra till en förändrad livssituation för de 

mest utsatta människorna? (Börjeson 2008, s.246)  

Utifrån detta resonemang anar vi en tveksamhet kring socialtjänstens funktion. Till 

diskussioner av detta slag kommer man oundvikligen att hamna i större frågeställningar om i 

vilka sektorer av samhället socialt arbete ska ta plats i vilket rör själva kärnan av olika 

välfärdsmodeller. Vad ska bedrivas i statlig regi, i vilken utsträckning bör civilsamhället vara 

utförare av social service? Emellertid är vår studie begränsad till de behovsprövade insatserna 

i statlig regi och vi ämnar hålla oss till denna kontext i vår slutliga reflektion om etik som en 

möjlig väg ur godtycklighet och sociala fällor. Blennberger (2005) skriver om att det är av 

vikt att skapa en professionsidentitet och en kollegial sammanhållning i allmänhet inom alla 

yrkeskategorier men i synnerlighet inom det sociala arbetet med tanke på att det sociala 

arbetet innehåller så många olika delar och element. Vidare menar Blennberger att etiska 

riktlinjer kan agera som vägledare i olika valsituationer som yrkesutövaren ställs inför. 

Blennberger menar också att etik inom ett yrkesområde ger en professionell status som pekar 

på vilka krav som ställs på en viss profession. Utifrån dessa ovan nämnda punkter menar 

Blennberger att etiken kan skydda de medborgare som kommer i kontakt med en profession 

från att bli illa behandlade.(Blennberger 2005, s.387) 

Etik i det sociala arbetet handlar också om att socialarbetarna har en etisk medvetenhet 

vilket innebär kunskap, förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande samt 

bedömningsförmåga. Vidare anses en moralisk mognad hos socialarbetaren vara viktig vilket 

handlar socialarbetarens personliga erfarenheter, attityder och handlingskraft (Blennberger 

2005, s.397). Det finns vissa riktlinjer inom social arbete som är ovanliga i andra yrkesetiska 

riktlinjer och som ställer krav på socialarbetaren som person. Vi kan också se av våra 

intervjuer att det redan existerar en medvetenhet om såväl maktstrukturer, 

stigmatiseringsprocesser och att intervjupersonernas berättelser visar på flera etiska 

överväganden i arbetet. Blennberger (2005) anser att etik är något som hela tiden måste 

aktualiseras och införlivas i det sociala arbetet och att det är socialarbetarnas ansvar att det 

ska ske genom att de engagerar sig i den etiska diskussionen på sin arbetsplats. En 

socialarbetare ska vara medveten om att dennes bedömningar och handlingar kan ses utifrån 

många olika perspektiv såsom klienten, lagen, arbetsgivaren och fackförbundet och att dessa 

olika perspektiv kan stå emot varandra. Blennberger menar att socialarbetare ska kunna ge 

etiska argument för sina bedömningar och att deras beslut ska vara etiskt grundade. Vidare är 
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det också av vikt att socialarbetarna tar ansvar för att de sociala utbildningarna präglas av en 

etisk diskussion. Vilket kan ske genom att socialarbetarna samarbetar med de sociala 

utbildningarna och för en etisk diskussion med studenterna inom dessa 

utbildningar.(Blennberger 2005, s.392)  

För att de avhjälpa att det behovsprövade systemen utmanar den allmänna sociala tilliten 

krävs vilket den tidigare forskningen också berör när det gäller bemötande av klienterna en 

stor portion etiskt arbete. Denna etiska arbetsform skulle kunna vara att tydligt införliva 

teorier om proceduriell rättvisa.  

 

Studiens bidrag och nya forskningsfrågor 

Rothstein resonemang väckte vår nyfikenhet och vi blev intresserade av att undersöka 

föreställningar om tillit hos dem som arbetar inom ett system vilket utmanar den allmänna 

sociala tilliten. Vi har därför i denna studie valt att fokusera på de tjänstemän som arbetar 

inom detta system. Genom vår kvalitativa ansats kan vi ge en ökad kunskap om 

socialsekreterares föreställningar om tillit i relation med klienten. Detta har ej gjorts tidigare 

och denna studie kan därför ses som ett bidrag till såväl den tidigare forskningen inom socialt 

arbete som till teoribildningen av tillit.  Socialt arbete är ett vetenskapsområde som 

traditionellt hämtat influenser från bland annat sociologiska, statsvetenskapliga, 

beteendevetenskapliga, socialpsykologiska skolor. Anspråken som ofta görs av socialt arbete 

som vetenskaplig institution handlar om en bred förståelse av vad som bidrar till social 

utsatthet och en helhetssyn på människan mellan psykologiska, sociala och strukturella 

förklaringar. Till forskningen om det sociala arbetets relationer till sina klienter kan vi utifrån 

denna studie se att föreställningar om tillit är verksamma i mötena. Tillitsskapande från 

socialarbetarnas sida är centralt när det gäller hur de uppfattar resultaten av sitt arbete. Vidare 

kan vi genom att knyta in teorier om sambandet mellan mellanmänsklig tillit och offentliga 

förvaltningar se att de tolkningar som våra intervjupersoner gör, även om de resulterar i stora 

positiva förändringar av den enskilde klientens livssituation, kan bidra till lägre 

mellanmänsklig tillit i samhället. Ett annat tydligt resultat utifrån våra intervjupersoners 

utsagor är att de anser att den specifika tilliten ses som en strategi för att uppnå politisk tillit 

från klienternas sida. Socialsekreterarna anser att det är omöjligt att fungera som kravställare 

och kontrollant innan socialsekreterarna har fått en god relation till klienten. Detta utmanar 

Rothsteins resonemang om hur den politiska tilliten skapas. Vi anser att anledningen till att 

våra resultat ställer sig emot Rothstein handlar om det sociala arbetets funktion. Ett exempel 

på det skulle kunna vara att socialsekreterarna har som funktion att motivera klienten till 
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förändring och om det inte finns en god relation kommer det bli svårt för socialsekreterarna 

att ställa krav på att klienten ska förändra sig. För att få en djupare förståelse för hur ett 

selektivt system som socialtjänsten skapar eller utmanar den allmänna sociala skulle en 

fortsatt studie inbegripa de klienter som tagit del av de selektiva insatserna och deras 

föreställningar om tillit i relation till utförarna, utförande förvaltningen och till samhället i 

stort.   
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Bilaga 1: 

 
 
Datum Plats 

Namn Arbetsuppgifter 

Ålder Utbildning 

 
Tema 1: Vad är tillit? 
 

Vad betyder ordet tillit för dig?  
Vilken funkton tycker du att tillit har i ditt arbete? 
 
Tema 2: Mötet mellan socialarbetare och klient 
 
Kan du berätta om ett möte med en klient där du upplevt dig vara betrodd? 
 
Berätta om en situation där du känt dig misstrodd av en klient? 
 
Vad får dig att känna tillit i mötet med en klient? 
 
Har du olika förtroende för olika klienter? 
 
Har tilliten olika betydelse i olika situationer? 
 
Exempel på följdfrågor:  
Vad hände i det mötet? 
Hur upplevde du det mötet? 
Vad tänker du om det mötet i efterhand? 
Vad tänker du om dina reaktioner? 
 
 
Tema 3: Klienternas tillit till socialtjänsten 
 

Kan du beskriva klienternas tillit till socialtjänsten rent generellt? 
 
Anser du att klienterna bör ha tillit till socialtjänsten? 
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Bilaga 2: 

 
Information till intervjupersoner 
 
Ämnet för studien är att undersöka socialarbetares föreställningar om betydelsen av 
tillit i relation till klienten. Studien kommer resultera i en c-uppsats för Ersta-Sköndal 
högskola.  
 
Intervjuerna som beräknas ta runt en timme bandas och transkriberas. Om citat från 
intervjun används i uppsatsen kommer namn att utelämnas och citaten presenteras på 
ett sådant sätt så att enskilda intervjupersoner eller personer som nämns i intervju inte 
kan identifieras.  
Band, transkriptioner samt kontaktuppgifter förstörs efter att studien avslutats och 
uppsatsen godkänts.   
 
Deltagande i intervju är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Ana Hultgren Mejias 
070-7891380 
 
Emelie Liljeström 
070-7577590 
 
e-post: mejias.liljestrom@gmail.com 
 
Tack för din medverkan!  
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