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Sammanfattning 

Social isolation har på senare år ökat i Europa samtidigt som tilliten till statliga institutioner 

har sjunkit. Denna studie ämnar att undersöka om det finns ett samband mellan dessa två 

fenomen samt huruvida ett sådant potentiellt samband skiljer sig åt mellan tre olika 

välfärdsregimer. Fem europeiska länder ligger till grund för analyserna i detta arbete. Dessa 

länder är Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike samt Storbritannien vilka kategoriseras 

inom olika välfärdsstatsregimer beroende på hur den statliga välfärden är organiserad. 

Välfärdsregimerna utgörs av den konservativa, den liberala samt den socialdemokratiska 

välfärdsstatsregimen, vilka alla skiljer sig åt vad gäller välfärdens organisation och bredd. Det 

undersöks även om det finns skillnader i social isolation samt institutionell tillit dessa 

välfärdsregimer emellan. Detta undersöks med hjälp av det teoretiska ramverket som utgörs 

av Robert Putnams teori om socialt kapital samt Gøsta Esping-Andersens teori om 

välfärdsstatsregimer. Utifrån dessa teorier, tidigare forskning och de resultat vilka presenteras 

i arbetets analysdel diskuteras välfärdens roll i att skapa skyddsnät för individer och så ge 

denne förutsättningar att inte hamna i social isolation. Studiens slutsatser är att social isolation 

har en påverkan på institutionell tillit men att den socialdemokratiska regimsfären verkar 

besitta karaktärsdrag vilket trubbar denna effekt. 
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Inledning 

År 2006 var 7,2 % av EU:s befolkning socialt isolerade, vilket betyder att dessa under 

föregående år aldrig träffade vänner eller familj eller hade någon att vända sig till vid behov 

av hjälp (Eurostat, 2010: 28f). Detta bör anses vara problematiskt i och med de flertalet 

negativa psykologiska och fysiologiska konsekvenser vilka kan följa av att befinna sig i social 

isolation (Steptoe, Shankar, Demakakos & Wardle, 2013: 5797). I linje med detta visar även 

data från European Social Survey (ESS) mellan åren 2002 och 2012 på en stadig ökning av 

människor vilka under föregående år umgicks med tre personer eller färre i månaden 

(European Social Survey, 2002; 2006; 2008; 2012). Robert Putnam visar på en liknande trend 

i USA där människor inte bara i allt lägre utsträckning umgås med familj och vänner, utan att 

de även tar del i färre sociala aktiviteter generellt och mer sällan engagerar sig i föreningar 

och frivilligorganisationer (Putnam, 2001: 55, 66, 82, 103, 105, 120). Putnam menar att detta 

är problematiskt då han hävdar att både de informella relationerna till vänner och familj, såväl 

som de formella, mer kontraktsbundna relationerna som skapas och upprätthålls inom mer 

regelstyrda organisationer och föreningar är nödvändiga beståndsdelar för ett väl fungerande 

samhälle (Putnam, 1996: 199). I detta arbete kommer begreppet social isolation mätas och 

diskuteras utifrån bristen på informella relationer. 

 

Samtidigt som social isolation, alltså bristen på informella relationer, verkar ha blivit ett allt 

vanligare fenomen, visar även tidigare forskning på att tilliten till politiska institutioner 

generellt har sjunkit världen över (Catterberg & Moreno, 2006: 35). Institutionell tillit har en 

avgörande roll i att skapa legitimitet för såväl beslutsfattande som förvaltande institutioner på 

både statlig och överstatlig nivå (Tyler, 2006: 375-378). Medborgare måste lita på att 

samhällets institutioner verkar i deras intresse, utan korruption och att dessa institutioner på 

det stora hela fungerar väl för att förtroendet för dessa skall bibehållas (Catterberg & Moreno, 

2006: 32). För att sammankoppla fenomenen social isolation och tillit så är det lämpligt att 

återvända till Robert Putnam vilken lägger en stor vikt vid begreppet tillit vilket han menar är 

i ständigt samspel med normer samt formella och informella relationer på så sätt att de alla 

ingår i hans användning av begreppet socialt kapital, vilket Putnam menar är en huvudsaklig 

faktor för att förklara hur väl samhällen fungerar (Putnam, 1996: 198).  
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Tidigare forskning på ämnet socialt kapital har främst fokuserat på de formella relationerna 

snarare än de informella, trots att även dessa utgör en viktig del av begreppet (Pichler & 

Wallace, 2007: 431). För att exemplifiera detta faktum går det att tänka sig att en individ som 

befinner sig i social isolation och som uppfattar detta som något negativt känner sig sviken av 

samhället i stort och därför har lägre tillit till staten och dess institutioner. I detta scenario kan 

institutionell tillit alltså tänkas påverkas beroende av hur väl staten kan bidra med 

förutsättningar för att dess medborgare skall kunna tillgodose sina sociala behov. 

Förutsättningen att tillgodose sociala behov kan i sin tur tänkas vara förknippad med att 

individen kan upprätthålla en viss levnadsstandard över tid och att denne inte riskerar att 

plötsligt hamna i en utsatt situation där villkoren för dennes vardag drastiskt ändras. Statens 

välfärdssystem bör då enligt detta resonemang ha ett stort inflytande över att skydda sina 

medborgare från att hamna i social isolation, och så sina egna institutioner från misstro. Då 

välfärden är organiserad på olika vis i olika samhällen antas det då att förekomsten av social 

isolation och institutionell tillit också kommer att variera mellan dessa samhällen. Inom 

välfärdsforskningen har det de senaste årtiondena fokuserats mycket på Gøsta Esping-

Andersens teori gällande välfärdsstatsregimer. Denna teori presenterar tre huvudsakliga 

idealtyper av välfärdsregimer inom vilka länder kan kategoriseras. I den liberala 

välfärdsstatsregimen styr marknaden över den största delen av de sociala 

trygghetsfunktionerna, i den socialdemokratiska regimtypen är det i huvudsak statens roll att 

tillgodose medborgarnas välfärdsbehov, medan det i den konservativa regimtypen ligger ett 

stort fokus på familj och civilsamhälle för att uppfylla viktiga välfärdsfunktioner (Esping-

Andersen, 1990). 

 

Detta arbete kommer att jämföra sambandet mellan social isolation och institutionell tillit 

mellan fem olika europeiska länder indelade i de tre ovan presenterade 

välfärdsstatsregimerna. I en komparativ studie är det viktigt att länderna liknar varandra i hög 

grad men ändå skiljer sig åt vad gäller de förklarande faktorerna (Lijphart, 1975: 164-168). 

Med detta i åtanke valdes fem europeiska länder med en lång demokratisk historia, men vilka 

skiljer sig åt vad gäller välfärdspolitikens utformning samt dess syfte och funktioner. De 

länder som ligger till grund för de analyser som presenteras i detta arbete är Storbritannien 

som representerar den liberala välfärdsstatsregimen, Sverige och Danmark vilka utgör den 

socialdemokratiska regimtypen, och slutligen den konservativa välfärdsregimen som består av 

Frankrike och Tyskland. Materialet som ligger till grund för denna studies analyser är data 

från ESS inhämtat 2014. 
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Sambandet mellan institutionell tillit och socialt kapital i olika välfärdsstater verkar vara ett 

tämligen outforskat område. Som tidigare nämnt har studier som behandlar socialt kapital 

främst fokuserat på den formella delen av begreppet. Denna studie kommer därför att 

fokusera på de informella relationerna och dess eventuella inverkan på institutionell tillit inom 

olika välfärdssystem. 

Syfte/frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera sambandet mellan social isolation 

och institutionell tillit, och om det detta potentiella samband skiljer sig åt mellan olika typer 

av välfärdsstatsregimer. Detta mynnar ut i följande fyra frågeställningar: 

 

1. Har individer som är socialt isolerade en lägre grad av institutionell tillit än icke-

isolerade? 

 

2. Skiljer sig graden av social isolation åt mellan de olika välfärdsstatsregimerna? 

 

3. Skiljer sig den institutionella tilliten åt mellan de olika välfärdsstatsregimerna? 

 

4. Skiljer sig effekterna av social isolation på institutionell tillit åt mellan de olika 

välfärdstyperna? 

Disposition 

Denna rapport kommer att inledas med ett teoriavsnitt där det redogörs för studiens teoretiska 

utgångspunkt samt nyckelbegrepp. Därefter presenteras relevant tidigare forskning som gjorts 

på området, samt studiens hypoteser. Detta följs av ett avsnitt där studiens datamaterial 

presenteras och även vilka metoder som användes för att analysera detta material. Vidare 

redovisas resultat i form av tabeller och text, vilket sedan följs av en diskussion där resultaten 

diskuteras i förhållande till teori och tidigare forskning. Slutligen följer en kritisk reflektion av 

studien, samt förslag på vad som kan vara intressant framtida forskning inom ämnet.  
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Teori och tidigare forskning 

Robert Putnam och socialt kapital 

Med utgång i frågan varför vissa samhällen fungerar bättre än andra, undersöker Robert 

Putnam i sin bok “Den fungerande demokratin” (1996) diverse faktorer inom det italienska 

samhället. Främst undersöks frågan varför de norra delarna av landet fungerar så mycket 

bättre än de södra vad gäller ekonomi, institutionell effektivitet och även vilka regionala 

skillnader som spelat in i att skapa dessa karaktärsdrag. Putnam menar att graden av 

individuellt deltagande i samhällsengagerade organisationer, och hur detta deltagande ser ut, 

är väsentliga för att förstå anledningarna till varför regionerna i norra Italien fungerar bättre 

än de i söder. I norra Italien är deltagandet i samhällsengagerade organisationer betydligt 

högre än i de södra regionerna och deltagandet i dessa präglas även av att relationerna inom 

organisationerna sker horisontellt snarare än vertikalt (Putnam 1996: 203-204). Detta innebär 

att relationerna inom organisationen bygger på medlemmarnas egna villkor snarare än på 

hierarkiska direktiv och kommunikationsled. Putnam menar att dessa faktorer samspelar och 

fungerar för att underbygga ekonomisk och institutionell effektivitet. Exempel på vad Putnam 

benämner som samhällsengagerade organisationer är idrottsföreningar, fackföreningar, 

fågelskådning och andra intresse- och fritidsorganisationer (ibid: 104, 197). Deltagandet i 

sådana organisationer och föreningar utgör en del av det begrepp Putnam benämner socialt 

kapital. Han menar att det sociala kapitalet består av individers deltagande i formella och 

informella nätverk, övergripande normer samt grad av förtroende (ibid: 188). Formella och 

informella nätverk kan särskiljas på så sätt att de formella nätverken främst består av 

kontraktsbundna och, i mer eller mindre strikt mening, regelbetonade relationer, medan de 

informella är mer ostrukturerade till sin natur och innefattar exempelvis familje- och 

vänskapsrelationer (Putnam, 2001: 97, 105). Dessa båda typer av socialt engagemang 

överlappar i viss mån, vilket innebär att vissa miljöer blir vanskliga att kategorisera som 

absolut informella eller formella. Det bör också följa att informella relationer kan uppstå i 

sammanhang som i grunden är formella då dels möjligheterna att träffa andra människor är 

högre, och dels borde det följa att de organisationer och föreningar som individer engagerar 

sig i även intresserar dessa och man träffar således likasinnade. Alltså borde social isolation 

vara mer ovanligt förekommande hos individer som engagerar sig i formella organisationer. 

Putnam visar även på att regioner som har en hög grad av formella och informella relationer 
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och politiskt deltagande har högre tillit generellt. Ju högre graden av tillit är inom ett 

samhälle, desto mer sannolikt är det att det råder samarbete, vilket i sig föder tillit (Putnam, 

1996: 199). Socialt kapital är alltså enligt Putnam en viktig egenskap för en välfungerande 

demokrati. 

 

Från många håll har det riktats kritik mot Putnams definition och användande av begreppet 

socialt kapital. Begreppet har ansetts vara oprecist, svårdefinierat och problematiskt att mäta 

och använda (Rothstein, 2003; Portes, 1998). Alejandro Portes pekar på att socialt kapital och 

dess effekt på samhället blir ett cirkelresonemang där det sociala kapitalets källor också är 

dess effekter. Samhällen med högt socialt kapital skapar medborgare vilka besitter högt 

socialt kapital vilket krävs för att skapa ett samhälle med högt socialt kapital (Portes, 1998: 

19f). Bo Rothstein pekar i sin tur ut det faktum att då begreppet består av skilda samspelande 

fenomen såsom deltagande, tillit samt ömsesidighet blir operationaliseringen av begreppet 

problematisk och dess funktion som mått svåranvändbart (Rothstein, 2003: 15, 97). Rothstein 

pekar även på det faktum att det inte heller går att bevisa att alla, eller ens en stor del av, 

frivilligorganisationer, föreningar och sociala nätverk har någon betydelse för skapandet av 

socialt kapital (ibid: 89, 98). Rothstein lägger istället fram sin egen teori vilken utgår ifrån att 

det viktigaste för skapandet av socialt kapital är mellanmänsklig tillit (ibid: 98). Denna tillit 

menar Rothstein främst uppstår i relationen mellan medborgare och de statliga förvaltande 

instanser vilka befinner sig under de beslutande organen. Alltså de statliga institutionerna med 

uppgift att förvalta den nationella politiken i enlighet med dess utformning. Dessa 

institutioner, så som sjukvård, skola, polis och rättsväsende, är även de statliga instanser som 

medborgare i regel oftast interagerar med, och hur väl dessa fungerar, menar Rothstein, har en 

direkt påverkan på generell tillit och så det sociala kapitalets uppkomst (ibid: 189f). Det går 

dock att föreställa sig att den individ som befinner sig i social isolation, med få till inga 

informella relationer, hjälps föga av att dennes kontakter med förvaltande institutioner är 

positiva. Enligt ett sådant antagande kan social isolation antagligen mer troligt tänkas leda till 

misstro och besvikelse mot de faktiskt beslutande organen i samhället snarare än de 

förvaltande sådana. 

Välfärdsstatsregimer 

Gøsta Esping-Andersens teori om de tre välfärdsstatsregimerna som presenteras i boken ”The 

three worlds of welfare capitalism” (1990) syftar till att, genom analyser och jämförelser 
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mellan arton demokratiska, industrialiserade välfärdsstater, dels kunna kategorisera in dessa 

stater i tre stycken idealtypiska välfärdsstatsregimer, samt även att beskriva de historiska 

skeenden och sammanhang som lett fram till dessa tre regimer. De tre regimtyperna som 

framträder i Esping-Andersens arbete är den konservativa, den liberala samt den 

socialdemokratiska. Inget av länderna i analysen är dock ett renodlat typfall för någon av 

regimtyperna, och aspekter av en regimsfär kan finnas hos ett land vilket kategoriserats under 

en annan sådan. Hur välfärden är organiserad inom de olika regimerna bygger till stor del på 

de historiska skeenden som legat till grund för diverse politiska beslut vilka lett fram till de 

välfärdslösningar som framträder i modern tid. Dessa historiska skeenden kan även påstås 

relatera till hur viktiga diverse informella och formella nätverk är i ett modernt sammanhang 

vad gäller individens välfärdsbehov. Den socialdemokratiska regimsfären består främst av 

länder med traditionellt sett starka arbetarrörelser och fackliga organisationer vilka kunnat 

påverka den nationella politiken, medan den konservativa regimtypen består av länder med 

traditionellt kristdemokratiska eller katolska rötter där ett stort fokus ligger på familj och 

sådana informella nätverk vilka fungerar för att tillgodose individens välfärdsbehov. Den 

liberala regimen har uppstått främst i länder vilka saknar såväl starka arbetarrörelser som 

kristna traditioner och där marknaden på så sätt kunnat bredda sitt inflytande över 

välfärdspolitikens utformning (Esping-Andersen, 1990: 26f, 29-32). 

  

De två främsta måtten Esping-Andersen använder sig av för att kategorisera in de aktuella 

länderna i dessa regimer är dekommodifiering och stratifiering. Det förstnämnda måttet avser 

att beskriva till vilken grad individen inom ett samhälle kan upprätthålla sin levnadsstandard 

oberoende av marknaden. Ett samhälle med en hög grad av dekommodifiering har invånare 

vilka i mindre utsträckning är beroende av arbetsmarknaden för att klara sin försörjning än 

sådana som lever i ett samhälle med en låg grad av dekommodifiering (Esping-Andersen, 

1990: 21f). Detta mått är på så sätt tätt förknippat med välfärdsstaten och de rättigheter och 

sociala skydd och försäkringar som denna, vid behov, erbjuder sina medborgare. 

Stratifieringsmåttet syftar till att mäta graden av social stratifikation som upprätthålls inom, 

och i och med, de skilda välfärdssystemen. För att mäta stratifiering inom de olika länderna 

jämför Esping-Andersen dessa genom att bland annat se på mängden yrkesspecifika 

pensionsförsäkringar, hur stor andel av offentliga sociala utgifter som spenderas på 

behovsprövad inkomstersättning, balansen mellan privat och offentlig sektor vad gäller 

pensionssparande, och graden av universalism vilket beskriver hur omfattande ett 
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välfärdssystem är beträffande hur många medborgare som har tillgång till och är berättigade  

till de sociala försäkringar och tjänster staten tillhandahåller (ibid: 55, 69-75). 

 

Den socialdemokratiska regimtypen utmärker sig genom att de länder inom denna regimtyp 

har staten som i särklass största välfärdsaktör vilken tillhandahåller generösa välfärdsprogram 

vilka skall bidra samtliga medborgare oavsett yrkeskategori eller klasstillhörighet. Tillgången 

till socialpolitiska program och rättigheter är präglade av universalism och har relativt låga 

tröskelkrav (ibid: 26).  I och med det faktum att de länder som klassificeras in under denna 

regim traditionellt sett har präglats av starka arbetarrörelser och inflytelserika fackföreningar 

kan en slutsats vara att den socialdemokratiska regimtypen, i större utsträckning än den 

liberala eller konservativa, bygger på traditionellt starka formella och horisontella relationer 

vilka haft märkbart inflytande över den nationella politikens utveckling. I ytterligare led blir 

så behovet av informella relationer, i koppling till välfärdsfrågor, mindre inom denna 

regimtyp då individens välfärdsbehov i stor utsträckning uppfylls av statliga program, och 

nödvändigheten i att söka sig till familj eller vänner i sådana situationer blir på så sätt minimal 

i kontrast till den övriga två regimtyperna. Dock bör det nog inte påstås att detta potentiella 

samband skulle orsaka en brist på informella relationer eller att dessa skulle vara svagare 

inom den socialdemokratiska regimen. I och med de många formella relationer vilka styrt den 

politiska riktningen kan det tänkas att dessa föreningar och förbund bestått av medborgare 

vilka delat såväl politiska som sociala mål, och att det på så sätt skapats informella relationer 

ur de ursprungligen formella sådana. Vidare går det att dra argumentet åt motsatt håll. Alltså 

att formella relationer kan skapas i samhällen vilka har goda informella sådana. Exempelvis 

vänner vilka beslutar sig för att starta en förening baserat på de intressen de delar och så 

lockar andra likasinnade att ansluta sig till denna. I och med den socialdemokratiska 

regimtypens breda och generösa välfärdsprogram bör det följa att medborgare i dessa länder 

är i mindre risk att hamna i socialt eller samhälleligt utanförskap vid potentiella svårigheter att 

klara sin försörjning, än medborgare i de andra regimtyperna. Länder som Esping-Andersen 

kategoriserar som tillhörande den socialdemokratiska regimtypen är Sverige, Norge och 

Danmark (Esping-Andersen, 1990: 28).  

 

Den konservativa välfärdsstatsregimen karaktäriseras av en hierarkisk och familjefokuserad 

syn på stat och välfärd där uppdelning mellan sociala klasser och statusgrupper upprätthålls i 

och med välfärdens utformning. I och med denna korporativistiska karaktär följer att den 

konservativa regimtypen medför en hög grad av stratifiering där yrkesroll och status är 
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avgörande för vilka specifika välfärdsprogram individen omfattas av. Med sin traditionellt 

kristna familjesyn och rötter i starka vertikala formella relationer i och med kyrkans roll ligger 

det i denna regim även ett stort ansvar på just familj och den närmaste omgivningen som vid 

behov förväntas bidra med trygghet och säkerställa särskilda välfärdsrelaterade behov. Staten 

förväntas bidra med assistans främst då dessa skyddsnät inte längre är tillräckliga (ibid: 27, 

31f). De informella nätverken har så en stor betydelse för individens välfärdsbehov inom den 

konservativa regimtypen vilket skulle kunna bära med sig den att sociala isolationen inom 

denna sfär borde vara tämligen låg då behovet av närstående att vända sig till vid behov blir 

av stor generell vikt. Exempel på länder vilka Esping-Andersen placerar inom den 

konservativa regimtypen är Tyskland, Frankrike, Österrike och Italien (ibid: 26).  

 

Inom den liberala välfärdsstatsregimen är marknaden den huvudsakliga sfär inom vilka 

socialförsäkringar och bidrag erhålls. Dekommodifieringsgraden inom den denna sfär är 

väldigt låg i och med att individen har det yttersta ansvaret att, genom privata försäkringar 

och marknadsalternativ, lösa sina egna välfärdsbehov. Statens insatser riktar sig främst mot de 

allra mest utsatta medborgarna vilka inte har förmåga eller tillgång till att tillgodose sina 

välfärdsbehov på marknaden. Stratifieringen inom den liberala välfärdsregimen är i princip 

helt och hållet baserad på marknadens villkor där individens position är det avgörande för de 

välfärdsprogram denne har tillgång till (ibid: 26f). Effekterna av den liberala regimsfärens 

välfärdslösningar på sociala nätverk och institutionell tillit bör eventuellt ses i ljuset av bristen 

på statliga program snarare än som konsekvenser av sådana. Vad gäller social isolation kan 

det inledningsvis tänkas att denna skulle kunna vara relativt låg i och med den effekt att familj 

och nätverk potentiellt sett blir viktigare i samhällen där staten, i regel, inte finns att vända sig 

till vid behov. I och med den liberala regimens höga stratifieringsgrad kan det dock vara så att 

den familj och de nätverk individen har att vända sig till också befinner sig inom samma 

samhällsskikt som denne och så kan ha svårigheter att fungera som ett pålitligt skyddsnät. Om 

dessa har begränsade eller inga möjligheter att tillgodose individens trygghetsbehov kommer 

de heller inte att kunna verka som en faktisk och pålitlig trygghetsfaktor. Typexempel på 

länder vilka Esping-Andersen kategoriserar som liberala är USA, Kanada och Australien 

(ibid: 27). I Esping-Andersens bok (1990) placeras Storbritannien inte direkt inom den 

liberala regimen, men gör så i senare litteratur (Johansson, 2008: 148; Korpi, 2000: 148; 

Esping-Andersen, 1999: 76f) och används också så i detta arbete. 
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Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer har haft stort genomslag, men även kritiserats 

från en rad olika håll. Flera kritiker har pekat på det faktum att Esping-Andersens 

kategorisering av länder är problematisk. Arts och Gelissen (2002: 148) menar att endast ett 

fåtal av de undersökta länderna med enkelhet går att placera in under någon av de tre 

regimtyperna. Castles och kollegor (1993) lägger fram tanken om families of nations där en 

kategorisering av Esping-Andersens slag utgår från att det snarare är likheter nationer emellan 

vad gäller språk, geografiskt läge samt delad historia och kultur som lett fram till länders 

specifika välfärdspolitik. Feministisk kritik har även påpekat att Esping-Andersen misslyckats 

med att redovisa för skillnader mellan män och kvinnor i välfärdsstater vilka i regel utgår 

ifrån en male breadwinner-modell samt att begreppen dekommodifiering och stratifiering inte 

lyckas göra adekvata skillnader på arbetsdelning, lönearbete och det obetalda arbete som ofta 

utförs av kvinnor i hemmet (Lewis, 1992; Orloff, 1993).  

Tidigare forskning 

Relationen mellan institutionell tillit och social isolation verkar var ett relativt outforskat 

område. Då inga direkta studier gjorts på just denna relation, kommer denna del av uppsatsen 

rörande tidigare forskning främst att försöka ge en överblick till den forskning som finns 

gällande dessa mer eller mindre separata fenomen i relation till olika välfärdsstater och 

regimer, och diverse demografiska variabler.   

 

Med data från 2006 presenterar Eurostat det faktum att 7.2% av EU:s medborgare är socialt 

isolerade. Med detta menas den andel av befolkningen som inte vid något tillfälle under det 

gångna året har träffat vänner eller familj. Detta anses vara den extrema graden av social 

isolation och beroende på definitioner och vilka mått som används kan denna siffra variera 

(Eurostat, 2010: 27). Tydliga riskfaktorer för social isolation är fattigdom och stigande ålder 

(ibid: 5). Vid jämförelser av nationella förekomster av social isolation går det att urskilja 

tydliga, om än inte enhetliga, skillnader mellan olika länder. När länderna, i syftet av denna 

studie, undersöks tillsammans inom de olika välfärdsstatsregimerna går det att urskilja att de 

länder vilka kategoriseras som konservativa uppvisar en konsekvent högre förekomst av 

individer som sällan eller aldrig umgås med vänner jämfört med de andra välfärdsregimerna. 

Skillnaderna mellan länder som klassas som liberala och de som klassas som 

socialdemokratiska är inte tydliga. Också vad gäller umgänge med kollegor visar materialet 

att medborgare i konservativa länder tenderar att i lägre utsträckning göra detta. Även här är 
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skillnaderna mellan de socialdemokratiska och de liberala länderna inte tydliga (OECD, 2005: 

83).  

 

Robert Putnam myntade begreppen “bridging” (överbryggande) och “bonding” 

(sammanbindande) i sin bok “Den ensamme bowlaren”. Begreppen är tydligt besläktade med 

de tidigare presenterade begreppen informella och formella relationer. Putnam använder 

“bridging” och “bonding” för att precisera hur olika former av formellt och informellt socialt 

kapital ser ut och verkar. “Bonding” syftar till sådana starka, mer inåtvända, informella band 

mellan familjemedlemmar, vänner och homogena etniska eller religiösa grupper. “Bridging” 

används för att beskriva det mer formella sociala kapital som uppstår inom svagare sociala 

nätverk. Dessa är inte lika nära som familje- eller vänskapsband men de möjliggör för bredare 

nätverk. Exempelvis sådana relationer som kan uppstå på en arbetsplats eller i 

frivilligorganisationer (Putnam, 2001: 22). Kääriäinen & Lehtonen använder sig av dessa 

begrepp i en studie där de jämför skillnaderna mellan dessa två former av socialt kapital med 

utgång i Esping-Andersens välfärdsstatsregimer. Resultatet, vad gäller bonding, visar att det 

finns en statistiskt signifikant, om än inte särskilt stor, skillnad mellan socialdemokratiska och 

liberala länder, där de liberala tenderar att ha högre bonding, det vill säga att länderna inom 

den liberala regimsfären oftare träffar nära vänner och familj än de inom den 

socialdemokratiska. Även inom den konservativa regimen är dessa sorters sociala relationer 

mer utbredda än de länder vilka tillhör den socialdemokratiska regimen. Resultatet skiljer sig 

alltså från det som OECD:s studie visade. Vad gäller bridging, alltså de bredare, mer formella, 

inkluderande relationerna, visar resultatet att de socialdemokratiska länderna har högst antal 

sådana relationer. Därefter följer de liberala länderna och slutligen de konservativa länderna 

(Kääriäinen & Lehtonen, 2006: 37). Liksom Kääriäinen & Lehtonen visar Pichler & Wallace 

att det formella sociala kapitalet är högre i de socialdemokratiska länderna jämfört med de 

andra välfärdsregimerna. Däremot visar de, till skillnad från Kääriäinen & Lehtonen, att även 

det informella sociala kapitalet är högre inom denna regimtyp. Skillnader mellan den liberala 

och den konservativa välfärdsstaten går dock här inte lika tydligt att urskilja (Pichler & 

Wallace, 2007: 430).  

 

I en studie, med utgång i tjugotre europeiska länder, visar van Oorschot och Arts på små 

skillnader vad gäller såväl tillit för institutioner som mellanmänsklig tillit de olika 

välfärdsstatsregimerna emellan. van Oorschot och Arts visar dock på det faktum att länder 

som spenderar mer pengar på välfärd har medborgare som generellt uppvisar en högre grad av 
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aktivt deltagande i frivilligorganisationer, oftare umgås med vänner samt har en högre tillit 

både till andra människor och till statliga institutioner. Vad gäller samtliga av dessa aspekter 

ligger de socialdemokratiska länderna i topp (van Oorschot & Arts, 2005: 16, 19)  

 

Hudson undersöker i sin studie människors förtroende för olika statliga och överstatliga 

institutioner. Resultatet visar att de länder som kategoriseras inom den socialdemokratiska 

regimsfären har högst förtroende för både rättssystem såväl som parlament. Därefter följde 

länderna vilka kategoriseras in under den konservativa regimen. Spridningen var dock stor 

vad gäller förtroendet för rättssystemet de konservativa regimländerna emellan. 

Storbritannien, det enda liberala exemplet i studien, hade klart lägst förtroende för parlament 

och även ett lågt förtroende för rättssystemet (Hudson, 2006: 53).  Även Munoz, Torcal och 

Bonet visar på samma mönster gällande förtroende till nationella parlament för samma länder. 

Förtroendet för de nationella parlamenten är störst i de socialdemokratiska regimländerna, 

följt av de konservativa och allra lägst är siffran i Storbritannien. De socialdemokratiska och 

konservativa länderna består dock av fler länder än det enskilda liberala exemplet 

Storbritannien, och generella jämförelser kan därför vara missvisande i detta fall (Munoz m.fl, 

2011: 558). 

 

En diskussion som förts under en längre tid är den gällande välfärdsstatens effekter på 

civilsamhället. Berger & Neuhaus (1996) hävdar att välfärdsstaten eroderar sådana 

traditionellt sett naturliga gemenskaper och institutioner som grannskap, familj och kyrka. 

Institutioner som tidigare i större utsträckning verkat för att se efter och värna om sina 

medlemmar. Även Fukuyama kritiserade välfärdsstaten och menade att en utbredd 

välfärdsstat i längden försvagar civilsamhället (Fukuyama, 1995: 113). Trägårdh pekar dock 

på att Sverige, som traditionellt sett haft en stor statlig inblandning vad gäller välfärdsfrågor, 

inte verkar ha drabbats alls av någon sådan negativ effekt på det civila samhället (Trägårdh, 

2007: 3). Även Rothstein pekar på samma faktum och hänvisar till tidigare studier vilka pekat 

på att informella relationer i Sverige snarare stärkts över tid (Rothstein, 2003: 139ff). 

 

Individuella faktorer/kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som inkluderats i detta arbete är ålder, utbildning, inkomst, kön, 

bostadsort och föräldrarnas födelseland. Vissa av dessa variabler finns med i tidigare 

forskning som gjorts på området, medan andra saknas.  
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Tidigare forskning har visat på ett positivt samband mellan ålder och institutionell tillit, vilket 

betyder att ju äldre en individ blir, desto mer tillit får denne för statliga institutioner (Hudson, 

2006: 57; van Oorschot & Arts, 2005: 18). Vad gäller utbildning pekar resultaten åt olika håll. 

Hudson menar att ju högre utbildning en individ har, desto större är dennes tillit till statliga 

institutioner (Hudson, 2006: 56-57). I andra studier hävdas däremot motsatsen (van Oorschot 

& Arts, 2005:18; Munoz m.fl, 2011: 564). Hudsons resultat visar också på att det finns ett 

positivt samband mellan inkomst och tillit till rättssystemet, alltså att högre inkomst tenderar 

att korrelera med hög tillit till denna institution. Däremot finner denne inte något samband 

mellan inkomst och tillit till regering (Hudson, 2006: 57). Munoz m.fl visar att kvinnor 

generellt sett har en högre institutionell tillit än män (Munoz m.fl, 2011: 568-569). Vad gäller 

variabeln bostadsort verkar den vara bortsedd från i den tidigare forskning som behandlar 

detta ämne. Durkheim menar att ju tätare människor lever tillsammans och desto högre volym 

av människor som gör detta, ju viktigare blir specialisering, alltså arbetsdelning (Durkheim, 

1933: 263-267). I samhällen som är i högre grad specialiserade blir då tilliten till andra 

människor och själva samhällssystemet viktigare. Detta bör innebära att personer som bor i 

storstäder i en högre utsträckning är beroende av att flera led inom samhället ska fungera än 

de som bor i mindre städer eller orter och därför måste lita på dessa institutioner i högre grad. 

Vad gäller variabeln föräldrars födelseland har denna inkluderats på grund av att personer 

med föräldrar födda i andra länder eventuellt utsätts för diskriminering på olika plan i 

samhället (Wikström, 2009: 19f) vilket kan tänkas påverka dessa individers institutionella 

tillit negativt.  

Hypoteser  

Utifrån studiens teoretiska ramverk samt den tidigare forskning som kan relateras till ämnet 

har följande hypoteser konstruerats:  

 

1. Individer som är socialt isolerade har en lägre tillit för statliga institutioner än 
individer som inte är socialt isolerade.  
 

2. Medborgare i länder som kategoriseras som tillhörande den liberala 

välfärdsstatsregimen är i högre grad socialt isolerade än medborgare i länder vilka 

kategoriseras som tillhörande socialdemokratiska eller konservativa 

välfärdsregimtyper. 
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3. Medborgare i länder inom den socialdemokratiska välfärdsstatsregimen har en högre 

institutionellt tillit än medborgare inom de liberala och konservativa regimerna. 

 
4. Den socialdemokratiska välfärdsregimen visar på ett svagare samband mellan social 

isolation och institutionell tillit än de konservativa och liberala regimtyperna. 

 

Data och metod 

Datainsamlingsmetod 

Datamaterialet som används i föreliggande studie är sekundärdata från European Social 

Survey (ESS) och samlades in år 2014. Insamlingen omfattade 21 länder i Europa, varav fem 

av dessa behandlas i denna studie (Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien). Varje land fick själva ansvara för insamlingen av sitt material, något som 

medförde vissa skillnader länderna emellan, gällande exempelvis tillvägagångssättet i 

urvalsprocessen. I Sverige och Danmark användes personregistret som medel när urvalet 

skulle göras. I Storbritannien nyttjades kommunernas register över lokalbefolkningen. I 

Tyskland användes ett register byggt på postnummer från de lokala postkontoren, och 

slutligen i Frankrike där en adresskalender användes. Även hur första kontakten med 

individerna togs varierade mellan länderna, där både telefonsamtal och hembesök hos 

individerna användes (European Social Survey, 2016: 40ff, 62f, 69f, 148f, 163f). Riktlinjerna 

från ESS var att minst fyra försök att nå respondenten skulle göras, varav minst ett på kvällen 

och ett under helgen. De respondenter som valde att delta fick sedan boka in ett möte med en 

intervjuare, detta då alla intervjuer skulle ske ansikte mot ansikte (European Social Survey a). 

Urval 

Som tidigare nämnts användes olika register i urvalsprocessen länderna emellan. Ur dessa 

register slumpades sedan individer fram som skulle delta i studien. I varje land var samtliga 

personer som deltog i urvalsprocessen över 15 år och bosatta i ett privat hushåll, detta oavsett 

deras nationalitet, medborgarskap och språkkunnighet (European Social Survey, 2016: 6).  I 
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denna studie togs dock beslutet att exkludera samtliga respondenter med en ålder lägre än 18 

år. Detta beslut motiverades genom att dessa individer ej är myndiga och så i regel främst har 

sin sociala trygghet kopplad till förmyndare snarare än till staten och dess institutioner, vilket 

gör att dessa individer på så sätt ej är av intresse för denna studie. Antalet individer som 

tillfrågades om att delta i studien varierade mellan länderna, i Sverige var det 3750 stycken, i 

Danmark 2937, i Frankrike 4173, i Tyskland 9850 och i Storbritannien 5600 (ibid: 45, 66, 74, 

152, 168).  Anledningen till att just dessa länder studeras i denna studie var eftersom de alla 

var lämpliga att placera in i Esping-Andersens olika välfärdsstatstyper. Sverige och Danmark 

utgör den socialdemokratiska välfärdsmodellen, Tyskland och Frankrike den konservativa och 

Storbritannien den liberala. Som tidigare nämnt kategoriserar Esping-Andersen inte 

Storbritannien som ett liberalt land i sin bok (1990) men gör så i senare litteratur, något även 

andra forskare har gjort och görs så även i detta arbete. I komparativ forskning väljs 

studieobjekten, länderna i detta fall, med hänsyn till dess relevans för det som ska undersökas. 

Det är viktigt att länderna liknar varandra i hög grad men ändå skiljer sig åt gällande de 

förklarande faktorerna (Lijphart, 1975). Med detta i åtanke valdes, i denna studie, de fem 

länderna ut vilka alla har en lång demokratisk historia, men som skiljer sig åt vad gäller 

välfärdspolitikens utformning samt dess syfte och funktioner. Länderna som valdes var alltså 

de som ansågs vara mest karaktäristiska för de olika välfärdsstatstyperna.  

Bortfall 

Externt bortfall 

Vad gäller svarsfrekvensen var den ungefär likvärdig i Danmark, Frankrike och Sverige, där 

ungefär 50 % av de tillfrågade individerna deltog i studien. I Frankrike var siffran något lägre, 

44 %, och lägst var den i Tyskland där endast 31 % valde att delta i studien (European Social 

Survey, 2016: 45, 66, 74, 152, 168).  Efter att samtliga individer med en ålder understigande 

18 år exkluderats, var antalet respondenter tillgängliga för denna studies analyser 9953 

stycken, 1736 i Sverige, 1435 i Danmark, 2938 i Tyskland, 1858 i Frankrike och 2227 i 

Storbritannien. För att säkerhetsställa att det inte fanns någon systematik i det externa 

bortfallet, och att respondenterna verkligen var representativa för ländernas riktiga 

befolkning, gällande exempelvis kön, ålder, utbildning och bostadsort, fanns en variabel som 

tog hänsyn till viktning att tillgå (ibid: 8). Med viktning menas att om vissa grupper, i detta 

fall gällande de nyss nämnda demografiska variablerna, är underrepresenterade i materialet 
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kan de ha räknats flera gånger, detta för att deras andel ska motsvara populationens verkliga 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 124). I denna studie används viktning i analyserna 

gällande frågeställning 1, 2 och 3, men inte i den multivariata regressionsanalysen. 

Anledningen till att det inte tas hänsyn till viktning i den multivariata regressionsanalysen 

motiveras med att kontrollvariablerna i denna modell inbegriper de variabler som viktningen 

består av.  

Internt bortfall 

Vid en genomgång av studiens aktuella variabler går det att notera att den gällande hushållets 

inkomst utmärker sig särskilt vad gäller högt internt bortfall, speciellt i Storbritannien där 

ungefär 15 % av respondenterna antingen vägrade besvara frågan eller valde alternativet “vet 

ej”. Det kan finnas flera anledningar till att varför bortfallet i denna variabel var högt. Frågan 

kan eventuellt vara vansklig att besvara eftersom respondenten helt enkelt inte vet svaret eller 

uppfattas den möjligen som känslig, vilket i sin tur kan leda till att respondenter väljer att inte 

besvara den. I datamaterialet noterades även en respondent i Sverige som med en ålder på 114 

år skilde sig nämnvärt från övriga respondenter. Det övervägdes om denna individ skulle 

exkluderas ur analysen, men då datamaterialet var så pass stort antogs dennes eventuella 

inverkan på resultatet som mycket liten, något som gjorde att denna individ behölls i 

analysen. 

Variabelbeskrivningar  

Nedan följer beskrivningar hur variabler har kodats och operationaliserats. Eftersom alla 

intervjuer skedde ansikte mot ansikte kan det inte uteslutas att det kan ha funnits vissa 

skillnader vad gäller hur frågorna ställdes intervjuarna emellan.  

 

Beroende variabler 

Institutionell tillit: Variabeln institutionell tillit har operationaliserats på ett sådant sätt att den 

är ett index bestående av fyra variabler vilka alla mäter tillit till statliga institutioner 

(parlamentet, politiska partier, politiker och rättsväsende). Frågan som ställdes var: “Med 

hjälp av det här kortet vill jag att du, på en skala från 0 till 10, talar om hur stor tillit du 

personligen har till var och en av följande institutioner, 0 betyder att du inte har någon tillit 

alls till institutionen, och 10 betyder att du har fullständig tillit. Till att börja med... 
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parlamentet?” Utöver tilliten till parlamentet tillfrågades individen alltså om dennes tillit för 

politiska partier, politiker och rättsväsende. Dessa fyra variabler slogs sedan ihop till ett 

index, där lägsta möjliga värde är 0, vilket indikerar på en obefintlig institutionell tillit, och 

högsta möjliga värde är 40, vilket tyder på fullständig institutionell tillit. Det bör nämnas att 

variabeln gällande tillit till rättsväsendet berör tillit till flertalet förvaltande institutioner, 

snarare än till de beslutande institutioner denna uppsats främst intresserar sig för. Beslutet att 

inte exkludera denna variabel skedde på grunden att individer inte är i kontakt med 

rättsväsendet på samma direkta sätt eller i alls lika stor utsträckning som med andra 

förvaltande institutioner såsom exempelvis skolväsendet, sjukvård eller polis. Tilliten till 

rättsväsendet ersätter så i detta arbete, en variabel gällande tillit till rättssystem vilken hade 

varit mer passande, men vilken inte fanns att tillgå i datamaterialet. För att se om de fyra 

variablerna var lämpliga att slå samman till en variabel utfördes ett reliabilitetstest. Testet 

visade på ett Cronbach Alpha-värde på ungefär 0,85 i samtliga länder, en siffra som får anses 

vara hög, och alltså innebar att variablerna var lämpliga att slå samman (Barmark, 2009: 100). 

I samtliga länder hade dock värdet ökat något om variabeln gällande tillit till rättsväsendet 

exkluderats. Detta övervägdes, men nekades då skillnaderna mellan värdena var små, samt att 

variabeln alltså ansågs vara viktig för studien.  

 

Social isolation: Variabeln kodades utifrån hur respondenterna besvarat frågan “Hur ofta 

umgås du med vänner, släktingar eller arbetskamrater?” Svarsalternativen bestod av “Aldrig”, 

“Mindre än en gång i månaden”, “En gång i månaden”, “Flera gånger i månaden”, “En gång i 

veckan”, “Flera gånger i veckan” och “Varje dag”. Respondenten fick ange vilket av dessa 

alternativ som överensstämde bäst in på dennes situation. Svarsalternativen kodades sedan om 

på ett sådant sätt att individer som umgicks med vänner, släktingar eller arbetskamrater högst 

flera gånger i månaden, alltså två till tre eller färre, ansågs vara socialt isolerade. De 

respondenter som däremot umgicks med vänner, släkt och arbetskamrater oftare än så 

kategoriserades som att de inte var socialt isolerade. Det finns ingen entydig definition av 

social isolation vilket gör denna variabel problematisk att operationalisera. Ofta definieras den 

dock som avsaknad av generell kontakt med människor som exempelvis familj, vänner och 

bekanta (Chappell & Badger, 1989: 169). Eurostat klassar individer som under föregående år 

varken träffade vänner eller familj en enda gång, samt inte hade någon att vända sig till i 

behov av hjälp, som socialt isolerade. Statistiska centralbyrån klassar individer som bor 

ensamma samt träffa nära anhöriga, släktingar, vänner och bekanta mer sällan än en gång i 

veckan som socialt isolerade (Nordström, 2015). Det är med utgångspunkt i dessa definitioner 
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som operationaliseringen i denna studie är gjord. Denna variabel används, i denna studie, inte 

uteslutande som beroende variabel, utan även som oberoende i de regressionsanalyserna.  

Oberoende variabler 

Kön: Vad gäller variabeln kön fyllde intervjuaren i om respondenten var en kvinna eller en 

man. Variabeln dummykodades där kvinna utgör referenskategorin.  

 

Inkomst: Denna variabel mättes med frågan “Om du lägger ihop alla inkomstkällor, vilken 

bokstav beskriver ditt hushålls totala nettoinkomst i månaden?”. Svarsalternativen var 

klassindelade och bestod av tio kategorier, vilka alla benämndes med en bokstav. Eftersom 

inkomstintervallerna i klassindelningarna skilde sig åt mellan länderna togs beslutet att 

koda om variabeln så att den istället innehöll tre olika kategorier, där de tre klasserna med 

lägst inkomst slogs ihop och utgjorde kategorin låg inkomst, detsamma gjordes med de 

efterföljande fyra klasserna vilka utgjorde medelinkomst, samt de tre klasserna med högst 

inkomst vilka motsvarade hög inkomst.  Låg inkomst är referenskategori. 

 

Föräldrars födelseland: Mättes med frågorna “Är din far född i Sverige?” och “Är din mor 

född i Sverige?”. Svarsalternativen bestod av “Ja” och “Nej”. Dessa två variabler slogs ihop 

till en dummyvariabel där den ena kategorin innehåller respondenter vars båda föräldrar är 

födda i Sverige, vilken också utgör referenskategorin. Den andra kategorin består av individer 

med antingen en eller två föräldrar som inte är födda i landet. 

 

Utbildning: Mättes med hjälp av frågan “Vilken är din högsta avklarade utbildning?” 

Svarsalternativen utgjordes av ISCED-skalan, vilken omfattas av tjugo olika alternativ. 

ISCED-skalan kodades sedan om så att utbildningsvariabeln innefattade tre kategorier, de 

svarsalternativ med olika typer av förgymnasiala utbildningar slogs ihop och kodades som 

förgymnasial utbildning, de svarsalternativ med olika typer av gymnasiala utbildningar slogs 

ihop och kodades som gymnasial utbildning och de svarsalternativ med olika typer av 

eftergymnasiala utbildningar slogs ihop och kodades som eftergymnasial utbildning. 

Anledningen till omkodningen var att en variabel med tre kategorier ansågs ge en mer 

lättöverskådlig bild av vad utbildning kan ha för effekt på institutionell tillit, detta då ISCED-

skalan bedömdes bestå av för många alternativ. Kategorierna förgymnasial, gymnasial och 

eftergymnasial valdes eftersom de är naturliga klassgränser (Djurfeldt m.fl, 2010: 73). 

Variabeln dummykodades på så vis att förgymnasial utbildning utgör referenskategorin.  
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Bostadsort: Mättes med hjälp av frågan “Vilket svarsalternativ på detta kort beskriver bäst 

området där du bor?” Svarsalternativen bestod av “En storstad”, “En förort eller utkanten av 

en storstad”, “En liten eller mellanstor stad”, “En by” och “En gård eller ett hus på landet”. 

Svarsalternativen kodades sedan om till två kategorier där den första består av “En storstad” 

och “En förort eller utkanten av en storstad”, vilken också utgör referenskategorin. Den andra 

kategorin består av de övriga svarsalternativen.  

 

Ålder: För att mäta denna variabel ställdes frågan “Vilket år är du född?”. Variabeln är en 

kontinuerlig variabel. 

Validitet och reliabilitet 

Som nämnts tidigare varierade svarsfrekvenserna stort mellan de olika länderna, där särskilt 

siffran i Tyskland måste anses vara låg. Detta bör tas i beaktande då detta möjligen påverkar 

studiens externa validitet negativt, alltså möjligheten att med hjälp av studiens stickprov 

kunna uttala sig om hela populationen. Något som däremot var positivt för den externa 

validiteten var den variabeln gällande viktning som fanns att tillgå. Som tidigare nämnts 

verkar relationen mellan institutionell tillit och social isolation vara komplicerad, kausaliteten 

är alltså svår att uttala sig om. I denna studie argumenteras för att social isolation leder till 

lägre institutionell tillit, men som tidigare diskuterats är det omvända sambandet, alltså att 

negativ institutionell tillit leder till social isolation också möjligt. Valet att ändå använda 

social isolation som oberoende variabel gjordes eftersom denna bör vara den tyngst vägande 

variabeln i sammanhanget då vilka skyddsnät välfärdsstaten tillhandahåller bör anses främst 

vara relaterade till individens ökade eller minskade risk att hamna i social isolation, och 

institutionell tillit kommer så i ett senare led. Denna studie koncentrerar sig dock främst på att 

beskriva sambandet snarare än fastställa kausal riktning variablerna emellan.  

 

Något som stärker studiens reliabilitet är att ESS använde sig av tolkar när de skulle översätta 

frågeformuläret till alla de språk som representeras i studien (European Social Survey b). 

Trots detta kan det dock ändå inte uteslutas att det kan ha funnits språkliga skillnader i vissa 

frågor länderna emellan, vilket kan ha lett till att respondenterna uppfattat frågorna på olika 

sätt, vilket i sin tur kan ha resulterat i att deras svar skiljer sig åt. Eftersom materialet 

samlades in genom intervjuer, går det inte att utesluta att närvaron av intervjuaren kan haft 
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viss inverkan på hur respondenterna svarat på vissa frågor. ESS data berör endast individer 

över 15 år som bor i en privatbostad. Det kan dock tänkas att det finns andra individer i 

samhället, exempelvis de som inte har någon bostad, som hade varit intressanta att undersöka 

i studien, speciellt kanske gällande deras tillit till statliga institutioner, dessa exkluderades 

dock i urvalsprocessen. Inkluderandet av dessa individer hade eventuellt resulterat i en mer 

representativ bild av ländernas befolkning. 

Metod   

Eftersom denna studie grundar sig i redan befintliga teoretiska ramverk betyder det att 

ansatsen är deduktiv (Bryman, 2011: 26). Då syftet är att få en bred snarare än en djup 

förståelse för fenomenet, samt att kunna uttala sig om det finns några skillnader länderna 

emellan används kvantitativ metod. Med utgångspunkt i frågeställningarna valdes tre 

analysmetoder som ansågs lämpliga för att besvara dessa. Den första och fjärde 

frågeställningen, som båda utforskar sambandet mellan social isolation och institutionell tillit, 

studerades med hjälp av linjär regressionsanalys. Metoden valdes eftersom en av 

frågeställningarna efterfrågade effekterna som social isolation har på institutionell tillit, något 

en regressionsanalys kan erbjuda. En linjär regressionsanalys förutsätter att den beroende 

variabeln är på intervall- eller kvotnivå, vilket inte var fallet i denna studie (Djurfeldt m.fl, 

2010: 311). Dock har tidigare forskning visat att även ordinala variabler kan användas som 

beroende variabel i en regressionsanalys (Labovitz, 1970: 523). Detta gör att variabeln 

institutionell tillit kunde användas som beroende variabel i dessa regressionsanalyser. 

Regressionsanalysen för den första frågeställningen inbegriper endast en oberoende variabel, 

social isolation. I regressionsanalysen för den fjärde frågeställningen inkluderades även 

kontrollvariablerna, kön, inkomst, bostadsort, utbildning, föräldrars födelseland och ålder. 

Studiens andra frågeställning, den gällande om social isolation skiljer sig länderna emellan, 

analyserades med hjälp av en korstabell. För att mäta styrkan på sambandet mellan dessa 

variabler användes måttet Cramers V. Anledningen till att detta sambandsmått valdes var 

eftersom variabeln gällande länder befann sig på nominalnivå, samtidigt som den gällande 

social isolation var dikotom (Bryman, 2011: 325). För att kontrollera om eventuella samband 

var statistiskt signifikanta användes måttet Chi2. Vad gäller studiens tredje frågeställning, 

gällande om den institutionella tilliten skiljer sig mellan länderna, användes ett ANOVA-test. 

Detta test syftar till att jämföra medelvärden i kvalitativa variabler som innefattar mer än två 

kategorier, vilket var fallet i denna studie eftersom antalet länder var fem (Djurfeldt m.fl, 
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2010: 243). Testet förutsätter att den beroende variabeln är kontinuerlig vilket, som tidigare 

nämnt, institutionell tillit inte är. Men eftersom den är på god ordinalnivå samt är 

normalfördelad användes variabeln, liksom i regressionsanalyserna, även i denna analys. För 

att se om skillnaderna i medelvärden var signifikanta mellan länderna användes ett post hoc-

test, närmare bestämt Scheffés test.  

Etik 

När forskning bedrivs är det viktigt att förhålla sig till vissa etiska principer. En 

grundläggande sådan är individskyddskravet. Detta krav består av fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Oavsett hur den första kontakten togs vid insamlandet av 

materialet, telefonsamtal eller hembesök, informerades individen om vilket studiens syfte var 

samt vilka som genomförde den, något som betyder att informationskravet uppfylldes. I 

informationen framgick även att deltagandet i studien var frivilligt vilket gjorde att även 

samtyckeskravet uppfylldes. Vad gäller konfidentialitetskravet så uppfylldes detta eftersom 

respondenten informerades om att dennes svar var anonyma och inte kunde kopplas till 

personen. Ytterligare ett steg i uppfyllandet av detta krav var att anonymisera datamaterialet. 

Trots anonymiseringen skulle dock möjligtvis vissa individers identitet kunna gå att 

identifiera, detta eftersom datamaterialet är detaljerat och består av många variabler. Vad 

gäller nyttjandekravet uppfylldes inte detta såvitt det går att utläsa från intervjuarnas 

instruktioner samt brevet som skickades ut till respondenterna, detta eftersom de inte 

informerade respondenterna om att materialet endast skulle användas i forskningsändamål 

(Ipsos, 2014; SFI Survey, 2014; NatCen, 2014a: 4; NatCen, 2014b, Infas, 2014; Ipsos, 2015.) 
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Resultat 

Deskriptiv analys 

 
Tabell 1. Beskrivande tabell över variabler som ingår i studien 

Variabler 

 

Land Frekvenser Total Centralmått Internt 

bortfall 

 

 

Institutionell 

tillit 

 

Sverige 

 

Kontinuerlig 

 

1663 

Medelvärde 

22,7 

 

4,2 % 

Danmark Kontinuerlig 1395 23,3 2,8 % 

Tyskland Kontinuerlig 2878 18,3 2 % 

Frankrike Kontinuerlig 1821 14,5 2 % 

Storbritannien Kontinuerlig 2139 16,7 4 % 

 

 

 

Isolation 

 

 

 

 

Sverige 

Isolerade 

28 % 

Inte isolerade 

72 % 

 

1733 

Typvärde 

Inte isolerad 

 

0,2 % 

Danmark 29 % 71 % 1432 Inte isolerad 0,2 % 

Tyskland 47 % 53 % 2934 Inte isolerad 0,1 % 

Frankrike 34 % 66 % 1857 Inte isolerad 0,1 % 

Storbritannien 39 % 61 % 2226 Inte isolerad 0 % 

 

 

 

Kön 

 

Sverige 

Man 

50 % 

Kvinna 

50 % 

 

1736 

Typvärde 

Man/Kvinna 

 

0 % 

Danmark 52 % 48 % 1435 Man 0 % 

Tyskland 51 % 49 % 2938 Man 0 % 

Frankrike 48 % 52 % 1858 Kvinna 0 % 

Storbritannien 45 % 55 % 2227 Kvinna 0 % 

 

 

 

Ålder 

 

Sverige 

 

                             Kontinuerlig 

 

1735 

Medelvärde 

50,8 

 

0,1 % 

Danmark Kontinuerlig 1435 49,6 0 % 

Tyskland Kontinuerlig 2925 51,1 0,4 % 

Frankrike Kontinuerlig 1855 51 0,2 % 

Storbritannien Kontinuerlig 2206 52,8 0,9 % 

 

 

 

Utbildning 

 

Sverige 

Förgymnasial 

18 % 

Gymnasial 

45 % 

Eftergymnasial 

37 % 

 

1722 

Typvärde 

Gymnasial 

 

0,8 % 

Danmark 20 % 35 % 45 % 1429 Eftergymnasial 0,4 % 

Tyskland 10 % 53 % 37 % 2932 Gymnasial 0,2 % 
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Frankrike 23 % 43 % 34 % 1853 Gymnasial 0,3 % 

Storbritannien 35 % 25 % 40 % 2197 Eftergymnasial 3 % 

 

 

 

Inkomst 

 

Sverige 

Låg 

22 % 

Medel 

33 % 

Hög 

44 % 

 

1614 

Typvärde 

Hög inkomst 

 

7 % 

Danmark 26 % 43 % 31 % 1300 Medelinkomst 9,4 % 

Tyskland 25 % 40 % 35 % 2658  Medelinkomst 9,5 % 

Frankrike 34 % 42 % 24 % 1755 Medelinkomst 5,5 % 

Storbritannien 40 % 34 % 26 % 1886 Låg inkomst 15,3 % 

 

 

 

Bostadsort 

 

Sverige 

Storstad 

37 % 

Ej storstad 

63 % 

 

1735 

Typvärde 

Ej storstad 

 

0,1 % 

Danmark 42 % 58 % 1431 Ej storstad 0,3 % 

Tyskland 30 % 70 % 2917 Ej storstad 0,7 % 

Frankrike 41 % 59 % 1857 Ej storstad 0,1 % 

Storbritannien 29 % 71 % 2225 Ej storstad 0,1 % 

 

 

 

Föräldrars 

födelseland 

 

Sverige 

Födda i landet 

80 % 

Utlandsfödda 

20 % 

 

1729 

Typvärde 

Födda i landet 

 

0,4 % 

Danmark 88 % 12 % 1430 Födda i landet 0,3 % 

Tyskland 82 % 18 % 2917 Födda i landet 0,7 % 

Frankrike 76 % 24 % 1842 Födda i landet 0,9 % 

Storbritannien 79 % 21 %  2211 Födda i landet 0,7 % 

 

I tabell 1 redovisas samtliga variabler som inkluderas i studien, hur de fördelar sig, samt om 

det finns några skillnader länderna emellan. Vad gäller tillit till statliga institutioner uppvisar 

Sverige och Danmark det högsta medelvärdet, båda runt 23, på en skala där 0 motsvarar 

obefintlig institutionell tillit och 40 motsvarar fullständig tillit. Lägst institutionell tillit har 

Frankrike med ett medelvärde på drygt 14, följt av Storbritannien, knappt 17. Även vad gäller 

social isolation visar Sverige och Danmark på den lägsta andelen socialt isolerade individer, 

knappt 30 %. I Tyskland är nästan hälften av respondenterna socialt isolerade, något som 

sticker ut jämfört med övriga länder, efter Tyskland följer Storbritannien där andelen var 

betydligt lägre, knappt 40 %. Fördelningen gällande kön skiljer sig inte nämnvärt länderna 

emellan. Inte heller respondenternas medelålder skiljer sig anmärkningsvärt, där 

respondenterna i Storbritannien hade den högsta medelåldern, 52,8 och de i Danmark den 

lägsta, 49,6. Variabeln utbildning visade däremot på större skillnader. I Tyskland var andelen 

respondenter med förgymnasial utbildning 10 %, jämfört med Storbritannien där motsvarande 

siffra var 35 %. Vad gäller högutbildade visade Danmark den högsta andelen, 45 %, och 

Frankrike den lägsta, 34 %. I Sverige, Tyskland och Frankrike var den vanligaste uppnådda 

utbildningsnivån bland respondenterna gymnasial utbildning medan i Danmark och 
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Storbritannien var det eftergymnasial utbildning. Även variabeln rörande respondenternas 

inkomst varierade mellan länderna. Sverige var det landet med lägst andel respondenter med 

låg inkomst, 22 %, jämfört med Storbritannien som var det landet med högst andel, 40 %. 

 Skillnaderna var även stora vad gäller andelen med hög inkomst länderna emellan, där 

Sverige var det landet med högst andel, 44 %, och Frankrike det med lägst andel, 24 %. För 

variabeln inkomst var det interna bortfallet högt i samtliga länder. Högst var det i 

Storbritannien där 15,3 % av respondenterna valde att antingen inte besvara frågan alls, 

alternativt valde svarsalternativet “vet ej”. I samtliga länder var det vanligast att inte bo i en 

storstad. Högst andel med respondenter boendes i en storstad hade Danmark med 42 %. Lägst 

andel respondenter boendes i storstad uppvisade Tyskland, 30 %. I samtliga länder var det 

också vanligast att respondenterna hade föräldrar som båda var födda i landet. Danmark var 

det landet där flest uppgav att båda deras föräldrar var födda i landet, 88 %. Landet med lägst 

andel föräldrar födda i landet var Frankrike där 76 % uppgav detta alternativ.  

Samband mellan institutionell tillit och social 

isolation 

Tabell 2. Linjär regression med institutionell tillit som beroende variabel och social isolation som 

oberoende variabel 

 Sverige Danmark Frankrike Tyskland Storbritannien 

Isolation 
(Ej Socialt isolerade ref) 

-0,881* -0,755 -0,862* -1,354** -0,810* 

n 

Intercept 
R2 

1661 

22,05 

0,003 

1392 

22,75 

0,002 

1820 

13,80 

0,003 

2875 

18,00 

0,008 

2138 

16,35 

0,002 

*p≤0,05 ** p≤0,01 

 

I tabell 2 undersöks första frågeställningen, alltså sambandet mellan social isolation och 

institutionell tillit mellan de olika länderna. Vad som kan noteras är att det i fyra av dessa 

länder, Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan institutionell tillit och social isolation, vilket betyder att individer som är 

socialt isolerade generellt sett har en lägre tillit till statliga institutioner. Även i Danmark är 
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sambandets riktning densamma som i övriga länder men är, som sagt, inte statistiskt 

signifikant. Resultatet innebär att hypotes 1 får starkt stöd.  

Skillnader i social isolation välfärdsstater emellan 

Diagram 1. Skillnader i procent för social isolation mellan studiens länder 

 
 

Stapeldiagrammet (diagram 1) ovan ämnar till att besvara studiens andra frågeställning, alltså 

om graden av socialt isolerade individer skiljer sig mellan de olika välfärdstyperna. Resultatet 

visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna länder och social 

isolation. Styrkan på sambandet är dock relativt svagt (0,151). Som diagrammet visar går den 

lägsta graden av social isolation att urskilja i Sverige och Danmark. Efter dessa följer 

Frankrike, Storbritannien och slutligen Tyskland, vilka har den högsta andelen av socialt 

isolerade medborgare. Ur ett välfärdsstatsperpektiv går det att tydligt särskilja de 

socialdemokratiska länderna Sverige och Danmark där graden av social isolation är den lägsta 

och de påvisade värdena är snarlika länderna emellan. Däremot går det inte att urskilja några 

tydliga likheter vad gäller de konservativa länderna Tyskland och Frankrike där Tyskland 

visar på en betydligt högre grad av socialt isolerade medborgare än Frankrike. Då dessa 

konservativa länder inte visar några enhetliga resultat går det ej heller att urskilja dessa från 

det liberala Storbritannien vars procentandel är större är Frankrikes, men lägre än Tysklands. 

Med tanke på detta kan hypotes 2 inte antas.  
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Skillnader i institutionell tillit länderna emellan 

 

Diagram 2. Skillnader i medelvärde för institutionell tillit mellan studiens länder 

 
 

Diagram 2, vilket behandlar frågeställning 3, visar på hur medelvärden vad gäller 

institutionell tillit skiljer sig mellan de observerade länderna. Skillnaderna är statistiskt 

signifikanta i samtliga fall förutom den mellan Sverige och Danmark. Detta innebär alltså att 

det inte går att säkerhetsställa att tilliten till de statliga institutionerna skiljer sig mellan de 

nordiska länderna. Något som också kan noteras är att Sverige och Danmark uppvisar 

betydligt högre medelvärden än övriga länder. Bakom de nordiska länderna har Tyskland det 

högsta medelvärdet, följt av Storbritannien och slutligen Frankrike där den generellt lägsta 

graden av institutionell tillit kan utläsas. Diagrammet visar på tydliga skillnader, där den 

mellan de socialdemokratiska länderna och Frankrike sticker ut.   

 

Vad gäller välfärdsregimerna visar resultatet alltså på en tydlig koppling mellan de 

socialdemokratiskt kategoriserade länderna Sverige och Danmark. De konservativa länderna 

Frankrike och Tyskland följs inte åt på samma sätt som de föregående, detta då det alltså finns 

en skillnad mellan dessa länder, där Tyskland uppvisar en högre institutionell tillit av de två. 

Inom den liberala välfärdstypen går det inte att uttala sig om skillnader då denna kategori 

endast består av Storbritannien. Den konservativa och den liberala välfärdstypen går av 

tabellen att döma inte skilja ifrån varandra. Eftersom länderna kategoriserade som 
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socialdemokratiska påvisar högre institutionell tillit än de övriga välfärdsstatstyperna kan 

studiens tredje hypotes antas.  

 

Skillnader i sambandet mellan institutionell tillit och social 

isolation länderna emellan  

 
Tabell 3. Linjär regression med institutionell tillit som beroende variabel. Oberoende variabler: social 

isolation samt kontrollvariabler 

 Sverige Danmark Frankrike Tyskland Storbritannien 

Isolation 
(Ej Socialt isolerade ref) 

-0,509 -0,636 -0,348 -1,185** -0,879* 

Kön 
(Kvinna ref) 

0,873* 0,641 0,125 0,913* 0,483 

Ålder -0,007 0,012 0,008 -0,005 0,040** 

Utbildning 
(Grundskola ref) 

- Gymnasial 

- Eftergymnasial 

 

 

0,965 

3,975** 

 

 

 

0,754 

4,101** 

 

 

-0,520 

1,975** 

 

 

0,042 

1,657* 

 

 

0,800 

1,809** 

Inkomst 
(Låg inkomst ref) 

- Medel 

- Hög 

 

 

1.521* 

2,358** 

 

 

 

0,572 

1,486* 

 

 

0,834 

1,314* 

 

 

 

1,219** 

3,139** 

 

 

1,004* 

2,645** 

Bostadort 
(Storstad ref) 

0,076 -0,997* -1,702* -0.745* 0,112 

Föräldrars födelseland 
(Född i landet ref) 

-0,473 -0,928 1,119* 1,661** 2,943** 

n 

Intercept 

R2 

1543 

18,831 

0,085 

1269 

19,770 

0,088 

1704 

13,542 

0,055 

2607 

15,628 

0,069 

1768 

11,315 

0,056 

*p≤0,05 ** p≤0,01 
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I tabell 3 ovan testas effekten av social isolation på institutionell tillit. Modellen skiljer sig 

från den i Tabell 2 på så sätt att det i denna tabell även inkluderats ytterligare variabler som 

sambandet kontrolleras för. Samtliga resultat visar, precis som i Tabell 2, på ett negativt 

samband mellan social isolation och institutionell tillit, alltså att socialt isolerade individer 

generellt sett har en lägre institutionell tillit. I denna tabell är det dock endast i Storbritannien 

och Tyskland som detta samband är statistiskt säkerhetsställt. Det samband som tidigare 

påvisats i Sverige och Frankrike finns, efter inkluderingen av kontrollvariablerna, alltså inte 

kvar. Detta kan troligtvis förklaras av att någon eller några av de bakgrundsvariablerna som 

inkluderats korrelerar med både social isolation och institutionell tillit i Sverige samt i 

Frankrike. Att effekten av social isolation på institutionell tillit är svagare i de 

socialdemokratiska länderna var något som hypotes 4 antog. Trots att inte heller Frankrike 

visar på något statistiskt signifikant samband får hypotesen starkt stöd.  

 

Vad gäller bakgrundsvariablerna finns det, i två av länderna, ett statistiskt signifikant 

samband mellan att kön och institutionell tillit. Detta betyder att män generellt sett har en 

högre institutionell tillit än kvinnor. Variabeln ålder visar på ett statistiskt signifikant positivt 

samband i ett av länderna, vilket betyder att den institutionella tilliten, i detta land, generellt 

blir högre med stigande ålder. Vidare verkar det inte finnas en skillnad i institutionell tillit 

mellan de individer som har grundskola som högsta avslutade utbildning och de som har 

gymnasium som högsta avslutade utbildning. Det finns däremot en skillnad mellan de som har 

grundskola som högsta utbildning och de som har eftergymnasial utbildning där den senare 

gruppen tenderar att generellt sett att ha en betydligt högre, särskilt i de socialdemokratiska 

länderna, institutionell tillit, ett samband som är statistiskt signifikant i samtliga länder.  Även 

inkomst verkar ha betydelse för institutionell tillit där det, i samtliga länder, finns en statistiskt 

signifikant skillnad mellan individer med hög inkomst och de med låg inkomst, där de förra 

generellt sett tenderar att ha högre sådan. Det finns även en skillnad mellan personer med låg 

inkomst och individer med medelinkomst i tre av länderna, där de senare i genomsnitt 

tenderar att ha en högre institutionell tillit.  Vad gäller bostadsort kan det, i tre av länderna, 

påvisas ett samband mellan denna variabel och institutionell tillit, ett samband som visar på 

att den institutionella tilliten generellt sett är högre i storstäder än i icke-sådana. Slutligen 

visar resultaten på att det finns statistiskt signifikanta samband mellan institutionell tillit och 

föräldrars födelseland i tre av länderna, där en individ med en eller båda föräldrarna födda i 

ett annat land än det egna, generellt sett hade en högre grad av institutionell tillit. I de 
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socialdemokratiska länderna går sambandet i motsatt riktning, dessa var dock inte statistiskt 

signifikanta. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka relationen mellan social isolation och 

institutionell tillit inom och mellan de fem europeiska länderna Sverige, Danmark, Frankrike, 

Tyskland samt Storbritannien vilka i sin tur indelats i de tre välfärdsstatsregimerna som 

konstruerats av Esping-Andersen. Utifrån det teoretiska ramverket gjordes antagandet att 

socialt isolerade personer skulle påvisa en lägre institutionell tillit än sådana som inte är 

socialt isolerade. Vidare antogs att det kunde finnas en skillnad mellan olika 

välfärdsstatsregimer vad gäller andelen socialt isolerade individer och graden av institutionell 

tillit. Den liberala regimtypen antogs ha den högsta andelen av socialt isolerade individer 

medan den socialdemokratiska regimen antogs ha medborgare vilka uppvisade den högsta 

graden av institutionell tillit regimtyperna emellan. Slutligen antogs att effekten av social 

isolation på institutionell tillit skulle vara svagare inom den socialdemokratiska regimtypen än 

inom de övriga två. 

 

Resultatet i den första analysen (se tabell 2) visade på statistiskt signifikanta negativa 

samband mellan social isolation och institutionell tillit i fyra av de fem undersökta länderna. 

Alltså att individer vilka befinner sig i social isolation påvisar en lägre grad av tillit till statliga 

institutioner. Vidare visar resultaten att de socialdemokratiska länderna hade den lägsta 

graden av socialt isolerade individer (se diagram 1). Diagram 2 visar att de 

socialdemokratiska länderna har den högsta graden av institutionell tillit 

välfärdsstatsregimerna emellan. Tabell 3 visar på ett statistiskt signifikant samband mellan 

institutionell tillit och social isolation i Tyskland och Storbritannien men inte i de övriga tre 

länderna.  

 

Som tidigare nämnts går inte den tidigare forskningen gällande graden av social isolation i de 

olika länderna i någon enhetlig riktning. Denna studie visar dock på liknande resultat som de 
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som presenteras av Pichler och Wallace (2007) där individer inom den socialdemokratiska 

regimsfären hade fler informella relationer än de övriga två regimtyperna. Pichler och 

Wallaces studie överensstämde även med denna på så sätt att skillnaden mellan länder 

kategoriserade som liberala och konservativa ej var tydliga i detta anseende. De visar även på 

det faktum att länder med en hög grad av informella relationer även tenderar att ha en hög 

grad av formella relationer. Denna studies resultat stämmer dock inte överens med de 

slutsatser som presenteras av Kääriäinen och Lehtonen (2006) eller OECD, vilka skiljer sig 

såväl från Pichler och Wallace som från varandra. Vad gäller institutionell tillit går denna 

studie i samma riktning som den tidigare forskningen på området där den socialdemokratiska 

regimen uppvisar den högsta graden av tillit. Liknande resultat presenterar även Hudson 

(2006) och Munoz, Torcal och Bonet (2011). Dock skiljer sig detta arbete från dessa då båda 

dessa studier på så sätt att efter den socialdemokratiska regimen följer den konservativa och 

slutligen den liberala med den lägsta graden av institutionell tillit. Detta kan vi i denna studie 

inte uttala oss om då det liberala Storbritannien placerar sig emellan de två konservativa 

länderna. Vidare verkar de teorier vilka varnat för välfärdsstatens urholkning av 

civilsamhället inte vara mer än just teorier. Den socialdemokratiska regimen med den mest 

utbredda välfärden är också den regim som visar på den minsta graden av social isolation och 

civilsamhället verkar på så sätt inte vara i någon större risk i denna regimtyp. 

 

Resultaten som framträder tyder på att valet att dela in de observerade länderna i enlighet med 

Esping-Andersens teori gällande välfärdsstatsregimer varit både välgrundat och till viss del 

problematiskt. Till viss del problematiskt vad gäller de konservativa och liberala regimtyperna 

där de konservativa länderna Frankrike och Tyskland konsekvent inte följs åt i arbetets 

resultat och det liberala Storbritannien ofta visar på resultat vilka befinner sig mellan dessa 

två. I och med detta måste slutsatsen dras att dessa regimer inte kan uppvisa några unika 

egenskaper som gör dem användbara för att, i faktisk kraft av den egna regimens struktur, 

förklara studiens påvisade samband mellan social isolation och institutionell tillit. Dock 

passar teorin om välfärdsstatsregimer väl för arbetet då vi ser till den socialdemokratiska 

regimtypen där Sverige och Danmark genomgående följs åt genom arbetet och även visar på 

enhetliga drag vilka skiljer sig åt från övriga länder och så regimer. Den socialdemokratiska 

regimsfären framträder tydligt i detta arbete, och verkar fungera bra att beskriva det inflytande 

välfärden inom denna specifika regimtyp har över social isolation och institutionell tillit. I och 

med det ovan nämnda faktum att de liberala och konservativa regimerna ej går att särskilja i 

någon betydande grad kommer den diskussion som följer att föras främst utifrån den 
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socialdemokratiska regimen och dess karaktärsdrag vilka, åtminstone i detta arbete, verkar 

vara unika bland välfärdsregimerna i att kunna förklara sambandet mellan välfärd, social 

isolation och institutionell tillit. 

 

Det kvarstår då att försöka förklara de mekanismer vilka kan ligga till grund för varför just 

den socialdemokratiska regimen utmärker sig från de övriga regimtyperna och även uppvisar 

både den lägsta graden av social isolation och den högsta graden av institutionell tillit 

regimerna emellan. Utifrån Robert Putnams användning av begreppet socialt kapital verkar 

det som att den socialdemokratiska regimen till stor del verkar besitta de förutsättningar vilka 

krävs för det sociala kapitalets uppkomst. Börjar vi exempelvis med att se till denna regims 

ursprung kan vi inte enbart se starka formella relationer i form av fackföreningar och 

arbetarrörelser utan även att dessa till sin natur är horisontella snarare än vertikala i hur de 

fungerar. Alltså att dessa rörelser har byggt på medlemmarnas egna villkor och organisation 

snarare än på ovanifrån kommande direktiv och regler. Den konservativa regimen kan, i och 

med starka katolska och kristdemokratiska rötter, också utan ansträngning påstås vara byggd 

på formella relationer, men till skillnad från den socialdemokratiska regimen så bör de 

formella relationer som präglat denna regimtyp per definition vara vertikalt organiserade i och 

med kyrkans inneboende hierarkiska organisation och funktion. Accepterar vi då den 

socialdemokratiska regimen som grundad på starka formella och horisontella relationer som 

ett faktum följer detta tydligt i linje med Putnams idéer om det sociala kapitalet då 

förekomsten av starka formella relationer och horisontellt organiserade 

föreningar/organisationer är betydande faktorer i dennes användning av begreppet. Som 

nämnts tidigare är även tillit något Putnam menar är en central del av det sociala kapitalet. 

Även om Putnam kan hävdas främst inrikta sig på mellanmänsklig tillit så verkar resultaten i 

denna studie tyda på ett samband mellan mellanmänsklig tillit och institutionell tillit då alla de 

förutsättningar Putnam menar krävs för att skapa socialt kapital verkar finnas inom den 

socialdemokratiska regimen samtidigt som denna regim också uppvisar den högsta graden av 

institutionell tillit. I linje med detta påpekar även van Oorschot och Arts (2005) att nationer 

vilka spenderar mer pengar på välfärd har medborgare vilka uppvisar en högre grad av 

institutionell tillit och i högre utsträckning deltar i frivilligorganisationer. Vidare visar deras 

resultat att den socialdemokratiska regimen uppvisar en högre grad av institutionell tillit än de 

liberala och konservativa regimerna. Vi kan så se att den socialdemokratiska regimen vilken i 

hög grad karaktäriseras av en stark och omfattande välfärd faktiskt också har en lägre grad av 

social isolation än de två välfärdsregimer vilka inte delar detta drag, samt att dess medborgare 
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uppvisar en högre grad av institutionell tillit. Vi kan så se en koppling mellan Putnams 

begrepp socialt kapital och Esping-Andersens socialdemokratiska välfärdsstatsregim. Vi kan 

dock inte undvika i någon form av hönan och ägget-resonemang då, som Portes pekar ut, det 

sociala kapitalets källor också är dess effekter. Vi kan dock anta att sådana rörelser som ligger 

till grunden för den socialdemokratiska regimen, med generellt universalistiska mål gällande 

sociala tryggheter och rättigheter bör verka i första led då ett samhälle som kämpar för vissa 

grundläggande rättigheter snarare bör uppstå i ett samhälle där dessa rättigheter är en bristvara 

snarare än i ett sådant som präglas av tillit och deltagande i horisontellt organiserade 

föreningar. Det horisontella deltagandet är ju också en nödvändig grund vad gäller en kamp 

för allmänna rättigheter. Detta resonemang tycker vi även underbyggs av det faktum att 

Esping-Andersen karaktäriserar den socialdemokratiska regimtypen som den med både den 

lägsta graden av stratifiering och den högsta graden av dekommodifiering. Dessa begrepp bör 

självklart även de begrundas i frågan vilken påverkan existensen av eller bristen på 

omfattande trygghetsförsäkringar och program har för individens risk att hamna i social 

isolation eller att påvisa en låg institutionell tillit. Ser vi till de liberala och konservativa 

regimerna vilka karaktäriseras av höga grader av stratifiering och lägre grader av 

dekommodifiering så visar också resultaten i denna studie på att dessa regimtyper har en 

högre grad av social isolation och en lägre institutionell tillit. 

 

Detta arbete anländer vid slutsatsen att förekomsten av social isolation har en påverkan på 

institutionell tillit, men att denna effekt kan trubbas till en betydande grad inom den 

socialdemokratiska välfärdsstatsregimen vilken karaktäriseras av generösa och omfattande 

välfärdslösningar vilka verkar för att säkerställa sina medborgares sociala trygghet. 

Kritiska reflektioner 

Kritik som kan riktas till studien är exempelvis valet av länder som studerades. Den liberala 

välfärdsregimen består endast av Storbritannien vilket är problematiskt då det möjligtvis kan 

vara så att landets siffror skiljer sig mot andra liberala välfärdsstater, något som då skulle 

innebära att en missvisande bild gällande den liberala välfärdsstatsregimen ges. Ytterligare 

något som är problematiskt är att siffrorna i Frankrike och Tyskland generellt sett inte 

stämmer väl överens med varandra. I och med detta är det svårt att uttala sig om den 

konservativa välfärdsstatsregimen. En anledning till skillnaden mellan länderna kan eventuellt 

vara att något av dessa länder inte är lämpliga att kategorisera som en konservativ 
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välfärdsstat. Skillnaderna mellan länderna kan också vara ett tecken på att Esping-Andersens 

indelning av välfärdsstatsregimer inte är lämplig att använda, eller potentiellt måste 

uppdateras då mycket kan ha hänt sedan den presenterades 1990. Om fler länder från de olika 

välfärdsregimerna hade inkluderats i analysen hade det möjligen resulterat i att enskilda 

länders avvikande inom de olika välfärdsstatsregimerna hade varit lättare att identifiera. 

Ytterligare något som kan ifrågasättas är operationaliseringen av social isolation. Som tidigare 

nämnts har denna, i tidigare studier, operationaliserats på olika sätt. Det är möjligt att en 

annan operationalisering än den som gjordes i denna studie hade varit mer lämplig, till 

exempel Eurostats definition vilken menade att en individ är socialt isolerad om denne varken 

träffade vänner eller familj en enda gång under det föregående året, samt inte hade någon att 

vända sig till i behov av hjälp. En sådan operationalisering hade dock resulterat i att gruppen 

socialt isolerade hade varit väldigt liten, något som skulle gjort analyserna problematiska. 

Vidare kan eventuellt studiens låga R2 ses som problematiskt. Ett lågt R2-värde kan ha flera 

olika förklaringar, en av dem skulle kunna vara att modellen som konstruerats inte är lämplig 

för att undersöka institutionell tillit, alltså att det finns variabler som inte inkluderade i 

analysen men som egentligen borde varit det (Edling & Hellström, 2003: 144). 

Vidare forskning  

Framtida forskning inom detta område kan möjligen utöka undersökningen till att studera 

länder även utanför Europa, något som skulle vara önskvärt då Storbritannien är det enda 

landet i Europa som kategoriseras som liberalt. Med tanke på att Tyskland och Frankrike inte 

verkar följas åt trots att de tillhör samma välfärdsstatsregim kan möjligtvis indikera på att 

Esping-Andersens indelning inte är uteslutande. Ett alternativ skulle vara att använda en 

annan indelning, exempelvis Castles och hans kollegor, som istället delar in länder utefter 

språk, geografiskt läge, kultur och delad historia. Något som kan noteras i Tabell 5 är att inom 

de konservativa och liberala välfärdsstaterna har individer med en eller två utlandsfödda 

föräldrar högre institutionell tillit. I de socialdemokratiskt kategoriserade länderna går detta 

samband i motsatt riktning, dock utan att vara statistiskt säkerhetsställt. Detta är något som 

skulle vara intressant att forska vidare på. Alltså om det möjligen kan vara så att olika 

välfärdsstatsregimer leder till skillnader i förutsättningar för individer med en eller två 

utlandsfödda föräldrar och om detta i sin tur påverkar den institutionella tilliten. 
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