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Titel: Förtroende för socialtjänsten 

Författare: Madeleine Andersson och Maya Grönlund 

Abstract 
The purpose of this essay is to examine trust, or lack of trust, in the social services. Previous 

research considering this topic is limited, which, in our point of view, implies the need of fur-

ther studies.  

    A quantative method was used, consisting of an online questionnaire containing statements 

about the social services. The statements were designed using a five level Likert-scale which 

required the respondent to rate their level of agreement. The questionnaire was published on 

five webcommunities directed to parents.  

    We found, as previous research has shown, that the majority of the public, who lack per-

sonal experience of the social services, find it difficult to respond to statements about institu-

tions such as the social services. Our results also indicates that the social services fail to gain 

the trust of a majority of the respondents and more then half of the respondents are of the 

opinion that the social services is in absence of the knowledge that they need to carry out their 

work. Despite these results half of the respondents would initiate a contact with the social 

services if they felt the need to do so. 

 

Key words: trust, attitude, social services, social work, online survey 

Sökord: förtroende, socialtjänsten, attityder, socialsekreterare, enkätundersökning online 
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Inledning 
Att känna förtroende inför något eller någon är kanske inget vi reflekterar över i särskilt stor 

utsträckning. Snarare är det möjligen så att förtroende blir betydelsefullt först när en händelse 

uppstår vilken medför att förtroendet bryts. Den tyske sociologen Niklas Luhmann menar att 

förtroende är nödvändigt för att människor ska kunna samexistera med varandra. Luhmann 

skriver att människan kommer att försättas i ett handlingsförlamande tillstånd utan förtroende 

inför främmande ting (Luhmann, 1968, s 9f). Luhmann menar på så vis att förtroende är något 

fundamentalt i livet. Förtroende handlar enligt detta synsätt om mer än att exempelvis känna 

förtroende för sina vänner.  

    Förtroende kan ses som något grundläggande inom socialtjänstens arbete. Socialstyrelsen 

skriver exempelvis i sitt informationsmaterial kring socialtjänsten och socialtjänstlagen att 

”alla människor som vistas i Sverige ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten i 

den kommun där de vistas för att få stöd och hjälp.” (Socialstyrelsen, 2002, s. 6). Socialtjäns-

ten strävar således efter att medborgarna ska känna förtroende för dess verksamhet. Vi före-

ställer oss att förtroende är särskilt viktigt då man i egenskap av brukare eller klient har kon-

takt med socialtjänsten.  

    Brukaren eller klienten har i de flesta fall mindre kunskaper om socialtjänstens organisation 

än de som handlägger ärendet vilket innebär en ojämlik relation (Johansson, 2007, s. 53). I 

dessa fall föreställer vi oss att förtroende är en förutsättning för att skapa en god relation. 

    Genom forum på Internet diskuteras föreställningar och åsikter om socialtjänsten vilka till 

stor del behandlar förtroendet, eller misstron, gentemot socialtjänsten. Diskussionerna handlar 

exempelvis om uppfattningar kring socialtjänstens befogenheter, kompetens och utförande. 

Ofta diskuteras specifika ärenden som uppmärksammats i media eller fall som medlemmarna 

på forumet själva har personliga erfarenheter av. 

        Ämnet förtroende för socialtjänsten är ett förhållandevis outforskat område, därför ser vi 

ett behov av att undersöka förtroendet för socialtjänsten närmare.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna studie är att få en bild av hur förtroendet för socialtjänsten ser ut. För att 

uppnå syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar;  

 I vilken utsträckning känner besökarna på webbcommunities riktade till föräldrar för-

troende för socialtjänsten? 

 Vilka eventuella skillnader finns mellan olika grupper (kön, ålder, utbildningsnivå, 

sysselsättning, om respondenterna har barn eller ej, politisk tillhörighet och personlig 

erfarenhet av socialtjänsten)? 
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Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som vi har funnit kring förtroendet för socialtjänsten är begränsad 

och vi breddade därför vår sökning till att inkludera förtroende för andra samhälleliga institu-

tioner som exempelvis försäkringskassan. Det faktum att vi i första hand intresserar oss för 

studier som undersöker allmänhetens eller medborgarnas förtroende och inte bara brukarnas 

har även begränsat vårt material, då myndigheternas egna undersökningar till största del riktar 

sig till just brukarna (Statskontoret, 2002, s. 84f). 

    Större delen av vårt material om tidigare forskning är undersökning gjorda av SOM-

institutet, vilket även refereras till i exempelvis Statskontorets studier. SOM-institutet är en 

undersöknings- och seminarieverksamhet som drivs av Institutionen för journalistik och 

masskommunikation i samarbete med CEFOS (Centrum för forskning om offentlig sektor) 

vid Göteborgs universitet. Institutet genomför huvudsakligen en nationell studie som behand-

lar exempelvis politik och samhälle. Ett flertal av de studier vi har tagit del av är utförda av 

SOM-institutet vilket även refereras till i flera av rapporterna. 

    Bilden av svenskarnas förtroende som framträder i tidigare studier visar på att svenskar 

generellt sett visar ett utbrett samhällsförtroende (Holmberg & Weibull, 2001, s. 36). Likaså 

framkom det att de som varit i kontakt med institutionen eller myndigheten visar ett större 

förtroende för densamma än de som inte har varit det (Novus Opinion, 2008). 

    Det finns mycket få studier kring förtroendet för socialtjänsten, dock finns det studier kring 

förtroendet för andra av samhällets verksamheter. Vissa av dessa studier berör verksamheter 

som till sitt uppdrag till viss del kan sägas likna socialtjänsten. Ett exempel på en sådan verk-

samhet är försäkringskassan, som liksom socialtjänsten har myndighetsutövning som en del 

av verksamheten. Vi har därför valt att ta del av studier som dessa, vilka vi kommer att redo-

göra för nedan.  

 

Presentation av studier 

Nedan följer en kort presentation gällande omfattning och upplägg av de fem studier vi be-

dömer som relevanta för vårt uppsatsämne.  

   Den studie som finns att tillgå som behandlar vår forskningsfråga är en opinionsundersök-

ning utförd av undersökningsföretaget Novus Opinion på uppdrag av SKTF där de tillfrågade 

skulle svara på om de hade förtroende eller ej för socialtjänsten. Denna studie genomfördes 

2008 och omfattade 1000 personer (Novus Opinion, 2008). Undersökningen är liten till sin 

omfattning och i den presenterade rapporten saknas metodbeskrivning, analys och diskussion. 

Det är dock en av de få studier som behandlar just det område som vi ämnar studera närmare, 

vilket är anledningen till att vi har valt ta med studien i vår uppsats.  

    Två av de fem studierna är utförda av SOM-institutet. De har i en rapport sammanställt 

resultatet av två riksrepresentativa undersökningar utförda hösten 2000. Sammanlagt 6000 

personer har deltagit i studien som bland annat undersöker förtroendet för samhälleliga insti-
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tutioner såsom rättsväsendet, svenska kyrkan och försäkringskassan. Socialtjänsten finns ej 

med i studien men då detta är en av de större i sitt slag har vi valt att ta med denna. Studien 

redovisar resultaten av mätningarna i så kallade balansmått, vilket innebär att andelen med 

högt förtroende minskas med andelen med lågt förtroende. SOM-institutet har även gett ut en 

rapport 2009, där ett flertal tidigare SOM-undersökningar gällande förtroende för myndighe-

ter som lyder direkt under regeringen sammanställts. Inte heller här tas förtroende för social-

tjänsten upp. Dessa undersökningar har utförts sedan 1986. Studierna har gjorts med hjälp av 

postenkäter som skickats ut till 6000 personer vid varje undersökningstillfälle (Johansson & 

Rönnerstrand, 2008, s. 5ff).  

    Statskontoret arbetar med att analysera och utvärdera offentlig förvaltning på uppdrag av 

regeringen och har i samarbete med Statistiska Centralbyrån gjort en sammanställning av 

myndigheters befintliga undersökningar gällande hur medborgare och företag uppfattar myn-

digheterna. I rapporten sammanställs över 50 brukarundersökningar med varierande innehåll 

som genomförts mellan åren 2006 och 2008. Studien innefattar ej socialtjänsten men andra 

myndigheter såsom polisen och försäkringskassan (Statskontoret, 2009). 

   Ytterligare en studie som vi har valt att titta närmare på är en medborgarundersökning med 

närmare 10 000 deltagare där respondenterna besvarat postenkäter gällande olika aspekter av 

rättssäkerhet, medborgarinflytande samt effektivitet inom offentlig förvaltning. Studien om-

fattar äldreomsorgen dock ej socialtjänsten i stort (Statskontoret, 2002, s. 15, 20). 

     

Resultat från tidigare studier 
I statskontorets sammanställning av myndigheters egna undersökningar gällande förtroende 

fann de att ungefär tre fjärdedelar av brukarna ger betyget godkänt eller mer åt de verksamhe-

ter de kommit i kontakt med. Enligt rapportens sammanställning är brukare nöjda i större ut-

sträckning än allmänheten gällande myndigheternas service. Detta stämmer enligt rapporten 

överens med de bedömningar som myndigheterna själva gjort utifrån undersökningarna. 

(Statskontoret, 2009, s. 10). Att de som varit i kontakt med myndigheten hyser större förtro-

ende för denna än de som inte haft kontakt, överensstämmer med den observation som gjorts i 

SKTF:s opinionsundersökning. Där framkom att 17 % av de tillfrågade har förtroende för 

socialtjänsten medan siffran bland de som varit i kontakt med socialtjänsten i arbetet ökade 

till 42 procent. 36 % uppgav att de har ”Ganska litet” eller ”mycket litet” förtroende för soci-

altjänsten medan 47 % upplever ”varken stort eller litet” förtroende (Novus Opinion, 2008). 

    I SOM-institutets rapport från 2001 framgår att sjukvården, universitet och högskolor samt 

radio och TV är de institutioner som åtnjuter högst förtroende. Andelen som känner förtroen-

de för dessa institutioner är 50-53 %.  De fackliga organisationerna, de politiska partierna och 

EUs institutioner är de som hamnar längst ner på listan 1 (Holmberg & Weibull, 2001, s. 28). I 

SOM-institutets rapport från 2008 konstateras återigen att universitet och högskolor är exem-

pel på verksamheter som åtnjuter ett högt förtroende. Här nämns även att respondenternas 

                                                 
1 Övriga verksamheter och institutioner som inkluderades i studien var polisen, kungahuset, domstolarna, FN, grundskolan, 
bankerna, dagspressen, försvaret, svenska kyrkan, storföretagen, riksdagen, kommunstyrelserna och regeringen. 
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förtroende för försäkringskassan är förhållandevis lågt (Johansson & Rönnerstrand, 2008, s. 

25). I rapporten presenteras även förtroendet för specifika yrkesgrupper där läkare, ingenjörer, 

poliser och universitetslärare åtnjuter högst förtroende. Lägst förtroende hyser respondenterna 

för politiker, reklampersoner, PR- och IT-konsulter. Respondenterna har även tillfrågats gäl-

lande förtroende till socialarbetare och det mest förekommande svaret var ”varken eller” vil-

ket placerar yrkesgruppen socialarbetare i mitten av listan som består av 21 yrkesgrupper 

(Holmberg & Weibull, 2001, s. 42). 

    I SOM-institutets rapport från 2008 poängteras att myndigheter som har en verksamhet som 

bygger på behovsprövning i jämförelse med andra myndigheter får lägre förtroende från all-

mänheten (Johansson & Rönnerstrand, 2008, s. 13). Detta illustreras i rapporten med försäk-

ringskassan som exempel, vilket i viss mån kan relateras till socialtjänsten, även om verksam-

heterna till uppdrag och utformning skiljer sig åt.  

Variationer mellan grupper 
De yngsta och de äldsta respondenterna tenderar att känna förtroende för de olika verksamhe-

terna och institutionerna i högre grad än medelålders. Kvinnor känner högre förtroende än 

män överlag, förutom i fallet förtroende för universitet och högskolor (Holmberg & Weibull, 

2001, s. 42). Institutioner som befinner sig långt bort får lägst förtroende och de som befinner 

sig nära får högst. Detta avstånd beskrivs som både geografiskt, psykologiskt och kulturellt. 

Exempelvis känner en person som ofta besöker kyrkan större förtroende än en person som 

inte gör det (a.a., s. 44ff). Enligt samma undersökning finns det mycket små skillnader mellan 

olika grupper i samhället när det gäller förtroende för myndigheternas verksamheter, exem-

pelvis skiljer sig förtroendet som män respektive kvinnor upplever i princip obetydligt. Den 

enda verksamhet som visar på skillnader i förtroendet mellan olika grupper är försäkringskas-

san där yngre har ett lägre förtroende än äldre (Statskontoret, 2002, s. 34). Undersökningen 

visar även att det finns svårigheter för medborgarna att besvara de frågor som ställs i under-

sökning om samhälleliga institutioner, vilket tros kunna bero på att respondenterna inte har 

kunskaper och erfarenhet av förvaltningen, vilket krävs för att kunna besvara frågorna (Stats-

kontoret, 2002, s. 11). 

    I SOM institutets rapport från 2009 konstateras att skillnader i förtroende mellan olika soci-

ala grupper inte skiljer sig åt nämnvärt. Tidigare SOM-undersökningar har visat på att kvinnor 

generellt känner ett större förtroende än män, men denna inventering av tidigare undersök-

ningar visar på att denna skillnad tenderar att jämna ut sig. Däremot finns det vissa mönster 

gällande vilka institutioner i samhället som män respektive kvinnor hyser större förtroende 

för, exempelvis känner kvinnor i större utsträckning förtroende för polisen och kungahuset 

medan män i större utsträckning hyser förtroende för riksbanken och storföretagen. SOM-

institutets rapport visar återigen på att yngre i större utsträckning än äldre hyser förtroende för 

samhällets institutioner. Detta är även fallet gällande högutbildade personer (a.a., s. 6f). Det 

framkommer i vissa av studierna som ingår i rapporten att kvinnor i större utsträckning än 

män känner förtroende (a.a., s. 26). I SOM-institutets rapport konstateras även att brukare 

eller klienter, i högre grad än allmänheten, är nöjda med den offentliga sektorns service (a.a., 
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s. 13). Socialtjänsten ingår dock inte i det sammanställda materialet.  

    Att jämföra resultaten från olika studier kring förtroende kan vara problematiskt då under-

sökningarna i många fall är mycket olikartade. Statskontorets analys av det sammanställda 

materialet är att det är för stor variation mellan studiernas mätmetoder för att på ett riktigt sätt 

göra en jämförelse. Även om förutsättningarna för en jämförelse vore optimala, skulle detta 

vara svårt att genomföra av flera anledningar. Både verksamheterna och brukarna/klienterna 

skiljer sig åt vilket resulterar i olikartade frågeformuleringar, svarsalternativ och undersök-

ningspopulationer (Statskontoret, 2009, s. 9-10).  

    Den övergripande bilden visar på att svenskar generellt sett visar ett utbrett samhällsförtro-

ende.2 Den som känner förtroende för en institutions verksamhet känner ofta förtroende även 

för andra institutioner, trots att de skulle kunna stå i motsättning till varandra (Holmberg & 

Weibull, 2001, s. 36).  

 

Förtroende – en begreppsgenomgång 
Då vi ämnade undersöka hur förtroendet till socialtjänsten ser ut ville vi dels få en bild av hur 

förtroende definieras och dels ta del av tidigare gjorda förtroendeundersökningar. För att själ-

va kunna genomföra en förtroendeundersökning bör vi ha kunskap kring begreppet förtroen-

de. Vi tog också ta del av tidigare forskning för att på så vis inte göra om en redan genomförd 

studie och för att få inspiration till vår egen. 

    Vi har använt oss av sökord som förtroende, tillit, tilltro och trust vid vår litteratursökning 

på Libris och i databasen CSA. När vi tittat över det material vi funnit angående förtroen-

de/trust så har Niklas Luhmann refererats till ett flertal gånger då han utvecklat teorier kring 

förtroende. Återkommande har även varit förtroendeundersökningar gjorda av SOM-institutet. 

    Vid sökning av litteratur är det i första hand begreppet förtroende vi har valt att använda 

oss utav. Även sökning på ordet tillit har gjorts då vi anser att det ligger nära förtroende i in-

nebörd utifrån vad vi kan utläsa i den litteratur som vi innefattar i begreppsgenomgången. Den 

skillnad som möjligen finns i begreppen är av liten betydelse för vår studie. Närmaste över-

sättningen till engelska av ordet förtroende är trust. Trust är det begrepp vi har använt i vår 

sökning efter engelskspråkig litteratur. 

 

Förtroende ur olika perspektiv 
Begreppet förtroende går att definiera utifrån olika förhållningssätt och ur olika perspektiv. 

Barbara A. Misztal (1996, s. 9, 13f) skriver att utifrån ett filosofiskt perspektiv kan förtroende 

exempelvis handla om tillit utifrån moraliska dilemman och utifrån ett psykologiskt perspektiv 

går det att se på förtroende som ett personlighetsdrag. Förtroende utifrån ett sociologiskt per-

                                                 
2 Det faktum att svenskar i hög grad känner förtroende återkommer senare i rapporten där 66 % av de tillfrågade svenskarna i 

en undersökning om tillit uppger att de litar på andra människor medan motsvarande siffra för exempelvis Turkiet var 10 % 

(Holmberg & Weibull, 2001, s. 36).  
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spektiv innebär däremot att se förtroende som en konsekvens av ett fenomen och en social 

mekanism. Piotr Sztompka (1999, s. 60ff, 97ff) har liknande idéer när han beskriver förtroen-

de antingen som en medfödd egenskap hos individen själv vilken utvecklas under uppväxten 

eller att förtroende är något kulturellt betingat och att man på så vis socialiseras in i tankar om 

förtroende. Niklas Luhmann (1979, s. 6) menar att förtroende existerar i ett samspel som på-

verkas av både personlighet och sociala system. Luhmann (a.a., s. 78) tänker sig att personlig-

heten, eller individen, har olika förutsättningar och utgångspunkter när det gäller att känna 

förtroende och menar på att människor som innehar självtillit har lättare för att lita på och 

känna förtroende för yttre strukturer. 

 

Förtroende som nödvändighet 
Sztompka (1999, s. 11ff) skriver att vi kan vara i behov av kontakt med betydelsefulla perso-

ner (signifikanta andra) som samtidigt är anonyma för oss. För att kunna agera och känna 

sammanhang i tillvaron är det därför nödvändigt att känna förtroende trots att vi inte känner 

dessa signifikanta andra personligen. På liknande sätt menar Aronsson och Karlsson (2001, s. 

23, 30) att det är viktigt att känna tillit för att kunna handla. Genom att bestämma sig för att 

känna tillit tar man en risk som är nödvändig för att kunna samspela med andra. Har man inte 

tillräckligt med kunskap om omvärlden är det nödvändigt med tillit för att göra tillvaron 

mindre kaotisk och osäker.  

    Luhmann (1968, s. 9f) för ett liknande resonemang då han skriver att förtroende är nödvän-

digt för att kunna känna trygghet i tillvaron. Finns inte en känsla av förtroende kommer vi 

förmodligen att sakna handlingsförmåga. 

 

Förtroende och förutsebarhet 
Luhmann (1968, s. 9, 19) definierar förtroende som en tilltro till de egna förväntningarna. Han 

menar att förtroende och tid är närstående på så vis att förtroende handlar om att föreställa sig 

vad som kommer att ske i framtiden. Vår tolkning av detta är att man har en förväntning kring 

hur framtiden kommer att te sig och tillsammans med sin tilltro på dessa förväntningar så har 

man upprättat ett förtroende inför något. Luhmann (1979, s. 10ff) tänker sig att förtroende är 

relaterat till tid på så sätt att den som innehar förtroende till viss del tillskriver företeelsen en 

förutsebarhet. Förutsebarheten består i ett antagande om vad som kommer att ske. Denna tids-

aspekt bidrar även till det problematiska i att känna förtroende, då framtiden består av långt 

fler möjliga scenarion än den nuvarande situationen. 

    Likaså tänker sig Sztompka (1999, s. 18ff) att man kan veta om vissa saker som kommer att 

inträffa i framtiden, men att man inte kan förutspå allt. Han menar att man i dessa fall enbart 

kan tänka sig att det kommer att bli på ett visst sätt och därmed får man ett förtroende för hur 

tillvaron kommer att bli framöver. Förtroendet består enligt detta tankesätt av en tro och en 

övertygelse. Sztompka (a.a., s. 25f) kallar detta för en vadslagning, det vill säga att man satsar 

sitt förtroende på vad som kommer att inträffa framöver. Han skriver vidare att det är en nöd-

vändighet att känna förtroende för att kunna handskas med en oviss framtid.  
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    Misztal (1996, s. 24) gör också hon kopplingar mellan förtroende och framtid. Misztal tän-

ker sig att förtroende är förväntningar på att det som kommer att inträffa framöver är lämpligt 

för egen del.   

 

Förtroende för vad? 
Sztompka (1999, s. 18ff) anser att förtroende är något som en individ känner för en annan 

individ, inte för händelser av naturen skapade såsom jordbävningar, översvämningar och lik-

nande, eller för något som individen själv kan påverka som exempelvis att ringa en vän eller 

läsa en bok. I dessa sammanhang menar Sztompka att begreppet förtroende inte är den korrek-

ta benämningen. Han menar vidare att ett förtroende för en institution eller organisation i själ-

va verket handlar om ett förtroende för de personer som företräder detsamma (a.a., s. 41). 

    Aronsson och Karlsson (2001, s. 34f) tänker sig att tillit kan kännas både till någon eller 

något, det vill säga till omvärlden, till andra samt till sig själv. Begreppet tillit så som Arons-

son och Karlsson definierar det skiljer sig på så vis från begreppet förtroende på det sätt som 

Sztompka förklarar det. Sztompka anser att förtroende till sig själv inte går att tala om, men vi 

tänker oss att man möjligen kan kombinera begreppen förtroende och tillit på så sätt att man 

kan benämna det för tillit till sig själv istället för förtroende för sig själv.  

    Aronsson och Karlsson (a.a., s. 83) anser att tillit kan finnas i tre olika former. Man kan 

känna tillit till sig själv, till andra eller till system. Med system menas exempelvis politiska 

system eller ekonomiska system. Luhmann har liknande tankar då även han (1968, s. 69f, 

89ff) menar att det finns ett systemförtroende och ett personförtroende. Systemförtroendet 

innebär enligt honom ett förtroende till att system är pålitliga och fungerar väl, som exempel-

vis tilliten till pengar och pengars värde. Personförtroendet handlar om att kunna lita på att 

andra beter så som de utgett sig för att agera i framtiden. Luhmann (1979, s. 22) beskriver 

systemförtroende som applicerbart inte bara på sociala system utan även på individer, som då 

ses som egna ”fristående” system. Vi tycker det går att dra paralleller mellan Luhmanns och 

Aronssons och Karlssons idéer om tillit till system och Sztompkas tankar om förtroende för 

institutioner, då Sztompka menar att förtroendet för institutioner riktar sig till människorna 

som arbetar vid dessa och Luhmann menar att systemförtroendet också kan rikta sig till en-

skilda individer.  

 

Olika slags förtroende 
Att lita på någon innebär ett risktagande på så vis att det man kan vinna på att visa någon sitt 

förtroende får vägas mot vad man förlorar om förtroendet bryts (Sztompka, 1999, s. 31). 

Sztompka (a.a., s. 27f) beskriver tre olika typer av förtroende gällande på det vis tilliten byggs 

upp. Det ena slaget av förtroende översätter vi till bakomliggande-/förhandsförtroende (anti-

cipatory trust). Detta förtroende kan finnas på förhand till en människa eller institution grun-

dat på det man vet sedan tidigare om föremålet för förtroende. Exempelvis kan man känna 

förtroende för polisen för att man vet om att polisen har hjälpt andra människor. Luhmann 

(1968, s. 47f) tänker sig likaså att man kan ha förtroende för någon för att det liknar en situa-
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tion som man har upplevt tidigare. Dessa erfarenheter applicerar man sedan på nya fall vilket 

Luhmann kallar för generalisering. Den andra sortens förtroende som Sztompka (1999, s. 27f) 

redogör för kallar vi, efter vår översättning, för lättpåverkat förtroende. (responsive trust) Det 

lättpåverkade förtroendet gäller huruvida personen/institutionen agerar förtroendefullt just i 

det specifika fallet. Det räcker alltså inte med att de agerat förtroendefullt förut utan måste 

visa detta vid varje enskilt tillfälle. Slutligen den sista typen av förtroende; framkallat förtro-

ende (evocative trust) som handlar om det slags ömsesidiga förtroende som oftast finns i ex-

empelvis vänskapsrelationer. Intuitivt kan parterna känna att det går att lita på varandra och 

ett förtroende byggs på så vis upp. Sztompka menar att dessa olika slags förtroendetyper möj-

ligen inte går att särskilja utan kan fungera som en kombination tillsammans.  

 

Förtroende för vem? 
Olika roller innebär olika slags förväntningar från omgivningen. En läkare har exempelvis 

inte samma förväntningar på sig som en polis, och en ytlig bekant förväntas möjligen inte 

vara dig lika lojal som en nära vän (Misztal, 1996, s. 19). Även Sztompka (1999, s. 55ff) tän-

ker sig att förtroende hänger samman med vilken funktion man fyller för den som känner för-

troende, eller för den delen inte känner förtroende till. I en undersökning han har genomfört 

svarade de tillfrågade att de i första hand vill kunna lita på att läkaren är kompetent, hjälpsam 

samt effektiv och i mindre grad vara rättvis eller dela samma religiösa tro. 

    Luhmann (1979, s. 19f, 33) menar att människor i större utsträckning känner tillit till det 

som är bekant, än det som är främmande, detta eftersom det bekanta kan tillskrivas vissa för-

väntningar baserat på händelser i det förflutna. Genom att på detta sätt relatera till det förflut-

na reducerar vi komplexiteten i tillvaron, eftersom även framtiden och framtida händelser 

(genom att känna förtroende) förenklas och blir mer förutsebara.  
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Metod 
Sökprocessen 
Sökandet av tidigare forskning samt teorier om begreppet förtroende skedde i Libris, CSA 

Multiple Database Search, DiVa (Digitala vetenskapliga arkivet), Stockholms stadsbiblioteks 

katalog, Socialstyrelsens sökfunktion samt Google. Till en början sökte vi endast efter tidigare 

undersökningar gällande förtroendet för socialtjänsten, men vi insåg snart att den begräns-

ningen var för snäv. Sökandet utvidgades då till att även inkludera attitydundersökningar samt 

attityd- och förtroendeundersökningar till andra myndigheter. Sökorden vi använde oss utav 

var främst attityd, förtroende, socialtjänst, myndighet, socialsekreterare. På engelska använde 

vi i huvudsak sökorden trust, attitude och social service. För fullständig förteckning över sök-

orden, se bilaga 1. 

 

Metodval 
För att kunna uppfylla vårt syfte valde vi att genomföra en enkätundersökning, det vill säga 

använda en kvantitativ metod. Kvantitativ metod kan användas för att undersöka i vilken ut-

sträckning en egenskap eller ett fenomen förekommer inom en viss grupp. En kvantitativ me-

tod beskriver inte bara kvantiteten av egenskapen eller fenomenet utan kan även användas för 

att beskriva och förklara samt pröva teorier (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 61). Ge-

nom enkätundersökningen kunde vi således att få svar på hur många som tycker något inom 

vårt material men vi tänkte oss även att undersökningen kunde ge en beskrivning av hur för-

troende ser ut.  

 

Enkät- och frågekonstruktion 
För att få en bild av förtroendet använde vi oss utav Likert-skalan, vilken är en vedertagen 

metod för att mäta attityder. Likert-skalan innebär att respondenten tar ställning till påståen-

den genom att gradera i vilken utsträckning de instämmer eller ej (Ejlertsson, 2005, s. 91, S. 

Elofsson, föreläsning, 2009-01-30). Svarsalternativen på en Likert-skala består av fem till sju 

alternativ och vanligtvis är ytterpunkterna i svarsalternativen ”Instämmer helt” respektive 

”Instämmer inte alls”  (Ejlertsson, 2005, s. 91). I vår undersökning använde vi oss av en fem-

gradig skala där respondenterna fick välja mellan ”Instämmer helt”, ”Instämmer delvis”, ”Ne-

utral”, ”Instämmer delvis inte” och ”Instämmer inte”. Svarsalternativet ”Neutral” var ämnat 

att fungera som alternativ om respondenten inte ville/kunde ta ställning eller inte hade någon 

åsikt i frågan. 

    Via sökmotorn Google letade vi efter webbsidor som tillhandahåller verktyg för att utforma 

enkäter och sedan publicera dem online. Vi fann ett antal sådana webbsidor och tittade närma-

re på dessa. Den sida som stämde bäst överens med våra funktionsbehov var Google docs. På 

Google docs konstruerade vi enkäten och en länk skapades som sedan användes i våra inlägg i 

föräldraforumen. På Google docs skapas, vartefter svar inkommer, ett dokument där respekti-

ve respondents svar går att utläsa.  
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    Enkäten inleddes med ett kort stycke med information kring socialtjänsten för att respon-

denterna i större utsträckning skulle besvara enkäten utifrån en gemensam förförståelse gäl-

lande vad socialtjänsten arbetar med. Enkäten var tillgänglig för besvarande under tre veckor, 

därefter informerade vi i ytterligare ett inlägg på respektive community att enkätundersök-

ningen avlutats.  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes innan enkäten publicerades för att kunna upptäcka eventuella 

brister i frågekonstruktionen och enkätens innehåll i övrigt (Ejlertsson, 2005, s. 35). Deltagar-

na i pilotstudien var klasskamrater och närstående som fick delge sina åsikter och reflektioner 

kring enkäten och dess innehåll. Den respons deltagarna gav resulterade i vissa förändringar i 

frågekonstruktionen såsom svarsalternativen på frågan gällande politisk tillhörighet och ut-

bildningsnivå. Det blev även tydligt för oss att påståenden kring socialtjänsten kan vara 

mycket svåra att ta ställning till för en person som ej har kontakt med socialtjänsten via sitt 

yrke och heller inte har personlig erfarenhet av socialtjänsten. Vi fick till följd av detta försö-

ka att göra våra påståenden mer allmänna för att på så vis få människor att besvara enkäten. 

Exempelvis ändrade vi påståenden kring handläggare då detta tycktes vara ett begrepp och en 

yrkesgrupp som det var svårt att ta ställning till. Enkäten presenterades även för vår handleda-

re innan den publicerades för att ytterligare säkerställa att enkäten i största möjliga mån mäter 

det vi avser att mäta. 

 

Avgränsningar och urval 
Studien omfattar förtroendet för socialtjänsten då vi tror att begreppet socialsekreterare i stör-

re utsträckning associeras till individens prestationer och egenskaper, medan socialtjänsten 

som begrepp syftar på verksamheten i ett vidare perspektiv. Avgränsningar som dessa är dock 

inte helt problemfria, då det kan vara svårt att dra gränser för vad som innefattas av social-

tjänsten och inte.  

    Vi har vidare valt att avgränsa oss till att länka till enkäten på föräldracommunities. Com-

munities på Internet är oftast inriktade på ett specifikt ämnesområde, exempelvis finns det 

forum för sportintresserade, tonåringar, TV-tittare eller riktade till en särskild yrkesgrupp. Vi 

beslutade att genomföra undersökningen enkäten på forum som riktar sig till föräldrar och de 

communities där vi publicerade vår enkät var Allt för föräldrar, Familjelycka, Growingpeople, 

Babysajten och Babycenter vilka utgör fem av de största svenska föräldraforumen. Att vända 

oss till föräldraforum innebar att respondenterna till största delen utgjordes av kvinnor. Önsk-

värt hade varit att kunna publicera vår enkät på ett forum av mer allmän karaktär, men även 

då hade urvalet bestått av en viss typ av respondenter, exempelvis de som använder Internet. 

    Medlemmarna och besökarna på dessa föräldracommunities kan bland annat läsa och skriva 

bloggar, diskutera ett stort antal olika ämnen i forumet, publicera annonser samt läsa artiklar 

om exempelvis föräldraskap, mat och resor. Allt för föräldrar är ett utav dessa med ungefär 

200 000 besökare per vecka varav 94 % är kvinnor. Growingpeople har 70-80 000 besökare 
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per vecka och medlemsantalet är 98 000 personer. Den genomsnittlige besökaren hos Gro-

wingpeople är en kvinna mellan 30-40 år och av medlemmarna är 90 % kvinnor. På Familje-

lycka är medlemsantalet 6344 personer, av dessa är 94 % kvinnor och genomsnittsåldern är 30 

år. Antal besökare hos Familjelycka är ungefär 3500 personer per vecka. Barnsajten har cirka 

15 000 besökare per vecka. Besöksstatistik för Babycenter finns ej att tillgå. Uppgifterna 

kring statistik över antal besökare, medlemsantal, könsfördelning och genomsnittlig ålder hos 

dessa communities kommer från dem själva. På grund av detta skiljer det sig åt i vad vi har 

fått för information då sajterna inte för statistik över samma uppgifter. Statistiken är lämnad i 

maj 2009. 

    Populationen i vår studie är besökare på webbcommunities riktade till föräldrar. Trost 

(2007, s. 128) skriver att populationen vid enkätundersökningar online utgörs av besökarna på 

den berörda webbsidan. Hela populationen var i det här fallet problematisk att undersöka då vi 

inte kunde nå ut till samtliga besökare på dessa communities. Vi kunde således inte göra en 

totalundersökning (Ejlertsson, 2005, s. 18f). Hur stor populationen är kan vara svårt att fast-

ställa då antalet besökare på dessa forum varierar från vecka till vecka. Vi vet inte hur många 

besökare forumen har just den period som vår enkät ligger ute, utan kan endast förlita oss till 

statistik förd över hur antalet besökare har sett ut tidigare. Sveningsson, Lövheim och Berg-

quist (2003, s. 75, 79) pekar just på att det är svårt att avgöra populationens storlek vid under-

sökningar som läggs ut på Internet då man inte vet hur många som tagit del av enkätförfrågan. 

    Det är till största delen kvinnor som utgör antalet besökare på samtliga ovanstående föräld-

racommunities vilket kom att resultera i en ojämn könsfördelning bland respondenterna. Även 

gällande ålder var spridningen begränsad med tanke på att dessa föräldracommunities främst 

vänder sig till besökare med små barn, samt att äldre människor inte använder Internet i sam-

ma utsträckning som yngre. 61 % av befolkningen i stort har en dator i hemmet, medan mot-

svarande siffra är 19 % för pensionärer (Holmberg & Weibull, 2001, s. 17f). 

 

Genomförande 
Vi valde att genomföra enkätundersökningen via Internet för att på så vis nå många männi-

skor under en relativt kort period. Att göra enkätundersökningar via Internet är tidsbesparande 

och innebär en mindre kostnad än att exempelvis skicka ut enkäter via post (Sveningsson, 

Lövheim & Bergquist, 2003, s. 78). Enkäten skapades genom en webbsida på Internet som 

tillhandahåller en tjänst för att göra enkäter online. Länken till denna enkät publiceras sedan 

på fem webbcommunities. Ett användarkonto öppnades på respektive community för att kun-

na göra ett inlägg i deras forum. I detta inlägg presenterade vi undersökningens syfte, vilka vi 

är, att det var frivilligt att delta samt att enkäten fylls i anonymt. Vi skrev våra mailadresser i 

detta inlägg för att respondenterna skulle ha möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Slutligen så innehöll inlägget länken till webbsidan med enkäten, vilken öppnades i ett nytt 

fönster i webbläsaren.  

Databehandling 
Enkätsvaren omvandlades till en Excel-fil i enkätverktyget Google docs. Därifrån överfördes 
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resultatet till analysprogrammet SPSS (Stastistical Package for the Social Sciences). I SPSS 

skapade vi tabeller och diagram och kunde genom dessa analysera vårt material. I vår resultat-

redogörelse har vi valt att avrunda alla procentsiffror uppåt utan decimaler för att underlätta 

läsningen. 

 

Bortfall 
Med externt bortfall menas de personer som överhuvudtaget inte deltar i enkätundersökningen 

men som ingår i urvalet (Ejlertsson, 2005, s. 25). Elofsson (2005, s. 65) skriver att det inte är 

möjligt att beräkna det externa bortfallet när man inte vet hur många personer som ingår i 

rampopulationen. I och med att enkätundersökningen har gjorts via Internet har vi inte kon-

troll över det externa bortfallet. Vi kan inte veta hur många som har läst foruminläggen om 

vår enkätundersökning men som sedan har avstått från att delta. Vi vet heller inte hur många 

som har börjat fylla i enkäten för att sedan avbryta av olika anledningar.  

    Det interna bortfallet handlar om de frågor som lämnats obesvarade (Ejlertsson, 2005, s. 

25). Vår enkätundersökning var upplagd på så vis att respondenten inte kunde skicka in enkä-

ten utan att alla frågor var besvarade vilket medför att det interna bortfallet blir begränsat.  

    Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003, s. 76) pekar på att det vid undersökningar via 

Internet är viktigt att vara uppmärksam på att urvalsgruppens sammansättning stämmer över-

ens med den grupp som har besvarat enkäten. I vårt fall kan vi se att majoriteten som har be-

svarat enkäten är kvinnor i 30-40-årsåldern vilket också är den grupp som utgör besökarna 

och medlemmarna på de föräldracommunities vi har vänt oss till.  

 

Validitet 
Vid såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar är det viktigt att granska om man har 

mätt det man avsett att mäta. Hög validitet innebär således att den genomförda enkätunder-

sökningen ger svar på forskarens syfte och frågeställningar (a.a., s. 100ff; Trost, 2007, s. 65). 

Validitet i vårt fall handlar exempelvis om att enkätundersökningen bör ha gett svar på hur 

förtroendet till socialtjänsten ser ut. Formulerandet av vår enkäts påståenden gjordes utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar för att på så vis minimera risken att frångå ämnet.  

    Påståendena är konstruerade utifrån vad vi tänkte kunde mäta respondentens förtroende, 

men då vi inte kunde samtala med respondenterna och ställa följdfrågor kan vi inte veta hur 

de tänkte när de gav sitt svar. Det går inte att avgöra huruvida respondenterna svarat utifrån 

sin egen uppfattning av socialtjänsten eller om de tänker sig att det finns ”ett rätt svar”. Re-

spondenterna kunde inte ställa frågor till oss personligen utan fick göra det via mail, och de 

kunde således inte fråga om de uppfattat frågan korrekt. Vi vet därför inte om de svarat utifrån 

hur vi tänkt oss att påståendena skulle komma att uppfattas. 

    Enkäten ämnade undersöka förtroendet för socialtjänsten och vi inledde formuläret med en 

kort beskrivning av vad socialtjänstens verksamhet innebär eftersom respondenterna kan ha 

olika bild av detta. Det var ett medvetet val att inte ge en definition av begreppet förtroende 

då detta inte ansågs vara nödvändigt för att kunna besvara enkäten. Förtroendet för social-
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tjänsten mättes indirekt genom påståendena och en gemensam förståelse för begreppet var 

därför inte nödvändig.  

 

Reliabilitet     
Reliabilitet handlar om att undersökningen ska vara noggrann, tillförlitlig och stabil. Förhål-

landena för respondenterna ska vara liknande och undersökningen ska kunna göras om och 

utmynna i samma resultat. (Ejlertsson, 2005, s. 102ff; Trost, 2007, s. 64f). Eftersom enkäten 

besvarades via Internet har vi inte kontroll över hur situationen kring respondenterna såg ut då 

de fyllde i enkäten. Vi kan exempelvis inte veta hur mycket tid varje respondent lade ner eller 

med vilken grad av engagemang de besvarade enkäten. Vi kan inte heller veta huruvida re-

spondenterna besvarat enkäten sanningsenligt eller ej, detta är dock inget som är problema-

tiskt enbart för undersökningar via Internet.  

    I Google docs fanns det ingen möjlighet att kontrollera huruvida en person besvarat enkäten 

mer än en gång. I andra webbaserade enkätverktyg gjordes enkäten otillgänglig för den an-

vändare vars IP-adress redan registrerats, men detta var inte möjligt via Google docs. Vi kan 

därför inte veta om respondenterna svarat fler gånger vilket kan påverka undersökningens 

reliabilitet. 

    Risken för felaktigheter vid behandlingen av data i Google docs och SPSS torde vara liten i 

och med att vi inte själva matade in enkätsvaren, utan endast överförde dem från ett datapro-

gram till ett annat. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003, s. 81) skriver att analysarbetet 

underlättas när enkätsvaren kan sorteras och överföras automatiskt vid undersökningar utlag-

da på Internet. Vidare kan vi dock inte helt gardera oss från eventuella oriktigheter i resultat-

avsnittet gällande sifferredovisningen som beror på felskrivningar av oss.  

 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att det finns möjlighet att generalisera sitt resultat till att gälla även 

en större population och genom detta dra mer allmängiltiga slutsatser. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 175) Till följd av de begränsningar som vår urvalsprocess 

har inneburit är det problematiskt att generalisera till att gälla en större grupp än den under-

sökta. Vi kan inte låta vår undersökningsgrupp vara representativ för ”allmänheten” då det är 

en specifik grupp av människor vi har vänt oss till genom att skriva i föräldraforum. De slut-

satser vi har dragit har vi endast applicerat på vår undersökningsgrupp. Med en stor försiktig-

het har vi tänkt oss att resultatet möjligen kan gälla kvinnor födda under 60- 70- och 80-talet 

med barn utanför denna. 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som har publicerat etiska riktlinjer att förhålla sig till 

som forskare (Vetenskapsrådet, 2009-05-15). Riktlinjerna utformades med syftet att underlät-

ta i relationen mellan forskare och respondent (Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003, s. 

176). De riktlinjer som framställs som huvudkrav i Vetenskapsrådets skrift om etiska princi-
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per är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet vilka 

vi resonerar kring nedan (Vetenskapsrådet, 2002).  

    Tillstånd för att länka till vår enkät i forumen inhämtades via mailkontakt med de ansvariga 

för respektive föräldracommunity. De informerades om hur enkäten skulle genomföras, syftet 

med enkäten och om vilka vi är som genomför undersökningen. Våra tilltänkta respondenter 

informerades även de om detta samt om att svaren lämnades anonymt. Varken respondentens 

användarnamn på forumet eller dess IP-nummer kom att bli synligt för oss. Vi kunde heller 

inte se vilket användarnamn på respektive community som läste vårt inlägg i forumet. Vid 

eventuella frågor kunde respondenterna kontakta oss via mail, men inte heller detta röjde de-

ras identitet då vi inte kunde koppla mailadressen till användarnamnet på forumet. 

    Respondenterna valde själva om de ville delta i undersökningen eller inte och de kunde 

avstå från att skicka in enkätsvaren fastän de börjat svara eller fyllt i hela enkäten. De kunde 

således helt styra över sin medverkan fram till dess att de sände iväg svaren till oss.   

    Resultatet från enkätundersökningen har bara använts till det syfte som angavs till respon-

denterna, det vill säga för att analyseras och publiceras i denna uppsats. All data har därefter 

raderats. 

 

Undersökningar via Internet 
Enkäter via Internet tillåter respondenten att i högre grad vara anonym än vid exempelvis de 

tillfällen enkäten besvaras i vår närvaro. Denna anonymitet tänker vi oss kan bidra till att re-

spondenten i högre grad tenderade att ge ärliga svar men detta är inget vi med säkerhet kan 

veta. Vi kan inte heller gardera oss mot att respondenten i motsats till detta kan ha gett oss 

oärliga svar. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003, s. 24ff) resonerar kring att männi-

skor kan skapa sig en ny identitet när de kommunicerar med andra via Internet. Författarna 

tänker sig att anonymiteten bidrar till att identiteten fungerar som något valbart genom exem-

pelvis skapandet av ett alias på webbcommunities. Att välja ett användarnamn som skiljer sig 

från sitt vanliga namn är accepterat på Internet och det anses inte som att användaren ljuger 

om sin identitet. Respondenterna i vår undersökning kan svara utifrån sin identitet på Internet 

och på så vis ge annorlunda svar än vad de möjligen skulle göra om vi träffade dem personli-

gen och delade ut enkäten. Vidare diskuterar Sveningsson, Lövheim och Bergquist kring vad 

som kan anses vara en människas riktiga identitet. Identiteten kan se olika ut på Internet och i 

det verkliga livet, men vad avgör vilken identitet som är den sanna? Svaren som responden-

terna i vår undersökning gett kan skilja sig beroende på om de istället hade svarat i pappers-

form med vår närvaro, men det kan ifrågasättas vilka utav svaren som ska tolkas som korrek-

ta.  
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Resultat och analys 
Resultatet redovisas utifrån följande rubriker; bakgrundsvariabler, hur socialtjänsten upplevs 

och jämförelse utifrån personlig erfarenhet av socialtjänsten. I det inledande avsnittet redo-

görs för respondenternas svar gällande frågor kring deras bakgrund. De följande två avsnitten 

består av resultat och analys av respondenternas ställningstaganden till enkätens påståenden. 

Alla respondenter har besvarat varje fråga, det innebär att 100 % är 56 personer i samtliga fall 

om ej annat anges. Procentsatserna har avrundats till närmaste heltal.  

 

Bakgrundsvariabler 
Här presenteras respondenternas svar på enkätens inledande frågor gällande kön, ålder, ut-

bildningsnivå, sysselsättning, om respondenterna har barn eller ej, politisk tillhörighet och 

eventuell personlig erfarenhet av socialtjänsten.  

 

 
Figur 1.) Födelseår för undersökningsgruppen. Antal personer. 

 

Som framgår av figur 1 är äldsta respektive yngsta person som besvarat enkäten född 1950 

respektive 1986. En majoritet av respondenterna är födda under 60-, 70- och 80-talet. Re-

spondenterna i vår undersökning består till största delen av kvinnor, vilket stämmer överens 

med den statistik som föräldraforumen själva har angett. 86 % (48 personer) av de svarande är 

kvinnor och 14 % (8 personer) är män. 91 % (51 personer) av respondenterna har barn. 
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Tabell 1.) Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Antal och andel (%). 

 

 Antal Procent 

Annat 4 7 

Arbetslös 2 4 

Egen företagare 2 4 

Förvärvsarbetande 30 54 

Föräldraledig 4 7 

Sjukskriven 4 7 

Studerande 10 18 

 

Som framgår av tabell 1 är över 50 % förvärvsarbetande och närmare 20 % är studerande. 

Eftersom de respondenter som valde svarsalternativet ”annat” ej kunde precisera närmare vil-

ken sysselsättning de hade kan vi inte uttala oss om vad detta svarsalternativ innefattar. 

 
Tabell 2.) Vilket parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet? Antal och andel  (%). 

 

 Antal Procent 

Moderaterna 9 16 

Centerpartiet 2 4 

Folkpartiet 3 5 

Kristdemokraterna 6 11 

Socialdemokraterna 12 21 

Vänsterpartiet 5 9 

Miljöpartiet 3 5 

Sverigedemokraterna 2 4 

Röstar ej 6 11 

Vill ej uppge 6 11 

Övrigt 2 4 

 

Drygt en tredjedel av respondenterna röstade i senaste riksdagsvalet på alliansen och drygt en 

tredjedel röstade på oppositionen. Övriga respondenter röstade på Sverigedemokraterna, öv-

rigt, vill ej uppge vad de röstar på eller röstar ej.  

 
Tabell 3.) Personlig erfarenhet av socialtjänsten. Antal och andel  (%). 

 

Har du personlig erfarenhet av socialtjänsten?  
 Antal Procent 

Ja 37 66 

Nej 19 34 
   

Var denna erfarenhet positiv eller negativ? n=35 

Positiv 8 23 

Negativ 24 69 

Övrigt 3 9 
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Två tredjedelar svarar att de har personlig erfarenhet av socialtjänsten. Vad ”personlig erfa-

renhet” innefattade lät vi respondenterna själva avgöra. Av de 37 personer som anger att de 

har personlig erfarenhet av socialtjänsten har nästan hälften, 17 personer, haft kontakt med 

socialtjänsten då det varit i behov av försörjningsstöd. Sex personer har haft kontakt med so-

cialtjänsten genom sitt yrke, exempelvis som läkare, lärare och fritidsledare. Tre av dessa 

uppger att de i sin yrkesroll har anmält misstankar om missförhållanden till socialtjänsten. De 

övriga respondenterna som uppger att de har personlig erfarenhet av socialtjänsten har haft 

kontakt med socialtjänsten med anledning av familjerådgivning (fem personer), vårdnads-

ärenden (fyra personer), avlastning (en person), sysselsättning (en person) och/eller att de 

genomgått utredning (4 personer). En person ville ej uppge skäl. Två av de fyra personer som 

uppger att de genomgått utredning har barn som omhändertagits enligt LVU, de övriga två 

preciserar ej närmare vad utredningen gällde.  

    Av de 37 personer som uppger att de har personlig erfarenhet av socialtjänsten har 13 per-

soner erfarenhet av flera av ovan nämnda områden, exempelvis har flera personer fått försörj-

ningsstöd samt familjerådgivning. 

    Majoriteten av respondenterna som har erfarenhet av socialtjänsten uttrycker att denna erfa-

renhet var negativ. På frågan om respondentens erfarenhet av socialtjänsten var positiv eller 

negativ fanns även möjlighet för respondenten att välja ”övrigt” där ett eget alternativ kunde 

specificeras. Tre personer har själva angett alternativ, inom kategorin övrigt, dessa är ”både 

och”, ”olika beroende på person och kommun” och ”blandad”. Två av de personer som upp-

ger att de har erfarenhet av socialtjänsten har inte besvarat denna fråga, vilket innebär att bas-

talet i frågan gällande huruvida erfarenheten var positiv eller negativ är 35 personer. 

 

Hur socialtjänsten upplevs 
De påståenden som respondenterna har tagit ställning till har vi valt att presentera utifrån fyra 

teman, vilka vi i efterhand kunde uttyda ur det insamlade materialet. Dessa fyra teman är 

makt, kompetens, arbetets utförande och personliga ställningstaganden.  

    För att kunna utläsa tendenser i materialet har vi i ett flertal påståenden valt att slå samman 

andelen som svarat instämmer inte med svarsalternativet instämmer delvis inte, samt instäm-

mer delvis med instämmer helt. Sammanslagningarna av svarsalternativen är dock gjorda med 

försiktighet då vi är medvetna om att respondenterna har gjort ett ställningstagande som vi 

inte bör förvränga. 

 

Makt  
Två påståenden i vår enkätundersökning berörde socialtjänsten och dess makt samt befogen-

heter. Vi anser att ställningstaganden gällande makt kan vara kopplat till förtroende och benä-

genheten att känna just detta.  
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Tabell 4.) Ställningstaganden gällande makt. Antal och andel  (%). 

 

Socialtjänsten… Antal Procent 

…bör ha större befogenheter   

Instämmer inte 10 18 

Instämmer delvis inte  6 11 

Neutral 18 32 

Instämmer delvis 19 34 

Instämmer helt 2 4 

…har för mycket makt   

Instämmer inte 7 13 

Instämmer delvis inte  9 16 

Neutral 20 36 

Instämmer delvis 12 21 

Instämmer helt 8 14 

 

Nästan 40 % instämmer helt eller delvis i att socialtjänsten bör ha större befogenheter medan 

närmare 30 % inte eller delvis inte instämmer. I påståendet om socialtjänsten har för mycket 

makt instämmer drygt en tredjedel helt eller delvis medan nästan en tredjedel i mer eller 

mindre grad inte håller med om detta. Andelen som ställer sig neutrala till påståendena i tabell 

4 är i båda fallen drygt en tredjedel. Som tidigare undersökningar konstaterat finns svårigheter 

för medborgarna att ta ställning till frågor som rör samhälleliga institutioner då det är vanligt 

att respondenterna saknar erfarenhet och kunskap om institutionerna, vilket kan vara nödvän-

digt för att yttra sig i frågorna. (Statskontoret, 2002, s. 11). Den stora andel av respondenterna 

som ställer sig neutrala kan till viss del bero på att de ej känner till socialtjänstens arbete och 

befogenheter. Sztompka (1999, s. 41) menar att förtroende för en institution också handlar om 

förtroende för de personer som företräder verksamheten. Till skillnad från exempelvis etable-

rade politiska partier som ofta har tydliga ansikten utåt saknar socialtjänsten personer som 

företräder verksamheten. Detta kan bidra till den stora andelen som ställer sig neutrala, inte 

bara i dessa påståenden, utan i samtliga av enkätens påståenden.  

 

Kompetens  
Påståendena nedan har vi valt att sammanställa till ett avsnitt om respondenternas uppfattning 

gällande socialtjänstens kompetens. Ställningstaganden gällande socialtjänstens beslutsfattan-

de och behandlingen av klienterna tänker vi oss kan ge en indikation på respondenternas upp-

fattning om myndighetens kompetens.  
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Tabell 5.) Ställningstaganden gällande kompetens. Antal och andel  (%). 
 

Socialtjänsten… Antal Procent 

…har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete 

Instämmer inte 16 29 

Instämmer delvis inte  12 21 

Neutral 11 20 

Instämmer delvis 16 29 

Instämmer helt 1 2 

   

…tar välgrundade beslut   

Instämmer inte 15 27 

Instämmer delvis inte  17 30 

Neutral 10 18 

Instämmer delvis 14 25 

Instämmer helt 0 0 

   

…låter i för stor utsträckning personligt tyckande ligga till grund för beslut 

Instämmer inte 15 27 

Instämmer delvis inte  17 30 

Neutral 10 18 

Instämmer delvis 14 25 

Instämmer helt 0 0 

…behandlar sina klienter likvärdigt   

Instämmer inte 19 34 

Instämmer delvis inte  15 27 

Neutral 17 30 

Instämmer delvis 4 7 

Instämmer helt 1 2 

 

Gällande påståendet om socialtjänsten har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete 

kan vi se att övervägande delen av respondenterna inte instämmer i detta (29 %). Vid en första 

anblick tolkar vi detta som att respondenterna inte är nöjda med socialtjänstens arbete avseen-

de handläggarnas kompetens. Dock kan detta också ses som ett uttryck för att respondenterna 

anser att socialtjänstens handläggare inte har rätt kompetens för sitt arbete och tycker att de 

borde ha mer utbildning, då 25 % till viss del ändå anser att socialtjänsten tar välgrundade 

beslut. Lika stor andel respondenter instämmer helt respektive instämmer inte i påståendet om 

att socialtjänsten tar välgrundade beslut, det vill säga 25 % på respektive svarsalternativ.  

    Som Misztal (1996, s. 19) och Sztompka (1999, s. 55ff) skriver så för olika roller med sig 

olika förväntningar. Då klienterna vänder sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp borde 

förväntningarna på att socialtjänsten gör ett bra arbete och har rätt kompetens vara relativt 

höga. Även i de fall då insatserna inte är frivilliga så kan de tänkas medföra höga förväntning-

ar på kompetensen då de får konsekvenser i den enskildes liv. 

    Endast en person instämmer helt i påståendet om att socialtjänsten behandlar sina klienter 

likvärdigt och 34 % instämmer inte i detta påstående. Den inledande tolkningen vi gör är att 
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de tillfrågade inte tycker att socialtjänsten behandlar klienterna rättvist. Dock kan det också 

vara så att respondenterna anser att socialtjänsten behandlar sina klienter individuellt och ut-

ifrån deras personliga förutsättningar, och därmed inte agerar på ett likvärdigt sätt i varje 

ärende, detta med tanke på att ingen av de svarande har angett att de instämmer helt till påstå-

endet att socialtjänsten låter personliga åsikter styra deras beslut i för stor utsträckning. Vi 

tänker oss att om respondenterna tycker att klienterna behandlas orättvist skulle de möjligen 

också anse att handläggarna låter det personliga tyckandet styra beslutsfattandet. 

 

Socialtjänstens arbete 
I enkätundersökningen fanns två påståenden gällande socialtjänstens arbete. Påståendet att 

socialtjänsten stödjer människor genom sitt arbete var tänkt att behandla socialtjänsten roll i 

samhället och syftet med denna. Vi tänkte oss att detta påstående kunde visa på om respon-

denterna uppfattade socialtjänstens intentioner som goda och genom detta kände förtroende 

för syftet med socialtjänstens arbete. Påståendet att socialtjänsten gör ett bra arbete var även 

det tänkt att visa på hur förtroendet för socialtjänstens arbete kan se ut. 
 

Tabell 6.) Ställningstaganden gällande socialtjänstens arbete. Antal och andel  (%). 
 

Socialtjänsten… Antal Procent 

…stödjer människor genom sitt arbete   

Instämmer inte 9 16 

Instämmer delvis inte  6 11 

Neutral 2 4 

Instämmer delvis 26 47 

Instämmer helt 13 23 

   

…gör ett bra arbete   

Instämmer inte 14 25 

Instämmer delvis inte  7 13 

Neutral 12 21 

Instämmer delvis 21 38 

Instämmer helt 2 4 

 

Över två tredjedelar av respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet att socialtjäns-

ten stödjer människor genom sitt arbete och endast två personer ställde sig neutrala till detta 

påstående. Över 40 % instämmer helt eller delvis i att socialtjänsten gör ett bra arbete och 

andelen som inte eller delvis instämmer är även den 40 % medan övriga 20 % ställer sig neu-

trala till detta påstående. Sztompka (1999, s 11ff) menar att det finns signifikanta andra i om-

givningen som vi kan vara beroende av på olika sätt. De signifikanta andra kan vara anonyma 

för oss men ändå vara av betydelse på grund av deras roll i samhället. Vi tänker oss att social-

tjänsten fungerar som en signifikant andra i egenskap av myndighet. Majoriteten av de tillfrå-

gade i vår enkät svarar att socialtjänsten fungerar stödjande för människor. Möjligen är det så 

att människor anser, eller önskar, att socialtjänsten är stödjande då de har en betydelsefull roll 

som institution i samhället.  
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Personliga ställningstaganden 
Respondenterna fick ta ställning till ett antal påståenden som i högre grad än de föregående 

berörde den egna kontakten med socialtjänsten. Förutom innehållet i dessa påståenden så in-

leddes de med ”jag…”, vilket bidrog ytterligare till upplevelsen av mer personliga ställnings-

taganden. Vi har valt att redogöra för dessa i ett separat avsnitt, men de berör självfallet även 

de tre övriga områdena makt, kompetens och socialtjänstens arbete.  

 
Tabell 7.) Personliga ställningstaganden. Antal och andel  (%). 

 

Jag… Antal Procent 

…tror att jag skulle ta kontakt med socialtjänsten om behovet fanns. 

Instämmer inte 12 21 

Instämmer delvis inte  6 11 

Neutral 5 9 

Instämmer delvis 18 23 

Instämmer helt 15 27 

   

…tror att jag skulle anmäla misstankar om missförhållanden till socialtjänsten 

Instämmer inte 4 7 

Instämmer delvis inte  7 13 

Neutral 1 2 

Instämmer delvis 25 45 

Instämmer helt 19 34 

   

…tror att jag skulle få det stöd jag behövde om jag var i kontakt med socialtjänsten 

Instämmer inte 17 30 

Instämmer delvis inte  10 18 

Neutral 3 5 

Instämmer delvis 20 36 

Instämmer helt 6 11 

…upplever att jag kan lita på socialtjänsten 

Instämmer inte 24 43 

Instämmer delvis inte  5 9 

Neutral 9 16 

Instämmer delvis 14 25 

Instämmer helt 4 7 

…upplever att socialtjänsten innebär en trygghet 

Instämmer inte 23 41 

Instämmer delvis inte  6 11 

Neutral 6 11 

Instämmer delvis 16 29 

Instämmer helt 5 9 

 



25 

Nästan hälften av respondenterna uppger att de tror att de skulle ta kontakt med socialtjänsten 

om behovet fanns och närmare 80 % uppger att de skulle anmäla misstankar om missförhål-

landen till socialtjänsten, detta trots att endast 32 % instämmer helt eller delvis i att de kan lita 

på socialtjänsten. Det faktum att 80 % av respondenterna trots allt skulle anmäla misstankar 

om missförhållanden kan dock tyda på ett visst mått av förtroende exempelvis utifrån Arons-

son och Karlssons (2001, s. 23, 30) tankar kring att tillit, eller förtroende, är viktigt att inneha, 

för att kunna handla. Även Luhmann menar att förtroende är en förutsättning för handlings-

förmåga (1968, s. 9f) och att förtroende till viss del handlar om att förutsäga vad som kommer 

att ske i framtiden (1968, s. 9, 19). Detta kan relateras till påståendet som gäller anmälan om 

missförhållanden till socialtjänsten på så sätt att valet att göra en anmälan kan antas innefatta 

en viss förhoppning eller ett antagande om att en förbättring skall ske. Personen som gör en 

anmälan gör således en uppskattning kring vad som kommer att hända och tillskriver den 

framtida händelsen en förutsebarhet (Luhmann, 1979, s. 10ff). Med detta menar vi att en per-

son som väljer att anmäla misstankar om missförhållanden till socialtjänsten ofta gör detta i 

tro om att denna anmälan kommer att resultera i en förbättring. 

    Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet att de kan lita på socialtjänsten och 

om socialtjänsten innebär en trygghet är drygt 30 %. En majoritet av respondenterna kan i mer 

eller mindre utsträckning inte lita på socialtjänsten och lika många känner inte att socialtjäns-

ten är en trygghet. Vi föreställer oss att benämningen ”lita på” kan kännas som ett mer person-

ligt ställningstagande än att exempelvis fråga respondenten huruvida denne upplever att soci-

altjänsten är tillförlitlig. Att lita på någon kan möjligen förknippas mer till relationer med när-

stående än till relationer med myndigheter. Exempelvis benämner Sztompka (1999, s. 27f) 

förtroendet vänner emellan som något ömsesidigt med innebörden att vännerna litar på var-

andra. Förtroendet för en institution är inte ömsesidigt som i en vänskapsrelation och ordvalet 

”lita på” är därför diskutabelt. Den relativt låga andelen svarande som instämmer helt eller 

delvis till påståendet ”…jag kan lita på socialtjänsten” kan måhända delvis härledas till detta.   

 

Jämförelse utifrån personlig erfarenhet av socialtjänsten 
I denna del redovisas respondenternas ställningstaganden till enkätens påståenden utifrån om 

respondenten har personlig erfarenhet av socialtjänsten eller ej. En analys av sambanden med 

de olika bakgrundsvariablerna visade att personlig erfarenhet eller ej uppvisade en skillnad i 

hur respondenterna ställde sig till enkätens påståenden.  

    Antal personer som har haft kontakt med socialtjänsten uppgår till 37 stycken och antal 

personer som inte har haft kontakt är 19. Majoriteten som har svarat på enkätundersökningen 

har således personlig erfarenhet av socialtjänsten. Gällande denna bakgrundsvariabel uppvi-

sade sig en skillnad i hur respondenterna svarat på påståendena. Vi har valt att presentera dia-

gram över de svar som vi fann mest intressanta utifrån denna skillnad.  
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Figur 2.) Socialtjänsten har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete. Antal och andel (%). 

 

38 % av de respondenter som har haft kontakt med socialtjänsten anser inte att socialtjänsten 

har den kompetens som krävs. Detta att jämföra med dem som inte har haft kontakt med soci-

altjänsten där 18 % besvarade påståendet med instämmer inte. Slås svarsalternativen instäm-

mer inte och instämmer delvis inte samman kan vi utläsa att 62 % av de med personlig erfa-

renhet av socialtjänsten ställer sig negativa till att socialtjänsten har tillräcklig kompetens i 

jämförelse med 34 % hos den grupp som inte har personlig erfarenhet. 
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Figur 3.) Jag tror att jag skulle få det stöd jag behövde om jag var i kontakt med socialtjänsten. Antal och 

andel (%). 

 

Det är endast en person av respondenterna som inte har personlig erfarenhet som instämmer 

helt till att denne skulle få det stöd som behövdes. Dock är det sammanlagt 63 % i den grup-

pen som instämmer helt och instämmer delvis vid en sammanslagning av dessa alternativ. 

Bland respondenterna med personlig erfarenhet är motsvarande andel 38 %.  

 

 
Figur 4.) Jag upplever att socialtjänsten innebär en trygghet. Antal och andel (%). 
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Bland respondenterna med personlig erfarenhet av socialtjänsten anser 54 % att socialtjänsten 

inte innebär en trygghet. I gruppen med respondenter som inte har haft kontakt med social-

tjänsten är motsvarande andel 16 %. Majoriteten av respondenterna som inte har varit i kon-

takt med socialtjänsten svarade instämmer delvis i detta påstående.  

 

 
 
Figur 5.) Jag tror att jag skulle ta kontakt med socialtjänsten om behovet fanns. Antal och andel (%).. 

 

Av de 19 respondenter som inte har personlig erfarenhet av socialtjänsten är det 74 % som 

instämmer helt eller delvis till att de skulle ta kontakt med socialtjänsten om behovet fanns. 

51 % av de respondenter som har haft kontakt med socialtjänsten svarar instämmer helt eller 

delvis.  

    Enligt Statskontorets (2009, s. 10) rapport, baserad på myndigheters egna förtroendeunder-

sökningar, är de personer som varit i kontakt med myndigheten mer nöjda med dess verksam-

het än de som inte har varit det. Även SKTF:s undersökning (Novus Opinion, 2008) visar på 

liknande tendenser. I vår enkätundersökning kan det snarare te sig som att personerna som 

varit i kontakt med socialtjänsten är mindre nöjda vilket vi anser att figur 2, 3 och 4 påvisar. I 

dessa diagram kan vi utläsa att respondenterna som har haft kontakt med socialtjänsten är mer 

negativt inställda än de som inte har haft det. Respondenterna med personlig erfarenhet upp-

ger i högre grad att de inte upplever att socialtjänsten innebär en trygghet, att de inte tror att 

de skulle få det stöd de behövde samt att socialtjänsten inte har den kompetens som krävs för 

att utföra sitt arbete. Sztompka (1999, s. 31) beskriver en typ av förtroende som bakomliggan-

de-/förhandsförtroende vilket handlar om att förtroendet är grundat på tidigare erfarenheter. 
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De tidigare erfarenheterna som respondenterna har från kontakten med socialtjänsten påverkar 

förmodligen inställningen till de ovan nämnda påståendena. I tidigare redogjord tabell över 

huruvida den erfarenheten var positiv eller negativ visade det sig att majoriteten inte var nöjda 

med kontakten med socialtjänsten och denna bakomliggande erfarenhet påverkar säkerligen 

respondentens ställningstaganden. Det bakomliggande-/förhandsförtroendet tänker vi oss även 

kan påverkas av exempelvis rykten kring socialtjänsten eller medias rapportering av myndig-

hetens arbete och inte enbart av den personliga kontakten. 

Sammanfattande resultat och analys 

Resultatet har delvis presenterats utifrån de fyra teman som vi kunde se framkom i vårt mate-

rial. Dessa teman är makt, kompetens, socialtjänstens arbete och personliga ställningstagan-

den. Genom kategoriseringen av påståendena har tendenser kunnat utläsas vilka inte hade 

varit möjliga om påståendena hade analyserats vart och ett för sig. Nedan följer en samman-

fattning av vad vi ovan har presenterat för att på så vis belysa dessa tendenser. 

    Majoriteten ställer sig neutrala till påståendena gällande makt. Överhuvudtaget visar resul-

tatet från enkätundersökningen att det är en relativt hög andel respondenter som ställer sig 

neutrala till majoriteten av de påståenden som inleds med ”socialtjänsten…”. Likaså framkom 

det i en tidigare undersökning där förtroende för socialarbetare ingick, att det vanligaste svaret 

var ”varken eller” (Holmberg & Weibull, 2001, s. 42). Även i den undersökning som SKTF 

lät genomföra så svarade majoriteten av de tillfrågade att de hade varken stort eller litet för-

troende för socialtjänsten (Novus Opinion, 2008). Dessa svarsalternativ tänker vi oss motsva-

rar alternativet ”neutral” vår undersökning. 

    I temat kompetens kan vi se att respondenterna anser att socialtjänsten inte har den kompe-

tens som krävs och att de inte behandlar sina klienter likvärdigt men att de inte låter personligt 

tyckande styra arbetet i för hög utsträckning. Temat socialtjänstens arbete visar på att de flesta 

respondenter tycker att socialtjänsten stödjer människor genom sitt arbete. Dock är det nästan 

lika många respondenter som tycker att socialtjänsten gör ett bra arbete som respondenter som 

inte håller med om detta. 

    Gällande de personliga ställningstagandena så tror de flesta respondenter att de skulle kon-

takta socialtjänsten om så behövdes. Samtidigt så upplever de tillfrågade att de inte litar på 

socialtjänsten eller att socialtjänsten är en trygghet.  

    I grova drag anser inte respondenterna i vår undersökning att socialtjänsten har rätt kompe-

tens, de behandlar inte klienterna likvärdigt, de tycker inte att socialtjänsten inger trygghet 

och de känner inte att de kan lita på socialtjänsten. Trots detta så skulle de tillfrågade ta kon-

takt med socialtjänsten vid behov och de anser att socialtjänsten stödjer människor. Detta kan 

ge en tvetydig bild av hur respondenterna ställer sig gällande förtroendet till socialtjänsten och 

frågan är vilket av dessa påståenden som ger den mest ”korrekta” indikationen av hur förtro-

endet ser ut. Luhmann (1979, s. 78) skriver att människor har olika förutsättningar när det 

gäller att känna förtroende och Misztal (1996, s. 9, 13f) menar att förtroende kan vara ett per-

sonlighetsdrag. Utifrån detta tänker vi oss att det är problematiskt att avgöra vad som utgör 
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den viktigaste komponenten för att en individ ska känna förtroende. Inställningen till påståen-

det om att socialtjänsten stödjer människor genom sitt arbete kan vara en indikator på hur 

stort/litet förtroendet är, för någon av respondenterna, medan påståendet om att socialtjänsten 

har rätt kompetens kan vara viktigare avseende förtroendet, för någon annan. 

 

 

 

 

 



31 

Diskussion 
Då arbetet med denna uppsats påbörjades hade vi en föreställning om att en undersökning via 

nätet skulle generera fler svar än det visade sig att den gjorde. Detta kan bero på att vi hade 

för höga förhoppningar gällande svarsfrekvens, men även att undersökningens ämne, eller 

undersökningens upplägg inte tilltalade eller lockade ett större antal respondenter än den slut-

ligen gjorde. Det är även omöjligt att avgöra hur stort antal personer som ens har sett enkäten 

på de forum där den har publicerats. Det faktum att undersökningen slutligen blev mindre till 

sin omfattning än tänkt har gjort att jämförelser inom materialet ej har kunnat göras i önskad 

utsträckning. Vi kan heller inte dra slutsatser kring om förtroendet för socialtjänsten är högt 

eller lågt eftersom vi i enkäten ej undersöker förtroendet för andra verksamheter. Att undersö-

ka förtroendet för andra verksamheter än socialtjänsten hade visserligen gett oss möjlighet att 

göra jämförelser av ett annat slag än vi nu har kunnat, men hade resulterat i en alltför omfat-

tande enkät, vilket vi tror alltför få respondenter hade slutfört. Det vi har gjort i denna studie 

är därför att se vilka tendenser resultatet kan visa på och även gjort jämförelser inom resultatet 

utifrån om respondenten har erfarenhet av socialtjänsten eller inte. 

 

Om påståendena 

En genomgående svårighet med frågor eller påståenden i en enkätundersökning som denna är 

att det är nästintill omöjligt att veta vad respondenten svarar på då alla individer har olika för-

utsättningar, utgångspunkter och erfarenheter. Utifrån detta tolkar individen även enkätens 

innehåll på olika sätt, vilket kan innebära att respondenterna inte svarar på ”samma” fråga. 

Detta blir extra tydligt i de fall där respondenterna har erfarenhet av socialtjänsten, där det kan 

tänkas att respondenten tar ställning till påståendena utifrån sin erfarenhet medan responden-

ter som inte haft kontakt med socialtjänsten tar ställning exempelvis utifrån diskursen kring 

socialtjänsten. Exempelvis kan en respondent med erfarenhet av socialtjänsten tänkas basera 

sitt ställningstagande till påståendet ”jag tror att jag skulle få det stöd jag behövde om jag var i 

kontakt med socialtjänsten”, på den tidigare erfarenheten, handläggaren, situationen osv., oav-

sett om denna var positiv eller negativ. Den tidigare erfarenheten får således ligga till grund 

för vilket stöd respondenten tror att denne skulle kunna få i framtiden. En tidigare erfarenhet 

av socialtjänsten kan för respondenten även kopplas till exempelvis personer och sinnesstäm-

ning och därmed ha mindre att göra med socialtjänsten än omständigheter kring kontakten 

med socialtjänsten. Det är även troligt att en person med erfarenhet av socialtjänsten, oavsett 

om den är positiv eller negativ, kan föreställa sig att en kommande erfarenhet skulle bli något 

annat. En erfarenhet av en otrevlig och ohjälpsam handläggare kan lika gärna leda till en tro 

och förhoppning på att nästa handläggare är trevlig och hjälpsam. Det är således möjligt att 

respondenterna kan se en positiv eller negativ erfarenhet som en isolerad händelse och ha en 

annan föreställning om socialtjänsten i stort, samt framtida eventuella erfarenheter.  

    35 % av respondenterna instämmer helt eller delvis i att socialtjänsten har för mycket makt. 

Samtidigt instämmer nästan 40 % i påståendet att socialtjänsten bör ha större befogenheter. Vi 

upplever detta som till viss del beaktansvärt då vi tänker oss att de som anser att socialtjänsten 
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har för mycket makt inte skulle tycka att socialtjänstens befogenheter borde vara större. En 

tänkbar förklaring till detta kan vara att makt, som begrepp, väcker andra associationer och 

känslor hos respondenten än begreppet befogenheter. Det är lätt att koppla samman begreppet 

makt med företeelser som maktfullkomlighet och maktmissbruk vilket ofta innebär en makt-

löshet för motparten. Befogenheter kan däremot uppfattas som ett redskap till att ingripa i 

situationer som kräver det.  

    Påståendet ”jag tror att jag skulle ta kontakt med socialtjänsten om behovet fanns” kan även 

det tolkas på olika sätt. Det är även ett påstående som, beroende på hur respondenten ser det, 

inte behöver handla om förtroende. Det är fullt möjligt att respondenten har förtroende för 

socialtjänsten men trots detta väljer att svara att de inte eller delvis inte instämmer på grund 

av exempelvis en upplevd ”stolthet” inför att söka stöd. Benägenheten att söka stöd hos soci-

altjänsten kan därmed tänkas vara varierande från individ till individ. När det gäller de re-

spondenter som har erfarenhet av socialtjänsten genom sitt yrke kan vi även anta att valet att 

söka stöd i framtiden ej är ett personligt val utan en skyldighet inom yrket. Detta gäller i syn-

nerhet påståendet som gäller anmälan om missförhållanden där en anmälan kan göras trots att 

respondenten saknar förtroende för socialtjänsten. Exempelvis skriver en respondent som i 

egenskap av sitt yrke som läkare vid flertal tillfällen att kontakt med socialtjänsten att ”varje 

gång man måste anmäla att ett barn far illa är ett trauma, då man vet att barnet troligen inte får 

det bättre...”. Syftet att genom detta påstående undersöka respondenternas förtroende för soci-

altjänsten uppfylls därmed endast till viss del, då benägenheten att anmäla visar sig bero av 

flera andra anledningar utöver förtroendet för socialtjänsten. 

    Andelen av respondenterna som ställer sig neutrala till de påståenden som inleds med ”jag 

tror/upplever/skulle…” är i genomsnitt 9 %, medan samma siffra för påståenden som inleds 

med ”socialtjänsten…” är 24 %. Detta kan tyda på att det är svårare att ta ställning till mer 

allmänna påståenden kring socialtjänsten än att ta ställning till ens egna åsikter och upplevel-

ser. De mer allmänna påståenden kan uppfattas som rena kunskapsfrågor, exempelvis påstå-

endet om socialtjänsten bör ha större befogenheter, vilket respondenten kanske inte vill eller 

upplever att de kan ta ställning till om denne ej känner till verksamheten. 

    I efterhand har vi upptäckt ett misstag i frågekonstruktionen, detta är avsaknaden av svars-

alternativet ”röstar blankt” på frågan vilket parti respondenten röstade på i senaste riksdagsva-

let. Vi tror inte att misstag som dessa har påverkat utkomsten av resultatet i någon högre grad. 

Det finns dock en möjlighet att exempelvis detta misstag av någon respondent har uppfattats 

som att vi inte är fullt kunniga och erfarna gällande enkätkonstruktion som denne önskat att vi 

vore, vilket kan ha resulterat i ett externt bortfall. 

Om respondenterna och besvarandet av enkäten 
Majoriteten av respondenterna som besvarat enkäten har erfarenhet av socialtjänsten vilket 

kan bero på att dessa finner det enklare att ta ställning till påståendena i enkätundersökningen 

än de som ej har erfarenhet. Det är även tänkbart att en person med erfarenhet av socialtjäns-

ten vill delge sin upplevelse, i synnerhet om mötet med socialtjänsten har varit negativt, vilket 
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skulle kunna förklara det faktum att de respondenter med personlig erfarenhet av socialtjäns-

ten känner mindre förtroende för socialtjänsten än de som saknar erfarenhet. Detta i motsats 

till resultatet från den tidigare forskningen där förhållandet konstaterats vara omvänt. I detta 

fall finns det därför en möjlighet att valet av metod ha gett en annan utkomst än väntat. Det är 

även troligt att vissa personer som påbörjat enkätundersökningen valt att avbryta denna då de 

upplevt att de inte har kunnat ta ställning till påståendena. Dessa personer har vi ej haft något 

inflytande över och det är möjligt att vi kunnat fånga upp dessa genom att inte utföra enkät-

undersökningen via nätet. Vi föreställer oss att en person som påbörjar en enkät som denne 

fått i handen är mer benägen att fullfölja enkäten än en person som sitter framför en dator där 

valet att avbryta kan upplevas enklare och mindre ”personligt”. Det finns en mängd andra 

anledningar till att avbryta en enkätundersökning, exempelvis ett barn som behöver uppmärk-

samhet eller en telefon som ringer. En skillnad i att utföra enkätundersökningen via nätet och 

exempelvis stå på en offentlig plats, är att vi ej har någon kontroll eller uppfattning över vilka 

som väljer att avbryta undersökningen. Vi kan därmed inte uppskatta antalet personer som till 

exempel ångrar sig eller prioriterar ett telefonsamtal. Det faktum att respondenterna ej kunde 

välja att inte besvara en fråga kan även det ha bidragit till att de i stället stängt ner enkäten. 

Detta resulterade visserligen i ett obefintligt internt bortfall men kan möjligen ha kostat oss 

deltagare. 

Är det möjligt att mäta förtroende? 
En majoritet av de respondenter som besvarat enkätundersökningen och angett att de har erfa-

renhet av socialtjänsten uppger att denna erfarenhet var negativ. Förutom scenariot att social-

tjänsten och/eller den enskilde handläggaren agerat felaktigt och ej gett det stöd de är skyldiga 

att ge finns det flera ytterligare aspekter som kan påverka upplevelsen av en negativ erfaren-

het. Till att börja med kan de förväntningar som respondenten hade inför kontakten med soci-

altjänsten varit högre än det stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Förväntningarna kan ha varit 

realistiska, varvid socialtjänsten ej utfört sitt arbete korrekt eller orealistiska, vilket inneburit 

en besvikelse för respondenten och därmed resulterat i att erfarenheten upplevdes som nega-

tiv. En annan eventuell förklaring kan vara att en kontakt med socialtjänsten som inte är frivil-

lig (vare sig det handlar om ett omhändertaget barn eller att tvingas söka försörjningsstöd) i 

liten mån kan upplevas som positiv och alltid kan vara eller bli bättre. I ett sådant fall kan 

socialtjänsten och/eller handläggarens kompetens och agerande upplevas som negativt till 

följd av omständigheterna kring behovet av kontakt i stället för den egentliga kompetensen 

och agerandet. Det är således skillnad på en individs upplevelse av en erfarenhet av social-

tjänsten och det egentliga förfarandet, även om förtroendet baseras på just erfarenheten. Med 

detta vill vi inte förminska en negativ erfarenhet och förtroendet kan lika gärna formas av en 

erfarenhet som av fakta. Vi vill belysa svårigheten i att mäta förtroende oavsett vilket föremål 

för förtroende det handlar om. Det finns, som vi redogör för i begreppsgenomgången, flera 

sätt att se på och definiera förtroende och många tankar om vad förtroendet består i. Vi kan 

dock ej uttala oss om vad förtroende består i, då detta varierar från individ till individ. De 
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grundläggande aspekterna, en negativ eller positiv association till socialtjänsten, visar sig efter 

att ha studerat dem närmare, innefatta långt mer än vi inledningsvis trodde. 

 

Förslag till framtida forskning 
Då det tycks finna en brist på undersökningar gällande förtroende för socialtjänsten är det 

intressant att forska kring detta för att få en bild av hur förtroendet eller icke-förtroendet för 

socialtjänsten ser ut. Vi tror att den rådande diskursen kring socialtjänsten och dess påverkan 

på allmänhetens förtroende, attityder och föreställningar skulle vara intressant att undersöka 

vidare. Vi tänker oss att en diskursanalys i kombination med en kvantitativ undersökning 

skulle kunna frambringa en djupare förståelse för förtroendet för socialtjänsten.  
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Bilaga 1 
 
Sökord svenska 
 

Sökord engelska 
 

Attityder, attitydundersökning 
Allmänheten 
Förtroende 
Föreställningar 
Inställningar 
Misstro 
Myndighetsförtroende 
Myndighetspersoner 
Myndighetskontakt 
Socialt förtroende 
Tillit 
Tilltro 
Uppfattningar 
Åsikter 
 

Attitude 
Confidence 
Distrust 
Mindset 
Opinion 
Perception 
Public opinion 
Social trust 
Trust 
View 
 

Kommun 
Landsting 
Myndigheter 
Socialtjänsten 
Socialsekreterare 
Socialt arbete 
Socialbyrå 
Staten 
Offentlig, Offentlig sektor 
Välfärd 
 

Administration 
Authorities 
Human service agencies 
Social services 
Social work 
Institution 
Welfare 
 

Databaser 
 

 

Libris 
CSA 
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Bilaga 2 
 
Förtroende för socialtjänsten 
 
I vår enkät kommer vi att be dig ta ställning till ett antal påståenden gällande socialtjänsten. 
Nedan följer därför en kort beskrivning av socialtjänstens verksamhet. 
 
SOCIALTJÄNSTEN 
Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten finnas i varje kommun. Till socialtjänsten kan alla 
vända sig för att få stöd och hjälp i olika slags situationer. Exempelvis kan socialtjänsten ge 
stöd till människor i form av ekonomiskt bistånd, kontaktperson, familjerådgivning, hem-
tjänst, personlig assistans och missbruksvård. Handläggare inom socialtjänsten utreder och 
beslutar kring behoven av dessa hjälpinsatser. 
 
Socialtjänsten har skyldighet att påbörja en utredning i det fall en anmälan om olika typer av 
missförhållanden inkommer. En sådan anmälan kan exempelvis göras av personer som arbetar 
med barn och ungdomar likväl som av privatpersoner. 
 
Frågorna är inte kunskapsfrågor och det finns inga ”rätta” svar. Svaren är tänkta att ges utifrån 
din uppfattning och bild utav socialtjänsten. 
 
* Obligatoriskt  
 
Är du kvinna eller man? *  

Kvinna 

Man 

Vilket år är du född? *  
 
Vilken är din högsta avslutade utbildning? *  

Grundskola, realskola, folkskola 

Gymnasium 

Universitet, högskola 

Annat (ex. KY-utbildning, folkhögskola 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? *  

Förvärvsarbetande 

Egen företagare 

Studerande 

Föräldraledig 
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Arbetslös 

Pensionär 

Sjukskriven 

Annat 

Har du barn? *  

Ja 

Nej 

Vilket parti röstade du på i det senaste riksdagsvalet? *  

Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Folkpartiet 

Vänsterpartiet 

Centerpartiet 

Miljöpartiet 

Kristdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Övrigt 

Röstar ej 

Vill ej uppge 

Socialtjänsten bör ha större befogenheter. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

Socialtjänsten har för mycket makt. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 
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Instämmer delvis 

Instämmer helt 

Socialtjänsten stödjer människor genom sitt arbete. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

Socialtjänsten gör ett bra arbete. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

Socialtjänsten har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

Socialtjänsten behandlar sina klienter likvärdigt. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

Socialtjänsten tar välgrundade beslut. *  
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Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Socialtjänsten låter i för stor utsträckning personligt tyckande ligga till grund för beslut. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Jag tror att jag skulle ta kontakt med socialtjänsten om behovet fanns. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Jag tror att jag skulle anmäla misstankar om missförhållanden till socialtjänsten. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Jag tror att jag skulle få det stöd jag behövde om jag var i kontakt med socialtjänsten. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 
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Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Jag upplever att jag kan lita på socialtjänsten. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Jag upplever att socialtjänsten innebär en trygghet. *  

Instämmer inte 

Instämmer delvis inte 

Neutral 

Instämmer delvis 

Instämmer helt 

 
Har du personlig erfarenhet av socialtjänsten? *  

Ja 

Nej 

 
Om ja, i vilken form? 
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Var denna erfarenhet positiv eller negativ?  

Positiv 

Negativ 

Övrigt:  

 
Övriga kommentarer 

  
 
Tack för din medverkan! 
 

  
 
 
 


