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Abstract: This paper examines different levels of trust people hold to the public sector, and its 

specific institutions in Sweden. In addition it also examines if there is any difference in people’s 

levels of trust depending on which class they belong to. Based on material produced by Sifo in 

2010 which studies people’s opinions regarding the welfare state, this paper analyses the 

connection between trust and class using both linear and logistic regression. The results show that 

there is a connection between the trust a person holds to the public sector and their respective class. 

This difference is primarily evident in regard to institutions that are responsible for social care, 

such as providing a decent standard of living for people out of work because of unemployment, 

sickness or old-age retirement. The class differences can be derived from the inequality of 

resources provided to individuals depending on their respective class. This in turn affects their 

trust to the public sector. 
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Sammanfattning: Denna uppsats berör tillit till offentlig sektor i Sverige och dess specifika 

institutioner. Dessutom undersöks ifall det föreligger skillnader i tillitsnivån, beroende av 

människors klasstillhörighet. Tillvägagångssättet för att kunna studera detta har varit logistiska 

regressionsanalyser samt en linjär regressionsanalys. Detta på ett material utfört av SIFO, 

nämligen välfärdstatsundersökningen från år 2010. Resultaten i denna studie visar att det återfinns 

klasskillnader i individers sannolikhet för att hysa en hög tillit till offentlig sektor. Detta har varit 

främst gällande för offentlig sektors kapacitet att tillhandahålla en hygglig levnadsstandard för 

arbetslösa, sjuka och ålderspensionärer. I analysen visas att klasskillnaderna kan grunda sig i de 

olika resurser som individerna besitter, vilket i sin tur inverkar på deras förutsättningar för att hysa 

tillit till offentlig sektor.  
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1. Inledning 

We often talk about the globalisation of our world, referring to our world as a global village […] Where 

globalisation means, as it so often does, that the rich and powerful now have new means to further enrich 

and empower themselves at the cost of the poorer and weaker…1  

 

Nelson Mandela påtalade i sitt tacktal då han tilldelades The Freedom Award från The National 

Civil Rights Museum i november år 2000, att dagens globaliserade värld gynnar de rika och 

resursstarka individerna i världen, på de fattiga och resurssvaga individernas bekostnad. Ulrich 

Beck (2006:333) menar däremot på att globaliseringen har gett upphov till ett risksamhälle där 

ojämlikheten mellan människor kan härledas till deras förmåga att definiera sin egen risk. Med 

risk menas en förväntan om en katastrof, alltså en händelse som är hotande på ett eller annat sätt. 

Risken är dessutom reflexiv och något som konstrueras, vilket gör att olika människor har olika 

förutsättningar för att definiera riskens storlek. Riskens reflexivitet gynnar därmed inte alla i 

samhället, utan endast de som har en förmåga att definiera sin egen risk. Beck (ibid) har i och med 

detta påtalat att detta nya risksamhälle har ersatt klassamhället, som tidigare har varit en stark 

indikator på ojämlikhet.  

Med risksamhället menas att vi lever i en värld där nya former av risker är närvarande, i och 

med globaliseringen. Detta då globaliseringen har givit upphov till nya globala system, så som den 

finansiella marknaden eller landsöverskridande militära överenskommelser. I och med att det även 

finns en sannolikhet för att sådana globala system ska kollapsa, innebär det att i en globaliserad 

värld finns nya former av risker (Sztompka 1999:38). Detta innebär att det i den globaliserade 

världen finns en global förväntan om globala katastrofer (Beck 2006:333). 

Sedermera återfinns inte bara en större närvaro av risker i världen utan också en större 

uppfattning av dessa risker, än vad tidigare funnits. Detta beror delvis på sekulariseringen i vissa 

länder, då en religiös övertygelse kan minska uppfattningen av risker genom att det finns en form 

av övermänskligt beskydd. Vidare är den ökande utbildningsnivån i världen även en bidragande 

orsak till människors ökade riskuppfattning (Sztompka 1999:39). Detta eftersom ju mer kunskap 

individer har, om exempelvis de globala systemen, desto större uppfattning kan de även ha, om de 

risker som dessa system kan innebära.  

                                                 
1 Nelson Mandela, tal under ceremonin vid utdelandet av the Freedom Award från the National Civil Rights Museum, 

den 22 november 2000. 
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För att underlätta hanteringen av de globala riskerna och de osäkerheter som de skapar kan 

hysandet av tillit vara behjälpligt. Att hysa tillit är därmed ett sätt att hantera de risker, gällande 

den osäkra framtiden, som en individ kan ställas inför (Sztompka 1999:40). Tillit möjliggör för 

individer att agera som om risken inte fanns, vilket gör det möjligt för människor att leva i ett 

samhälle fyllt av risker (Sztompka 1999:31).   

Utöver att hantera risker är tilliten även en förutsättning för det som kan benämnas politisk 

ordning. Detta genom att tilliten är nödvändig både för det civila samhället samt för det 

demokratiska systemet (Rose 1994:18). Dessutom är tillit ansedd att vara en produkt av en speciell 

form av politisk ordning. Specifikt anses demokrati vara det mest fruktsamma politiska styret för 

att höga nivåer av tillit ska vara gällande i ett samhälle (Sztompka 1999:139). På detta sätt bidrar 

alltså demokrati till att framkalla och främja tillit, samtidigt som själva tillitskulturen hjälper till 

att upprätthålla det demokratiska systemet. Det handlar med andra ord om en ömsesidig påverkan 

mellan demokrati och tillit, där demokrati är en av de starkaste incitament för att höga nivåer av 

tillit ska existera i ett samhälle. Detta samtidigt som höga nivåer av tillit främjar och är en 

förutsättning för ett väl fungerande demokratiskt system (Sztompka 1999:146).  

Det finns även belägg för att den form av demokrati som är mest gynnsam för tillit är ett 

system där universella institutioner verkar. Alltså en demokrati där alla medborgare har likvärdig 

tillgång till den offentliga sektorn oavsett individuella förutsättningar (Rothstein 2003:286f).  

 

1.1 Problemformulering 

Förutsättningarna för en hög tillit, i form av politisk ordning genom demokrati samt universella 

institutioner, finns i ett land som Sverige. Detta genom att Sverige är ett demokratiskt land och 

dessutom en socialdemokratisk välfärdsstatsregim med universalism som princip (Esping-

Andersen 1990:27f). Detta innebär att Sveriges befolkning har goda förutsättningar för att hysa 

höga nivåer av tillit, vilket även har bekräftats av landkomparativa studier där Sverige har uppvisat 

höga nivåer av tillit jämfört med andra länder (Andersson, Bergh och Erlingsson 2010:17; 

Trägårdh, Wallman, Lundåsen, Wollebæk & Svedberg 2013:28). Dessa studier har fokuserat på 

strukturella förutsättningar för tillit och hur dessa kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är även 

intressant att undersöka hur individuella förutsättningar påverkar i vilken utsträckning människor 
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hyser tillit, i det fall då de strukturella förutsättningarna är dem samma, vilket ämnas göras i denna 

uppsats.  

Som tidigare har nämnts kan tillit vara behjälplig i hanterandet av risker i samhället, dock 

innebär tillit även en annan form av risk, nämligen risken att de förväntningar som tilliten innefattar 

ej uppfylls. Tilliten bidrar alltså dels till att underlätta hanteringen av risker runt individen, men 

innebär även en ny form av risk (Luhmann 2000:98).  

Vidare har människor olika förutsättningar för att hantera dessa risker som tillit innebär. Detta 

påverkar i vilken utsträckning människor hyser tillit, till andra människor men även till olika 

institutioner. Dessa skillnader är delvis beroende av individers resurser då en resursstark person är 

mindre utsatt inför de risker som tillit innebär och kan då ta större risker jämfört med vad en 

resurssvag person kan göra (Sztompka 1999:127). Vid studerande av skillnader i människors 

tillitsnivåer, utifrån individuella förutsättningar, kan alltså dessa förutsättningar ses som personliga 

resurser. Dessa resurser kan i sin tur komma att påverka människors benägenhet att hysa tillit till 

den offentliga sektorn och dess specifika institutioner, vilket studeras i denna uppsats.  

Ytterligare kan resurssvaga personer antas vara mer beroende av de välfärdsprogram som 

offentlig sektor tillhandahåller medborgarna än vad resursstarka personer är. Detta genom att ifall 

offentlig sektor eller någon specifik institution inte skulle klara av att sköta sitt uppdrag, att 

tillgodose medborgarnas behov, så är en resurssvag person mer utsatt gällande alternativa sätt att 

tillgodose sina egna behov. Exempelvis skulle en resurssvag individ kunna ha svårare att hitta en 

alternativ lösning till barnomsorgen, så som att själv ta ledigt från arbetet eller anställa en barnvakt, 

än vad en resursstark individ kan tänkas ha. Detta sett till både ekonomiska resurser, men också 

till flexibilitet i arbetslivet.  

I denna studie kommer dessa individuella resurser koncentreras till individers klass-

tillhörighet, med vilket menas människors olika möjligheter i livet som en följd av deras 

ekonomiska förutsättningar och positioner i arbetslivet. Detta då individers personliga resurser i 

mångt och mycket kan kopplas till deras klasstillhörighet (Weber 1983:210). Utifrån det studeras 

hur den höga svenska tilliten, specifikt den riktad till offentlig sektor, är fördelad mellan olika 

klasser inom Sverige.   
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1.1.1 Klass  

Klassbegreppet har diskuterats inom det sociologiska fältet och har därmed kritiserats av somliga 

och anses inte längre ha giltighet i det moderna samhället (Beck 2006:333; Kingston 2000:208; 

Nisbet 1959:11). Som tidigare har nämnts menar Beck (2006:333) att det risksamhälle som finns 

idag har ersatt klassamhällets betydelse och att ojämlikheter mellan människor numera kan 

härledas till deras förmåga att definiera sin egen risk. Det finns dock röster som menar att klass 

fortfarande är gällande och som kritiserar påståenden om klassbegreppets ogiltighet, då dessa 

påståenden anses sakna empirisk grund. Detta då empiriska resultat har visat att individers 

yrkestillhörighet och position på arbetsmarknaden fortfarande tenderar att påverka människors 

livsvillkor och uppfattningar (Svallfors 2004:8). Specifikt för Sverige har även visats att det 

fortfarande går att se en stratifiering, mellan människor, som har en stark koppling till klass. Det 

gör att uppfattningen om klassamhällets död snarare ter sig som en felaktig slutsats (Tåhlin 

1993:103). 

Tidigare har det även visats att klasstillhörighet samvarierar med en rad faktorer som bland 

annat påverkar individers hälsa, utbildning, allmänna livskvalité och livslängd, där individer inom 

de lägre klasserna har sämre förutsättningar inom alla dessa områden (se bland annat Brønnum-

Hansen & Baadsgaard 2007:585; Lachman & Weaver 1998:767; McGarvey, Gabrielli, Bentler, & 

Mednick 1981:363; Pekkanen, Tuomilehto, Uutela, Vartiainen & Nissinen 1995:591).  

Slutligen finns det även de som påtalar faran i att det inte längre fokuseras på klass inom det 

sociologiska fältet, då detta i sin tur kan leda till att de förutsättningar som är förknippade med 

klasskillnader, så som socioekonomiska förutsättningar, ej tas på allvar av politiker och andra 

beslutsfattare (Roberts 2012:399). Detta då debatten om klasstillhörighetens existens i sig kan 

bidra till att människors förutsättningar i livet, som kan relateras till klass, inte tas på allvar. För 

även om en upplösning av klassmedvetenhet kan ha inträffat så fortsätter klass som fenomen att 

påverka människors livsöden (Elliot 2002:303; Roberts 2012:399). 

Utifrån denna debatt är det intressant att studera huruvida det i dagens risksamhälle går att se 

skillnader i människors tillit till offentlig sektor utifrån deras klasstillhörighet och på detta sätt 

kunna se om klassbegreppet, i dagens risksamhälle, fortfarande har betydelse.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

För denna uppsats undersöks därför huruvida tillit till offentlig sektor eventuellt kan förklaras av 

människors klasstillhörighet, i Sverige. För att empiriskt kunna testa detta utgår denna uppsats från 

frågeställningarna:  

- Hur varierar tilliten till specifika offentliga institutioner beroende av människors 

klasstillhörighet?  

- Hur varierar tilliten till den generella offentliga sektorn beroende av människors 

klasstillhörighet?  

 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Resultaten i denna uppsats, gällande huruvida människors klasstillhörighet påverkar deras tillit till 

offentlig sektor, kan vara behjälplig inom det praktiska sociala arbetet. Detta eftersom delar av det 

sociala arbetet utförs av offentlig sektor, exempelvis genom socialtjänsten. En förståelse för hur 

klass kan inverka på människors tillit till det sociala arbetet, kan då underlätta i mötet med klienter, 

då det finns en medvetenhet om att människor kan hysa olika nivåer av tillit inför den specifika 

socialarbetaren och socialtjänsten, beroende på deras klasstillhörighet. Denna medvetenhet kan då 

inverka på vilket bemötande, den specifika socialarbetaren, väljer att ha gentemot klienten. 

 

1.4 Avgränsning 

Människors tillit till offentlig sektor avgränsas i denna studie till ett antal institutioner inom 

offentlig sektor. Dessa utgörs av barnomsorgen, skolutbildningen för barn och ungdomar, 

sjukvården, äldreomsorgen, även benämnd i denna studie som vård och omsorg, samt 

levnadsstandard för arbetslösa, sjukskrivna och ålderspensionärer, även benämnd i denna studie 

som social omsorg. Det är alltså endast tilliten till dessa offentliga institutioner som studeras i 

denna undersökning och ej den totala offentliga sektorn. Dock undersöks utifrån dessa sektorer 

även tillit till den generella offentliga sektorn, genom den sammanlagda tilliten till varje enskild 

institution.   
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1.5 Uppsatsdisposition 

Denna uppsats är indelad i sju olika kapitel, vilka benämns som inledning, teoretisk referensram 

och tidigare forskning, metod, resultat, analys, slutsats och slutligen diskussion.  

I detta inledande kapitel har ämnet för denna uppsats samt uppsatsens forskningsrelevans 

presenterats. Ytterligare har även redovisats för hur detta ämne är relevant för det sociala arbetet. 

I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensramen, integrerat med empiriska resultat 

från tidigare forskning. Där redogörs först för begreppet tillit och hur det definieras i denna uppsats 

samt hur tillitsbegreppet används för att analysera de kommande resultaten. Ytterligare redogörs 

under teoriavsnittet för den slags tillit som är aktuell i denna uppsats, nämligen institutionell tillit. 

Vidare redogörs för individers olika förutsättningar för att hysa tillit, där de strukturella 

förutsättningarna, så som ett demokratiskt styrelseskick, är dem samma för samtliga individer i 

Sverige, medan de individuella förutsättningarna kan skilja sig åt människor emellan. Slutligen 

redogörs under teoriavsnittet för begreppet klass samt hur det i denna uppsats har operationali-

serats.  

Vidare beskrivs i det tredje kapitlet, för denna uppsats relevanta metodologiska antaganden 

och beslut. Först redogörs för den vetenskapsfilosofisk position som uppsatsen innehar. Sedan 

beskrivs vilket material som har använts och det aktuella urvalet för denna studie. Vidare redogörs 

för den valda analysmetoden och de variabler som analyseras i studien. Slutligen förs en diskussion 

kring de etiska dilemman som återfinns i denna uppsats.  

I det fjärde kapitlet presenteras de resultat som har visats indelat i tre delar, nämligen tillit till 

vård och omsorg, tillit till social omsorg samt tillit till den generella offentliga sektorn. Resultaten 

presenteras med hjälp av åtta stycken tabeller, framtagna genom logistisk regressionsanalys samt 

linjär regressionsanalys. Under resultatet redovisas även en modelldiagnos över dessa analyser 

som bedömer deras tillförlitlighet. 

Ytterligare presenteras i det femte kapitlet analysen av resultaten, presenterade i kapitel fyra, 

där de klasskillnader som visats sätts i relation till den teoretiska referensramen och den tidigare 

forskningen.  

Slutligen i kapitel sex och sju, presenteras de slutsatser som har gjorts kring resultatet i denna 

uppsats, sedermera diskuteras vad dessa resultat kan innebära i en vidare mening samt förslag till 

vidare forskning.   
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som är gällande i denna uppsats. Integrerat 

i denna teoretiska referensram återfinns även empiriska resultat som visats i tidigare forskning 

inom det aktuella ämnet. Först presenteras en allmän definition av begreppet tillit. Sedan beskrivs 

tillit specifikt till institutioner, vilket är den form av tillit som används i denna studie. Därefter 

redogörs för de strukturella förutsättningarna för tillit och hur dessa ser ut i Sverige. Vidare 

presenteras en teoretisk grund för individuella förutsättningar för tillit samt empiriska resultat 

kring detta. Slutligen redogörs för begreppet klass och hur detta definieras i denna studie.  

 

2.1 Tillit 

Tillit definieras av Piotr Sztompka (1999:21ff) som ett aktivt ställningstagande inför andra 

människors framtida handlande. Till skillnad från förtroende, som är en passiv förväntning om 

framtida handlingar, är tilliten något aktivt, ett agerande, från individen som hyser tillit (ibid). 

Dock handlar både tillit och förtroende om en förväntan inför framtiden. Det som däremot skiljer 

dem åt är att tilliten också innebär ett risktagande för den tillitshysande individen. Detta 

risktagande innefattar att individen behöver göra ett aktivt ställningstagande, genom att överväga 

olika alternativ. Genom detta övervägande skiljer sig den aktiva tilliten från det passiva förtroendet 

(Luhmann 2000:97).  

I situationer då människor försöker att förutsäga vad som kommer att ske i framtiden och välja 

att agera därefter, men då sannolikheten för att de framtida händelserna kommer att ske enligt 

prediktion är relativt hög, är tilliten överflödig. Tillit är därmed endast behjälplig då det finns en 

betydande osäkerhet kring utfallet (Sztompka 1999:19). Då framtiden alltid är oviss i någon mån, 

och människor gör sina bedömningar utifrån sannolikhet, finns det alltid en risk att utfallet ej blir 

som önskat. Att hysa tillit är därför endast möjligt när det finns en betydande risk för besvikelse 

om de förväntningar som involveras i tilliten inte uppfylls. Utan denna risk skulle det istället handla 

om ett rationellt val för individen, risken är alltså det som skiljer det rationella valet från tilliten. 

Det kan endast vara fråga om tillit ifall ett oönskat utfall skulle få individen att ångra sitt val av att 

hysa tillit (Luhmann 2000:98). Det går därför att se tillit som en lösning på ett specifikt 

riskproblem, där ett inre ställningstagande och ett kalkylerande av yttre faktorer skapar den akt-

uella risksituationen (Luhmann 2000:95, 100).  
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Dessutom är riskkalkyleringen en subjektiv uppfattning om framtiden och framtida handlingar 

som andra individer kommer att begå (se Kogan and Wallach 1967; Fischhoff et al. 1981 i 

Luhmann 2000:100), vilket innebär att liknande situationer kan för olika individer te sig olika 

riskfyllda. Detta gör i sin tur att det skapas en skillnad mellan i vilken utsträckning individer hyser 

tillit till andra (Sztompka 1999:33).  

Även om den osäkra framtiden alltid innebär ett visst mått av risktagande, är storleken på 

risken beroende av den eventuella förlusten som ett olyckligt utfall innebär. Däremot kan en 

eventuell vinst vara så pass hög att risken individen tar ändå kan upplevas vara förståndig. Att hysa 

tillit innebär därmed ett avvägande av graden av risk, alltså hur stor den eventuella förlusten skulle 

bli, i förhållande till den eventuella vinsten (ibid).  

Vid en eventuell låg risk för individen, att denne har lite att förlora, men med en hög 

sannolikhet att utfallet ej blir lyckat, kan att hysa tillit ändå anses förståndigt. Medan det med en 

relativt hög risk för individen, att denne har mycket att förlora, krävs en hög sannolikhet för ett 

lyckat utfall, för att tillit ska anses vara förståndigt (Sztompka 1999:34).  

Tillit inkluderar också ett slags engagemang från den som hyser tillit inför mottagaren av tillit. 

Detta engagemang utgörs av en förväntan att mottagaren kommer att agera på ett specifikt sätt, 

varför personen som hyser tillit kan göra det, oberoende av ifall mottagaren är medveten om denna 

tillit eller ej. Denna förväntansfulla typ av tillit blir till ett positivt engagemang, då personen som 

hyser tillit väljer att aktivt agera därefter (Sztompka 1999:27). 

Sedermera kan engagemanget från den som hyser tillit vara beroende av en förväntad respons 

från mottagaren av tillit. Det kan handla om att individen ger ett värdefullt objekt till mottagaren, 

med en förväntan att denne i gengäld kommer att förvalta objektet väl. Det räcker dock inte att 

mottagaren generellt är försiktig och omhändertagande med saker, utan denne måste uppvisa dessa 

kvalifikationer inför det objekt som anförtros i den specifika tillitssituationen (ibid). 

Ytterligare ett sorts engagemang återfinns när den som hyser tilliten försöker att framkalla en 

reaktion av tillit tillbaka, från mottagaren av tillit. Då innebär engagemanget i att hysa tillit en 

förväntan om att denna tillit kommer att återgäldas, vilket vanligen är förekommande i nära 

relationer (Sztompka 1999:28).  
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2.1.1 Misstro 

Tillitens motsats, misstro, handlar likt tilliten om ett aktivt ställningstagande om människors 

framtida handlade, men ett negativt sådant. Misstron fungerar med andra ord på samma sätt som 

tillit, men då spegelvänt. Att känna misstro handlar om att förvänta sig ett negativt beteende från 

andra människor och ett defensivt engagemang, så som undvikande eller distansering (Sztompka 

1999:26).  

Gemensamt för både misstron och tilliten är att de är smittsamma. En person som känner tillit 

till en person tenderar att känna tillit även inför andra människor (Sztompka 1999:50). Empiriska 

resultat har även visat att tillit till institutioner uppvisar ett kumulativt mönster, alltså att hög tillit 

till en institution tenderar att samvariera med tillit till andra institutioner, vilket även är gällande 

för misstro (Christensen & Lægreid 2005:504).  

Medan tillit tenderar att smitta uppifrån och ner, från en mer generell nivå till en mer konkret 

nivå, tenderar misstro att sprida sig från en konkret nivå, till en mer generell sådan (Sztompka 

1999:50). Tillit inför staten tenderar exempelvis att spridas till tillit inför specifika statligt anställda 

personer, medan misstron mot en statligt anställd tenderar att smitta till en allmän misstro inför 

staten (ibid).  

 

2.2 Institutionell tillit 

Gällande mottagare av tillit kan dessa delas in i olika kategorier. De sträcker sig från personliga 

mottagare, de som en individ har direkt kontakt med, till sociala system, vilket innefattar en 

abstrakt mottagare av tillit, så som ett lands demokratiska system. Bland dessa kategorier återfinns 

även mottagare av tillit i form av sociala roller, så kallad positionell tillit, och tillit till institutioner, 

så kallad institutionell tillit. Sociala roller innefattar personer som agerar utifrån en viss position, 

exempelvis en yrkesposition så som socialsekreterare eller läkare. Vid positionell tillit hyser då 

individen tillit till denna person, i just den specifika sociala rollen (Sztompka 1999:41ff).  

Institutionell tillit kan vara riktad till en mängd olika institutioner och organisationer, både 

inom den offentliga och privata sektorn. Tilliten till dessa innefattar de aktiviteter som sker inom 

dessa organisationer och som kan komma att påverka individen som hyser tilliten (Sztompka 

1999:43). Individen har då en förväntan om att det som institutionen eller organisationen gör 

kommer att gynna denne (Sztompka 1999:5). Institutionell tillit kan även vara riktad till de 
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procedurer som en institution är uppbyggd av och innefattar då en förväntan om att dessa processer 

fungerar på ett bra sätt och efterlevs korrekt (Sztompka 1999:44).  

I denna studie är det just dessa former av tillit som kommer att studeras, institutionell tillit och 

positionell tillit, då det är tillit till offentlig sektor och dess institutioner som undersöks. I detta 

ingår därmed både de aktiviteter och processer som sker inom dessa institutioner samt de sociala 

roller, som de personer som arbetar inom offentlig sektor utgör.  

 

2.2.1 Sekundära aktörer 

För att skapa förutsättningar för institutionell tillit kan sekundära källor vara behjälpliga. Detta då 

tilliten till institutioner delvis grundar sig i individers uppfattning om institutionerna. Individers 

uppfattningar kan delvis grunda sig i information från dessa sekundära källor, angående den 

aktuella institutionen. Alltså grundar sig inte individens uppfattning alltid på egen erfarenhet, utan 

kan även påverkas av andra aktörers erfarenhet av och information om institutionen i fråga. 

Individens uppfattning inverkar sedan på individens egen tillit till institutionen (Sztompka 

1999:46ff).  

Bland dessa sekundära källor återfinns aktörer som har i uppgift att övervaka institutioners 

arbete, som en form av kontrollmekanism. Dessa aktörer kan hjälpa individer i deras bedömning 

av en institutions pålitlighet. Dessutom kan endast närvaron av dessa aktörer i sig, komma att 

påverka pålitligheten hos en institution. Detta genom att dessa sekundära aktörer gör det svårare 

för institutioner att bryta individers tillit, då ett sådant agerande hade upptäckts av de sekundära 

aktörerna och även kunnat innebära sanktioner mot institutionen i fråga. Detta gör då att individen 

kan uppfatta institutionen som pålitlig (ibid).  

Ett exempel på en sådan aktör är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bedriver tillsyn 

över verksamheter inom socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal och över 

verksamheter för funktionshindrade. 

För att en individ ska ta information i beaktande, från dessa aktörer, krävs dock att individen 

även har tillit till aktörerna. Exempelvis måste individen kunna förvänta sig att aktören som har i 

uppgift att kontrollera en institution gör detta på ett korrekt och effektivt sätt. Tilliten till aktören 

kan benämnas som sekundär då aktören inte är det primära målet för tilliten men ändå är ett steg i 

individens val gällande att lita på en institution eller ej (ibid). 
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2.2.2 Institutionaliserad misstro 

I en fungerande demokrati återfinns även ytterligare former av kontrollmekanismer för att 

medborgarna ska uppfatta detta demokratiska system som legitimt. En sådan kontrollmekanism är 

strukturerade former av misstro, vilka är inkorporerade i olika institutioner. Med hjälp av denna 

institutionaliserade form av misstro kan tillit produceras, genom mekanismer som genererar 

förtroende och tillit (Papakostas 2009:58). För att en demokrati ska uppfattas som legitim, krävs 

en form av misstänksamhet mot all form av auktoritetsutövande (Sztompka 1999:140). 

Exempelvis kan den begränsade mandatperioden sägas utgöra en misstro inför att de valda 

politikerna självmant kommer att ge upp sin makt (Sztompka 1999:141). En institutionaliserad 

form av misstro gällande offentlig sektor kan exempelvis vara möjligheten att överklaga ett beslut 

från socialtjänsten till förvaltningsrätten. Denna möjlighet innebär en misstro mot att 

socialsekreteraren alltid fattar korrekta beslut. Förvaltningsrätten fungerar därmed som en 

kontrollmekanism som i sin tur kan ge socialtjänsten mer legitimitet.  

 

2.3 Strukturella förutsättningar för tillit 

Det finns olika strukturella förutsättningar som är mer gynnsamma för att ett samhälle ska kunna 

utveckla en hög kollektiv tillit. En av dessa förutsättningar är demokrati. Detta genom att ett 

demokratiskt system är pålitligt genom att det finns kontrollmekanismer för att förhindra missbruk 

av makten (Sztompka 1999:139f).  

En mer specifik förutsättning för hög tillit till institutioner är i vilken utsträckning dessa 

institutioner är transparenta. Detta ökar känslan av igenkänning, vilket underlättar för individen att 

hysa tillit till institutioner. Denna transparens kan åstadkommas genom exempelvis tillgång till 

massmedia, vilka kan granska institutioner samt att individer har tillgång till offentliga handlingar 

(Sztompka 1999:81). 

Empiriska resultat har även visat att människors tillit till staten påverkas av deras 

tillfredsställelse med demokratin. De som känner stor tillfredsställelse med demokratin har 

uppvisat en högre nivå av tillit till staten (Christensen & Lægreid 2005:500f; Zmerli & Newton 

2008:719). Detta visar då att det inte enbart är det demokratiska systemet i sig som är en 

förutsättning för hög tillit utan även individernas uppfattning om hur detta system fungerar.  
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Utöver just tillfredsställelsen med demokratin så har även statens, samt offentliga institutioners, 

effektivitet en inverkan på befolkningens tillit. Denna effektivitet rör alltså det som staten 

genomför, dess prestationer. Ett land med en effektiv stat och effektiva offentliga institutioner 

bidrar till att befolkningen hyser höga nivåer av tillit (Herreros & Criado 2008:63; van de Walle 

& Bouckhaert 2003:908f). Dock är det inte enbart dessa prestationer i sig som inverkar på 

individers tillit, utan hur dessa prestationer överensstämmer med individers förväntningar på staten 

och offentlig sektor (van de Walle & Bouckhaert 2003:908f).  

Ytterligare har det även visats att universella och opartiska politiska institutioner bidrar till en 

hög tillit inom ett samhälle. Med universella institutioner menas att de är tillgängliga för alla och 

de ser till alla medborgares bästa, till skillnad från partikulära institutioner som enbart tar en viss 

grupps intressen i beaktande (Rothstein 2003:286f). Stödet för dessa universella institutioner kan 

uppstå då medborgarna står inför en stor osäkerhet om hur just deras förutsättningar kommer se ut 

i framtiden och vad som vore den bästa lösningen för just dem. En sådan osäkerhet kan göra det 

mer gynnsamt att ställa sig bakom en universell institution som gynnar alla på ett likartat sätt 

jämfört med en partikulär institution som kanske kan komma att gynna personens egenintressen 

men även kan komma att missgynna dem, beroende på vad framtiden bär (Rothstein 2003:289ff).  

Dessa olika förutsättningar sett i en svensk kontext visar på att svenska medborgare har goda 

förutsättningar för att hysa höga nivåer av tillit, då Sverige är ett demokratiskt land där välfärden 

främst bygger på universella system (Esping-Andersen 1990:27f). Dessutom finns förutsättningar 

för transparens gällande institutionerna genom offentlighetsprincipen, då denna gör det möjligt för 

befolkningen att få tillgång till offentliga handlingar. Detta stämmer även överens med de 

empiriska resultat som har visat att Sverige är ett land med höga nivåer av tillit (Trägårdh m.fl. 

2013:28). Utifrån detta är just Sverige ett lämpligt land för att studera skillnader i tillitsnivåer. Då 

de strukturella förutsättningarna för tillit är dem samma för alla svenska medborgare är det 

intressant att studera hur denna höga tillit kan skilja sig åt inom Sverige. Detta för att se hur 

individuella skillnader mellan medborgarna kan inverka på i vilken utsträckning de hyser tillit. 
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2.4 Individuella förutsättningar för tillit 

Utöver strukturella förutsättningar för tillit kan även individuella förutsättningar inverka på i 

vilken utsträckning människor hyser tillit. Detta gör att det i ett land som Sverige, med en hög 

kollektiv nivå av tillit kan finnas skillnader mellan individers enskilda tillitsnivå. Dessa skillnader 

kan delvis bero på skillnader i individers utsatthet, beroende av deras personliga resurser. Då tillit 

alltid innebär en viss grad av risktagande (Sztompka 1999:30) faller det sig naturligt att människor 

är olika benägna att ta dessa risker. Människor med tillgång till mindre resurser kan inte ta lika 

stora risker som människor med mer resurser kan göra, då de har mer att förlora ifall mottagaren 

av tilliten inte skulle möta de förväntningar som innefattas i tilliten. De är alltså mer utsatta inför 

de eventuella riskerna som tilliten innebär, vilket kan göra att de inte hyser tillit i situationer då 

personer, som är mindre utsatta, skulle göra det (Sztompka 1999:127). Detta sett utifrån 

institutionell tillit skulle då innebära att resursstarka personer i högre utsträckning litar på 

offentliga institutioner.  

Detta stöds även av empiriska resultat som visar att personer med högstatusyrken och hög 

inkomst samt allmän framgång i livet genom exempelvis inkomst, social status samt 

tillfredställelse med arbete och livet i allmänhet, i högre utsträckning uppvisar en hög nivå av tillit 

medan personer med lågstatusyrken och låg inkomst uppvisar en låg nivå av tillit. Även andra 

personliga resurser såsom makt och god hälsa kan bidra till att en person har lättare för att hysa 

tillit (Sztompka 1999:126; Delhey & Newton 2003:109). 

Ytterligare har det påträffats samband mellan ålder, yrkessektor samt utbildning och tillit till 

staten. Sambandet visar att tillitsnivån stiger med åldern, att personer som arbetar inom offentlig 

sektor hyser högre tillit till staten jämfört med personer inom privat sektor samt att tillitsnivån 

korrelerar med utbildningsnivån (Christensen & Lægreid 2005:503; Sztompka 1999:126). Den 

påverkan som ålder och utbildning visat har även ifrågasatts då andra resultat har visat att dessa 

samband är svaga och att lite styrker att dessa samband är kausala (Delhey & Newton 2003:111). 

Vidare kan skillnader i människors tillitsnivåer härledas till deras olika former av förvänt-

ningar på mottagaren av tillit. Dessa förväntningar om andra människors framtida agerande kan 

delas in i tre olika kategorier, instrumentella förväntningar, moraliska förväntningar samt 

förväntningar om trofasthet [författarnas egen översättning av fiduciary] (Sztompka 1999:53f).  
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De instrumentella förväntningarna innefattar att mottagaren av tillit ska uppvisa regelbundenhet, 

resonlighet och effektivitet. De moraliska förväntningarna innefattar att mottagaren uppvisar 

ansvarstagande, sympati, ärlighet och rättvisa. Slutligen så innefattar förväntningarna om 

trofasthet ett agerande från mottagaren av tilliten, där denne bortser från sina egna intressen till 

förmån för någon annans. Utöver det förväntas även att denne kan agera som representant för flera 

individer samt att denne uppvisar generositet.  

Dessa förväntningar kan vara olika svåra för mottagaren av tillit att möta och på så vis är de 

också kopplade till olika stora risker för individen som hyser tilliten. De instrumentella 

förväntningarna är lättast för mottagaren att möta och innefattar där av mindre risker medan 

förväntningarna om trofasthet är svårast att möta och innefattar då större risker (Sztompka 

1999:53f). Skillnaderna i risker mellan de olika förväntningarna kan även innebära att personer 

med förväntningar som innefattar stora risker, i lägre utsträckning hyser tillit då riskerna med tillit 

kan anses för stora.  

Förväntningarna kan även skilja sig åt, beroende på vem de är riktade till. Exempelvis kan en 

viss kategori av förväntningar vara riktade till en nära vän medan en annan kategori kan vara 

riktade till ett lands statsminister (Sztompka 1999:55). Empiriska resultat har även visat att det 

finns skillnader i vilka förväntningar människor har, beroende på deras individuella förutsätt-

ningar. Exempelvis har det visats skillnader mellan könskategorierna man och kvinna, där kvinnor 

i större utsträckning förväntar sig moraliskt agerande, så som ansvarstagande, sympati, ärlighet 

och rättvisa, från mottagaren av tillit medan män i större utsträckning förväntar sig instrumentellt 

agerande, så som regelbundenhet, resonlighet och effektivitet (Sztompka 1999:59). 

Utöver det har även visats att människor med hög utbildning och ett yrke av hög status i större 

utsträckning värdesätter instrumentella egenskaper hos mottagare av tillit medan personer med låg 

utbildning och ett yrke av låg status i större utsträckning värdesätter moraliska egenskaper (ibid). 

Som tidigare nämnt kan även bedömningen av andras trovärdighet grunda sig i information 

från sekundära källor. Sådana sekundära källor kan, gällande bedömningen av institutioners 

trovärdighet, bestå av övervakande och kontrollerande aktörer (Sztompka 1999:46ff). Dessa kan 

skydda individer från risken att förväntningarna involverade i tilliten inte uppfylls, dock har det 

visats att tillgången till dessa aktörer inte är jämt fördelad emellan människor. Personer med hög 

utbildning och hög inkomst har större möjligheter att ta del av den tillgång som dessa aktörer 
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innebär. Även detta inverkar alltså på skillnader i tillit mellan resursstarka och resurssvaga 

individer (Sztompka 1999:128).  

I denna undersökning är det de individuella förutsättningarna som är i fokus vid studerandet 

av tilliten till den generella offentliga sektorn och dess specifika institutioner. Det har tidigare 

visats på att individers resurser påverkar i vilken utsträckning de hyser tillit och i just denna studie 

koncentreras dessa resurser till människors klass. Detta för att kunna se om människors 

klasstillhörighet påverkar deras tillit till offentlig sektor. 

 

2.5 Klass 

Nedan presenteras den del av den teoretiska referensramen som ligger till grund för definieringen 

av begreppet klass i denna studie genom Max Webers yrkesklass. Vidare presenteras även Gøsta 

Esping-Andersens klasshierarki som är utgångspunkten för operationaliseringen av klass i denna 

studie. 

 

2.5.1 Weberianskt klassbegrepp 

Enligt Weber (1983:210) är klass en indelning av människor utifrån deras livschanser i livet, som 

en följd av deras ekonomiska förutsättningar. Till klassbegreppet tillkommer en indelning av klass 

i olika kategorier som består utav ägarklasser, sociala klasser samt yrkesklasser. Klassindelningen 

enligt ägarklass görs utifrån skillnader mellan människor, sett utifrån deras ägande. De sociala 

klasserna bestäms utifrån de sociala relationerna mellan individerna inom de olika klasserna, vilka 

kan vara bestående över flera generationer. För yrkesklasser utgörs klassindelningen av individers 

avlöning samt deras ställning i arbetslivet och i fokus för denna indelning är då individernas 

position på arbetsmarknaden (Weber 1983:210).  

För definieringen av begreppet klass är det just yrkesklass som används i denna uppsats. Detta 

eftersom att människors olika klasstillhörigheter, utefter deras yrke, har visat på skillnader i 

anställningsrelationerna (Evans & Mills 1998:101f) men också på skillnader i deras sociala liv 

utanför arbetet (Svallfors 1997:295f). Detta gör att även om fokus endast ligger på yrkesklass kan 

ändå en övergripande bild av klass och dess betydelse för individers livsvillkor ges.  

Inom begreppet yrkesklass återfinns privilegierade samt icke-privilegierade grupper. De 

privilegierade yrkesklasserna utgörs av de individer som har bestämmanderätt över produktionen 
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i arbetet, vilket även gynnar de andra medlemmarna inom samma klass och dessa medlemmars 

intressen. Utöver det innehar dessa individer även ett privilegium genom en möjlighet till 

inflytande på politiska, och andra organisationers, ekonomiska politik. Genom detta har de 

möjlighet att trygga sina egna förvärvsmöjligheter (Weber 1983:211). 

De privilegierade yrkesklasserna utgörs av företagare, så som köpmän, jordbruksföretagare, 

industriföretagare, finansiärer och bankirer samt arbetare med unika kvalifikationer, vilka både 

kan ha uppstått genom naturbegåvning eller utbildning och ihärdig träning. I vissa fall tillhör även 

de så kallade fria yrkena den privilegierade kategorin. Med fria yrken menas exempelvis 

advokater, läkare eller konstnärer som innehar en adekvat utbildning eller kunskap för det aktuella 

yrket. I den icke-privilegierade yrkesklassen återfinns arbetare, antingen okvalificerade, 

medelkvalificerade eller kvalificerade sådana (ibid).  

Ytterligare återfinns en grupp medelklasser mellan de privilegierade och icke-privilegierade 

yrkesklasserna, så som självständiga bönder och hantverkare. Vidare tillhör ofta privat och 

offentligt anställda tjänstemän denna medelkategori. Slutligen tillhör de ovan nämnda fria yrkena 

och arbetarna med unika kvalifikationer även medelklassen, i de fall de inte tillhör den 

privilegierade kategorin (ibid) [se tablå 2.1].  

 

Tablå 2.1 Yrkesklassindelning enligt Weber 

Privilegierade Företagare, (köpmän, jordbruks- och industriföretagare, 

finansiärer och bankirer samt arbetare med specifika 

kvalifikationer. 

Medelklasser Hantverkare, individer med så kallade fria yrken, 

självständiga bönder, samt vissa tjänstemän. 

Icke-privilegierade Arbetare, antingen kvalificerade, medelkvalificerade 

eller okvalificerade. 

(Weber 1983:211) 

 

Den weberianska klassteorin utgår från en indelning av befolkningen efter yrkesklass, med 

industriella yrken som grund. Detta gör att dagens service- och tjänsteyrken inte återfinns i en 

sådan klassindelning, då dessa uppkommit på senare år. För att komplettera Webers klassteori och 

sätta in klassbegreppet i en dagens kontext har Esping-Andersens (1993:24f) indelning av klasser, 
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som han gör i en industriell och en postindustriell hierarki, använts för operationaliseringen av 

klass i denna uppsats. 

 

2.5.2 Postindustriell hierarki 

Då det har tillkommit många nya service- och tjänsteyrken under de senaste årtiondena behövs, 

vid en klassanalys i dagens samhälle, en klassindelning som innefattar även dessa yrken. En sådan 

indelning har Esping-Andersen (1993:24f) bidragit med genom sin industriella samt post-

industriella hierarki. Inom varje hierarki återfinns fyra kategorier som presenteras från den högsta 

till den lägsta klassen [se tablå 2.2].  

 

Tablå 2.2 Klassindelning enligt Esping-Andersen 

Industriell hierarki Postindustriell hierarki 

Chefer och ägare Professionella och forskare (läkare, jurister med flera) 

Tjänstemän, administratörer och försäljare Tekniker och semi-professionella (sjukskötare, lärare, 

socialarbetare med flera.) 

Utbildade manuella arbetare, inklusive lägre 

tekniker 

Utbildade tjänstearbetare (frisörer, poliser, kockar med 

flera) 

Outbildade manuella arbetare, inklusive 

distributionsled 

Outbildade tjänstearbetare (städare, servitörer med flera) 

(Esping-Andersen 1993:24f). 

 

Denna klassindelning består av en kategorisering utifrån vilka kvalifikationer som krävs för att 

utföra ett visst arbete, vilket ansvar ett visst yrke innefattar samt vilka arbetsuppgifter som ingår i 

det yrket. Detta gör att den hierarkiska skillnad som utgörs av yrkeskategorier även omfattar en 

skillnad i kompetens, ansvarstagande och auktoritet (Esping-Andersen 1993:24f).  

Motivet till att Webers definition av klass tillsammans med operationaliseringen av klass 

genom Esping-Andersens klasshierarki används i denna uppsats är att de antas kunna förklara 

människors livsvillkor utifrån deras ställning på arbetsmarknaden. Till skillnad från Karl Marx, 

vars klassindelning koncentreras till relationen mellan arbete och kapital, anser Weber att klasserna 

inte är knutna till motsättningen mellan just arbete och kapital (se Björnsson 2006:38) då individers 

ställning på arbetsmarknaden antas kunna säga mer, än endast deras ekonomiska avlöning. Detta 

då detaljerade yrkestitlar i sig ger en rimlig beskrivning över individers kvalifikationer, ansvars-



18 

 

tagande och arbetsuppgifter (Esping-Andersen 1993:24). I och med användandet av Esping-

Andersens klasshierarki i denna studie finns en vidare betydelse av klass där utbildning genom 

kvalifikationer och ställning i arbetslivet inverkar tillsammans med avlöning. 

Slutligen sammanfogas i denna studie Esping-Andersens industriella samt postindustriella 

klasshierarki till en gemensam klassindelning där både industriella och service- samt tjänsteyrken 

får rum. Detta på grund av att det fortfarande finns personer med industriella yrken i Sverige 

samtidigt som de nyare service- och tjänsteyrkena har uppkommit. De benämningar av de olika 

klasserna som hädanefter används är chefer och professionella, tjänstemän, utbildade arbetare samt 

outbildade arbetare [se tablå 2.3]. Utöver detta benämns yrkesklass fortsättningsvis som endast 

klass, då begreppet yrkesklass är det som ligger till grund för definitionen av klass i denna studie.  

 

Tablå 2.3 Klasstillhörighet 

Chefer och professionella 

Tjänstemän 

Utbildade arbetare 

Outbildade arbetare 

 

2.6 Sammanfattning 

Att hysa tillit kan ses som ett sätt att hantera olika risker som kan finnas runt människor. Tillit kan 

inneha olika former beroende av vem den är riktad till (Luhmann 2000:95). I denna uppsats är det 

tillit till institutioner och olika yrkespositioner som ligger i fokus då det är tillit till offentlig sektor 

som studeras. Tilliten till dessa kan underlättas med hjälp av att det finns olika former av 

kontrollmekanismer som skapar trovärdighet hos institutionerna. En form av sådan kontroll-

mekanism är sekundära aktörer som har i uppgift att övervaka olika institutioner (Sztompka 

1999:46ff). 

Ytterligare kan det finnas olika förutsättningar för en individ att hysa tillit, vilka både består i 

strukturella och individuella förutsättningar. Då denna studie undersöker tilliten i Sverige är de 

strukturella förutsättningarna samma för alla svenska medborgare. Det som studeras i denna 

uppsats är alltså de individuella förutsättningar som finns för att en individ ska hysa tillit till 
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offentlig sektor och dess specifika institutioner. Dessa individuella förutsättningar kan kopplas till 

skillnader i resurser mellan individer och det har i tidigare empiriska resultat visats att personer 

med starka resurser i form av högstatusyrke, hög utbildning, makt och god hälsa i större 

utsträckning hyser en hög nivå av tillit (Sztompka 1999:126; Delhey & Newton 2003:109).  

I denna studie koncentreras skillnader i resurser till människors olika klasstillhörighet då klass 

har en inverkan på vilka individuella resurser människor har (Weber 1983:210). Utifrån detta kan 

antas att individers klasstillhörighet påverkar deras tillit till offentlig sektor, och att tillitsnivåerna 

kan tänkas stiga längs med klasshierarkin, vilket är det som ämnas att undersökas i denna uppsats.  

 

3.  Metod 

Nedan presenteras för denna uppsats relevanta metodologiska utgångspunkter, överväganden och 

tillvägagångssätt. Först redogörs för den vetenskapsfilosofiska utgångspunkt som ligger till grund 

för metodvalet i denna studie. Sedan redogörs för det material som används i denna undersökning, 

samt det aktuella urvalet. Vidare redogörs för analysmetod samt vilka variabler som används i 

denna. Slutligen diskuteras för denna uppsats relevanta etiska överväganden.  

 

3.1 Vetenskapsfilosofisk position 

De positioner som är utgångspunkten för denna uppsats grundar sig i ett antagande om att det finns 

en form av objektiv verklighet som verkar oberoende av människors medvetenhet om denna 

verklighet samt att det går att samla kunskap om denna verklighet genom empiriska studier. Det 

är utifrån dessa antaganden som den aktuella metoden för studien har valts. Dessutom grundar sig 

även de tolkningar av resultaten som görs i studien på dessa antaganden. 

Sedermera är även denna uppsats utförd utifrån en deduktiv ansats, det vill säga att 

utgångspunkten ligger i den teoretiska referensramen (Hjerm & Lindgren 2014:25). Materialet i 

studien har då studerats utifrån teorin och med hjälp av de begrepp som teorin tillhandahåller. De 

resultat som denna studie visar på kan på så vis komma att styrka teorin, genom att denna teori 

prövas empiriskt. 
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3.2 Material 

För denna studie används SIFOs välfärdstatsundersökning från år 2010 som material. 

Välfärdsundersökningen genomfördes mellan 2010-03-05 och 2010-06-15 av professor Stefan 

Svallfors, professor Jonas Edlund och lektor Ingemar Johansson Sevä, vid den Sociologiska 

institutionen på Umeå universitet. Datainsamlingsmetoden för undersökningen var en postenkät 

som sändes ut till ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning, i åldrarna 18-79 år, med totalt 

fyra påminnelser. Det ursprungliga urvalet låg på 7000 individer, men då 215 stycken av dessa ej 

var målgruppsaktuella, skickades enkäten ut till totalt 6785 individer. Av dessa svarade 3842 

stycken, vilket blev det slutgiltiga urvalet. Detta innebär ett externt bortfall på 2943 individer, som 

motsvarar 43 %, vilket är problematiskt. Detta eftersom att det dels är så pass stort, men även för 

att det kan återfinnas en systematik kring vilka individer som ej valt att delta i enkätunder-

sökningen.  

  

3.3 Population och urval  

Ur materialet har sedan gjorts ytterligare ett urval för just denna studie. I detta urval ingår alla de 

som står till arbetsmarknadens förfogande, alltså de som antingen är förvärvsarbetande eller de 

som söker arbete. Även de som är tillfälligt borta från sitt arbete, som exempelvis personer på 

föräldraledighet, ingår i urvalet för studien. Personer som studerar, är pensionerade, är hemmafru 

eller hemmaman är därmed ej med i denna undersökning. Därutöver är även personer som har 

uppnått pensionsålder men som fortfarande arbetar exkluderade från urvalet för denna studie. Detta 

för att de utgör en liten grupp som särskiljer sig från de övriga förvärvsarbetarna och på så vis kan 

komma att snedvrida analyserna. De som ingår i urvalsgruppen är alltså de som står till 

arbetsmarknadens förfogande samt är mellan åldrarna 18-64 år. 

Detta gör då att den population som studeras i denna undersökning är alla de svenskar som 

förvärvsarbetar eller som söker arbete. De resultat som visas i studien är då endast gällande för 

denna population och inte hela Sveriges befolkning. Motivet bakom att endast studera denna 

population består i att det som är ämnat att studera är sambandet mellan klass och tillit till offentlig 

sektor, där klasstillhörigheten grundar sig i yrkespositioner. Detta innebär även att det ter sig 

rimligt att endast studera personer som förvärvsarbetar eller för tillfället söker förvärvsarbete.  
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I urvalet för denna studie är även de som arbetar som företagare exkluderade. Detta på grund av 

att företagare är en heterogen grupp som innefattar allt från småföretagare till ägare av större 

företag med minst tio anställda, vilket gör dem svåra att placera in i en gemensam klass. Ytterligare 

exkluderas även jordbrukare, då även de är en speciell grupp med stora skillnader gentemot andra 

yrken, vilket gör det svårt att placera in dem i en viss klasstillhörighet. Detta eftersom en 

klassindelning bygger på likheter mellan individer inom samma klasstillhörighet. Dessutom utgör 

jordbrukare en så pass liten del av Sveriges befolkning och då även en liten del av materialet i 

denna uppsats, nämligen endast 1,1 %. Detta gör att en kategorisering av jordbrukare som en egen 

klass inte skulle säga något om populationen i stort.  

Detta gör att det totala urvalet för denna studie utgörs av 2114 analysenheter. Dock förkommer 

det ett internt bortfall från detta urval då somliga respondenter ej besvarat samtliga frågor. Detta 

bortfall utgörs som mest av 20,1 % och är gällande vid analysen av tilliten till den generella 

offentliga sektorn.  

 

3.4 Analysmetod 

Analyserandet av datamaterialet har i denna studie utförts i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics 22. Vid analys av tillit till varje specifik institution har multipel logistisk regressions-

analys använts, vilket då har kunnat visa på sannolikheten för att ha hög tillit. Klassen outbildade 

arbetare har i dessa analyser varit referensgrupp vilket innebär att oddskvoten för hög tillit, för de 

andra klasserna, är i förhållande till den klassen. Resultaten har även kontrollerats för kön, ålder 

samt arbetssektor, vilket innebär att de skillnader som återfinns mellan de olika klasserna ej kan 

hänföras till respondenternas kön, ålder eller huruvida de har en offentlig eller privat arbetsgivare. 

Vidare har analysen av tilliten till den generella offentliga sektorn gjorts genom en multipel 

linjär regression där samma kontrollvariabler som i de logistiska regressionsanalyserna har 

använts. Vid denna analys har ett konstruerat tillitsindex till offentlig sektor använts. Det som den 

linjära regressionsanalysen då visar är hur värdet på detta index skiljer sig åt mellan de olika 

klasserna. Även i denna analys har klassen outbildade arbetare använts som referensgrupp vilket 

innebär att resultaten för de andra klasserna är i förhållande till de outbildade arbetarna.  

Motivet till att använda regressionsanalyser i denna studie är att sådana analyser möjliggör för 

att undersöka hur flera oberoende variabler påverkar en beroende variabel (Djurfeldt 2009a:53). 
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Regressionsanalys ger därmed en möjlighet att studera skillnader i människors tillit till offentlig 

sektor beroende av deras klasstillhörighet, samtidigt som andra faktorer som kan tänkas påverka 

är konstanthållna för. 

Logistisk regressionsanalys har använts då en sådan analys på ett tydligt och enkelt sätt kan 

visa samband mellan tillit och klass, gällande de specifika institutionerna inom offentlig sektor. 

Den linjära regressionsanalysen ger i sin tur möjlighet att studera tilliten till den generella 

offentliga sektorn då det index som har skapats för att mäta denna tillit utgör en kvantitativ 

variabel, vilket gör att linjär regressionsanalys är lämplig att använda (Djurfeldt 2009a:53). 

För att sedan kunna bedöma dessa analysers tillförlitlighet har ett antal modelldiagnoser gjorts 

för att avgöra detta. Dessa prövar hur bra modellerna i denna studie passar den aktuella datan samt 

om de oberoende variablerna samvarierar, genom att mäta multikollineariteten (ibid). Utöver det 

visar även modelldiagnoserna på skillnaderna mellan de observerade värdena och de värden som 

den linjära regressionsanalysen predicerar, genom att studera residualens fördelning (Djurfeldt 

2009a:57). Hur dessa analyser gjorts samt vad de visar redovisas grundligare under resultat-

avsnittet. 

 

3.5 Variabler  

3.5.1 Beroende variabel 

Operationaliseringen av tillit till den offentliga sektorn, har i denna studie gjorts utifrån en 

enkätfråga, med sju underfrågor, som undersöker i hur stor utsträckning respondenterna anser att 

den offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för en god vård och omsorg genom barnomsorg, 

äldreomsorg, en god skolutbildning för barn och ungdomar samt för att sjuka får den vård de 

behöver. Dessutom tar denna fråga upp huruvida offentlig sektor klarar av att svara för en god 

social omsorg genom upprätthållandet av en hygglig levnadsstandard för arbetslösa, sjukskrivna 

och ålderspensionärer. Svarsalternativen för denna fråga består av ”mycket stor utsträckning”, 

”ganska stor utsträckning”, ”ganska liten utsträckning”, ”mycket liten utsträckning” samt ”vet 

inte.”  

För en logistisk regressionsanalys krävs en binär beroende variabel. I och med detta har de 

olika svarsalternativen delats in i två variabelvärden. ”Mycket stor utsträckning” och ”ganska stor 
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utsträckning” ingår i det nya variabelvärdet ” hög tillit” medan ”ganska liten utsträckning” och 

”mycket liten utsträckning” ingår i det nya variabelvärdet ”låg tillit”. 

Ytterligare har svarsalternativet ”vet ej” tagits bort från denna undersökning, då tillit i enlighet 

med den teoretiska referensramen som används i denna studie, är ett övervägande och ett 

ställningstagande (Sztompka 1999:21ff). Dessutom kan ett svar som inte tar ställning varken för 

eller emot, för huruvida offentlig sektor klarar av att sköta sitt uppdrag, ej sägas mäta just tillit. De 

som svarade ”vet ej” utgjorde även maximalt 8 % av samtliga svar, vilket ansågs utgöra en så pass 

liten av samtliga svar och därav acceptabla att exkludera. 

Omkodningen av denna variabel kan vara problematisk då graderingarna i svaren från 

respondenterna försvinner. Detta innebär att nyansen som annars skulle gå att finna inom 

kategorierna hög och låg tillit, så som ”ganska hög tillit” och ”mycket hög tillit”, inte finns med. 

Dock skapar omkodningen möjlighet för att just göra logistisk regressionsanalys vilket är 

fördelaktigt för denna studie, enligt vad tidigare redovisats.  

Utifrån denna enkätfråga som undersöker i hur stor utsträckning respondenterna anser att den 

offentliga sektorn i Sverige klarar att svara för en god vård och omsorg samt en god social omsorg, 

antas respondenternas tillit till offentlig sektor kunna mätas. Denna tillit utgör då en form av 

institutionell tillit, som innefattar tillit till de aktiviteter och processer som sker inom institutionen 

(Sztompka 1999:43). Dessutom antas att en uppfattning om att offentlig sektor klarar av att svara 

för exempelvis en god äldreomsorg, innefattar en förväntan om att denna institutions agerande är 

gynnsamt för respondenten i det fall denne kan komma att vara i behov av äldreomsorgen 

(Sztompka 1999:5). I och med dessa antaganden återfinns en koppling mellan de teoretiska 

begreppen och den operationella indikatorn, vilket innebär att en god begreppsvaliditet har försökts 

att åstadkommas.  

 

3.5.2 Oberoende variabel 

För att kunna operationalisera variabeln klass har Esping-Andersens industriella och post-

industriella hierarki använts. Sedermera har en klassindelning gjorts utifrån enkätfrågan: ”Vilket 

yrke har du?”, i vilken analysenheterna har angivit sitt nuvarande yrke. De som inte arbetar för 

tillfället har fått uppge sitt senaste yrke. I det färdiga datamaterialet från SIFO:s välfärdsstats-

undersökning har svaren på denna fråga omkodats till tolv olika yrkeskategorier. Av dessa tolv 

yrkeskategorier ingår tio stycken i urvalet för denna uppsats och dessa tio har sedan placerats in i 
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de fyra klasser som använts i denna studie [Se bilaga 1 för hur denna indelning har gjorts]. Med 

hjälp av Esping-Andersens hierarki har denna indelning kunnat göras med en tät koppling till den 

teoretiska referensramen, då det i denna finns tydliggjort vilka yrkeskategorier som hör till vilken 

klass. I och med detta har ytterligare försök att uppnå en god begreppsvaliditet gjorts, då det finns 

en överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen av klass och den operationella indikatorn 

gällande klass.  

 

3.5.3 Kontrollvariabler  

Som tidigare nämnt har kontrollvariabeln kön använts, där variabelvärdena utgörs av ”man” och 

”kvinna”. Denna variabel ställdes ej som en enkätfråga, i välfärdsstatsundersökningen, vilket 

innebär att respondenterna ej själva har uppgett sin könstillhörighet. Detta innebär då att det är den 

juridiska definitionen av kön som antas ligga till grund för variabeln kön. Då det tidigare har visats 

att det finns ett samband mellan människors olika förväntningar och könstillhörighet (Sztompka 

1999:59) används denna faktor som kontrollvariabel i denna uppsats.  

Vidare används ålder som kontrollvariabel, där analysenheterna har fått ange sitt födelseår. I 

denna uppsats sträcker sig urvalet mellan åldrarna 18-64 år, då det endast är människor som står 

till arbetsmarknadens förfogande och som ej har uppnått pensionsålder som är aktuella för denna 

undersökning. Då det finns en oenighet i tidigare empiriska resultat (Christensen & Lægreid 

2005:503; Delhey & Newton 2003:111) gällande huruvida ålder är en faktor som inverkar på 

tillitsnivåerna, kontrolleras detta för i denna uppsats.  

Ytterligare används huruvida analysenheterna är anställda av offentlig sektor eller en privat 

arbetsgivare som kontrollvariabel, då det i tidigare empiriska resultat har visats att detta kan 

påverka människors tillit till offentlig sektor (Christensen & Lægreid 2005:503).  

Då det endast är personer som står till arbetsmarknadens förfogande som ingår i denna studie, 

används även variabeln som kontrollerar för analysenheternas nuvarande situation, alltså huruvida 

de för närvarande förvärvsarbetar eller är arbetslös och söker förvärvsarbete.  

I och med dessa kontrollvariabler kan de eventuella skillnaderna i tillit mellan klasserna ej 

hänvisas till skillnader i kön, ålder, arbetssektor samt nuvarande arbetssituation. 

Utöver dessa variabler har det även förts en diskussion gällande huruvida tilliten till offentlig 

sektors förmåga att tillgodose en god barnomsorg, är beroende av ifall respondenterna har egna 

barn eller ej. Dock fanns det ej uppgifter i materialet gällande egna barn utan endast antal personer 
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under 18 år i hushållet, vilket även kan betyda yngre syskon eller dylikt. Det antogs att de flesta 

av dessa barn ändå var respondenternas egna och att det då skulle gå att se ett mönster på en 

aggregerad nivå. Däremot visade det sig, efter kontroll av antal personer under 18 år i hushållet, 

att inga skillnader i signifikansen gällande klass uppstod, vilket är grund för att denna kontroll-

variabel ej finns med i analyserna i denna studie.  

 

3.5.4 Indexkonstruktion 

Som tidigare nämnt har även ett tillitsindex konstrueras, detta för att kunna undersöka tillit till den 

generella offentliga sektorn. Detta har gjorts genom att frågorna rörande tilliten till varje specifik 

institution har sammanfogats till ett gemensamt index. Detta antas då kunna visa på en sådan tillit 

till den generella offentliga sektorn. 

Vid konstruktionen av detta index har samtliga svarsalternativ på frågan gällande i vilken 

utsträckning offentlig sektor, klarar att svara för vård och omsorg samt social omsorg använts, 

förutom svarsalternativet ”vet ej”. Varje enskild fråga har sedan normerats så att variabelvärdena 

går från 0 till 1. De fyra olika svarsalternativen har alltså tilldelats ett värde från 0 till 1 där ”mycket 

liten utsträckning” fått värdet 0, ”ganska liten utsträckning” värdet 0,33, ”ganska stor utsträckning” 

värdet 0,67 och ”mycket stor utsträckning” värdet 1.  De sju delfrågorna har därefter sammanfogats 

till en variabel som då anger en tillit till den generella offentliga sektorn, och kan anta värden 

mellan 0 och 7. Efter kontroll med hjälp av Cronbachs alfa uppvisade denna nya variabel ett värde 

på 0,84, vilket anses godtagbart (Barmark 2009:100). 

Detta index ger möjlighet att sammanföra tilliten till de specifika institutionerna för att på så 

vis kunna analysera tillit till den generella offentliga sektorn. Dock innefattar denna 

indexkonstruktion även en nackdel genom att det interna bortfallet är som högst för denna variabel, 

nämligen 20,1 %. Detta beror på att endast de respondenter som svarat på samtliga underfrågor för 

varje specifik institution och huruvida offentlig sektor klarar av att svara för en god kvalité av 

dessa, är de som finns med i analysen för tillit till den generella offentliga sektorn.  
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3.6 Resultatvaliditet 

Under arbetets gång har en god reliabilitet, frånvaron av slumpmässiga fel, försökts att uppnås 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007:70). Detta har gjorts genom att 

databearbetningen har utförts av båda uppsatsförfattarna tillsammans, för att minimera risken med 

slumpmässiga fel. Ytterligare har även kontroller gjorts efterföljande dag för att kontrollera att 

analyserna har utförts på ett korrekt sätt. Detta, tillsammans med beskrivningen om hur arbetet har 

bedrivits, antas kunna ge förutsättning för att samma resultat återfås ifall en likadan studie skulle 

genomföras vid ett annat tillfälle. 

En god reliabilitet tillsammans med en god begreppsvaliditet ger grund för en god 

resultatvaliditet. Det ska alltså i studien finnas en frånvaro av både systematiska och slumpmässiga 

fel för att studien ska kunna mäta det den påstår sig mäta. Som tidigare nämnt har en god 

begreppsvaliditet i denna uppsats försökts att uppnås genom en förankring mellan de teoretiska 

begreppen tillit och klass samt de operationella indikatorer som ska kunna visa på dessa. I och med 

detta har en god resultatvaliditet försökts att åstadkommas.  

 

3.7 Etiska överväganden  

Enligt 16 § etikprövningslagen (2003:460) ska forskningspersonerna, i detta fall respondenterna, 

informeras om den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som 

kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan medföra, vem som är 

forskningshuvudman, att deltagande i forskningen är frivillig och slutligen om forsknings-

personens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Tyvärr har det för denna uppsats ej varit 

möjligt att följa detta, då materialet för denna studie utgörs av en enkätundersökning som utförts 

av andra än uppsatsförfattarna själva. Dock kan antas att respondenterna i materialet har fått 

information om det ovan nämnda då den ursprungliga enkätundersökningen måste ha gått igenom 

en enkätprövning för att få genomföras (6  § 2003:460).  

Respondenterna har dock ej fått information om att de svar de lämnande skulle användas på 

det sätt som de har gjorts i denna uppsats. Även om lagen för etikprövning ej gäller inom ramen 

för högskoleutbildning (2 § 2003:460), som denna uppsats faller in i, innebär respondenternas brist 

på information gällande denna uppsats, ändå att det föreligger ett etiskt problem. Dessutom skall 

samtycke föreligga efter att forskningspersonerna har fått den information som beskrivits ovan (17 
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§ 2003:460). Detta samtycke skall då ”vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning” 

(2003:460). Då respondenterna i studien ej varit medvetna om denna studie har de ej kunnat ge 

samtycke till att deras svar används till detta.  

Däremot ligger det i samhällets intresse att insamlat forskningsmaterial utnyttjas i så stor 

utsträckning som möjligt, eftersom det är kostsamt att bedriva forskning. Därav är det godtagbart 

att använda tidigare utförda undersökningar till nya studier (Vetenskapsrådet 2011:69). En 

förutsättning för att detta skall kunna ske är dock att de nya forskningsprojekten etikprövas och att 

forskningspersonerna lovas konfidentialitet i den ursprungliga samt de nya studierna. Då denna 

studie utförs i samband med en högskoleutbildning är denna regel ej applicerbar i detta fall, men 

kan ändå anses utgöra ett etiskt dilemma. Dock har konfidentialitet kunnat garanteras genom att 

utföraren av välfärdsstatsundersökningen har anonymiserat svaren från respondenterna i det 

färdigställda datamaterialet. I och med detta har respondenterna för denna uppsats varit helt 

anonyma, då varken namn eller specifik bostadsort har gått att urskilja. De ansvariga för 

välfärdsstatsundersökningen har därmed hållit sitt löfte till forskningspersonerna om konfiden-

tialitet och på så sätt har även författarna för denna uppsats kunnat göra detsamma.  

 

4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som uppvisats vid de statistiska analyserna av datamaterialet. 

Dessa resultat presenteras i tre delar, vilka utgörs av tilliten till offentlig sektors vård och omsorg, 

tilliten till offentlig sektors sociala omsorg samt tilliten till den generella offentliga sektorn. 

 

4.1 Vård och omsorg 

Under detta avsnitt redovisas resultatet för tilliten till att offentlig sektor klarar av att svara för god 

vård och omsorg. I detta inkluderas den barnomsorg, skolutbildning för barn och ungdomar samt 

sjukvård och äldreomsorg, som offentlig sektor ansvarar för. Resultaten redovisas i tabeller 

framtagna genom logistisk regression och visar oddskvoten för att ha en hög tillit till att offentlig 

sektor klarar av att svara för en god vård och omsorg. 

De samband som funnits gällande tilliten till offentlig sektor och klass skiljer sig en aning åt 

mellan de olika institutionerna. I tabell 4.1 går att se vissa skillnader rörande tilliten till barn-
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omsorgen, mellan klasserna, där den klass som har lägst sannolikhet för att ha en hög tillit till 

offentlig sektors kapacitet att svara för en god barnomsorg är tjänstemännen. I jämförelse med de 

outbildade arbetarna har de ett lägre odds för att ha en hög tillit. Den klass som har högst 

sannolikhet för att ha en hög tillit till offentlig sektors barnomsorg är de utbildade arbetarna som i 

jämförelse med de outbildade arbetarna har ett högre odds för att ha en hög tillit. Chefer och 

professionella har även dem något högre odds för en hög tillit jämfört med de outbildade arbetarna. 

Inga av dessa resultat visade dock någon signifikans, då ingen uppvisade ett p-värde under 0,05, 

vilket innebär att de ej är möjliga att, med 95 % säkerhet, generalisera bortom den aktuella 

urvalsgruppen. 

  

Tabell 4.1 Hög tillit till att offentlig sektor klarar att svara för en god barnomsorg 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön    > 0,05 1,087 

   Man  1,000    

  Kvinna 1,048 0,783 – 1,402   

Ålder 1,007 0,995 – 1,020 > 0,05 1,028 

Arbetssektor   > 0,05 1,124 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,204 0,888 – 1,632   

Arbetssituation   > 0,05 1,014 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 1,162 0,618 – 2,184   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 1,120 0,737 – 1,701 > 0,05 1,934 

   Tjänstemän 0,971 0,641 – 1,469 > 0,05 1,970 

   Chefer och professionella 1,075 0,679 – 1,701 > 0,05 1,732 

n = 1890, Nagelkerke R2 = 0,005 

 

Gällande tilliten till att offentlig sektor klarar av att svara för en god skolutbildning för barn och 

ungdomar ser skillnaderna mellan klasserna något annorlunda ut, jämfört med resultaten rörande 

tilliten till offentlig sektors barnomsorg. I tabell 4.2 går att se att klassen outbildade arbetare har 

störst sannolikhet för att ha en hög tillit samt att den sannolikheten sjunker sedan längs med 

klasshierarkin. Detta innebär då att chefer och professionella har den lägsta sannolikheten för att 

ha en hög tillit till offentlig sektors kapacitet att tillhandahålla en god skolutbildning, 31,7 % lägre 

odds jämfört med de outbildade arbetarna. De utbildade arbetarna och tjänstemännen hade båda 
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lägre odds för att ha en hög tillit, jämfört med de outbildade arbetarna. Även här finns dock 

problem med signifikansen då endast skillnaden mellan de outbildade arbetarna och chefer och 

professionella visade ett p-värde under 0,05. Det går alltså enbart att generalisera sambandet 

mellan klassen outbildade arbetare och klassen chefer och professionella, till den totala 

populationen. Dock visades signifikanta skillnader för ålder och arbetssektor, där oddset för hög 

tillit till offentlig sektors kapacitet att svara för en god skolutbildning stiger med 1 % för varje 

levnadsår samt är 32,2 % högre för dem som arbetar inom offentlig sektor jämfört med de som 

arbetar inom privat sektor. 

 

Tabell 4.2 Hög tillit till att offentlig sektor klarar att svara för att barn och ungdomar får en god skolutbildning 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön    > 0,05 1,086 

   Man  1,000    

   Kvinna 0,941 0,756 – 1,172   

Ålder 1,010 1,001 – 1,020  ≤ 0,05 1,029 

Arbetssektor   ≤ 0,05 1,122 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,322 1,052 – 1,659   

Arbetssituation   > 0,05 1,018 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 0,948 0,573 – 1,568   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 0,824 0,595 – 1,140 > 0,05 1,897 

   Tjänstemän 0,756 0,546 – 1,047 > 0,05 1,933 

   Chefer och professionella 0,683 0,482 – 0,969 ≤ 0,05 1,710 

n = 1957, Nagelkerke R2 = 0,013 

 

Likt resultaten för barnomsorgen visar även resultaten för tilliten till att offentlig sektor klarar av 

att ge sjuka den sjukvård de behöver, inga signifikanta skillnader mellan klassernas sannolikhet 

för att ha en hög tillit. Dock går att i tabell 4.3 se att just för den aktuella urvalsgruppen finns 

skillnader som visar att utbildade arbetare är de som har lägst odds för att ha en hög tillit samt att 

chefer och professionella har högst odds för detta. De faktorer som visar ett signifikant samband 

till sannolikheten för att ha en hög tillit var emellertid att förvärvsarbeta, jämfört med att vara 

arbetssökande, samt att arbeta inom offentlig sektor, jämfört med privat sektor. 

 



30 

 

Tabell 4.3 Hög tillit till att offentlig sektor klarar av att svara för att sjuka får den sjukvård de behöver 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön   > 0,05 1,087 

   Man 1,000    

   Kvinna 1,057 0,857 – 1,303   

Ålder 1,008 0,999 – 1,017 > 0,05 1,029 

Arbetssektor   ≤ 0,05 1,124 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,384 1,113 – 1,721   

Arbetssituation   ≤ 0,05 1,018 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 2,073 1,346 – 3,192   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 0,793 0,590 – 1,066 > 0,05 1,919 

   Tjänstemän 1,018 0,751 – 1,380 > 0,05 1,959 

   Chefer och professionella 1,151 0,822 – 1,612 > 0,05 1,729 

n = 1940, Nagelkerke R2 = 0,027 

 

Ytterligare har analyserna av sambandet mellan klasstillhörighet och tillit till att offentlig sektor 

klarar av att svara för god vård och omsorg visat att signifikanta skillnader finns mellan outbildade 

arbetare och chefer och professionella gällande äldreomsorgen. Resultaten visar i tabell 4.4 att 

chefer och professionella har 37,8 % högre odds för att ha en hög tillit jämfört med outbildade 

arbetare. Skillnaderna mellan outbildade arbetare och utbildade arbetare samt tjänstemän visade 

även att för urvalsgruppen så hade utbildade arbetare och tjänstemän lägre odds för att ha en hög 

tillit, i jämförelse med outbildade arbetare. Dessa skillnader går dock inte att generalisera till 

populationen. 

Generellt för tilliten till att offentlig sektor klarar av att svara för en god vård och omsorg, 

är att skillnaderna mellan de olika klasserna inte är signifikanta samt att sambanden inte följer 

samma mönster inom varje enskild institution. Endast gällande ett par av institutionerna finns det 

signifikanta skillnader mellan klassernas tillit till offentlig sektor, vilket visade sig i skillnaderna 

mellan outbildade arbetare och chefer och professionella. Utöver det tyder resultaten på att 

klasstillhörighet ej påverkar individers tillit till offentlig sektor, gällande dess kapacitet att svara 

för en god vård och omsorg, på en generaliserbar nivå.  
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Tabell 4.4 Hög tillit till att offentlig sektor klarar av att svara för en god äldreomsorg 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön   > 0,05 1,089 

   Man 1,000    

   Kvinna 0,934 0,773 – 1,128   

Ålder 1,006 0,998 – 1,014 > 0,05 1,028 

Arbetssektor   ≤ 0,05 1,126 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,332 1,097 – 1,617   

Arbetssituation   > 0,05 1,016 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 1,404 0,906 – 2,176   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 0,979 0,747 – 1,283 > 0,05 1,917 

   Tjänstemän 1,070 0,815 – 1,405 > 0,05 1,949 

   Chefer och professionella 1,378 1,021 – 1,859 ≤ 0,05 1,718 

n = 1897, Nagelkerke R2 = 0,016 

 

4.2 Social omsorg 

Nedan redovisas resultaten för tilliten till att offentlig sektor klarar av att svara för en god social 

omsorg, i form av upprätthållandet av en hygglig levnadsstandard för personer som är arbetslösa, 

sjukskrivna och ålderspensionärer. Även dessa resultat är framtagna genom logistisk regression 

som redovisar oddskvoten för att ha en hög tillit till att offentlig sektor klarar av att svara för en 

god social omsorg. 

Generellt så visar resultaten att det för tilliten, till denna del av offentlig sektors arbete, finns 

ett tydligare samband med respondenternas klasstillhörighet. De största skillnaderna mellan 

klasserna återfinns i tabell 4.5, vilket visar på skillnader i sannolikheten för att ha en hög tillit till 

att offentlig sektor klarar av att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för arbetslösa.   

Där går att se att sannolikheten för att ha en hög tillit ökar utefter klasshierarkin, då de med 

lägst odds är outbildade arbetare och de med högst odds är chefer och professionella. De 

sistnämnda har 229,6 % högre odds än de outbildade arbetarna. Däremellan återfinns de utbildade 

arbetarna som enligt resultaten har 43,2 % högre odds jämfört med de outbildade arbetarna samt 

tjänstemännen med 157,2 % högre odds jämfört med dem samma. Samtliga av dessa samband är 

även signifikanta och kan därav generaliseras till den större populationen.   
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Tabell 4.5 Hög tillit till att offentlig sektor klarar att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön    > 0,05 1,087 

   Man  1,000    

   Kvinna 0,925 0,750 – 1,142   

Ålder 0,984 0,975 – 0,993  ≤ 0,05 1,029 

Arbetssektor   > 0,05 1,120 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,014 0,817 – 1,258   

Arbetssituation   ≤ 0,05 1,019 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 2,775 1,809 – 4,255   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 1,432 1,086 – 1,888 ≤ 0,05 1,903 

   Tjänstemän 2,572 1,919 – 3,448 ≤ 0,05 1,936 

   Chefer och professionella 3,296 2,350 – 4,622  ≤ 0,05 1,721 

n = 1881, Nagelkerke R2 = 0,083 

 

Ytterligare visade resultaten även på signifikanta skillnader mellan tilliten till att offentlig sektor 

klarar av att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för arbetslösa, beroende på ålder samt 

arbetssituation. Där visas att sannolikheten för en hög tillit sjunker för varje levnadsår samt att 

sannolikheten för en hög tillit är högre bland de som förvärvsarbetar jämfört med de som söker 

arbete. 

Ett liknande samband mellan klasstillhörighet och tillit till offentlig sektors sociala omsorg 

återfinns även gällande upprätthållandet av en hygglig levnadsstandard för sjukskrivna. 

Skillnaderna mellan klasserna är dock inte lika stora, även om mönstret är detsamma. Detta går att 

se i tabell 4.6, där det visas att i jämförelse med outbildade arbetare har utbildade arbetare ett högre 

odds för att ha en hög tillit, dock var dessa skillnader ej signifikanta. Tjänstemännen uppvisar 

däremot 106,6 % högre odds och chefer och professionella 161,4 % högre odds för att ha en hög 

tillit, i jömförelse med de outbildade arbetarna. Dessa två är de som även uppvisat en 

signifikansnivå under 0,05 och kan därav generaliseras.  

De faktorer utöver klass som visar på signifikanta skillnader i tilliten till offentlig sektors 

kapacitet att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för sjukskrivna är kön och arbetssituation. 

Dessa skillnader visar sig i att kvinnor har 19 % lägre odds för att ha en hög tillit i jämförelse med 

män och förvärvsarbetare har 168 % högre odds i jämförelse med arbetssökande. 
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Tabell 4.6 Hög tillit till att offentlig sektor klarar av att upprätthålla en hygglig levnadsstandard för sjukskrivna 

n = 1872, Nagelkerke R2 = 0,061 

 

Även för tilliten till att offentlig sektor klarar av att garantera en hygglig levnadsstandard för 

ålderspensionärer så följer sambanden mellan denna tillit och klasstillhörigheten samma mönster, 

dock är skillnaderna ännu lite mindre mellan klasserna. För denna specifika institution har 

utbildade arbetare ett högre odds i jämförelse med outbildade arbetare, vilket visar sig i tabell 4.7. 

Där visas även att tjänstemän har 57,8 % högre odds i jämförelse med outbildade arbetare samt att 

chefer och professionella har 112,2 % högre odds. Även för dessa resultat är enbart skillnaderna 

för de två övre klasserna, tjänstemän samt chefer och professionella i jämförelse med de outbildade 

arbetarna, signifikanta. Utöver dessa två visar även arbetssektor på en signifikant inverkan på tillit, 

där de inom offentlig sektor har större sannolikhet för att ha en hög tillit till att offentlig sektor kan 

garantera en hygglig levnadsstandard för ålderspensionärer.  

De tendenser som går att se gällande tilliten till offentlig sektors förmåga att upprätthålla en 

god social omsorg visar alltså att det finns en betydande skillnad mellan de olika klasserna, där 

den lägsta klasserna har den lägsta sannolikheten för att ha en hög tillit till offentlig sektor jämfört 

med de två högsta klasserna. I jämförelse med tilliten för att offentlig sektor klarar av att svara för 

en god vård och omsorg finns här större skillnader samt ett entydigt mönster i hur klass påverkar 

människors tillitsnivå, som dessutom är signifikanta och går att generalisera till den större 

populationen. 

 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön   ≤ 0,05 1,083 

   Man 1,000    

   Kvinna 0,810 0,664 – 0,987   

Ålder 0,993 0,985 – 1,002 > 0,05 1,029 

Arbetssektor   > 0,05 1,117 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,055 0,861 – 1,293   

Arbetssituation   ≤ 0,05 1,017 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 2,680 1,707 – 4,206   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 1,291 0,983 – 1,695 > 0,05 1,899 

   Tjänstemän 2,066 1,560 – 2,735 ≤ 0,05 1,927 

   Chefer och professionella 2,614 1,906 – 3,586 ≤ 0,05 1,715 
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Tabell 4.7 Hög tillit till att offentlig sektor klarar av att garantera en hygglig levnadsstandard för ålderspensionärer 

Variabel Oddskvot Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Kön   > 0,05 1,092 

   Man 1,000    

   Kvinna 0,939 0,776 – 1,136   

Ålder 1,005 0,997 – 1,013 > 0,05 1,028 

Arbetssektor   ≤ 0,05 1,126 

   Privat 1,000    

   Offentlig 1,277 1,050 – 1,552   

Arbetssituation   > 0,05 1,017 

   Arbetssökande 1,000    

   Förvärvsarbetande 1,010 0,657 – 1,552   

Klass     

   Outbildade arbetare 1,000    

   Utbildade arbetare 1,295 0,983 – 1,704 > 0,05 1,916 

   Tjänstemän 1,578 1,196 – 2,084 ≤ 0,05 1,941 

   Chefer och professionella 2,122 1,566 – 2,875 ≤ 0,05 1,717 

n = 1891, Nagelkerke R2 = 0,026  

 

4.3 Tillit till offentlig sektor  

Gällande den sociala omsorgen inom offentlig sektor har i denna studie visats på vissa skillnader 

i tillitsnivåer till specifika offentliga institutioner beroende på individers klasstillhörighet. Utifrån 

detta har även en analys gjorts, för att se om dessa skillnader återfinns gällande tillit till den 

generella offentliga sektorn, genom en multipel linjär regressionsanalys. I denna analys har ett 

index över nivåer av tillit använts, som skapats utifrån tilliten till de specifika institutionerna. Detta 

index, som presenteras i tabell 4.8, består av tillitsnivåer mellan värdena 0 till 7.  

Generellt återfinns en stegvis ökande tillit till den generella offentliga sektorn längs med 

klasshierarkin, där de utbildade arbetarna i jämförelse med de outbildade arbetarna uppvisar ett 

högre värde på tillitsindexet. Dock är signifikansnivån för detta ej under 0,05. Vidare uppvisar 

tjänstemännen i förhållande till de outbildade arbetarna 0,236 högre värde på tillitsindexet, medan 

chefer och professionella visar 0,373 högre värde i förhållande till outbildade arbetare. Skillna-

derna i tilliten till den generella offentliga sektorn som tjänstemän samt chefer och professionella 

uppvisar i förhållande till de outbildade arbetarna, är båda signifikanta med 95 % säkerhet. 

Vidare är skillnaderna gällande arbetssektor och arbetssituation även dem signifikanta, där 

respondenterna som arbetar för offentlig sektor uppvisar 0,237 högre värde på tillitsindexet jämfört 

med de som arbetar för privat sektor, gällande tillit till den generella offentliga sektorn. Det samma 
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gäller för respondenternas arbetssituation då de som för nuvarande förvärvsarbetar uppvisar 0,449 

högre värde i jämförelse med de som för nuvarande söker arbete. Ytterligare visar tabell 4.8 på att 

kvinnor uppvisar en lägre tillit än män, då de på indexet uppvisar ett värde på -0,107 i förhållande 

till män. Slutligen tenderar även ålder ha en negativ inverkan på tilliten, då värdet på tillitsindexet 

sjunker för varje levnadsår med 0,001. Dock är inte skillnaderna i tillit gällande ålder och kön 

signifikanta. 

 

Tabell 4.8 Tillit till den generella offentliga sektorn i form av tillitsindex 

Variabel B Konfidensintervall 95 % p-värde VIF 

Intercept 3,408 3,046 - 3,771 ≤ 0,05  

Kön   > 0,05 1,090 

   Man 0,000    

   Kvinna -0,107 -0,225 – 0,011   

Ålder -0,001 -0,006 – 0,004 > 0,05 1,027 

Arbetssektor   ≤ 0,05 1,123 

   Privat 0,000    

   Offentlig 0,237 0,116 – 0,357   

Arbetssituation   ≤ 0,05 1,013 

   Arbetssökande 0,000    

   Förvärvsarbetande 0,449 0,175 – 0,723   

Klass     

   Outbildade arbetare 0,000    

   Utbildade arbetare 0,086 -0,084 – 0,256 > 0,05 1,960 

   Tjänstemän 0,236 0,065 – 0,408 ≤ 0,05 1,992 

   Chefer och professionella 0,373 0,185 – 0,560 ≤ 0,05 1,751 

n = 1689, justerat R2 = 0,026 

 

Utifrån dessa resultat går att se att det finns en klasskillnad gällande tillit till den generella 

offentliga sektorn, även efter kontroll för kön, ålder, arbetssektor samt arbetssitution.   

 

4.4 Modelldiagnos  

För att kunna bedöma dessa analysers tillförlitlighet har även diagnoser gjorts för att se hur väl 

modellerna passar den aktuella datan, samt hur de oberoende variablerna förhåller sig till varandra. 

För de logistiska regressionerna har detta gjorts med hjälp av Hosmer and Lemeshow test. Genom 

detta test går att se om den observerade datan skiljer sig signifikant från den förväntade datan, med 

vilket menas att tillitsnivåerna inte skulle påverkas av andra faktorer utan att de skulle vara 
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slumpmässigt fördelade. Om modellerna i studien passar den observerade datan väl, så uppvisas 

ett signifikansvärde över 0,05 i Hosmer and Lemeshow testet (Field 2005:254). 

 

Tablå 4.1 Hosmer and Lemeshow test 

Tabell p-värde 

4.1 0,727 

4.2 0,515 

4.3 0,149 

4.4 0,855 

4.5 0,547 

4.6 0,483 

4.7 0,617 

 

För samtliga logistiska regressioner i denna studie är signifikansvärdet över 0,05, vilket kan ses i 

tablå 4.1. Detta innebär alltså att modellerna i denna studie passar den aktuella datan väl och kan 

predicera data från verkligheten på ett godtagbart sätt. 

Ytterligare har kontroll för multikollinearitet gjorts, med vilket menas samvariation mellan de 

oberoende variablerna, gällande de logistiska regressionsanalyserna samt den linjära 

regressionsanalysen. Ifall multikollinearitet skulle föreligga innebär det att skulle vara svårare att 

få statistisk signifikans för de oberoende variablerna och det skulle därmed kunna påverka 

precisionen i denna analys. I denna studie har multikollineariteten kontrollerats för genom VIF, 

variance inflation factors. Då VIF-värdet i samtliga tabeller ligger nära 1, innebär detta att problem 

med multikollineariteten ej föreligger (Djurfeldt 2009b:113f). 

Slutligen har normalfördelningen av residualen i den linjära regressionsanalysen kontrollerats 

för samt om residualen är oberoende av x-variabeln. Med residual menas de faktorer som 

bestämmer den beroende variabeln och som inte har inkluderats i de oberoende variablerna, alltså 

differensen mellan det observerade värdet och det värde som regressionslinjen predicerar. Denna 

differens ska vara normalfördelad längs med x-axeln för att inga specifikationsproblem ska 

föreligga i modellen. Med specifikationsproblem menas att det finns faktorer som påverkar den 

beroende variabeln men som ej är inkluderad i modellen (Djurfeldt 2009a:57).  

Detta har gjorts genom ett histogram samt med hjälp av normal p-p plot of regression 

standardized residual och normal q-q plot of standardized residual, som kan visa residualens 
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fördelning längs med regressionslinjen. Histogrammet visar en normalkurva för hur residualen bör 

vara fördelad samt staplar som redovisar de faktiska residualerna. Dessa staplar bör följa 

normalkurvan för att anses vara normalfördelad. Detta kan även ses i de två övriga, där residualen 

ska följa den diagonala linjen. Den ena visar på fördelningen i mitten av linjen och den andra visar 

på residualens fördelning i ändarna av den diagonala linjen (Field 2005:95f, 204). Vid kontroll av 

dessa tre så kan modellerna i denna studie anses ha acceptabla avvikelser gällande residualen [se 

bilaga 2]. 

Utöver residualens normalfördelning måste även kontrolleras för huruvida residualen är 

beroende av x-variabeln. Detta kan göras genom att undersöka för förekomsten av ojämn spridning 

i modellen, även kallat heteroskedasticitet. Kontroll för detta har gjorts genom ett sambands-

diagram, som redovisar för varje observerat värde. Om dessa värden är ojämnt fördelade längs 

med x-axeln förekommer problem med heteroskedasticitet (Field 2005:203). I sambands-

diagrammet för de observerade värdena i denna studie, kan ses att sådana problem ej förekommer 

[se bilaga 2].  

 

5. Analys 

I detta avsnitt redovisas de resultat som denna studie visat på, utifrån den teoretiska referensramen. 

Utöver det ställs även dessa resultat i kontrast till tidigare empiriska resultat. 

 

5.1 Klasskillnader gällande tillit 

Det resultatet i denna studie har visat på är att det återfinns klasskillnader gällande individers 

sannolikhet för att ha en hög tillit till den offentliga sektorn i Sverige. I samtliga tabeller går att se 

skillnader i tillitsnivåer beroende på respondenternas klasstillhörighet. Dessa skillnader följer dock 

inte ett och samma mönster gällande samtliga institutioner. Gällande tilliten till de institutioner 

som ansvarar för social omsorg finns ett entydigt mönster som visar på att de två högsta klasserna 

har högst tillit medan den lägsta klassen har lägst tillit. Detta mönster återfinns inte gällande de 

institutioner som ansvarar för vård och omsorg, utan där ser förhållandet mellan klasserna olika ut 

för varje institution. Angående tilliten till den generella offentliga sektorn återfinns emellertid 

samma mönster som för den sociala omsorgen. Gällande klasskillnader i tilliten till den sociala 
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omsorgen samt den generella offentliga sektorn var dessa gällande även utanför urvalet i denna 

studie, till skillnad från tilliten till vård och omsorg. 

Generellt uppvisar de högre klasserna högre nivåer av tillit till den offentliga sektorn i 

jämförelse med de lägre klasserna. Undantaget för detta är, i denna studie, gällande offentliga 

sektorns förmåga att förse barn och ungdomar med en god skolutbildning. Gällande tilliten till 

detta så var sannolikheten för att ha en hög tillit högst hos den lägsta klassen och lägst hos den 

högsta klassen. Detta samband går alltså inte att härleda till individernas tillgång till resurser, utan 

det kan tänkas finnas en annan faktor som ligger bakom denna tendens.  

De främsta skillnaderna återfanns i tilliten till offentlig sektors förmåga att tillgodose en 

hygglig levnadsstandard för arbetslösa, äldre och sjuka, vilket i denna studie benämns som social 

omsorg. För tilliten till den generella offentliga sektorn återstår klasskillnaderna, men då främst 

gällande chefer och professionella samt för tjänstemän, alltså de två högsta klasserna på 

klasshierarkin.  

Som tidigare nämnt innebär tillit ett risktagande, vilket i sin tur innebär att människor är olika 

benägna att hysa tillit beroende av individuella resurser. Detta eftersom en individ med starka 

resurser är mindre utsatt i det fall att de förväntningar som finns i och med tilliten, inte uppfylls, 

jämfört med en individ med svaga resurser (Sztompka 1999:127). Att människor väljer att hysa 

tillit kan alltså kopplas till deras utsatthet gentemot risker, beroende av deras resurser. Då även 

klass är kopplat till resurser, eftersom klasstillhörighet påverkar människors chanser i livet bland 

annat genom deras avlöning och arbetsposition (Weber 1983:210), kan detta orsaka att olika 

klasser har olika förutsättningar för att hysa tillit. Detta är även vad som framkommit i resultaten 

i denna studie, då det har visats på att de högre klasserna har större sannolikhet för att ha en hög 

tillit till offentlig sektor, främst gällande social omsorg och den generella offentliga sektorn. 

Vidare utgörs dessa resultat av institutionell samt positionell tillit, då det som undersöks är 

klasskillnader i tilliten till offentlig sektor. Det som respondenternas tillit till offentlig sektor 

innefattar är då de aktiviteter som sker inom de specifika institutionerna och som kan komma att 

påverka respondenterna (Sztompka 1999:43). Deras tillit till offentlig sektor innebär också en 

förväntan om att det som görs inom offentlig sektor kommer att gynna den enskilda respondenten 

(Sztompka 1999:5). Utöver detta kan tillit även finnas till de specifika tjänstemän som arbetar 

inom institutionerna och då en förväntan om att de kommer agera på ett sätt som gynnar 



39 

 

respondenten. Det kan även finnas en tillit till de procedurer som institutionen är uppbyggd av och 

en förväntan om att dessa fungerar på ett bra sätt och att de efterlevs korrekt (Sztompka 1999:44). 

 

5.2 Individuella förutsättningar 

Empiriska resultat har tidigare visat på ett samband mellan ålder, arbetssektor samt utbildning och 

tillit till staten. Dessa samband har visat att tillit till staten ökar med ålder samt med 

utbildningslängd. De har även visat att de som arbetar inom offentlig sektor har en högre tillit 

jämfört med de som arbetar inom privat sektor (Christensen & Lægreid 2005:503). I denna uppsats 

har ålder och arbetssektor konstanthållits för, vid analys av klasstillhörighets påverkan på tillit till 

offentlig sektor. Resultaten från dessa analyser har visat att det finns signifikanta skillnader mellan 

klasserna gällande tillit till den generella offentliga sektorn samt gällande tillit till de specifika 

institutioner som ansvarar för offentlig sektors sociala omsorg. Sambandet mellan arbetssektor och 

tillit har även återfunnits i resultaten i denna studie gällande tilliten till offentlig sektors förmåga 

att svara för god skolutbildning, sjukvård, äldreomsorg och levnadsstandard för ålderspensionärer. 

Dessutom visades ett signifikant samband mellan arbetssektor och generell tillit till offentlig 

sektor. 

Tidigare empiriska resultat gällande sambandet mellan ålder och tillit har ifrågasatts då de på 

andra håll har visats vara svaga (Delhey & Newton 2003:111). Resultaten i denna studie styrker 

detta ifrågasättande då det endast gällande tilliten till offentlig sektors kapacitet att svara för god 

skolutbildning och hygglig levnadsstandard för arbetslösa, visats på signifikanta samband med 

ålder. Dessutom visade dessa samband på två olika riktningar. Gällande skolutbildningen ökade 

tilliten med åldern och gällande levnadsstandard för arbetslösa minskade tilliten med åldern, vilket 

även ger anledning att ifrågasätta tidigare resultat som visat att tillit ökar med ålder. 

Utbildningens inverkan på tillit kan i denna studie antas ingå i klasstillhörigheten, då 

klassindelningen för denna studie dels grundar sig i de kvalifikationer som ett visst yrke kräver, 

där utbildning utgör en sådan kvalifikation (Esping-Andersen 1993:24f). Då resultaten i studien 

visat att tilliten till offentlig sektors förmåga att upprätthålla en god social omsorg, ökar längs med 

klasshierarkin, återfinns även sambandet mellan utbildning och tillit. 

Tidigare empiriska resultat som visat att en individ med ett högstatusyrke, en hög inkomst och 

framgång i livet hyser en hög tillit (Sztompka 1999:126; Delhey & Newton 2003:109), kan även 
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anses styrkta genom resultaten i denna studie då status, inkomst och framgång i livet kan kopplas 

till klasstillhörighet (Weber 1983:210). 

Utöver sambandet mellan individuella resurser i form av yrke samt inkomst och tillit har även 

andra individuella resurser i form av makt och god hälsa visats sig ha en inverkan på tillit 

(Sztompka 1999:126; Delhey & Newton 2003:109). Skillnader i tillgång till makt kan gällande 

klass kopplas till de privilegierade klassernas möjlighet till inflytande över politiska och andra 

organisationers ekonomiska politik. På så sätt kan skillnaderna i tillit till offentlig sektor mellan 

klasserna även kopplas till skillnader i makt mellan dessa. På samma sätt kan tillitsskillnaderna 

mellan klasserna även kopplas till skillnader i hälsa då empiriska resultat visat att lägre klasser har 

sämre förutsättningar för en god hälsa (Lachman & Weaver 1998:767). Då en god hälsa anses vara 

en resurs som kan bidra till en hög tillit (Sztompka 1999:126) kan de lägre klassernas lägre 

sannolikhet för att ha en hög tillit, kopplas till deras sämre förutsättningar för att ha en god hälsa. 

 

5.2.1 Sekundära aktörer  

En förutsättning för tillit till institutioner är institutionens trovärdighet. Denna kan skapas med 

hjälp av kontrollmekanismer varav en sådan mekanism är aktörer som har i uppgift att övervaka 

och kontrollera institutioners arbete, vilket i sin tur säkrar att institutionens arbete sker på ett 

korrekt sätt. Ifall en närvaro av sådana aktörer finns kan trovärdigheten hos institutionen öka, vilket 

kan bidra till att individer hyser tillit till dessa (Sztompka 1999:46ff). Dock har visats att personer 

med hög utbildning och hög inkomst har större möjlighet att ta hjälp av denna form av 

kontrollmekanism, vilket innebär att institutioner kan anses mer trovärdiga av dessa personer och 

på så vis kan de i större utsträckning hysa tillit till institutionerna (Sztompka 1999:128). De 

skillnader i tillit till offentlig sektor som visats i denna studie, där de högre klasserna uppvisade en 

högre tillit, kan då vara kopplade till att individerna i dessa klasser har större möjlighet att ta hjälp 

av kontrollerande aktörer och att offentlig sektor på så vis uppfattas av dem som mer trovärdig. 

 

5.2.2 Förväntningar 

Då olika människor kan ha olika förväntningar på mottagaren av tillit, som i detta fall är den 

offentliga sektorn, innebär detta också att det är olika svårt för den offentliga sektorn att leva upp 

till dessa förväntningar. Tidigare har visats att personer med låg utbildning och lågstatusyrken 
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oftare förväntar sig ett moraliskt agerande. Med detta kan menas en förväntan om att få ett ärligt 

bemötande av de som arbetar inom den offentliga sektorn och att de processer som de olika 

institutionerna arbetar utefter bedrivs på ett ansvarsfullt och ärligt sätt. Personer med hög 

utbildning och högstatusyrken tenderar däremot att inneha instrumentella förväntningar på 

mottagaren av tillit, så som regelbundenhet, resonlighet och effektivitet (Sztompka 1999:59). Då 

moraliska förväntningar är svårare att leva upp till (Sztompka 1999:53f) för den offentliga sektorn, 

innebär det att personer i de lägre klasserna i lägre utsträckning kan tänkas hysa tillit till den 

offentliga sektorn. Detta mönster återfinns i resultatet i denna uppsats, då de högre klasserna 

tenderar att uppvisa högre nivåer av tillit än de lägre klasserna. 

 

5.3 Tillitens prägel 

Slutligen är tillit till en institution något som tenderar att samvariera med tillit till andra 

institutioner samt att tillit ofta smittar från en generell nivå till en konkret nivå (Christensen & 

Lægreid 2005:504; Sztompka 1999:50). Utifrån detta kan resultaten i denna studie, där de högre 

klasserna generellt visar de högsta nivåerna av tillit till de specifika institutionerna, tänkas bero på 

att det bland dessa även finns en hög tillit till den totala offentliga sektorn.  

Generellt är tillitsnivåerna i Sverige relativt höga, för alla medborgare och inom alla klasser. 

Därmed bör resultaten i denna studie inte ses som att de lägre klasserna uppvisar höga nivåer av 

misstro, utan endast att de inte i samma utsträckning som de högre klasserna, uppvisar höga nivåer 

av tillit till offentlig sektor. 

 

6. Slutsats  

Det har i denna uppsats visats att det återfinns klasskillnader gällande människors tillit till både 

specifika institutioner inom offentlig sektors sociala omsorg samt till den generella offentliga 

sektorn. Dessa skillnader varierar genom att de två högsta klasserna, chefer och professionella 

samt tjänstemän, uppvisar högre tillit till offentlig sektor i jämförelse med den lägsta klassen, 

outbildade arbetare. Chefer och professionella uppvisar i sin tur även en högre tillit än vad 

tjänstemännen gör.   
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Dessa skillnader beror dels på de individuella resurserna människorna inom respektive klass 

besitter, i form av ekonomiska resurser, makt och hälsa. Dels beror skillnaderna även på de olika 

klassernas tillgång till sekundära aktörer som har i uppgift att kontrollera institutionerna. 

Ytterligare kan skillnader i tillitsnivåerna, beroende på klass, även härledas till de olika 

förväntningar som individerna kan ha på mottagaren av tillit, i detta fall den offentliga sektorn.  

 

7. Diskussion 

Då vi, enligt Beck (2006:332), idag lever i ett risksamhälle finns ett behov av tillit som ett sätt att 

stävja närvaron av dessa risker (Sztompka 1999:40). Ytterligare menas att detta risksamhälle skulle 

ha ersatt klassamhället i den meningen att ojämlikhet mellan människor idag yttrar sig genom deras 

möjlighet att definiera sin egen risk (Beck 2006:333). I resultaten för denna studie uppvisas 

emellertid skillnader i individers tillit till offentlig sektor beroende av deras klasstillhörighet, då 

tilliten tenderar att öka tillsammans med människors klass. I och med detta kan sägas att 

risksamhället ej har ersatt klassamhället utan att klass fortfarande fungerar som en indikator på 

ojämlikhet mellan människor. Ytterligare kan dessa resultat tyda på att personer med låg klass har 

svårare att hantera det risksamhälle vi i idag lever i då en förutsättning för att kunna göra detta är 

att hysa tillit.  

Resultaten i denna studie kan anses applicerbara på det praktiska sociala arbetet då de 

institutioner inom den offentliga sektorn som visade på tydligast samband mellan klass och tillit 

var de som ansvarar för den sociala omsorgen. Det är även inom den sociala omsorgen som det 

sociala arbetet verkar genom exempelvis tryggandet av människors levnadsstandard genom 

bistånd, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Resultaten i denna studie kan alltså tänkas 

gälla även för det sociala arbetet och att klass på så vis påverkar människors tillit till det sociala 

arbetet och däribland socialtjänsten. 

Ytterligare gällande resultaten i denna studie finns en möjlighet att andra faktorer påverkar 

tilliten till offentlig sektor, men som ej kontrollerats för i denna uppsats. En sådan faktor kan vara 

ideologiska övertygelser. Sådana övertygelser skulle kunna vara en anledning till att det inte 

uppvisades några signifikanta skillnader gällande vård och omsorg, då en övertygelse om att den 

privata sektorn är bättre lämpad att ansvara för dessa områden kan vara orsaken till att respond-

enterna ej anser offentlig sektor klarar av att svara för en god vård och omsorg. 
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Vidare skulle de lägre klassernas lägre nivå av tillit till offentlig sektor även kunna bero på att de 

i större utsträckning är mer beroende av de välfärdsprogram som offentlig sektor tillhandahåller. 

Detta i den bemärkelsen att de lägre klasserna har mindre alternativa resurser ifall offentlig sektor 

skulle misslyckas med att tillhandahålla en hygglig social omsorg och en god vård och omsorg till 

Sveriges medborgare. Detta gör att de högre klasserna, med mer resurser är bättre rustade för 

konsekvenserna av ett eventuellt misslyckande av den offentliga sektorn och att de är mindre 

beroende av att de specifika offentliga institutionerna fungerar korrekt.  

Detta skulle då innebära att de lägre klasserna är mer beroende av att offentlig sektor klarar 

av att svara för en god vård och omsorg samt social omsorg. En sådan beroendeställning ökar då 

även risken som involveras i tilliten, i det fall att förväntningarna på offentlig sektor ej möts, vilket 

innebär en större förlust för personer som tillhör de lägre klasserna. Detta kan alltså vara ytterligare 

en faktor som ligger bakom att de lägre klasserna inte uppvisar lika höga nivåer av tillit som de 

högre klasserna. 

Utöver denna eventuella beroendeställning som de lägre klasserna kan tänkas ha inför den 

offentliga sektorn, skulle även deras lägre tillitsnivåer kunna bero på en negativ erfarenhet av de 

specifika institutionerna inom offentlig sektor. Exempelvis visades det i resultatet att de som är 

arbetslösa har en betydligt lägre sannolikhet för att uppvisa en hög nivå av tillit till offentlig sektor, 

gällande levnadsstandard för arbetslösa, än de som förvärvsarbetar har. Ett sådant samband skulle 

även kunna återfinnas gällande andra institutioner, alltså att en negativ personlig erfarenhet av en 

institution kan komma att försvaga tilliten till denna institution. Detta skulle exempelvis kunna 

vara en orsak till att personer i de lägre klasserna har lägre tillit till offentlig sektors kapacitet att 

upprätthålla en hygglig levnadsstandard för sjukskrivna i jämförelse med de högre klasserna. Detta 

då det i tidigare empiriska resultat visats att personer som tillhör en lägre klass har sämre 

förutsättningar för en god hälsa (Lachman & Weaver 1998:767), vilket gör att de har en högre 

sannolikhet för att en personlig erfarenhet av att vara sjukskriven. 

För vidare forskning vore det därför intressant att studera huruvida ovannämnda faktorer kan 

påverka människors tillit till offentlig sektor. Detta för att kunna få en bredare förståelse för 

sambandet mellan klass och tillit, då detta ej har varit möjligt att genomföra inom ramen för denna 

uppsats. Slutligen vore det även intressant att studera sambandet mellan klass och tillit även för 

andra specifika institutioner inom den offentliga sektorn. 
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Outbildade arbetare 

- Ej facklärd arbetare, varuproducerande 
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- Facklärd arbetare, varuproducerande 

- Facklärd arbetare, tjänsteproducerande 

- Lägre tjänstemän I 

- Lägre tjänstemän II, utan underställda, lägre tjänstemän II, med underställda 
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