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Sammanfattning   
Studien ämnade att undersöka skälen bakom intervjupersonernas upplevda tillit eller misstro 
gentemot socialtjänsten. Vidare var det även av intresse att få en ökad förståelse för hur detta 
påverkade individernas benägenhet att vid behov uppsöka myndigheten för stöd. Studien 
baserades på intervjuer med högstadieelever på en skola i Sverige. Undersökningens slutsatser 
visade på att intervjupersonernas benägenhet att anförtro sig åt myndigheten var tydligt 
förankrade i olika skäl, vilka sammanfattades till tre huvudteman. Det framkom att 
intervjupersonerna upplevde att de inte var tillräckligt informerade avseende myndigheten 
och dess förfarande, vilket försämrade förutsättningarna till ett ökat tillitskapital. Vidare 
påvisade resultatet att intervjupersonerna uppfattade att det råder ojämn maktbalans - 
socialarbetare och klient - emellan. Det fanns även en rädsla för socialtjänstens befogenheter 
och hur dessa tillämpas. Detta då det förelåg en uppfattning om att maktutövandet kunde 
användas för att bestraffa den enskilde. Risken för stigmatisering var ännu ett skäl till varför 
intervjupersonerna upplevde en känsla av misstro gentemot socialtjänsten. Rädslan för att bli 
socialt bestraffad minskade benägenheten att uppsöka stöd, vilket medförde att 
intervjupersonerna i största möjliga mån valde att undvika myndigheten. 
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Öncel Naldemirci som genomgående varit ett 
stort stöd och bidragit med värdefull kunskap och konstruktiv kritik. Vidare vill vi tacka våra 
närstående som visat engagemang för genomförandet av kandidatuppsatsen och tagit sig tid 
till att korrekturläsa. Vi vill också tacka för all er uppmuntran och positiv feedback.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga ungdomar som deltog i studien och möjliggjorde 
att kandidatuppsatsen kunde genomföras. Era berättelser har varit oerhört givande att ta del 
av.  
 
 

 
Rebecca Norman Sjödahl och Stella Skalja  
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1. Inledning  
Sverige är ett land med en generellt stark grundtillit till den offentliga sektorn (Blennberger, 
2009). Däremot differerar tillitskapitalet beroende på vilken aktör det berör och den svenska 
befolkningen har bevisligen en lägre tillit till socionomprofessionen i jämförelse med andra 
människovårdande yrken (Meeuwisse, 2006). Tillitskapitalet utgörs främst av socialtjänsten, 
då den angivna myndigheten i regel associeras med socionomprofessionen i dess helhet 
(Dellgran, 2016).  
 
Utifrån Socialtjänstlagen (2001:453, 1 kap. 1 §) framkom det att socialtjänsten ämnar att 
“bidra till människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet”, vilket ska utföras med en grund i människans 
självbestämmanderätt såväl som respekt för deras integritet. Därtill har socialtjänsten även en 
skyldighet att garantera barn och ungdomar en uppväxt under trygga förhållanden, som ska 
resultera i en gynnsam utveckling (Socialstyrelsen, 2004). Samtidigt framkom det att 
allmänheten tenderar att feltolka socialtjänstens agerande och avsikter, baserat på att de inte 
har tillräckligt kunskap om myndigheten och utifrån vilka rättsnormer de handlar. Detta ligger 
till grund för det differerande tillitskapitalet som finns i det svenska samhället (Meeuwisse, 
2006). Befolkningens grundtillit kan också baseras på en rädsla för att socialtjänsten eller 
andra likvärdiga myndigheter ska agera med illvilja eller med destruktivitet gentemot 
individen. Samtidigt kan individernas såväl som samhällets uppfattning ha en grund i 
bristande kunskap i socialtjänstens förfarande och handlingsutrymme, såväl som att andelen 
människor med egentliga erfarenheter av myndigheten i verkligheten är relativt marginell sett 
till befolkningen som helhet (Meeuwisse, 2006).  
 
Utifrån tidigare rapporter och undersökningar framkom det att ungdomar utgör en del av den 
population som innehar ett sviktande tillitskapital till socialtjänsten som myndighet. Bland 
annat uttryckte ungdomar att de har dåliga erfarenheter av myndigheten för att de upplevt sig 
illa bemötta och genom det utvecklat en rädsla för socialarbetarnas befogenheter (Björkström, 
2015). Ytterligare upplevelser är att socialarbetare har haft förutfattade meningar och således 
talat nedvärderande till ungdomar (Childrens Workforce Development council, 2010). 
Ungdomar har även upplevt en ojämn maktbalans, vilket påverkat deras känsla av 
självbestämmanderätt och delaktig i deras rådande situation (Björkström, 2015). Genom att 
involvera ungdomar i ärendeprocessen och ge utrymme för visst inflytande, kan 
maktförhållandet jämnas ut (Socialstyrelsen, 2003). Av denna anledning ansågs det vara av 
betydande roll att vidare undersöka vilka skäl som kan ligga till grund för att ungdomar 
utvecklar en tillit eller misstro gentemot socialtjänsten, samt hur detta påverkar deras 
benägenhet att vid behov söka stöd och hjälp via en myndighetskontakt. Studien ämnade 
undersöka såväl som lyfta intervjupersonernas uppfattning om socialtjänsten, för att genom 
det kunna se samband till deras upplevda tillit eller misstro. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vilka skäl som kan ligga bakom intervjupersonernas 
misstro eller tillit till socialtjänsten, samt hur det påverkade deras benägenhet att vid behov 
söka kontakt med myndigheten.  
 
1.3 Frågeställningar  

1. Vilka myndigheter och verksamheter har intervjupersonerna villighet att söka sig till 
vid behov av stöd?  

2. Vilka myndigheter och verksamheter har intervjupersonerna inte villighet att söka sig 
till trots att de är i behov av stöd? 

3. Vilka skäl kan ligga till grund för intervjupersonernas misstro eller tillit till 
socialtjänsten?  

4. Finns det åtgärder som kan ändra intervjupersonernas uppfattning och attityd till 
socialtjänsten och därmed minska misstron?  

 
1.4 Avgränsningar  
Studien avgränsades till att ur ett ungdomsperspektiv undersöka vilka skäl som kan ligga till 
grund för en upplevd tillit eller misstro gentemot socialtjänsten. De bakomliggande skälen 
identifierades genom intervjupersonernas generella uppfattning om myndigheten, vilka 
grundades i deras personliga- eller andrahandserfarenheter.  
 
Vidare avgränsades studien till en grundskola i Sverige, där urvalet baserades på ungdomar i 
nionde klass. I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer ska de deltagande fyllt 15 år. 
Detta för att undersökningen kunde komma att beröra känsliga ämnen, vilket i sådana fall 
hade krävt vårdnadshavares godkännande. Information om ålder inhämtades från de 
medverkande, samt kontrollerades med skolverksamhetens rektor. Det fanns inget krav 
angående intervjupersonernas förförståelse och kunskap inom det avsedda ämnet, då 
datainsamlingen syftade till att fånga deras faktiska uppfattningar och erfarenheter utifrån den 
kännedom de hade.  
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel avser att belysa det rådande kunskapsläget och ge en inblick i den tidigare 
forskning vilken ligger till grund för studien. Vidare kompletterades den tidigare forskningen 
med relevant litteratur som redogör och förklarar olika begrepp, vilka genomgående har 
använts i studien. 
	

2.1 Kunskapsläge 
Allmänhetens generella uppfattning avseende socialt arbete har sin grund i att tilliten till 
socionomprofessionen är underlägsen andra människovårdande yrken. Detta beror på att 
yrkesverksamma inom det sociala arbetet vanligen associeras med socialtjänsten, där det 
bevisligen finns en misstro gentemot deras kompetens (Dellgran, 2016). Det sociala arbetet 
innebär svåra etiska bedömningar av individers sociala problem såväl som komplexa 
livssituationer. Den misstro som uttrycks gentemot socialarbetares handlande kunde enligt 
Julin (2010) motsvara deras förväntningar på det sociala arbetets kvalitet såväl som de 
yrkesverksammas färdigheter och förmågor. Media har en uppenbar inverkan på hur 
socialtjänsten framställs och därmed formar den befintliga uppfattningen av myndigheten 
(Julin, 2010). En annan orsak bakom individers misstrogenhet är okunskapen gällande 
myndighetens faktiska förfaringssätt och en avsaknad av personliga erfarenheter (Dellgran, 
2016). På detta sätt kan misstron vara något obefogad då majoriteten av befolkningen inte har 
varit aktuella inom myndigheten och därmed inte erhåller erfarenhet (Björkström, 2015).  
 
Relationsuppbyggnaden - socialarbetare och klient emellan - har avgörande faktorer som 
måste tas i beaktning i syfte att skapa och vårda tillit (Blennberger, 2016). Ur ett 
socialarbetarperspektiv framgick det att ett klientbemötande kräver respekt, ärlighet, 
tillgänglighet, empati och tydlighet där fokus ska ligga på den yrkesverksammas val av 
språkbruk, kroppsspråk och tonfall (Julin, 2010). Klientperspektivet talade för betydelsen av 
att informera klienter om deras rättigheter och skyldigheter, samt tillvägagångssättet i ärendet 
(Socialstyrelsen, 2004). Detta för att minimera risken att förtroendet skadas och att klienten 
känner sig vilseförd. Blennberger (2016) argumenterade för värdet av att klienten upplever 
inflytande och självbestämmanderätt över sin rådande situation, vilket medför en ökad 
självkänsla hos klienten och därmed ökar förtroendet till socialarbetaren. Det finns en 
befintlig uppfattning och bristande tillit till socialtjänsten, vilket därmed minskar individers 
benägenhet att vid behov uppsöka kontakt med den avsedda myndigheten (Andersson & 
Grönlund, 2009). Detta på grund av att det i ungdomars mening råder en informationsbrist 
gällande vilket stöd som finns att tillgå och på vilket sätt de kan tillgodose deras behov. En 
ytterligare risk som ungdomar har lyft med att uppsöka hjälp är rädslan för att få sin tillit 
raserad när de väl har vågat visa sig sårbara (Björkström, 2015) 
 
En annan faktor till den upplevda misstron gentemot myndigheten, är en rädsla för 
socialarbetarnas befogenheter och vilka insatser de kan tillämpa utifrån dem (Björkström, 
2015). Den beskrivna rädslan härrör från den ryktesspridning som sker inom individers 
omgivning, vilken till största del består av andras tidigare erfarenheter av myndigheten. Makt 
finns i alla sociala kontexter och kan innebära en önskan om social förändring (Edling & 
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Liljeros, 2016). Utövandet av makt kan upplevas vara oetiskt, då det för den enskilde innebär 
en underkastelse gentemot en annan människa och en organisation. Trots att makt konstruerar 
en social åtskillnad människor emellan innebär det inte per definition att utövandet präglas av 
sanktioner gentemot den enskilde (Skau, 2018). Inom socialt arbete likställs socialarbetarens 
makt med förmågan att hjälpa utifrån myndighetens resurser. Detta är en form av symbolisk 
och organisatorisk makt, vilket för klienten innebär att den behöver underkasta sig 
myndigheten för att kunna bistås med hjälp (Socialstyrelsen, 2003). Klienten kommer, 
oberoende socialtjänstens välvilja och förmåga att delaktiggöra klienten, ha skyldigheter 
gentemot myndigheten vilket utgör en form av kontroll (Järvinen, 2002). Maktförhållandet – 
socialarbetare och klient emellan - kan därför ligga till grund för att tilliten tar skada. Den 
professionelle är den bärande av kommunikationen, vilket kan medföra klienten en känsla av 
att inte bli hörd och i särskilda fall inte betrodd (Røkenes och Hanssen, 2016). Det finns även 
en risk att ungdomar upplever en markant ojämn maktbalans, där de känner att de inte har 
någon självbestämmanderätt eller delaktighet i den professionelles handlingsutrymme 
(Björkström, 2015). Samtidigt som det är viktigt att involvera klienten och ge utrymme för 
inflytande, är det även viktigt att ta i beaktning att för mycket självbestämmande kan leda till 
att socialarbetaren känner en osäkerhet inför att vid behov utöva makt (Socialstyrelsen, 2003). 
Oavsett är det av vikt att den professionelle i mötet med ungdomen uppvisar etisk och 
moralisk medvetenhet, samt tar dennes autonomi i beräkning (Blennberger, 2016). 
 
Risken för möjlig stigmatisering är ännu en orsak till varför individer avstår från att upprätta 
en myndighetskontakt med socialtjänsten. Individer kan ha bristfällig kunskap om 
myndighetens sekretessbestämmelser och en del av oron grundar sig i huruvida deras nära 
omgivning kan få kännedom om deras situation och genom det bli socialt bestraffade, vilket 
resulterar i en känsla av skam (Tyler och Slater, 2018). En upprättad myndighetskontakt kan 
eventuellt medföra en negativ tillskrivning av den sociala identiteten, vilket kan upplevas som 
en övergångsprocess från att tillhöra normen till att bedömas vara avvikande (Skau, 2018). 
Detta likställde Goffman (2003) med att bli tillskriven en virtuell social identitet, vilket 
innebär att en individ utmärker sig från den sociala omgivningen. Detta genom att erhålla 
attribut och egenskaper som bedöms vara icke önskvärda i enlighet med den rådande normen. 
En annan faktor, vilken är av betydelse för människans sårbarhet, är det faktum att individens 
historia finns dokumenterad i offentliga handlingar. För den enskilde kan detta innebära att 
klientrollen upplevs vara en permanent följeslagare genom livet (Skau, 2018). 
 
Ur ett socialarbetarperspektiv förklarade Julin (2010) att det fanns olika skäl till att individer 
upplever misstro gentemot socialtjänsten och deras myndighetskontakt. Däribland har det 
påvisat att klienter som haft psykiska besvär av olika karaktär, eller ingått i ett aktivt 
missbruk, har allt lägre förtroende för myndigheten. Detta kan ha orsakats av beslut som i 
klientens mening har haft en negativ påverkan på deras tillvaro, eller har upplevts som 
felaktigt eller otillräckligt motiverat. I Andersson och Grönlunds (2009) studie framgick det 
att majoriteten av deltagarna angav att de inte kunde lita på socialtjänsten och att de inte 
upplevde att myndigheten utgjorde en trygghet. Baserat på socialarbetarnas erfarenhet, är det 
svårt att motivera och påverka dessa klientgrupper då de har en förutfattad misstänksamhet, 
vilket leder till svårigheter att skapa och utveckla en relation baserad på tillit. Finns det inte en 
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grundläggande tillit - klient och socialarbetare emellan - kan det ha en påverkan på klientens 
fortsatta förändringsprocess och bättrande (Julin, 2010). 
 
Ur ett ungdomsperspektiv lyfte Gulliver, Griffiths och Christensen (2010) att ungdomars 
förtroendekapital till myndigheter generellt är väldigt lågt, vilket medförde att de vid behov 
av stöd istället använde olika internetbaserade forum för att genom detta uppnå självhjälp. 
Bortsett från det differerande tillitskapitalet förklarade Socialstyrelsen (2003) att klienter 
överlag ansåg att de besatt förmågan att hantera den situation de befann sig i. Skinner, 
Biscope, Poland och Goldberg (2003) nämnde att ungdomar tenderade att söka sig till internet 
av två anledningar. Den första orsaken var för att öka kunskapen och därmed förståelsen 
avseende den egna situationen. Den andra orsaken var för att hitta andra människor i liknande 
situationer, i syfte att utbyta information och erfarenheter (Bris, 2016). Detta då det bidrog till 
en minskad känsla av skam och en ökad trygghet. De internetbaserade forumen har en 
grundläggande tillit som har tillkommit genom att det finns en tydlig värdegrund och norm 
vilken ämnar vårda individers integritet. Genom den acceptans som visas gentemot 
människors olikheter och problematik, medför det en känsla av tillhörighet och därigenom en 
minskad risk för stigmatisering (Bravo, Ferreyra & Libaque-Saenz, 2017). En annan orsak 
som Björkström (2015) nämnde till användandet av internet vid behov av psykiatrisk eller 
annan hjälp, var det faktum att ungdomarna bedömde att socialtjänsten och liknande 
verksamheter var mindre lättillgängliga. Vidare ansåg ungdomar att socialtjänsten är en 
bestraffande myndighet, som i vissa fall kan likställas med polisen och det ingripande 
tillvägagångssätt de har (Björkström, 2015). Det fanns även individer som bedömde att 
socialtjänsten som myndighet inte borde ha större befogenheter än deras befintliga 
(Andersson & Grönlund, 2009). Detta synsätt var en återkommande uppfattning som även har 
uttryckts på internetbaserade forum, där individer enligt Fall och Tegnér (2017) ansåg att 
socialarbetare misskött sitt befintliga handlingsutrymme genom att fatta ogrundade beslut och 
därigenom handlat i ren illvilja. Vidare uppgav Childrens Workforce Development council 
(2010) att ungdomar som har en upprättad myndighetskontakt värderar relationen till deras 
socialsekreterare, men att den riskeras att försämras om myndigheten ifrågasätter ungdomen 
för mycket och genom det förmedlar en misstro gentemot sin klient.  
 
2.2 Problemdiskussion 
Av den tidigare forskningen framgick det att samtliga studier tenderat att fokusera på att 
kartlägga ungdomars uppfattning och attityd gentemot socialtjänsten som myndighet. Dessa 
studier har saknat ett ungdomsperspektiv, vilket hade kunnat ge en närmare och fördjupad 
förståelse för enskilda ungas upplevda tillit eller misstro gentemot socialtjänsten. Den tidigare 
forskningen har istället nått slutsatser om ungdomars syn på myndigheten från olika 
informationskanaler. Det som bedömdes vara bristfälligt avseende den tidigare forskningen 
var att de enbart kartlagt ungdomarnas uppfattningar om myndigheten, dock inte skälen 
bakom dem. Det fanns heller ingen diskussion om vilka möjliga samband som föreligger 
mellan deras uppfattningar och deras benägenhet att vid behov söka hjälp av socialtjänsten. 
Av denna anledningen ansågs det vara av betydande roll att en undersökning utfördes utifrån 
ungdomars egna upplevelser och uppfattningar, vilken tar samtliga perspektiv i beaktning.  
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3. Metod 
Följande kapitel syftar till att beskriva och tydliggöra studiens forskningsmetod och 
vetenskapliga ansats. Vidare presenteras studiens tillvägagångssätt i form av urval, 
intervjuprocess och analysprocess. Fortsättningsvis följer en kritisk granskning av studiens 
förfarande, tillförlitligheten och etiska förhållningssätt.  
 
3.1 Forskningsmetod och vetenskaplig ansats  
Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod, vilket fokuserar på att studera och fånga 
individers uppfattning av deras sociala verklighet, genom deras berättande och därmed språk 
(Bryman, 2018). Skälet till att den kvalitativa forskningsmetoden valdes hade sin grund i att 
studien avsåg att undersöka intervjupersonernas uppfattning och attityd gentemot 
socialtjänsten som myndighet, vilket gjordes genom att lägga vikt vid deras personliga, - eller 
andrahandserfarenheter. Således användes kvalitativa intervjuer för att genom 
intervjupersonernas egna berättande få en fördjupad förståelse kring deras sociala verklighet 
avseende socialtjänsten. Vidare hade studien en induktiv ansats vilket innefattar att resultatet 
av en undersökning är vad som ligger till grund för utmynnandet av en teori, som innebär att 
forskaren följer “upptäckandets väg” (Bryman, 2018). Den induktiva processen speglades i 
undersökningen genom att datainsamlingen inte hade sin utgångspunkt i eller anknytning till 
en tidigare etablerad teori, utan enbart tidigare forskning kring det avsedda ämnet. Utifrån 
datainsamlingen genomfördes slutligen en analys som ledde till en teori avseende 
intervjupersonernas uppfattning om socialtjänsten som myndighet. 
 
3.2 Litteratursökning  
Litteratursökningens huvudfokus var att hitta tidigare genomförda undersökningar och 
vetenskapliga artiklar som var relevanta för det ämne studien avsåg att undersöka. Detta 
gjordes genom databaserna Google Scholar, DiVA portal, SocINDEX och EBSCO med 
sökord såsom tillit, misstro, socialtjänsten, ungdomar, makt och stigmatisering. Vidare 
kompletterades den tidigare forskningen med litteratur för att utförligt kunna beskriva de 
begrepp och fenomen som genomgående presenteras och används i studien.  
 
3.3 Arbetsfördelning  
Författarna har genomgående varit likvärdigt drivande och delaktiga i studiens samtliga 
processer. Det var baserat på det gemensamma intresset för socialtjänstens ungdomsarbete 
som syftet, frågeställningarna och metoden konstruerades. Vidare har författarna tillsammans 
sökt efter tidigare forskning och relevant litteratur vilket var grundstenen i studien. 
Intervjuerna genomfördes gemensamt, däremot fördelades transkriberingen mellan författarna 
baserat på deras tidslängd för att arbetsfördelningen även där skulle vara jämn. 
Fortsättningsvis utfördes den analysprocessen gemensamt vilket bestod av transkribering, 
kodning och tematisering av empirin. Inför presentationen av resultatet, analysen och 
diskussionen fördes en utförlig dialog för att komma fram till studiens slutsatser. Samtliga 
delar av studien har skrivits tillsammans, från början till slut, mening för mening.  
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3.4 Urval  
Bryman (2018) förklarade att ett målinriktat urval grundar sig i förutbestämda kriterier vilka 
respondenterna ska uppfylla för att möjliggöra att forskningsfrågorna i största möjliga mån 
ska kunna besvaras. I studien var de ursprungliga kriterierna för urvalet att de deltagande 
skulle vara ungdomar och läsa på en gymnasieskola i Sverige. Däremot besvarade de 
tillfrågade gymnasieskolorna inte förfrågan, vilket medförde att grundkriterierna var i behov 
av modifiering och vidare utveckling. Detta kan likställas med vad Bryman (2018) benämnde 
som bortfall, vilket innebär att de intervjupersoner som ursprungligen var tänkta skulle 
representera urvalet i studien av olika skäl inte kunde eller ville delta. Bortsett från detta 
tillkom inga andra bortfall. Alternativet för urvalet var att tillfråga högstadieelever i åldern 15 
år, utifrån att den ålderskategorin uppfyller studiens kriterium vilket avsåg att undersöka 
ungdomars uppfattning om socialtjänsten som myndighet. Det kvarstående grundkriteriet var 
att skolan skulle befinna sig Sverige. Studiens ena författare hade kontakter på en specifik 
skola, således togs beslutet att efterfråga intervjupersoner därifrån i samråd med 
skolverksamhetens rektor.  
  
Den fortsatta urvalsprocessen kunde efterliknas ett bekvämlighetsurval. Denna metod 
innefattar att forskarna väljer deltagare baserat på vilka som finns tillgängliga (Bryman, 
2018). När samtliga kriterier i enlighet med det målstyrda urvalet var uppfyllda, vad gäller 
skola och ålderskategori, återstod inga ytterligare kriterier att ta i beaktning vid valet av 
intervjupersoner. Utifrån de elever som var representativa för urvalet, tillfrågades de individer 
som fanns tillgängliga. Deras deltagande baserades på deras egna intresse och frivillighet. Ett 
bekvämlighetsurval kan inte ensamt utgöra en grund för generalisering av studiens resultat 
(Bryman, 2018). Däremot kan det bidra med relevant information till studien och verka som 
en viktig faktor i fortsatt forskning, likväl utgöra ett underlag för de samband som finns i 
tidigare forskningsresultat.  
 
Intervjupersonerna bestod av fem personer, vilka var representativa för urvalet utifrån de 
kriterier som förelåg. Däremot fanns inget kriterium angående elevernas könsidentitet eller 
andra egenskaper, då det inte ansågs vara av betydande roll för studiens resultat. Det 
efterfrågades inte heller att eleverna skulle besitta särskild kunskapsnivå om eller erfarenhet 
av myndigheten. Det essentiella bedömdes vara att fånga intervjupersonernas faktiska 
uppfattning och eventuella upplevelser av myndigheten, för att få en övergripande bild av 
deras kunskapsläge och hur den har konstruerats. Utifrån intervjuerna framkom det att två av 
intervjupersonerna hade personliga erfarenheter av socialtjänsten, två hade närstående som i 
någon mån har haft kontakt med den avsedda myndigheten och den resterande eleven hade 
varken personliga – eller andrahandserfarenheter. Den jämna fördelningen vilket avser deras 
kunskaper och tidigare erfarenheter, visades vara av betydande karaktär för analysens 
nyansering av resultatet. Detta då det möjliggjorde att intervjupersonernas uppfattning om 
socialtjänsten kunde jämföras baserat på indelningen av deras tidigare erfarenheter.  
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3.5 Intervjuprocess  
Datainsamlingsmetoden, med avseende på studiens syfte och frågeställningar, baserades på 
semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) menade att denna intervjumetod tillåter 
forskaren att beröra olika teman som är av relevans för undersökningen, samtidigt som 
intervjupersonerna har utrymme för eget berättande såväl som medansvar för intervjuns 
utveckling och riktning. Genom att tillåta intervjupersonen att påverka intervjuns riktning får 
forskaren kännedom om vilken information individen anser viktig och av värde. Trots detta 
hävdade Røkenes och Hanssen (2016) att det är av vikt att beakta det faktum att det i olika 
samtalskonstruktioner kan föreligga förväntningar, bland annat att forskaren ska inta en 
ledande roll och därmed styra samtalet. I den inledande fasen tydliggjordes intervjuns 
struktur, för att säkerställa att förväntningar av denna karaktär neutraliserades och därmed 
undveks. Detta möjliggjorde att intervjupersonerna kunde uppleva en allt större trygghet i 
samtalet och deras roll.  
 
De semistrukturerade intervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1), vilket 
är en konstruktion av frågor baserat på studiens forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkt, 
vilka tillsammans ämnade besvara undersökningens syfte. I enlighet med metoden för 
semistrukturerade intervjuer, utformades frågor i syfte att möjliggöra utrymme för det egna 
berättandet och personliga reflektioner (se Bryman, 2018). Intervjupersonerna tillfrågades inte 
om några andra personuppgifter än ålder, exempelvis sexualitet, religion eller politiska 
åsikter, då detta inte bedömdes nödvändigt för att besvara forskningsfrågorna i studien, samt 
för att säkerställa konfidentialitet i största möjliga mån. Frågorna anpassades utefter 
intervjupersonernas ålder och innehöll därmed inget akademiskt eller vetenskapligt språkbruk, 
som kunde bidra till miss- och oförståelse. Av denna anledning inkluderades öppna frågor 
genomgående i intervjun, då intervjupersonerna genom denna frågetyp lättare anförtror sig till 
att berätta sina livserfarenheter, känslor och tankar. För att få mer omfattande och fördjupad 
information från eleverna, om det angivna ämnet, användes följdfrågor och sonderingsfrågor 
(Røkenes och Hanssen, 2016). Vid användandet av dessa frågetyper var det väsentligt att 
bruka sådana ord som intervjupersonerna själva hade angett under intervjun. Detta för att 
bekräfta att forskaren har förstått deras budskap såväl som för att uppmana intervjupersonen 
att utveckla sitt svar vidare. Genom att bekräfta den information som delgetts och ge utrymme 
för korrigering och vidare förklaring kan forskaren undvika att intervjupersonen känner sig 
missförstådd (Bryman, 2018).  
 
Inför genomförandet av intervjuerna togs möjliga fallgropar och risker i beaktning, då det kan 
förekomma oförutsägbara reaktioner och beteenden från intervjupersonen beroende på 
karaktären av studiens ämne (Bryman, 2018). Av denna anledning konstruerades 
riskhanteringsstrategier för att vid behov kunna tillgodose intervjupersonerna med, såsom 
stödsamtal eller vidare kontakt med berörd personal inom skolverksamheten. Dock går det 
inte att fullständigt förutse intervjupersonernas reaktioner och därmed planera helt i enlighet 
med dem (Bryman, 2018). För att kontrollera intervjuns kvalitet och möjliga fallgropar, 
utfördes en pilotintervju på en av studiens författare, för att vid behov kunna korrigera 
frågorna och därmed säkerställa att forskningsfrågorna blev besvarade i enlighet med studiens 



 12 

syfte. En annan aspekt som ansågs vara väsentligt för intervjupersonernas upplevelse och 
känsla av trygghet, var förberedelsen av miljön där intervjun skulle komma att äga rum. I 
samråd med skolans rektor reserverades därför ett avskilt samtalsrum där chansen för yttre 
miljöstörningar var begränsad.  
 
Intervjun initierades med en inledande fas, där riktlinjerna och utformningen av intervjun 
presenterades för intervjupersonen. Detta för att ge de medverkande en förförståelse för 
studiens syfte och nyttjande, samt för att klargöra deras roll och delaktighet i studien (se 
Bryman, 2018). Fyra av intervjuerna genomfördes personligen i det angivna kontorsrummet, 
där båda författarna vid varje tillfälle närvarade och genomförde intervjuerna. En utav 
intervjupersonerna intervjuades via telefonsamtal, med anledning av att individen efter visat 
intresse inte kunde närvara vid intervjutillfället. Tillskillnad från de fysiska intervjuerna, gick 
det inte att ta del av intervjupersonens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta kan ha bidragit 
till en avsaknad av betoningar vid särskilda ord eller meningar, vilka annars skulle ha 
förstärkts genom gestikulering. Genomförandet av intervjuerna tog omkring 20–40 minuter. 
Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning utifrån deltagarnas godkännande. Bryman 
(2018) förklarade att det benämnda tillvägagångssättet är av vikt för att kunna genomföra en 
utförlig och nyanserad analys, då ljudupptagning bevarar intervjupersonernas egna ord och 
tillåter forskaren att ta del och analysera hela citat i dess faktiska kontext. Genom detta 
bevarades också intervjupersonernas tonläge, uttryck, betoning av särskilda ord samt känslor. 
Samtidigt menade Bryman (2018) att ljudupptagning bidrar till allt färre störningsmoment 
under intervjun, då forskaren inte behöver tidsutrymme för att föra anteckningar av den 
information som uppkommer. Större vikt lades därför vid att observera intervjupersonernas 
emotionella och kroppsliga uttryck, såväl som att fokusera på att förstå helheten av deras 
upplevelser. Den avslutande fasen inleddes när en mättnad av information bedömes ha 
uppnåtts, vilket Bryman (2018) menade kännetecknas av att det inte framkommer någon ny 
information under intervjun. Vidare innefattade den avlutande fasen allmänna och öppna 
frågor som sammanfattade den information som framkommit under intervjun.  
 
3.6 Analysprocess  
Analysprocessen hade i huvudsak sin grund i interpretativ fenomenologisk analys, vilken 
ämnar kartlägga och analysera intervjupersonernas sociala verklighet och upplevelser av ett 
fenomen (Back & Berterö, 2015). Med utgångspunkt i den förförståelse som konstruerades 
utifrån den tidigare forskningen inom ämnet, transkriberades och tolkades materialet. Empirin 
utmynnade därefter i gemensamma nämnare avseende intervjupersonernas uppfattning om 
socialtjänsten. Denna del av analysprocessen likställdes med selektiv kodning vilket 
Thornberg och Frykedal (2015) förklarade används inom grundad teori. Detta innefattar att 
hitta samband och mening mellan olika nämnare som förklarar intervjupersonernas sociala 
processer och verklighet. De gemensamma nämnare som bland annat framgick utifrån 
transkriberingen var ord såsom misstro, förtroende, tillit, positiv inställning, negativ 
inställning, makt, stigma, etiketter och utanförskap. Dessa koder mynnade därefter ut i tre 
överordnade teman, vilka oberoende av varandra framhävde intervjuernas viktigaste 
beståndsdelar (se Back & Berterö, 2015). De teman som manifesterades var stigmatisering, 
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makt och brist på information då de sammanfattade de mest förekommande ämnena utifrån 
intervjuerna. 
	
3.7 Metodkritik  
Följande avsnitt beskriver olika kriterier som tagits hänsyn till under studiens förfarande. 
Detta för att säkerställa en genomgående god forskningsetik och kvalitet på arbetet.  
	
3.7.1 Tillförlitlighet  
Inom kvalitativ forskning bedömde Bryman (2018) att det är av vikt att uppnå tillförlitlighet i 
den tilltänkta undersökningen. Detta uppfylls genom fyra delkriterier som tillsammans ämnar 
att mynna ut i en övergripande tillförlitlighet vilka består av trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta studien.  
 
Trovärdighet uppnås enligt Bryman (2018) genom respondenternas bekräftelse av författarnas 
tolkning och beskrivning av upplevelser gällande deras sociala verklighet. I studien fick 
intervjupersonerna frekvent möjligheten att bekräfta och korrigera deras svar. Detta genom att 
intervjupersonernas berättande kontinuerligt sammanfattades för att säkerställa att tolkningen 
överensstämde med det budskap de önskade att förmedla. Intervjupersonerna fick information 
om att de vid behov och önskan om korrigering av svar, kunde kontakta författarna i 
efterhand. 
 
Bryman (2018) förklarade att överförbarhet grundas i förmågan att tillämpa studiens resultat i 
en annan kontext och i största mån uppnå samma slutsatser. Med anledning av att intervjuerna 
hade sin utgångspunkt i individernas egna berättande utifrån deras sociala verklighet, 
begränsades möjligheten att fullständigt överföra och applicera resultatet i en annan kontext. 
Detta då deras upplevelser är personliga såväl som komplexa, vilket innebär att de i högsta 
grad kan verka som grund för tolkningar av fenomenet (se Bryman, 2018). 
 
Ahrne och Svensson (2015) förklarade att pålitlighet innebär att studien har sin grund i redan 
befintlig empiri och därmed inte forskarens egna hypoteser. Det ska även föreligga en 
möjlighet till pålitlighetsbedömning genom den uppvisade transparensen i studien, vilket 
utgörs av forskarens förmåga att diskutera och kritisera den valda metoden och framhäva 
studiens styrkor såväl som svagheter (Ahrne & Svensson, 2015). För att tillgodose det 
avsedda kriteriet har en noggrann redogörelse av forskningsprocessen inkluderats, såväl som 
en kritisk granskning av metodens samtliga steg, såsom intervjuguide, intervjuprocess, urval, 
analysprocess och studiens metodval.  
 
Det fjärde delkriteriet innefattar att styrka och bekräfta att forskningsprocessen inte har 
genomsyrats av författarnas egna värderingar eller teoretiska utgångspunkter (Bryman, 2018). 
Detta har tagits i beaktning vid intervjuprocessen genom att intervjupersonerna inte gavs 
någon förkunskap eller teoretiskt förhållningssätt om det angivna ämnet, vilket kunde färga 
deras svar. Vidare har intervjuerna till största del bestått av öppna frågor, vilket Bryman 
(2018) förklarade ger utrymme för individens egna berättande. Detta medförde att 
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intervjupersonerna hade möjlighet att delge sina erfarenheter och uppfattningar av 
myndigheten, oberoende av yttre påverkande faktorer som kan ha riktat deras svar.  
	
3.8 Etiska förhållningssätt  
Forskarens handlingsutrymme dikteras av olika etiska principer och riktlinjer, som ämnar att 
minska risken för övergrepp och andra sanktioner av psykisk karaktär hos dem som deltar i 
forskningen. De olika etiska principerna och riktlinjerna innebär ett förhållningssätt - 
författare och intervjuperson - emellan. Detta förhållningssätt formar författarnas agerande, 
beteende och reaktioner för att intervjupersoners integritet, självbestämmanderätt och 
egenvärde inte ska ta skada (Kalman & Lövgren, 2012).  
 
Inom etisk forskning finns det fyra olika aspekter vilka benämns som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 2012). Det 
är av stor betydelse att analysera och ompröva den etik som finns inom forskningen då den är 
ständigt föränderlig (Vetenskapsrådet, 2017). Detta togs hänsyn till genom att det fördes en 
kontinuerlig diskussion och kontroll avseende de fyra forskningskraven. 
 
3.8.1 Informationskravet  
Informationskravet bygger på att forskningspersonerna ska ha blivit delgivna samtlig 
väsentlig information om forskningen, innan forskningen har påbörjats (Nyström, 2012). 
Detta inkluderar studiens syfte, genomförande såväl som hur den kommer att nyttjas. Studiens 
intervjupersoner fick inför intervjun information om eventuella risker med sin medverkan, 
hanteringen av personuppgifter såväl som att deras deltagande utgick från deras frivillighet 
och självbestämmanderätt, samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan fram tills dess att 
undersökningens analysprocess har påbörjats. Den informationen som delgavs skulle utmynna 
i vad Nyström (2012) benämnde som informerat samtycke, vilket innebär att de medverkande 
giver sitt samtycke till att delta i studien först efter att samtlig information har delgivits.  
 
I studien, som avsåg att undersöka skälen bakom intervjupersonernas misstro eller tillit till 
socialtjänsten, förekom särskilda etiska överväganden som behövdes ta hänsyn till för att inte 
riskera de medverkandes integritet och människovärde (se Kalman & Lövgren, 2012). Det 
utfördes en kontroll gällande de deltagandes ålder, då det enligt Vetenskapsrådet (2017) var 
ett krav på att individerna ska ha fyllt 15 år. Intervjuguiden utformades i enlighet med vad 
som bedömdes lämpligt för deras ålder, vilket innebar att särskilda känsliga eller privata 
frågor undveks. Istället gavs de möjligheten att själva bestämma vilken information de skulle 
delge. En annan etisk aspekt var att det under intervjuerna kunde framkomma information 
som var av känslig karaktär. Om sådan information uppkom skulle rektor, skolkurator såväl 
som annan berörd personal inom skolverksamheten att vid behov kontaktas.  
 
3.8.2 Samtyckeskravet  
Nygren (2012) förklarade att det inom kvalitativ forskning är av vikt att inhämta samtycke 
från forskningsdeltagaren, då den medverkande kan upplevas befinna sig i en sårbar situation. 
Ett inhämtat samtycke innebär för forskaren att den har säkerställt att den medverkande är 
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underförstådd med studien och dess förfarande, samt vilka förutsättningar, förväntningar och 
rättigheter forskningspersonen har.  
 
Samtycke inhämtades från intervjupersonerna vid det tillfälle då dem utifrån förfrågan, visade 
intresse för och bekräftade att de önskade att delta i undersökningen. Vidare inhämtades också 
samtycke efter att samtlig information om studien och dess tillvägagångssätt hade delgetts 
intervjupersonen, vilket enligt Nyström (2012) benämndes som informerat samtycke.  
 
3.8.3 Konfidentialitetskravet  
En väsentlig del inom forskningsetiken är konfidentialitetskravet, vilket innebär att 
individernas integritet tas i största beaktning vid bearbetning och hantering av det insamlade 
datamaterialet (Kalman & Lövgren, 2012). Konfidentialitetskravets grund bygger på regler 
och riktlinjer gällande hur informationen förvaras för att försäkra att enbart behöriga har 
tillgång till materialet. Kalman och Lövgren (2012) förklarade att det vid studiens publikation 
inte bör framgå personuppgifter som kan härledas till forskningsdeltagarna och därmed 
avslöja deras identitet.  
 
Konfidentialitetskravet bemöttes i studien genom att samtliga intervjupersoner vid 
intervjutillfället blev informerade om vilket sätt datamaterialet skulle inhämtas, förvaras såväl 
som presenteras. De genomförda intervjuerna spelades in med en diktafon och ljudfilen 
överfördes därefter till ett USB-minne med lösenordsskydd. Vetenskapsrådet (2017) bedömde 
ljudupptagning likvärdigt med personuppgifter, vilket innebär att ljudfilerna bör behandlas 
med stor konfidentialitet. I den inledande fasen av intervjun klargjordes det för 
intervjupersonerna att fullständig konfidentialitet aldrig kan utlovas. För att möta 
forskningsetikens krav i största möjliga mån, efterfrågades och inkluderades inga 
personuppgifter såsom namn, sexualitet, politisk tillhörighet eller religiös åskådning, vilka 
kunde härledas till de medverkande i studien. Intervjupersonerna var avidentifierade under 
hela forskningsprocessen, bortsett från de som var ansvariga för undersökningen.  
 
3.8.4 Nyttjandekravet 
Kalman och Lövgren (2012) förklarade att nyttjandekravet har ett starkt samband med 
konfidentialitetskravet, då det avser att det insamlade materialet enbart ska nyttjas inom det 
avsedda forskningsändamålet. Genom att uppfylla detta forskningsetiska krav tas även de 
medverkandes integritet i konsideration. Intervjupersonerna blev delgivna information 
angående att studien genomfördes i utbildningssyfte, med förhoppningen om att resultatet 
skulle generera ny kunskap till framtida utvecklingsarbete hos berörda myndigheter och andra 
likvärdiga samhällsorgan.  
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4. Teoretiskt ramverk  
Nedan beskrivna begrepp och teori är ämnade att komplettera studiens analys och genom det 
bidra till en ökad förståelse för ursprunget av ungdomarnas tillit eller misstro, samt hur deras 
känslor och handlingar är ett uttryck för dessa. 
 
4.1 Emotionssociologi  
Wettergren (2013) beskrev att emotionssociologi är en teori såväl som ett förhållningssätt 
inom vetenskapen. Den bidrar med en förståelse för hur människors handlande har ett 
samband med deras känslor. En viktig aspekt vilken Wettergren (2013) lyft var att det 
föreligger en skillnad mellan vad benämns som emotioner och känslor. Skildringen mellan 
begreppen var att en känsla är vad som uppkommer utifrån upplevelser, medan en emotion är 
produkten av den upplevelsen och hur den uttrycks till omvärlden. Samtidigt nämnde 
Wettergren (2013) att sociala handlingar till stor del är baserade på emotioner, vilket innebär 
att en människas tankar såväl som känslor måste tas i beaktning för att möjliggöra en 
förståelse för deras handlande. Wettergren (2013) menade att det inom emotionssociologi 
finns en vedertagen skillnad mellan en individs förnuft och känslor, samt hur dessa tas i 
uttryck. Däremot kan de i sociala kontexter och handlande verka för att komplettera varandra. 
I situationer som är särskilt sårbara kan känslorna få övertaget om förnuftet, vilket utmynnar i 
ett affektivt handlande. Detta innebär en reaktion av de omedelbara känslor som uppstår, 
vilket av omgivningen inte alltid uppfattas som en logisk respons. Vidare anses emotioner ha 
ett samband med makt i mänskliga relationer, vilket möjliggör ett agerande till någon annans 
förfogande utifrån dennes önskningar och behov (Wettergren, 2013). Förhållningssättet 
synliggörs inom den kvalitativa forskningen då den möjliggör en förståelse för de observerade 
objektens handlande och vilka emotioner som ligger till grund för dem. 
	
4.2 Tillit  
Blennberger (2009) menade på att tillit är en karaktärsegenskap som varje individ erhåller. 
Det finns olika variationer av grundbegreppet tillit, vilka alla utgör en grund för varandra och 
har ett samband, men som tar sig olika i uttryck beroende på den sociala kontexten. Den 
enskilde konstruerar den grundläggande tilliten i tidig ålder utifrån olika sociala kontexter 
som introduceras genom individens primär och sekundärgrupp, som utgörs av familj, 
klasskamrater och andra bekanta (Blennberger, 2009). Detta tar sig i uttryck genom att 
individen överlåter makten till någon annan, vilken då ska agera åt dennes vägnar. Detta 
innebär en sårbarhet och därigenom ett risktagande för den enskilde. Den grundtillit som 
individen har etablerat menade Blennberger (2009) har en avgörande faktor i hur egenskapen 
kommer att avspeglas i framtiden. Den person som har ett rikt socialt kapital och vuxit upp i 
en trygg social miljö, tenderar att instinktivt förlita sig på sin grundläggande tillit i osäkra och 
sårbara sociala sammanhang och moment (Blennberger, 2009). Utifrån den grundläggande 
tilliten konstrueras också en social tillit, som manifesteras genom en individs livsåskådning, 
attityd och handlingar. Vidare innebär den sociala tilliten ett förtroende gentemot olika objekt, 
vilket inkluderar bekanta och obekanta personer, såväl som diverse samhällsorgan 
(Blennberger, 2009).  
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4.3 Misstro  
Begreppen misstro och tillit bör inte betraktas som varandras motsatser, utan snarare som 
likvärdiga vad avser deras funktion (Luhmann, 2005). En svag grundläggande tillit, påverkar 
det sociala kapitalet och därmed samspelet mellan människor samt samhälleliga organ 
(Blennberger, 2009). Individer med en bärande misstro i sociala kontexter kan vara 
oförmögna att manifestera ett objektivt och fördomsfritt synsätt på omgivningen, eller att de 
allt oftare kritiskt granskar information. Misstro kan kännetecknas av en individs benägenhet 
att anskaffa och filtrera information, som till deras fördel bekräftar såväl som förstärker deras 
misstro eller tillit. Individer med tankar av misstrogen karaktär, tenderar att återspegla dessa i 
sitt beteende som därmed också blir synligt för den sociala miljön (Luhmann, 2005). 
Blennberger (2009) beskrev att det hos den enskilde kan föreligga förutfattade meningar och 
en rädsla för att människor inom samhällets olika aktörer ska agera destruktivt, vilket 
benämns som systemmisstro. Det kan förekomma att samhällsorganen agerar destruktivt när 
misstron har fått makten i de sociala systemen. För att inte misstron ska få ett sådant 
utrymme, krävs det individuella såväl som strukturella handlingsstrategier som neutraliserar 
misstron (Luhmann, 2005).  
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5. Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras empirin vilken framkommit genom de kvalitativa intervjuerna. 
Utifrån den information som varit primärt framträdande konstruerades tre olika teman, vilka 
är stigmatisering, makt och brist på information. I anslutning till detta analyseras även 
materialet utifrån de centrala teoretiska perspektiven misstro, tillit och emotionssociologi. 	
 
5.1 Stigmatisering  
Stigmatisering innebär att en individ utmärker sig från den sociala miljön, med anledning av 
särskilda egenskaper som anses vara negativt avvikande från omgivningen. Denna sociala 
utsatthet uppstår utifrån att människor i sociala miljöer och samhällen konstruerar ett synsätt 
som avgör vilka mänskliga attribut och egenskaper som bedöms naturliga och därmed tillhöra 
normen (Goffman, 2003). Utifrån det empiriska materialet framkom det att intervjupersonerna 
hade en genomgående uppfattning vilken tyder på att det föreligger en grundläggande rädsla 
för den eventuella stigmatisering som kan tillkomma genom en myndighetskontakt. Rädslan 
grundade sig delvis i risken att bli socialt bestraffad och därigenom tillskrivna egenskaper 
som bedöms vara avvikande från den rådande normen.  
 

“Jag tror att dom flesta förstår att personen har problem, men dom som inte förstår kanske 
bara tror att den personen är helt psyko och från vettet, gör ingenting rätt och är allmänt en 

dålig person.” - Intervjuperson 5 
 
Det framgick utifrån intervjupersonernas berättande att det figurerade förutfattade meningar 
om vilka individer som aktualiseras hos socialtjänsten. Sammantaget påpekade samtliga 
intervjupersoner att de vanligaste fördomarna var att dessa individer har problem av psykisk 
karaktär såväl som anlag för en beroendeproblematik eller kriminellt beteende. Utifrån 
intervjupersonernas perspektiv framställdes socialtjänsten som en myndighet där en homogen 
grupp är aktuell, vilket innebär att det krävs egenskaper eller problematik av särskild karaktär 
för att kunna aktualiseras inom myndigheten. Det framkom att det råder en okunskap gällande 
myndighetens utformning, vilken består av flera enheter som verkar för olika ändamål. 
Synsättet som avsåg att socialtjänsten arbetar med en homogen grupp individer, bidrar till att 
gruppen bedöms vara avvikande i förhållande till den resterande befolkningen och tillhörande 
norm. Utifrån detta lyfte intervjupersonerna att stigmatiseringen kring att upprätta en 
myndighetskontakt ökar. Detta med anledning av att intervjupersonerna upplevde att de inte 
erhåller de egenskaper som den påstådda homogena gruppen innehar och att de hade en rädsla 
för att bli förknippade med den och socialtjänsten som helhet. En annan aspekt som lyftes var 
att en individs karaktär och förmågor kan utsättas för stigmatisering av den sociala miljön, 
trots att de inte har ett samband med den problematik som individen upprättat en 
myndighetskontakt för. Enligt intervjupersonerna löpte även individens primärgrupp risk för 
att bli kollektivt bestraffade baserat på den enskilde individens agerande och beteende. Detta 
utgjorde ännu ett skäl till varför intervjupersonerna undvek att upprätta en myndighetskontakt, 
då de inte ville utsätta sina närstående för stigmatisering. Detta tolkas som att en 
myndighetskontakt för den enskilde kan innebära att bli konstant kritiskt granskad och dömd, 
vilket bidrar till att benägenheten för att söka stöd minskar för att undvika eventuell social 
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utsatthet.   
 

“Jag tror när andra hör om socialen så tänker dom problemfamilj, problematiserat barn, 
aggressiv, känslosam, självskadande och specialbarn. ”- Intervjuperson 2 

 
Oberoende intervjupersonernas förförståelse och tidigare erfarenhet av socialtjänsten, fanns 
det en entydig uppfattning om att det råder en risk för stigmatisering vid upprättandet av en 
myndighetskontakt. Detta betraktelsesätt hade sin grund i att vissa intervjupersoner 
personligen har erfarit en sådan social utsatthet, eller att de utifrån andras erfarenheter såväl 
som ryktesväg har fått kännedom om att det förekommit stigmatisering. En erfarenhet som 
exemplifierades var att en individs närstående hade en upplevelse av att obehöriga hade fått 
kännedom om hennes ärende hos socialtjänsten. Invånarna tillhörande deras hemkommun 
tydde sig därmed ha belägg för att granska och kritiskt döma henne. Stigmatiseringen hade 
enligt intervjupersonen inte enbart sin grund i den anledning individen hade till sin 
myndighetskontakt, utan upplevelsen var att invånarna även tillskrev henne obefogade 
egenskaper och därigenom dömde henne på falska premisser.  
 

”Rädd för vad andra tror och tycker om ungdomen om den pratar med socialtjänsten.” 
- Intervjuperson 4 

 
Utifrån intervjupersonernas berättande framkom det att det fanns en uppfattning av att en 
upprättad myndighetskontakt i social bemärkelse inte försvinner. Intervjupersonerna menade 
att detta innebar att individen trots en avslutad kontakt hade en rädsla för att bli fortsatt 
förknippad med myndigheten och inte skulle få möjlighet för omprövning av de sociala och 
stigmatiserande egenskaperna dem hade blivit tillskrivna. Av denna statiska stigmatisering 
som ansågs vara en påföljd av en myndighetskontakt, gick det att tolka att intervjupersonerna 
i största möjliga utsträckning försökte avhålla sig en aktualisering hos socialtjänsten.  
 

“Hon varit där så många gånger och sumpat alla chanser. Dom kanske börjar se att ”den 
där tjejen kommer aldrig klara av det” liksom. Så jag tror att hon också är rädd för att bli 

dömd av dom, och vad dom tycker och tänker om henne.” – Intervjuperson 5 
 

Förutom risken för allmänhetens stigmatisering av en individ, lyftes även intervjupersonernas 
rädsla för att bli utsatt för socialtjänstens värderingar och normer. Av det som framkom var 
intervjupersonerna i lika stor utsträckning inte oroliga för att socialtjänsten skulle döma 
individens egenskaper eller orsaken bakom deras myndighetskontakt. Däremot framgick det 
att det fanns en rädsla för att socialtjänsten skulle döma individens karaktär såväl som 
handlande i förhållande till deras förväntade förändringsprocess. Finns en sådan oro kan det 
bidra med svårigheter till att utveckla en tillitsbaserad relation – socialarbetare och klient – 
emellan, vilket inte utgör förutsättningar för en resultatrik förändringsprocess (Julin, 2010). 
Ännu en förutfattad mening som synliggjordes avsåg det faktum att socialarbetare inte tog 
den mänskliga faktorn i beaktning. Detta menade intervjupersonerna innebar att socialtjänsten 
inte gav människor utrymme att göra misstag och att de vid ett sådant inträffande skulle bli 
socialt bestraffade och även riskera ett ofrivilligt ingripande från myndigheten. Den upplevda 
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känslan av socialtjänstens stigmatisering och bestraffning till följd av individens eventuella 
misslyckande, kan utifrån emotionssociologin därmed leda till att individen tillföljd av sina 
emotioner undviker söka stöd hos myndigheten (Wettergren, 2013).  
 
“När man väl mår dåligt och behöver hjälp då är det förmodligen mer påtagligt vad folk tror 

och tycker om en, och därför om man vet att folk omkring en dömer den som går till 
socialtjänsten så blir det väl ganska uppenbart att man inte vill dit eftersom man inte vill att 

folk ska tro negativt om en.” – Intervjuperson 1 
 
Intervjupersonernas benägenhet att vid behov söka hjälp av socialtjänsten, styrs utifrån deras 
befintliga sociala tillitskapital (Blennberger, 2016). Graden av tillit kan antas vara fullständigt 
beroende av vilken information individen har av myndigheten, samt om de har personliga – 
eller andrahandsupplevelser. Samtidigt är det av vikt att ta i beaktning att individens 
grundläggande tillit är vad som utgör förutsättningarna för det sociala kapitalet (se 
Blennberger, 2016). Hade inte individen en stark grundläggande tillit gick det därför att anta 
att de med största sannolikhet skulle ha svårt att anförtro sig åt en myndighet. De erfarenheter 
intervjupersonerna hade kunde fortsätta att påverka deras generella uppfattning av 
socialtjänsten, vilket kunde tolkas som en avgörande faktor för om tillitskapitalet skulle öka 
eller stagnerar. Sett utifrån intervjupersonernas uppfattning om socialtjänsten, hade risken för 
eventuell stigmatisering en påverkan på omfattningen av deras misstro och därigenom en 
betydande roll för hur benägna intervjupersonerna var till att upprätta en myndighetskontakt. 
 
5.2 Makt 
Swärd och Starrin (2016) förklarade att makt avgör individers olika positioner i förhållande 
till varandra och förekommer i samtliga sociala kontexter. Makt kan innebära en förhoppning 
om en social förändring, vilket kan förknippas till personliga relationer såväl som 
myndigheter. Edling och Liljeros (2016) påpekade även att makt kan synliggöras genom en 
myndighets agerande utifrån deras handlingsutrymme och befintliga resurser. För den 
enskilde kan maktutövande likställas med att vara underkastad en annan individ eller 
myndighet, samtidigt kan makt likväl tolkas som en förmåga och möjlighet att hjälpa. Det 
empiriska materialet uppvisade att intervjupersonerna hade en grundläggande rädsla för 
socialtjänstens möjlighet för agerande utifrån deras handlingsutrymme. Det förelåg en 
uppfattning om att myndigheten hade makten och därmed möjligheten att ta beslut och handla 
ingripande och bestraffande.  
 

“Det är inte socialtjänstens fel. Det är deras egna fel att de hamnar i den situationen. Dom 
har ju väldigt negativ uppfattning om socialtjänsten och det är ju bara konstigt egentligen. 

För det är ju inte konstigt att man blir tagen av dem om man håller på med olagliga grejer. “ 
- Intervjuperson 1 

 
Intervjupersonerna lyfte att socialtjänsten bedömdes vara en myndighet som hade mycket 
makt och att utövandet av den kan upplevas förorsaka mer skada än nytta för en individ. Ett 
perspektiv som en utav intervjupersonerna exemplifierade var att ungdomar som motvilligt 
aktualiserats hos socialtjänsten, hade uttryckt förargelse angående socialtjänstens ingripande 
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och därmed deras utövande av makt. Uttrycket för denna emotion kan likställas med ett 
affektivt handlande (Wettergren, 2013). Detta synliggörs genom den obalans som uppstått 
mellan förnuft och känsla, då deras omedelbara agerande hade baserats på känslor istället för 
att först försöka förstå anledningen bakom socialtjänstens beslut och agerande (se Wettergren, 
2013) 
 

“jag har några på snap till exempel, såna som festar och super och gör olagliga saker och 
sen så hamnar dom hos socialtjänsten och hatar dom, medan det är egentligen bara för deras 

egna bästa men där är dom inte mogna själva att se det.”- Intervjuperson 3 
 

Missnöjet grundade sig enligt intervjupersonen på att ungdomar blivit fråntagna möjligheten 
att fortsättningsvis agera utifrån, vad som socialtjänsten bedömt vara, ett destruktivt, - och 
socialt nedbrytande beteende. Samtidigt menade intervjupersonerna att det fanns en förståelse 
för den makt som myndigheten erhåller och agerar utifrån. Detta för att myndigheten ansvarar 
för att säkerställa ungdomens säkerhet och möjliggöra en gynnsam utveckling. Däremot 
menade intervjupersonerna att ungdomar med ett aktivt riskbeteende inte var benägna att 
identifiera eventuella faror som kan medföras av ett sådant beteende. Samtidigt förekom det 
enligt intervjupersonerna även ungdomar som insåg att de var i behov av stöd och hjälp av 
myndigheten, men trots det valde att avstå att upprätta en kontakt av sådan karaktär. Detta för 
att intervjupersonerna menade att råder en socialt förutfattad bestämmelse kring huruvida en 
individ ska uppsöka eller vara mottaglig för hjälp från socialtjänsten. Denna inofficiella 
bestämmelse kan likställas med det samspel en individs förnuft och känslor har (Wettergren, 
2013). I den ovan beskrivna sociala kontexten, gick det att tolka att individer trots deras 
förnuft och insikter gällande deras behov av stöd, valde att undvika hjälp från myndigheten 
för att inte frångå den sociala bestämmelsen.  
 

”När man är i det tankesättet att man inser att man behöver hjälp, då tar man nog det som 
finns närmast, som man känner gynnar en mest.”- Intervjuperson 1 

 

Intervjupersonerna lyfte aspekten av att i första hand se till vilka möjligheter individen själv 
hade att tillgå för att kunna tillgodose sitt behov, utan att upprätta kontakt med en myndighet 
eller likvärdiga organisationer och verksamheter. Ett vanligt förekommande alternativ hos 
intervjupersonerna var att de sökte en rådgivande kontakt, såsom internetbaserade forum, 
skolkurator, lärare eller vänner. Detta för att få en utomståendes bedömning av situationen 
eller råd för hur individen kan hjälpa sig själv, för att därigenom kunna undvika att behöva 
kontakta en extern myndighet (Skinner, Biscope, Poland & Goldberg, 2003). Orsaken till 
detta grundades i att intervjupersonerna uttryckte att det var av betydande roll att erhålla 
självbestämmanderätt och inflytande i sin aktuella situation. Av denna anledningen vände sig 
intervjupersonerna primärt till aktörer vilka de bedömde inte besatt en likvärdig makt till den 
socialtjänsten ansågs ha. Intervjupersonernas benägenhet att söka stöd för deras behov kan 
öka när det inte finns en grundläggande maktskillnad som kan innebära oönskade ingripanden 
och ageranden från aktören.  
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”Man ville inte säga för mycket till socialen, för vad man hade hört från andra 
familjemedlemmar eller andra omkring ... om du säger för mycket om ditt familjeliv, som även 

kanske är normalt, så blir du borttagen från din familj.” – Intervjuperson 2 

Intervjupersonerna uppfattade att socialtjänsten var en myndighet vilken hade ett 
tolkningsföreträde såväl som makten att avgöra vad som var normen. Intervjupersonerna 
menade att myndigheten ansågs ingripa obefogat, trots att de inblandade själva inte bedömde 
att det fanns behov för stöd och därmed ingen orsak till agerande. Socialtjänstens agerande 
kunde upplevas som ett integritetsintrång i den enskildes privatliv och tillvaro. Detta på grund 
av att det kan råda en kontrast mellan myndighetens och den enskildes uppfattning om den 
aktuella situationen. Intervjupersonerna menade att ett intrång av denna karaktär kunde 
medföra en känsla av misslyckande oberoende vad ärendet gällde. Detta synsätt kunde tolkas 
ha en grund i oförståelsen för att socialtjänstens agerande tillämpades utifrån lagar och 
riktlinjer som objektivt beskriver normen för samhället. Orsaken bakom denna oförståelse 
kunde likväl härröra från att ungdomen blivit indoktrinerad beteenden och ageranden som en 
del utav en normaliserad tillvaro. Utifrån detta kunde socialtjänstens handlande subjektivt 
uppfattas som obefogat tillföljd av den individuella normaliseringsprocessen som hade skett, 
samtidigt som det i enlighet med rättsnormer fanns skäl för ingripande.  
 

“De uppfattade socialtjänsten som någon som tog allting ifrån dem.” 
- Intervjuperson 5 

 
Det framgick att det inte förelåg en fullständigt entydig bild om socialtjänsten utifrån 
maktaspekten. Två utav intervjupersonerna tolkade myndighetens handlingsutrymme som en 
möjlighet att agera i hjälpande syfte. Däremot fanns en grundläggande förståelse för hurdant 
andra individer kunde uppfatta socialtjänstens maktutövande, samt att det av den anledningen 
kunde föreligga en rädsla för att vid behov anförtro sig åt myndigheten. Resterande 
intervjupersoner uttryckte att de personligen erhåller en rädsla för att socialtjänsten i vissa fall 
kunde agera destruktivt och på ett ogynnsamt sätt för individen. Vidare lyfte 
intervjupersonerna att socialarbetarnas makt inte alltid möjliggör utrymme för individens egna 
delaktighet och inflytande i ärendet. Därför menade intervjupersonerna att klienten ständigt 
förblev underordnad socialarbetaren såväl som myndigheten som helhet. Rädslan för 
myndighetens bestraffande ingripande i kombination med den ojämna maktbalansen, kunde 
därför utgöra grunden för intervjupersonernas upplevda misstro.  
 

”Jag har ingenting negativt att tycka om socialtjänsten, jag har ju ganska stor tillit. Det är 
bara bra att de försöker hjälpa ungdomar att gå i rätt riktning i sin framtid.” 

- Intervjuperson 1 
 

Samtidigt fanns det intervjupersoner som hävdade att socialtjänstens makt var vad som ligger 
till grund för att de kände en stor tillit till myndigheten. Detta då de med säkerhet visste att 
aktören vid behov hade mandat att agera och därmed göra skillnad. Det var även dessa 
faktorer som för intervjupersonerna blev avgörande för deras benägenhet att vid behov söka 
stöd från socialtjänsten. Det framkom av intervjupersonerna att det krävdes en större 
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förståelse för socialtjänstens förfaringssätt och på vilka grunder de agerade, för att kunna 
minska rädslan för myndighetens upplevda bestraffande ingripanden. Socialtjänstens mål är 
enligt Socialtjänstlagen (2001:453 1 kap 1 §) att deras arbete ska utgå från individens 
självbestämmanderätt såväl som frivillighet. Däremot kunde det utifrån intervjupersonernas 
uppfattningar om myndigheten, tolkas som att det förelåg en bristande förståelse för att det i 
särskilda fall kunde krävas ett ofrivilligt ingripande om en individ utgör en risk för sig själv 
eller människor i omkringliggande närhet. Genom att delge ungdomar en mer korrekt bild av 
socialtjänstens maktresurser, kunde det enligt intervjupersonerna möjliggöra en större 
förståelse för deras tillvägagångssätt samt minska rädslan för myndigheten som helhet.  
 
5.3 Brist på information  
Björkström (2015) menade att ungdomars misstro gentemot socialtjänsten kunde vara 
obefogad, och egentligen enbart ha en grund i att det rådde en informationsbrist om 
myndigheten och vilket stöd som fanns att tillgå. Genom att klienten hade fullständig 
information om myndigheten och möjligheterna för deras agerande, upplevde de en allt större 
tillit till myndighetskontakten och deras förfarande (Björkström, 2015). Det framgick utifrån 
datainsamlingen att intervjupersonerna genomgående och oberoende av tidigare erfarenheter, 
i viss mån hade brist på information om myndigheten och deras förfaringssätt. 
Intervjupersonerna uppvisade begränsad kunskap om socialtjänsten genom beskrivandet av 
enstaka företeelser, däremot besatt intervjupersonerna bevisligen inte en enhetlig bild av 
myndigheten och deras faktiska arbete.  

“Information som jag kommer ihåg är ändå väldigt minimal och redan nu så kan jag inte 
komma ihåg vad de gör. Det är en främmande och okänd faktor.” - Intervjuperson 4 

 
Det gick att anta att en det fanns ett samband mellan intervjupersonernas kunskap om 
myndigheten och deras benägenhet att vid behov söka hjälp hos socialtjänsten. Det fanns 
ingenting som talade för att nivån av erfarenhet hos intervjupersonerna utgjorde vilken 
kunskap de hade om myndigheten och deras handlingsutrymme. Det framkom snarare att de 
intervjupersoner som hade personlig erfarenhet av socialtjänsten även de upplevde en 
informationsbrist om myndighetens förfarande.  
 

”Jag vet vad ungdomsmottagningen är och jag vet att man liksom är bekvämt där. Det var 
väldigt bra förra året, vi fick liksom åka dit och kolla vad det var och det tycker jag man ska 

göra på fler skolor.” - Intervjuperson 3 
 
Orsakerna bakom ovetskapen i förhållande till socialtjänsten, menade intervjupersonerna 
kunde ha en grund i att det inte fanns något informationsflöde varken från myndigheten själv 
såväl som från deras skolverksamhet. Intervjupersonerna lyfte att det har förekommit en 
allmän presentation av socialtjänsten under lektionstid, men att skolverksamheten inte delgivit 
någon djupgående information rörande av vilka anledningar en kan söka sig till 
verksamheten, tillvägagångssättet vid upprättandet av en myndighetskontakt, samt vilka 
möjligheter till agerande socialtjänsten erhåller. Vidare framgick det att intervjupersonerna 
hade fått ingående information om andra verksamheter och samhällsorgan såsom 
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ungdomsmottagningen, polisen och fältgruppen. Skolverksamheten hade även anordnat att 
eleverna fick åka på studiebesök hos dessa. Detta menade intervjupersonerna hade gett de en 
övergripande förståelse för de olika aktörerna och vilken hjälp det inom dem fanns att tillgå.  
 

”Soc måste var tydliga med att vem som helst kan komma dit, det behöver inte betyda att 
någonting är konstigt med dig, även om man går dit om det är någonting fel. Men det ska inte 

behöva vara fel på personen för att man ska gå dit.” 
- Intervjuperson 3 

 
På grund av att intervjupersonerna hade fått bekanta sig med verksamheterna såväl som fått 
kännedom om de anställda, upplevde intervjupersonerna en större känsla av trygghet att vid 
behov upprätta en kontakt. Det hade även bidragit till en normaliseringsprocess gällande att 
aktualiseras hos någon av verksamheterna. Genom att majoriteten av intervjupersonerna hade 
fått likvärdig information om dessa aktörer, såväl som att en aktualisering hos dem inte 
bedömdes vara avvikande från normen, kunde det medföra en större acceptans och ökad 
benägenhet att vid behov söka hjälp hos verksamheterna och organisationerna. 
 
”Det finns liksom inget clear statement om vad socialtjänsten gör. Om man frågar tonåringar 

”vad gör socialen?” så skulle de bara ”ah men de tar hand om weird families.” 
- Intervjuperson 2  

 
Eftersom att det fanns ett begränsat informationsflöde kunde det bidra till att 
intervjupersonerna inte tilläts skapa en korrekt uppfattning om myndigheten och vilken hjälp 
de kunde bistå individen med. Detta kunde utgöra en grund för att socialtjänsten upplevdes 
vara en distant organisation och möjliggjorde ett allt större utrymme för att konstruera egna 
tolkningar och förutfattade meningar. Vidare kunde en avsaknad av information medföra en 
brist på acceptans gällande att upprätta en myndighetskontakt, vilket i sin tur kunde påverka 
intervjupersonernas benägenhet att söka eventuellt stöd. Av denna anledning uttryckte 
intervjupersonerna att de i högsta grad, oberoende av bekymmer och problematik, hellre hade 
sökt kontakt hos en annan aktör. 

 

“Det positiva kommer från min familj, men det negativa kommer från folk som jag inte känner 
som är runtomkring mig, till exempel sociala medier. ” - Intervjuperson 5 

 

Socialtjänsten bedömdes av intervjupersonerna vara en obekant myndighet, vilket kunde 
utmynna i en form av upplevd likgiltighet gentemot den. Detta innebar att intervjupersonerna 
föredrog att istället ta kontakt med en annan myndighet, organisation eller verksamhet, trots 
att de eventuellt inte kunde erbjuda samma hjälp. Okunskapen kunde medföra en oro, då det 
inte fanns tillräcklig information om myndigheten och vad en sådan kontakt innebar för 
individen. En annan aspekt intervjupersonerna lyfte var den påverkan vilken sociala såväl 
som traditionella medier hade på deras uppfattning om socialtjänsten. Intervjupersonerna 
beskrev att de vid flertal tillfällen upplevt att individer delar bilder och filmer på sina privata 
sociala medier, vilka visade och beskrev sekvenser av socialtjänstens ingripande.  
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”Sen kan det också vara att vissa läser på medier. Då kan det vara vanligt med 
socialtjänsten, de har bara läst på om socialtjänsten för att de vill veta mer. Till att någon 

kommer ut med ett engångsfall om hur de har blivit hjälpta, eller hur socialtjänsten inte hjälpt 
till alls. ” – Intervjuperson 4 

 
En ytterligare faktor som påverkade intervjupersonernas uppfattning om myndigheten, var hur 
traditionella medier, såsom nyheter och dagstidningar, framställde socialtjänsten och deras 
förfaringssätt. Intervjupersonerna påpekade att det mest förekommande i traditionella medier 
var myndighetens brister, såväl som felaktiga beslut och agerande. Detta kunde utmynna i att 
det uppstod en förvirring hos intervjupersonerna om myndigheten och deras 
handlingsutrymme. Detta då det fanns en kontrast mellan den ringa information de blivit 
delgivna via skolverksamheten, samt det sätt som myndigheten porträtterades i olika medier. 
Intervjupersonerna uppgav att den information som fanns att tillgå på traditionella medier 
bedömdes vara av betydande karaktär för utvecklingen av deras uppfattning om myndigheten. 
Då intervjupersonerna upplevde att det fanns ett bristfälligt informationsflöde om 
socialtjänstens arbete och tillvägagångssätt, kunde det tolkas som att det finns svårigheter för 
intervjupersonerna att begripa hur porträtteringen av myndigheten utifrån sociala och 
traditionella medier, kunde vara tagna ur sin kontext. Samtidigt kunde det antas vara av vikt 
att behärska förmågan att kunna urskilja medias negativa framställning av myndigheten, såväl 
som det subjektiva missnöjet, från den information som faktiskt talade om vad myndigheten 
innebar och utifrån vilka grunder de agerade. Den negativa porträtteringen som framställdes 
av människor- och media kunde i särskilda fall verka som ett verktyg för makt, då det kunde 
leda till att individers synsätt förändrades till att spegla andras emotioner gentemot 
socialtjänsten (se Wettergren, 2013).  
 

“Brist på information är en anledning till varför ungdomar misstror socialtjänsten.” 
- Intervjuperson 5 

 
Oberoende om intervjupersonerna erhöll en stark eller svag grundläggande tillit, kunde 
informationen filtreras på sådant sätt att det bekräftade deras redan befintliga synsätt om 
myndigheten (se Luhmann, 2005). Genom att intervjupersonerna fick ta del av en negativ 
porträttering, som framställdes på sociala- och traditionella medier, kunde det resultera i att 
deras misstro fortsatte bekräftas och därmed fortgick (se Luhmann, 2005). Detta 
betraktelsesätt kunde medföra att de oberoende av medias framställan av myndigheten, 
oavsett förlitade sig på deras grundläggande- och sociala tillit. Sammantaget återspeglades 
intervjupersonernas upplevda misstro eller tillit deras handlingar, attityder och känslor 
gentemot socialtjänsten (se Wettergren, 2013). 
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6. Diskussion och slutsatser 
Det primärt framträdande budskapet tydde på att det bland studiens intervjupersoner förelåg 
en begränsad benägenhet att vid behov söka sig till socialtjänsten. Oberoende av huruvida 
intervjupersonerna hade personliga eller andrahandserfarenheter av myndigheten, framgick 
det att skillnaden i benägenheten att söka sig till socialtjänsten inte var markant. Detta trots att 
intervjupersonerna även lyfte fram positiva aspekter av myndigheten utifrån deras personliga 
upplevelser eller kunskap. Följaktligen tolkades intervjupersonernas benägenhet vara 
förankrad i individernas upplevda tillit eller misstro. Tillitskapitalet kunde påverkas av att det 
fanns en brist på information om socialtjänsten som myndigheten, en rädsla för destruktivt 
maktutövande såväl som social stigmatisering. Dessa faktorer kunde, av allt att döma, ha ett 
samband mellan varandra och hur de tar sig i uttryck i intervjupersonernas benägenhet att vid 
behov uppsöka adekvat hjälp.  
 
Det rådde en generell negativ uppfattning gällande det sociala arbetet, vilket ställde 
professionen i underläge i förhållande till likvärdiga människovårdande yrken. Således 
utgjorde detta inga goda förutsättningar för utrymmet av en grundläggande tillit (Dellgran, 
2016). Det framkom utifrån studiens resultat att intervjupersonerna upplevde allt större tillit 
till organisationer och verksamheter som kunde erbjuda jämbördigt adekvat stöd likt 
socialtjänstens möjligheter. Intervjupersonerna menade på att de genom att vända sig till 
andra verksamheter kunde undgå känslan av underkastelse tillföljd av en ojämn maktbalans, 
såväl som risken för ofrivilligt ingripande och stigmatisering från den omkringliggande 
sociala miljön. Den största grunden till den upplevda misstron baserades på det bristfälliga 
såväl som selektiva informationsflödet som intervjupersonerna hittills har haft att tillgå eller 
har delgetts. Genom att intervjupersonerna inte hade fått en möjlighet att skapa sig en 
övergripande men framförallt korrekt uppfattning om myndighetens faktiska arbetssätt, ökade 
det risken såväl som utrymmet för dem att konstruera förutfattade meningar och tolkningar 
om myndigheten. Till följd av att intervjupersonerna inte hade haft korrekt information att 
tillgå, gick det att anta att sociala- och traditionella medier var de enda informationskällorna 
de har till sitt förfogande. Det anmärktes en markant skillnad i hur intervjupersonerna 
upplevde likvärdiga verksamheter enbart av anledningen att de genom skolundervisningen 
hade fått ta del av information rörande andra organisationer och verksamheter. Hade det av 
skolverksamheten och myndigheten själv bedömts vara av värde att informera ungdomar om 
socialtjänsten gick det att anta att deras kunskap inte hade varit lika begränsad och att 
intervjupersonernas benägenhet att överhuvudtaget överväga myndigheten som ett alternativ 
till stöd och hjälp hade ökat.  
 
Misstro kan orsakas av att individen inte har några personliga erfarenheter av socialtjänsten 
(Dellgran, 2016). Däremot framgick det i studien att det sambandet inte var av sådan 
betydande roll för utvecklingen av intervjupersonernas misstro. Detta baserades på att det 
framkom att de intervjupersoner som tidigare varit aktualiserade hos myndigheten alltjämt 
upplevt en otydlighet i informationen om socialtjänstens faktiska innebörd och förfarande. 
Den information som eventuellt hade tillkommit genom intervjupersonernas personliga 
erfarenheter av myndigheten, behövde inte innebära bättre förutsättningar för ett ökat 
tillitskapital. Intervjupersonerna lyfte snarare aspekten av att de inte erhållit information 
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gällande ärendeprocessen, möjligheter till stöd och hjälp utifrån socialarbetarens 
handlingsutrymme samt vilka förväntningar som fanns på individen. Det var av betydande 
roll att individen kände självbestämmanderätt och inflytande i det egna ärendet, vilket kunde 
uppnås genom att socialtjänsten informerade individen om samtliga skyldigheter och 
rättigheter (Björkström, 2015). Genom att undanhålla information gällande den enskilde 
individens skyldigheter, rättigheter såväl som ärendets process, upprätthåller den 
yrkesverksamma en ojämn maktbalans som kunde leda till misstro och en rädsla för 
socialtjänsten som myndighet. Det gick inte att bortse från att socialarbetaren alltid kommer 
att erhålla makten i förhållande till sin klient. Detta oberoende av den professionelles strävan 
efter att delaktiggöra klienten i sitt ärende såväl som att vårda tilliten dem emellan (Järvinen, 
2002). Däremot kunde det uppstå en skillnad i hur klienten upplevde socialtjänstens 
maktinnehav om socialarbetaren tydligt uppvisade en medvetenhet kring den. Om det 
framgick tydligt för klienten att den professionella hade individens bästa i intresse och 
värderade dennes delaktighet och förmåga att påverka sin situation, gick det att anta att den 
enskilde inte skulle uppleva sin naturliga underkastelse lika hotfull. För att misstron inte 
skulle få utrymme att fortsätta utvecklas, kunde det krävas att klienten var utförligt 
underrättad angående tillvägagångsprocessen. Det kunde även vara av vikt att orsakerna såväl 
som motiveringarna bakom samtliga beslut i ärendet delgavs och motiverades till klienten, då 
det kunde minska risken för att socialarbetarens agerande uppfattades vara oetiskt och att 
individen upplevde känslan av integritetsintrång.  
 
Det framgick att intervjupersonerna hade en rädsla för socialtjänstens befogenheter och i vissa 
fall likställde myndighetens ingripande med polisen (se Björkström, 2015). Parallellt med den 
rådande misstron uppgav individer samtidigt att det var värdefullt att socialtjänsten besatt 
maktresurser för att de därigenom kunde åstadkomma skillnad vad gäller individers 
livssituation (Andersson & Grönlund, 2009). Uppfattningen delades även av studiens 
intervjupersoner, däremot uppgav de att dem tillföljd av rädslan för socialtjänstens 
maktbefogenheter inte personligen ville utsätta sig för en sådan beroendeställning. Utifrån den 
tidigare forskningen såväl som den empiri som framkom utifrån studien, ansåg 
intervjupersonerna oberoende av deras synsätt på maktaspekten att socialtjänsten var ett 
viktigt samhällsorgan. I konklusion utifrån intervjupersonernas berättande, gick det att anta att 
maktaspekten av vissa bedömdes vara destruktiv och hotfull, för att ungdomar inte alltid delar 
socialtjänstens bedömning av vad som anses vara tillräckliga orsaker för att tillämpa deras 
befogenheter. 
 
En ytterligare faktor som kunde utgöra ett skäl till att individer undvek myndighetskontakt var 
risken för eventuell stigmatisering från den sociala omkringliggande miljön (Gulliver, 
Griffiths & Christensen, 2009). Utifrån intervjupersonernas berättande gick det sammantaget 
att utläsa att den sociala utsattheten den enskilde riskerade genom en myndighetskontakt, inte 
alltid bedömdes jämbördig i förhållande till det stöd de hade att tillgå. Detta då det bedömdes 
vara skamligt att associeras med myndigheten (Julin, 2010). Därför gick det att anta att 
intervjupersonerna på egen hand inte kunde uppnå en fullständig tillit gentemot myndigheten, 
då rädslan för eventuell stigmatisering inte gick att undgå. För att nyttan därför ska överväga 
risken kunde det därför krävas att det inte fanns en risk för social bestraffning, vilket enbart 
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skulle vara uppnåeligt genom att det skedde en normalisering av socialtjänsten som helhet 
såväl som det rådande synsättet på dess klienter. 
 
Genomgående uppvisade intervjupersonerna en enhetlig uppfattning om att det fanns ett stort 
behov för ett ökat informationsflöde om socialtjänsten och det arbete de utför. Sammantaget 
fanns det en önskan om att socialtjänsten skulle ha en egen hemsida bestående av utförlig 
information om vilka de är, hur de arbetar och vilka som kan söka sig till myndigheten vid 
behov av stöd och hjälp. Detta tydliggjorde den informationsbrist som råder då 
intervjupersonerna inte hade kännedom om att sådan information fanns att tillgå via 
kommunens hemsida. Intervjupersonerna uttryckte att det hade varit behjälpligt för deras 
förståelse att besöka myndighetens kontor och få en möjlighet att träffa de yrkesverksamma. 
Denna begäran baserades på att de vid tidigare tillfällen fått möjlighet att besöka andra aktörer 
som skolverksamheten bedömt vara av vikt för ungdomarna att känna till. Den möjligheten 
menade intervjupersonerna bidrog till en ökad benägenhet för att vid behov uppsöka adekvat 
stöd. Utifrån detta gick det att anta att det krävs ett ökat engagemang från skolverksamheten 
såväl som socialtjänsten för att därigenom kunna bidra med ett ökat informationsflöde. Det 
kan vara av vikt att kunna erbjuda ett liktydigt studiebesök hos socialtjänsten för att 
ytterligare utveckla ungdomarnas förståelse och öka deras benägenhet att vid behov söka stöd. 
Framförallt var det av betydelse att intervjupersonerna fick information angående av vilka 
anledningar individer kunde söka sig till myndigheten. Detta då det skulle möjliggöra en 
utveckling av deras förmåga att identifiera risker och behov av stöd inom egen eller andras 
tillvaro.  
 
Studien syftade till att undersöka vilka skäl som kunde ligga bakom intervjupersonernas 
misstro eller tillit till socialtjänsten, samt hur det påverkade deras benägenhet att vid behov 
söka kontakt med myndigheten. Den insamlade empirin utmynnade i tre huvudteman vilka 
identifierades som de bärande skälen till varför tillitskapitalet differerade bland 
intervjupersonerna. Dessa var informationsbrist, maktutövande och stigmatisering. De 
nämnda beståndsdelarna tolkades vara starkt förankrade i varandra och antogs inte ensamt 
kunna utgöra en individs fullständiga känsla av misstro eller tillit. Istället framgick det att det 
förelåg ett tydligt samband mellan de olika skälen såväl som att de ständigt påverkade och 
bekräftade varandra utifrån de nya intryck och erfarenheter som tillkom intervjupersonerna. 
Av denna anledning kunde den enskildes upplevda misstro eller tillit tolkas vara konstant 
föränderlig. Sammantaget gick det därför att anta att det var av betydelse att samtliga skäl tas 
i beaktning för att möjliggöra en ökning av den enskildes tillitskapital. 
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7. Vidare forskning 
Studien ämnade undersöka bakomliggande skäl till intervjupersonernas upplevda misstro eller 
tillit till socialtjänsten. Med anledning av att den funna tidigare forskningen i huvudsak hade 
tolkat ungdomars misstro eller tillit utifrån ett verksamhets- och myndighetsperspektiv, 
bedömdes det vara av vikt att lyfta ungdomars faktiska uppfattningar och upplevelser av 
socialtjänsten.  
 
Det ungdomsperspektiv som synliggjordes i studien syftade att verka som ett komplement till 
den tidigare forskningen. För att kunna närma sig en fördjupad förståelse kring ungdomars 
upplevda tillit eller misstro till socialtjänsten kan det vara av intresse att i fortsatt forskning 
utföra studier med mer jämförande egenskaper. Exempelvis hur geografiska skillnader kan 
påverka ungdomars uppfattning om myndigheten. Detta för att få en uppfattning för huruvida 
det föreligger ett differerande tillitskapital beroende på ungdomars socioekonomiska 
bakgrund eller andra eventuella avgörande faktorer. Vidare kan det vara av intresse att 
undersöka vilka åtgärder socialtjänsten kan tillämpa för att öka ungdomars tillitskapital.  
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Bilaga 1 
 
Inledning 
Studien har ett tvådelat syfte som ämnar att undersöka vilka skäl som kan ligga bakom 
intervjupersonerna misstro eller tillit till socialtjänsten, såväl som hur det påverkar deras 
villighet att vid behov söka kontakt med myndigheten. Genom denna undersökning är 
förhoppningen att kunna öka kunskapen och förståelsen kring den misstro eller tillit som 
individerna upplever, samt vilka förändringsområden myndigheten i framtiden kan ta i 
beaktning för att öka tilliten.  
 
Deltagandet i studien grundar sig i den enskildes frivillighet. Detta innebär att du som 
medverkande har rätt att avbryta ditt deltagande oberoende anledning, dock enbart fram tills 
dessa analysprocessen av studien har påbörjats. I undersökningen kommer inga 
personuppgifter att tas med som kan härledas tillbaka till dig som enskild deltagare. Namn, 
kön och vilket program du läser kommer att avidentifieras. Den information som kommer att 
inkluderas är din ålder. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning och 
inspelningsfilerna kommer därefter att lagras på ett lösenordskyddat USB-minne, som enbart 
vi har tillgång till. Skulle du delge information som är av känslig karaktär har vi olika 
kontaktmöjligheter för stöd.  
 
Intervjun förväntas pågå cirka 20–40 minuter och kommer att fokusera på att besvara följande 
frågeställningar:  
 
Frågeställningar 

1. Vilka myndigheter och verksamheter har intervjupersonerna villighet att söka sig till 
vid behov av stöd?  

2. Vilka myndigheter och verksamheter har intervjupersonerna inte villighet att söka sig 
till trots att de är i behov av stöd? 

3. Vilka skäl ligger till grund för intervjupersonernas misstro eller tillit till 
socialtjänsten?  

4. Finns det åtgärder som kan ändra intervjupersonernas uppfattning och attityd till 
socialtjänsten och därmed minska misstron?  
 
 

Inhämtning av samtycke 
1. Efter denna delgivna informationen, samtycker du till att delta i undersökningen?  
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Intervjufrågor 
Bakgrund 

1. Vad har du för erfarenhet av socialtjänsten? 
- Har du förstahand, - eller andrahandsupplevelser av socialtjänsten? 

2. Hur har upplevelsen varit?  
- Vad bidrog till att din upplevelse blev som enligt din beskrivning? 

 
Frågeställning 1. Vilka skäl ligger till grund för intervjupersonernas misstro eller tillit till 
socialtjänsten?  

1. Vad är din generella uppfattning om socialtjänsten? 
- Vad tror du uppfattningen kommer från? (ex. skola, vänner, familj, internet) 
- Finns det faktorer som fortsätter att påverka och förändra din befintliga 

uppfattning? Om ja, vilka? Och vilken påverkar dig mest?  
 
      2.  Vad tror du att andras generella uppfattning är om socialtjänsten?  

- Vad tror du att deras uppfattning kommer ifrån? (ex. skola, vänner, familj, 
internet, primära/sekundära upplevelser). 

- Finns det faktorer som fortsätter att påverka och förändra deras befintliga 
uppfattning? Om ja, vilka? 

- Vilken eller vilka faktorer tror du har mest påverkan på deras uppfattning? 
 
Frågeställning 2 och 3. Vilka instanser har/eller har inte intervjupersonerna villighet att söka 
sig till vid behov av stöd? 

1. Vilken myndighet eller ideell organisation skulle du söka dig till vid behov av stöd? 
- Ex. socialtjänst, ungdomsmottagning, vårdcentral, skolkurator, polis, 

fältgruppen osv.  
 

2. Vilken myndighet eller ideell organisation skulle du INTE söka dig till vid behov av 
stöd? 

 
Frågeställning 4. På vilket sätt kan intervjupersonernas uppfattning och attityd till 
socialtjänsten förändras och därmed bidra till minskad misstro eller ökad tillit?  
 

1. Hur anser du att socialtjänsten skulle kunna agera för att minska din misstro eller 
bibehålla din tillit?  

2. Vad kan socialtjänsten göra för att förändra ungdomars generella uppfattning om 
myndigheten? 


