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Sammanfattning 

Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt 

är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver 

människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i 

allmänhet. Syftet med denna studie var att få en bredare förståelse av mellanmänsklig 

tillit och att undersöka hur den förhåller sig till olika typer av välfärdsregimer och 

upplevd kollektiv diskriminering, det vill säga om en upplevt att en tillhör en grupp som 

i samhället var utsatt för diskriminering. Studien utgår från Bo Rothsteins teori om tillit 

samt Gøsta Esping-Andersens teori om välfärdsregimer. Båda dessa teorier baseras på 

ett makroperspektiv vilket innebär att mellanmänsklig tillit studeras från ett strukturellt 

perspektiv. Studien har hämtat datamaterial från omgång 8 av European Social Survey 

(ESS) som genomfördes år 2016. ESS samlar in data från ett 30-tal olika länder och 

frågorna behandlar delvis tillit. För denna studies syfte användes data från länderna 

Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. Materialet omfattade ett urval 

på 25 506, i åldrarna 15 år och uppåt. För att studera mellanmänsklig tillit användes 

bivariata analyser samt linjär regression som analysmetod. Tillit i olika välfärdsregimer 

är ett välstuderat ämne men denna studie ämnade även undersöka om upplevd kollektiv 

diskriminering var en faktor mellan välfärdsregim och mellanmänsklig tillit. Resultatet 

var att mellanmänsklig tillit skilde sig åt beroende på typ av välfärdsregim och om en 

människa upplevt sig varit utsatt för kollektiv diskriminering.  

Nyckelord 

Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer, upplevd kollektiv diskriminering, Rothstein, 

Esping-Andersen
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Inledning 

Tillit är ett av de viktigaste fundamenten för ett välfungerande samhälle samt för att 

mellanmänsklig samlevnad ska kunna fungera friktionsfritt. Det är tilliten till samhällets 

institutioner och tilliten människor emellan som är grundbulten till ett välmående samhälle. 

Bo Rothstein (2003) definierar mellanmänsklig tillit som ett risktagande, människor litar på 

andra människor i tron att de är pålitliga och skulle hjälpa dem själva i en liknande situation 

(Rothstein 2003: 110–111). Det gör att mellanmänsklig tillit baseras på begrepp som 

pålitlighet och förtroende. Mellanmänsklig tillit baseras på en förväntan kring en annan 

människas agerande, det är ett risktagande baserat på vinst eller förlust. I vardagen 

manifesteras mellanmänsklig tillit i olika situationer, en kan ställas inför ett handlande där en 

kan tjäna på att bedra en annan människa men istället väljer att vara pålitlig. Tillit är i ständig 

förhandling och påverkas av såväl samhället som enskilda individers handlande. För en 

människa kan det leda till att samhället eller en människa som skadat förtroendet inte längre 

är att lita på. På en samhällsnivå blir det därmed viktigt för staten att verka för att människors 

upplevelse av ett rättvist samhälle upprätthålls, den mellanmänskliga tilliten riskerar annars 

att försämras (ibid: 175–176 & 179). Det är eftersträvansvärt för ett samhälle att inneha och 

upprätthålla hög grad av tillit eftersom tillit mellan människor minskar 

transaktionskostnaderna för handlande och effektiviserar samhället (Putnam 2006: 142–143). 

 

Denna studie ämnade att undersöka mellanmänsklig tillit och vilka faktorer som kan öka 

förståelsen om mellanmänsklig tillit. Mellanmänsklig tillit kommer att studeras utifrån Bo 

Rothsteins (2003) teori om tillit och Gøsta Esping-Andersen (1990) teori om välfärdsregimer. 

Esping-Andersen (1990) kategoriserar in länderna i tre olika typer av välfärdsregimer, den 

liberala, konservativa och socialdemokratiska (Esping-Andersen 1990: 1–2). Det innebär att 

studien kommer att undersöka mellanmänsklig tillit utifrån ett makroperspektiv. I studien 

definieras mellanmänsklig tillit som att människor i allmänhet kan lita på andra människor i 

samhället. Mellanmänsklig tillit innebär därmed att förtroende för andra inte enbart baseras på 

de närliggande relationerna utan att en människa upplever att de kan lita på, en för dem 

okänd, människa. Rothsteins (2003) teori ger en förklaring till hur tillit uppstår och vad som 

leder till att vissa samhällen har högre tillit än andra. En central del för förståelsen var 

välfärdsstatens organisering, om de hade universella eller selektiva välfärdssystem (Rothstein 
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2003: 192–193). Då Esping-Andersens (1990) teori utgår från välfärdsstatens organisering 

används den för att särskilja olika typer av välfärdssystem (Esping-Andersen 1990: 1–2). 

Utifrån Rothsteins (2003) teori blev det även relevant att studera tillit i relation till om 

människor upplevt att de blivit rättvist och jämlikt behandlade. Som indikator för att mäta det 

användes upplevd kollektiv diskriminering, med det menas om en människa anser sig tillhöra 

en grupp som blivit utsatt för diskriminering. Välfärdsstatens uppbyggnad och 

diskrimineringens påverkan på mellanmänsklig tillit har flera andra studier undersökt tidigare. 

Denna studie ämnar dock implementera ett nytt perspektiv genom att undersöka om upplevd 

kollektiv diskriminering var en mellanliggande variabel mellan välfärdsregimer och 

mellanmänsklig tillit. 

 

Att mellanmänsklig tillit är viktigt för ett samhälle har tidigare forskning visat på, det finns 

samband mellan hög mellanmänsklig tillit och med de egenskaper som, både på individuell 

och samhällelig nivå, kopplas samman med ett välfungerande demokratiskt samhälle. 

Människor i samhällen med hög tillit är mer positivt inställda till demokratins processer och 

dessa samhällen har även högre ekonomisk tillväxt. På en individuell nivå leder högre grad av 

mellanmänsklig tillit till en mer positiv syn på människor som är olik en själv. Människor 

anser även att de i större grad kan påverka sina liv, är mer engagerade i civilsamhället och har 

en högre känsla av trygghet (Rothstein & Uslaner 2005: 41–42; Rothstein & Stolle 2008: 

441–442). Människor i ett samhälle behöver känna mellanmänsklig tillit samt lita på att 

samhällets institutioner fungerar rättvist och korrekt, därmed är det relevant att studera hur 

mellanmänsklig tillit kan förstås i dagens samhälle. 

Syfte & frågeställning 

Det syfte som formulerades för denna studie var att undersöka om graden av mellanmänsklig 

tillit skilde sig åt i de olika välfärdsregimerna och om upplevd kollektiv diskriminering 

påverkade tilliten mellan människor. De frågeställningar som formulerades utifrån syftet var: 

• Skiljer sig graden av mellanmänsklig tillit mellan olika välfärdsregimer? 

• Påverkar upplevd kollektiv diskriminering en människas mellanmänskliga tillit? 

• Skiljer sig graden av upplevd kollektiv diskriminering mellan olika välfärdsregimer? 
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Avgränsningar 

I denna studie har flera avvägningar gjorts, bland annat har studiens fokus legat på att studera 

mellanmänsklig tillit och inte människors tillit till stat och institution. Avgränsningar gjordes 

även kring hur upplevelsen av rättvisa och jämlik behandling skulle studeras. Upplevd 

kollektiv diskriminering används i studien som en indikator på människors upplevelse av att 

bli rättvist och jämlikt behandlade i samhället. Det finns andra indikatorer för att studera den 

upplevda rättvisan, exempelvis upplevelsen kring rättssäkerhet men eftersom denna studie 

fokuserar på mellanmänsklig tillit lämnas det perspektivet utanför. Upplevd kollektiv 

diskriminering valdes som indikator eftersom detta finns i det datamaterial som studien utgår 

från men även för att det var ett tydligt exempel på strukturell orättvisa. Välfärdsregimer 

används då Rothsteins (2003) teori lyfter att samhällen med universella välfärdssystem har 

högre mellanmänsklig tillit än samhällen med selektiva välfärdssystem och det blir därmed 

relevant att använda Esping-Andersens (1990) kategorisering av välfärdstyplogier (Rothstein 

2003: 192–193; Esping-Andersen 1990: 26–28). 

Disposition  

Studien inleds med en teoretisk beskrivning av begreppen tillit och välfärdsregimer samt en 

redogörelse av tidigare forskning kring tillit, upplevd kollektiv diskriminering och 

välfärdsregimer. Därefter följer ett metodavsnitt där det empiriska materialet presenteras och 

urvalet beskrivs. Det görs även en redogörelse av de analysmetoder som används för att pröva 

studiens uppsatta hypoteser. I resultatavsnittet presenteras deskriptiva analyser följt av 

resultaten från de bivariata analyserna och den linjära regressionen. Därefter förs en 

diskussion kring studiens resultat och dess relation till valda teorier och tidigare forskning för 

att slutligen ge förslag på framtida forskning. 
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Teori & tidigare forskning 

Teori 

I avsnittet nedan kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Studien har två centrala 

teorier, Rothsteins (2003) teori om tillit och Esping-Andersens (1990) teori om 

välfärdsregimer. Till att börja med kommer en redogörelse av Robert Putnams (2006; 2011) 

teori om socialt kapital och tillit att beskrivas eftersom Rothsteins (2003) teoretiska ramverk 

grundar sig i en kritik av denna. Båda teoretikerna är eniga om definitionen av tillit men har 

vitt skild syn på hur den uppstår i ett samhälle. Följt efter Putnam (2006; 2011) kommer 

således Rothsteins (2003) teori om tillit att redogöras. Slutligen beskrivs Esping-Andersens 

(1990) teori om välfärdsregimer följt av den kritik som riktats mot denna uppdelning av 

välfärdstypologier. 

Tillit 

En av de mest välkända teoretikerna som skrivit om begreppet tillit är Putnam (2006; 2011), 

vars teori utgår från socialt kapital. Putnam (2006; 2011) menar att socialt kapital är 

mellanmänskliga interaktioner och sociala nätverk. En central del för att socialt kapital 

uppstår är deltagande i civilsamhället. Därmed blir deltagande i civilsamhället en väsentlig del 

för hur mellanmänsklig tillit skapas. Förutom själva deltagandet är även organisationens eller 

föreningens hierarkiska form central för skapandet av tilliten, om det är en horisontell eller 

vertikal hierarki, och Putnam (2006; 2011) menar att en horisontell uppbyggnad är bättre för 

skapandet av tillit (Putnam 2011: 203; Putnam 2006: 142). Deltagande i civilsamhället skapar 

normer kring att det går att lita på andra människor i ens närhet. Mellanmänsklig tillit gör att 

människor vågar lita på, för dem, okända människor vilket minskar de transaktionskostnader 

som uppstår i det vardagliga handlandet. Människor slipper således utvärdera om de kan lita 

på varje enskild människa utan litar på människor i allmänhet, vilket medför att 

mellanmänsklig tillit bibehålls på en samhällelig nivå. Mellanmänsklig tillit leder till att 

staten, marknaden, det sociala och politiska livet blir mer effektivt. Putnam (2006) menar 

därmed att det är socialt kapital som leder till mellanmänsklig tillit, vilket även påverkar 

samhällets uppbyggnad och effektivitet (Putnam 2006: 142–143). Det här leder till att 

relationen mellan mellanmänsklig tillit och samhället blir att tilliten skapas på en mikro-nivå 

och sprider sig uppåt till en makro-nivå. 
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Putnam (2006; 2011) har dock fått kritik för hur tillit förgrenar sig från mikro- till makronivå 

samt definitionen av socialt kapital. Rothstein (2003) menar i motsats till Putnam (2006; 

2011) att det istället är samhällets institutioner som påverkar mellanmänsklig tillit. Det gör att 

relationen mellan mellanmänsklig tillit och samhället är det motsatta än vad Putnam (2006; 

2011) beskriver, från en makro-nivå till en mikro-nivå. Rothstein (2003) är även kritisk till 

Putnams definition av socialt kapital och menar att mellanmänsklig tillit måste finnas innan en 

människa väljer att engagera sig i civilsamhället. Utan mellanmänsklig tillit kan människor 

inte vara säkra på att andra som är engagerade i civilsamhället gör sin del av arbetet för att 

uppnå organisationens syfte. Vidare menar Rothstein (2003) att deltagande i civilsamhället 

inte måste leda till ökad mellanmänsklig tillit, utan att den snarare leder till ökad tillit inom en 

grupp men inte utanför den (Rothstein 2003: 14 & 97–98). Tilliten blir därmed bara till 

människor som en har en relation med och inte att en litar på människor i allmänhet. 

 

Rothstein (2003) menar att samhällets institutionella förmåga att behandla människor lika och 

jämställt påverkar mellanmänsklig tillit i samhället. En välfungerande och rättssäker stat med 

en roll att lagföra människor som är ohederliga bidrar till att människor inte begår sådana 

typer av handlingar och samhället blir mer tillitsfullt (Rothstein 2003: 175–176 & 179). Om 

människor inte tror på att staten kan stoppa ohederligt handlande kommer människorna i 

samhället heller inte bete sig hederligt (ibid: 189). Om människor upplever att de inte blir 

rättvist och lika behandlade tenderar tilliten att vara lägre i ett samhälle. Rothstein (2003) 

använder begreppet kollektivt minne för att synliggöra hur grupper och samhället i stort har 

uppfattningar som påverkar hur en ser på sig själv, sin omvärld och historia, tilliten är således 

kontextbunden. Kollektivt minne handlar om hur olika sociala gruppers erfarenheter blir till 

individuella minnen (ibid: 101 & 239–240). För att exemplifiera detta beskriver Rothstein 

(2003) det kollektiva minnet och vikten av upplevelsen av att bli rättvist och jämlikt 

behandlad utifrån den afroamerikanska befolkningens lägre tillit på följande sätt:  

 

“Problemet med lågt mellanmänskligt förtroende kommer från att diskriminerade grupper tvingats 

leva under offentliga politiska institutioner som varit, eller som de uppfattat vara, djupt 

dysfunktionella. Det kollektiva minnet av sådant som svåra polisövergrepp, offentliga lynchningar 

och systematisk diskriminering har stor betydelse för det system av övertygelser som individerna i en 

grupp som denna blir bärare av.” (Rothstein 2003: 195–196) 
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Citatet från Rothstein (2003) synliggör att en central del i förståelsen av tillit är människors 

upplevelser att bli behandlade på ett rättvist och jämlikt sätt. Teorin beskriver hur 

samhälleliga strukturer och institutioners uppbyggnad påverkar människor på en 

mellanmänsklig och individuell nivå. En viktig aspekt för tilliten i samhället blir således hur 

samhället organiserar välfärden. Rothstein (2003) menar att länder med universella 

välfärdssystem har högre tillit eftersom det inte görs en individuell bedömning som det görs i 

selektiva välfärdsstater, vilket medför att människor upplever samhället mer rättvist och 

konsekvent. En individuell prövning av välfärd leder till att människor ifrågasätter om de blir 

jämlikt och rättvist behandlade (Rothstein 2003: 192–193). Eftersom studien fokuserade på en 

strukturell förklaring av mellanmänsklig tillit användes Rothsteins (2003) teoretiska ramverk.  

Välfärdsregimer 

Eftersom Rothstein (2003) menar att välfärdens uppbyggnad påverkar mellanmänsklig tillit 

valdes Esping-Andersens (1990) teori om välfärdsregimer för att möjliggöra en särskiljning 

av olika välfärdssystem. I Three world of welfare capitalism (1990) identifierar Gøsta Esping-

Andersen tre olika välfärdsregimer utifrån en jämförelse av arton olika länder. Esping-

Andersen (1990) utgår från ett makroperspektiv där särskiljandet av välfärdsregimer baserar 

sig på skillnader i hur välfärdsstaten organiserar sig kring det ekonomiska livet och välfärden 

(Esping-Andersen 1990: 1–2). Teorin om välfärdsregimer vilar på en analytisk jämförelse där 

fokus legat på att karaktärisera skillnader inom synen på dekommodifiering och social 

stratifiering (ibid: 21). Dekommodifiering handlar om en människas förmåga till att klara sig 

oberoende av arbetsmarknaden och social stratifiering berör dels statens reproducerande av 

ojämlikhet men även hur den motarbetar social stratifiering (ibid: 3). Med denna analytiska 

och jämförande utgångspunkt målas tre olika typer av välfärdsregimer fram, den konservativa, 

liberala och den socialdemokratiska. Esping-Andersen (1990) poängterar att 

välfärdsregimerna endast är idealtyper och att de inte existerar i sin renaste form utan att ett 

land som är kategoriserat i en välfärdsregim även har drag av de andra välfärdsregimerna. 

Trots denna obefintliga rena form särskiljs tydliga skillnader mellan olika välfärdsregimer 

utifrån sociala rättigheter, social stratifiering och förhållandet mellan stat, marknad och familj. 

En väsentlig aspekt som avgjort varför länder har kategoriserats in i olika typer av 

välfärdsregimer går att finna i den historiska och kulturella kontexten (ibid: 26–29). 

 

Den liberala välfärdsregimen bygger på ett särskiljande mellan stat och ekonomi, där 

överföringar av ekonomiska medel och sociala försäkringar är minimerade. De reformer som 
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verkar inom denna typ av regim utgår från en marknadslik och liberal reglering. Reellt 

innebär det att den enskilda människan i större utsträckning är ansvarig för att lösa sitt egna 

behov av välfärd utifrån dennes möjligheter på marknaden, vilket medför att 

dekommodifiering är minimerad i denna typ av regim. Staten tar dock ett ansvar för att 

tillgodose de mest ekonomiskt utsatta människornas behov men det råder ett socialt stigma av 

att vara mottagare av dessa välfärdstjänster. Eftersom denna regim utgår från marknadens 

villkor är ens sociala position det som avgör vilken tillgång en får till välfärden. Människan 

får utifrån sin egen resurskapacitet skaffa välfärdstjänster på marknaden. Staten tar därmed 

inte en aktiv roll i att motarbeta social stratifiering. Typiska liberalt kategoriserade länder är 

USA, Kanada och Australien. Det enda europeiska land inom denna välfärdsregim är 

Storbritannien (Esping-Andersen 1990: 26–27; Esping-Andersen 1999: 19).  

 

Den socialdemokratiska välfärdsregimen karaktäriseras av statligt finansierade medel för att 

tillgodose människans välfärd. Till skillnad från den liberala regimen utgår denna inte från en 

särskiljning mellan stat och ekonomi, istället präglas den av att alla människor inom 

välfärdsstaten befinner sig under samma universella välfärdssystem som tar fasta på ideal som 

jämlikhet. Välfärdsregimen präglas av en omfördelning av resurser med hjälp av välfärden. 

Denna regim leder till en särkoppling från marknaden och den traditionella familjen samt har i 

hög grad ett uppbyggt system av sociala rättigheter. Välfärdsregimen innefattar därmed hög 

dekommodifiering eftersom det finns ett socialt skyddsnät som skyddar den enskilda 

människan om den inte skulle klara av sin egen försörjning (Esping-Andersen 1990: 27–28). 

Den socialdemokratiska välfärdsregimen har ett fokus på att minska sociala skillnader och 

således finns ett kollektiv ansvar för att alla människor ska ha liknande möjligheter och social 

trygghet. De länder som omfattas av denna kategorisering är Sverige, Danmark och Norge 

(ibid: 68 & 28). 

 

Den konservativa typen av regim har en starkare traditionell karaktär med förankring i kyrkan 

och den traditionella bilden av familj och social status. Till skillnad mot den 

socialdemokratiska välfärdsregimen med utgångspunkt i jämlikhet är denna regim snarare 

bevarande av status och klasskillnader. Den konservativa välfärdsregimens mer bevarande 

tendenser ligger i dess tilltro till att inte störa redan angivna traditionella värderingar eftersom 

den utgår från en korporativistisk tankeströmning. Det traditionella bevarandet innebär att 

social stratifiering upprätthålls och att dekommodifiering därmed är låg eftersom ansvar av 

försörjning vilar på de traditionella banden. Att tillgodose välfärden ligger delvis på familj 
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och kyrka men även yrke och social status avgör vilken tillgång människor får till välfärd.  

Det konservativa klustret innefattar länder som Österrike, Frankrike, Tyskland och Italien 

(Esping-Andersen 1990: 61 & 27–31). 

 

Sammanfattat skiljer sig ansvaret på välfärden inom de olika välfärdsregimerna där den 

socialdemokratiska bygger på staten, den liberala lägger ansvaret på marknaden och individen 

medan den konservativa lägger stor vikt till de traditionella banden, yrke och social status. 

Dock har Esping-Andersen (1990) syn på välfärdsstaten fått kritik för att vara könlös. 

Kritiken kommer bland annat från en feministisk forskare, Diane Sainsbury (2011), som 

menar att välfärdsregimerna kategorisering inte beaktar hur kön konstrueras i välfärdsstatens 

organisering. När detta uteblir saknas effekten av hur en stats politik antingen cementerar eller 

förändrar rådande köns - och maktstrukturer i samhället. De normer och värderingar som 

staten signalerar med politiska medel ger effekt för den enskilda människans handlande 

(Sainsbury 2011: 173–174). Sainsbury menar att när kön appliceras synliggörs andra 

grupperingar än Esping-Andersens (1990) välfärdsregimer baserat på barn- och 

äldreomsorgens förmåner samt lönepolitiken (ibid: 189).  

Tidigare forskning 

I denna del redogörs tidigare forskning inom området. Den tidigare forskning som kommer att 

beskrivas baserades på resultat kring begrepp som för studien var relevanta såsom tillit, 

välfärdsregimer och diskriminering, dock gick det ej att finna tidigare forskning om Esping-

Andersens (1990) välfärdsregimer i relation till diskriminering. Först presenteras tidigare 

forskning om tillit och välfärdsregimer, därefter följer en redogörelse av tidigare forskning om 

tillit och diskriminering.  

 

I en europeisk studie av van Oorschot och Arts (2005) studerades tillit och välfärdsregimer. 

Resultatet visade att länder med socialdemokratiska välfärdsregimer hade högre tillit än 

länder med liberala eller konservativa välfärdsregimer (van Oorschot & Arts 2005: 15–16). 

Även om tilliten visat sig vara hög i socialdemokratiska välfärdsregimer visade en nyligen 

publicerad svensk studie att tilliten var lägre hos vissa sociala grupper, som exempelvis 

arbetslösa, invandrare och människor som hade aktivitet- eller sjukersättning. De samband 

som studien identifierade var att dessa människor befann sig i en välfärdsmässigt utsatt 

position vilket ledde till att de kände lägre grad av mellanmänsklig tillit (Holmberg & 
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Rothstein 2016: 8–9). En annan svensk studie visade att människor som var mottagare av 

selektiva välfärdstjänster hade lägre tillit än de som var mottagare av universella 

välfärdstjänster (Rothstein 2003: 192). Ett liknande resultat fick även en studie som omfattade 

samtliga skandinaviska länder. Studien visade att länder med ett mer omfattande 

välfärdssystem även hade högre mellanmänsklig tillit (Kumlin & Rothstein 2005: 340). I en 

internationell studie visade Rothstein och Uslaner (2005) att länder med universella 

välfärdssystem hade högre tillit än länder med mer selektiva välfärdssystem. En förklaring till 

detta resultat var att länder med universella välfärdssystem skapar mer ekonomisk jämlikhet 

och jämlika möjligheter, vilket ledde till ökad solidaritet och ökad mellanmänsklig tillit i 

allmänhet (Rothstein & Uslaner: 2005: 42–43; Delhey & Newton 2003; 114; You 2012: 704). 

Lägre tillit kunde även ses hos grupper som blivit eller ansåg sig missgynnats av samhället, 

människor hade inte liknande förutsättningar och blev inte rättvist eller jämlikt behandlade 

(Rothstein & Uslaner 2005: 45; Rothstein & Stolle 2008: 455–456; Putnam 2006: 324). 

Rothstein och Stolle (2008) visade i en studie att om en människa blivit utsatt för 

diskriminering eller upplevt kollektiv diskriminering kände lägre tillit än de som inte upplevt 

detta. Upplevelsen av att bli kollektivt diskriminerad från statliga institutioner ledde till ökad 

misstro mot samhället och sina medmänniskor, vilket medförde att den mellanmänskliga 

tilliten var lägre (Rothstein & Stolle 2008: 455–456). Samma resultat fick Jong-sung You 

(2012) i sin stora internationella studie (som omfattade 80 länder), det vill säga att samhällen 

med hög grad av rättvisa även hade högre mellanmänsklig tillit. Samhällen med högre grad av 

korruption, ojämlika möjligheter och med hög grad av diskriminering hade lägre tillit (You 

2012: 702–704). Människor i lägre sociala positioner ansåg oftare att samhället systematiskt 

missgynnat dem och hade lägre tillit samt att upplevd kollektiv diskriminering ledde till 

detsamma. 

Andra individuella faktorer 

De individuella faktorerna som inkluderades i studien var kön, boendeort, om respondenten 

var utlandsfödd eller inte samt utbildningsnivå. Tidigare forskning om tillit och de valda 

individuella faktorerna hade varierande resultat, vissa hade samband medan vissa samband 

inte konsekvent kunde styrkas. De individuella faktorerna kommer att presenteras tematiskt.  

 

Kön. Tidigare forskning om kön och mellanmänsklig tillit hade ett varierande resultat. Delhey 

och Newton (2003) har i en internationell studie visat att det i två av nitton studerade länder 

(Schweiz & USA) fanns ett samband mellan kön och mellanmänsklig tillit, kvinnor hade i 
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genomsnitt lägre tillit än män. Forskarna ställde sig dock kritiska till dessa samband och 

menade att effekten av kön berodde på andra variabler, såsom nöjdhet eller framgång i livet 

(Delhey & Newton 2003: 110). You (2012) fick i sin omfattande internationella studie ett 

samband i samma riktning som även kvarstod efter att de kontrollerats mot andra variabler 

(individuella egenskaper såsom ålder, utbildning, subjektiv inkomst & religionstillhörighet) 

(You 2012: 713). I en europeisk studie genomförd av van Oorschot och Arts (2005) var 

resultaten dock det motsatta, att kvinnor i genomsnitt hade högre mellanmänsklig tillit än män 

(van Oorschot & Arts 2005: 21). I kontrast till detta finns det även en studie som inte finner 

något samband mellan kön och mellanmänsklig tillit (Holmberg & Rothstein 2015: 41).  

 

Boendeort. Två studier har visat att det fanns ett samband mellan att vara boendes i mindre 

samhällen eller i större och ens grad av tillit. Människor boendes i mindre samhällen hade i 

genomsnitt högre tillit än de som bodde i större städer (Delhey & Newton 2003: 99; Putnam 

2006: 200).  

 

Utlandsfödd. Människor som har migrerat hade ofta en större känsla av utanförskap och löpte 

större risk att bli utsatt för diskriminering. Två svenska studier visade att mellanmänsklig tillit 

skilde sig beroende på hur länge en varit i Sverige. Utlandsfödda hade i genomsnitt lägre 

mellanmänsklig tillit än de som var födda i Sverige. Tilliten förbättrades dock desto längre tid 

de hade varit i Sverige (Kumlin & Rothstein 2010: 64; Holmberg & Rothstein 2015: 42).  

 

Utbildning. Rothstein och Stolle (2008) har i en studie visat att samhällen med hög 

utbildningsnivå tenderade att ha högre tillit än samhällen med lägre utbildningsnivå. Den 

slutsats som drogs var att människor med högre utbildning oftare blev betrodda på grund av 

sin sociala status, vilket medförde att de i genomsnitt hade högre mellanmänsklig tillit 

(Rothstein & Stolle 2008: 453–456). Putnam (2006) fann samma samband, att samhällen med 

en låg utbildningsnivå tenderade ha lägre tillit (Putnam 2006: 312).  I kontrast till detta 

resultat fanns det en studie som visade att något samband mellan utbildning och 

mellanmänsklig tillit inte kunde styrkas (Delhey & Newton 2003: 110). 



 

 11 

 

Hypoteser 

Utifrån Rothsteins (2003) teori och den tidigare forskning som presenterats förväntas 

sambandet i denna studie att se ut på det sätt som illustreras i Figur 1, nämligen att det fanns 

samband mellan såväl välfärdsregimer, upplevd kollektiv diskriminering och mellanmänsklig 

tillit. Att välfärdsregim och upplevd kollektiv diskriminering kan förklara graden av 

mellanmänsklig tillit. Vidare kan upplevd kollektiv diskriminering ses som en mellanliggande 

variabel mellan välfärdsregimer och mellanmänsklig tillit. Selektiva välfärdsregimer, såsom 

den liberala och konservativa, bör ha större grad av upplevd kollektiv diskriminering och 

således ha lägre mellanmänsklig tillit. Detta beläggs med Rothsteins (2003) teori som 

beskriver hur selektiva välfärdssystem leder till en individuell prövning där jämlik och rättvis 

behandling kan ifrågasättas (Rothstein 2003: 192–193). 

 

Figur 1. Visualisering av förväntat samband 

 

 

Utifrån studiens teoretiska ramverk och med stöd i tidigare forskning har följande hypoteser 

formulerats: 

1. Socialdemokratiska välfärdsregimer har en högre grad av mellanmänsklig tillit.  

2. Människor som upplevt kollektiv diskriminering har en lägre grad av mellanmänsklig 

tillit. 

3. Konservativa välfärdsregimer har en högre grad av upplevd kollektiv diskriminering 

än de andra välfärdsregimerna.  
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Data & metod 

I detta avsnitt kommer datamaterialet som användes i studien att beskrivas och en redogörelse 

kommer också att ges för de problem som fanns med datamaterialet. Därefter kommer en 

beskrivning över hur begrepp i denna studie har operationaliserats. Slutligen kommer 

analysmetoderna att beskrivas och motiveras samt att en diskussion kommer att föras kring de 

etiska aspekter studien tagit i beaktande. 

Datamaterial 

European Social Survey (ESS) är en tvärnationell tvärsnittsundersökning av ett 30-tal länder 

som har genomförts vartannat år sedan 2001. Syftet med undersökningarna är dels att mäta 

stabilitet och förändring i sociala strukturer, dels att mäta människors attityd och uppfattning 

till olika samhälleliga fenomen (European Social Survey 2017a). Undersökningen består av 

ett antal grundfrågor som berör demokrati, politik, kriminalitet, migration och upplevd 

diskriminering. Några av de återkommande grundfrågorna handlar om tillit, både 

mellanmänsklig tillit och tillit till institutioner. Vid varje insamlingsperiod ställs även frågor 

utifrån olika teman som är återkommande. Den här studiens empiri hämtades från omgång 8 

som genomfördes år 2016. Temat för den omgången var välfärd och data gällande 

uppfattningar om klimatförändringar samlades in för första gången (European Social Survey 

2017b). ESS har generella regler och riktlinjer för insamlandet av data men det är sedan varje 

land som ansvarar för datainsamlingen. Den metod som användes för att samla in 

datamaterialet var enskilda strukturerade intervjuer (European Social Survey 2017c). 

Urval 

Urvalsprocessen kan beskrivas utifrån två steg, dels den som gjordes av ESS och dels den 

som gjordes inom denna studie. Urvalsprocessen i ESS sker genom ett obundet slumpmässigt 

urval (OSU) men urvalsramarna skilde sig åt mellan de valda länderna. I både Sverige och 

Norge skedde urvalet med hjälp av folkbokföringsregistret medan Tyskland använde sig av 

lokala officiella register och Storbritanniens urval baserades på postnummer. Frankrike gjorde 

en urvalsprocess i flera steg där städer till en början delades in i två olika domäner utifrån 
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populationsstorlek där sedan hushåll valdes ut för att delta i studien. Det sista steget bestod i 

att, med hjälp Kish grid-metoden, välja vem i hushållet som skulle delta i studien (European 

Social Survey 2017d: 55). Det totala urvalet för de valda länder som ingår i denna studie var 

25 506 människor i åldrarna 15 och uppåt. Urvalets fördelning mellan länderna var följande: i 

Norge bestod urvalet av 3000 personer; i Frankrike ingick 4300 personer; i Tyskland bestod 

urvalet av 9456 personer; i Sverige bestod urvalet av 3750 personer; i Storbritannien bestod 

urvalet av 5000 personer (ibid: 104; 60; 68; 133; 149). Urvalets storlek och att urvalet var ett 

OSU innebär att resultatet kan generaliseras till den population som undersöktes för perioden 

då datainsamlingen skedde (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010: 112 & 122; Bryman 

2011: 199–200). 

 

Eftersom denna studie baserades på Esping-Andersen (1990) teori om välfärdsregimer gjordes 

ett urval utifrån denna typologi. Med utgångspunkt från teorin grupperades länderna efter om 

de kunde beskrivas som en liberal, konservativ eller socialdemokratisk välfärdsregim. Det 

enda land i Europa som grupperades som liberal regim var Storbritannien, vilket innebar att 

detta land exemplifierar den liberala välfärdsregimen i denna studie. De konservativa 

välfärdsregimer som valdes för studiens syfte var Frankrike och Tyskland (de enda jämnstora 

länderna som fanns med i datamaterialet) medan Sverige och Norge fick representera de 

socialdemokratiska välfärdsregimerna. Anledning till att dessa länder valdes beror på att ESS 

insamlade data för år 2016 i sin helhet inte presenterats och att enbart Norge och Sverige 

fanns tillgängliga av de socialdemokratiska länder som Esping-Andersen (1990) presenterade 

i sin teori om välfärdsregimer. De länder vars data inte presenterats kommer att släppas under 

våren 2018 (European Social Survey 2017b).  

Bortfall 

I detta avsnitt redovisas det externa och interna bortfallet och vilka konsekvenser det har fått 

för det material som studerats och därmed studiens resultat. Materialet viktades efter 

rekommendation av ESS, vad detta hade för konsekvenser på det material som studerats 

kommer även att redogöras under detta avsnitt.  

Externt bortfall 

Av de totalt 25 506 människor som var med i urvalet svarade 9977 respondenter vilket 

motsvarar ett externt bortfall på 60,88 %. Svarsfrekvensen skilde sig mellan de olika länderna. 
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Anledningen till bortfall kan delvis förklaras genom att respondenten inte gick att nå, att de 

inte ville ställa upp eller att det fanns språkbarriärer. Den vanligaste anledningen bland de 

länder som denna studie analyserade var att människor inte ville delta i datainsamlingen. Det 

land som hade högst externt bortfall var Tyskland vilket låg på 69,31 % (European Social 

Survey 2017d: 66). Storbritannien och Sverige hade båda ett externt bortfall på närmare 60 % 

(57,18 % respektive 59,99 %) (ibid: 133) medan Frankrike och Norge låg på strax under 50 % 

i bortfall (Frankrike: 47,62 %, Norge: 47,18 %) (ibid: 60; 104).  

 

Ett stort bortfall riskerar att ge vilseledande resultat om till exempel specifika grupper av 

populationen inte deltar vilket medför svårighet att generalisera resultatet till hela 

populationen (Djurfeldt et al. 2010: 108 & 124). För att kompensera för de grupper som 

systematiskt var under- eller överrepresenterade användes ESS egna viktningsvariabler, vilket 

medför att datamaterialet blev mer likt ländernas reella population. De två viktningsvariabler 

som användes hanterade effekterna av de skilda urvalsdesignerna länderna hade och 

effekterna av dess skilda populationsstorlek. ESS hade ännu inte skapat en viktningsvariabel 

för att jämna ut eventuella över- eller underrepresentationer i olika sociala stratan, vilket 

innebär att den inte kunde användas i denna studie. ESS uppger dock att den inte behöver 

användas om designviktningen inkluderas (European Social Survey 2014). Att använda 

viktningsvariabler påverkar den statistiska inferensen då standardfelet minskar vid en 

regressionsanalys (Djurfeldt et al. 2010: 124 & 126).  

Internt bortfall 

Alla respondenter som deltog svarade inte på alla frågor av olika anledningar. Det interna 

bortfallet var jämt fördelat över alla variabler som inkluderats i denna studie, runt 0–1 %. Den 

variabel som hade högst internt bortfall var utbildning. En anledning till att bortfallet var 

högre på denna variabel var att alla utbildningar inte kunde kategoriseras in i ISCED 

(International Standard Classification of Education) standardisering och därför kodades de 

som bortfall. ISCED är internationell standardisering för att kunna kategorisera olika 

utbildningar globalt (Eurostat 2016). Orsaken till att det generella interna bortfallet var lågt 

kan vara för att frågorna inte sågs som särskilt känsliga eller personliga bland de respondenter 

som intervjuades. För mer detaljerad information kring det interna bortfallet, se Tabell 1.  
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Operationalisering & variabelbeskrivningar 

I avsnittet som följer kommer en beskrivning av hur begrepp operationaliserats samt hur 

variablerna konstruerades. Variablerna redovisas tematiskt utifrån om variabeln var beroende, 

oberoende eller en bakgrundsvariabel.  

Beroende variabel 

Mellanmänsklig tillit. Mellanmänsklig tillit mättes med frågan “Skulle du säga att det går att 

lita på de flesta människor?”. Respondenten besvarade frågan med hjälp av en 10-gradig 

likertskala. Skalans värde 0 innebar att respondenten ansåg att en inte kunde vara nog 

försiktig, det vill säga låg tillit, och värde 10 innebar att respondenten ansåg att det går att lita 

på de flesta människorna, vilket innebar hög tillit.  

Oberoende variabler 

Upplevd kollektiv diskriminering. Variabeln skapades med hjälp av frågan: “Anser du att du 

tillhör en grupp som är utsatt för diskriminering i landet [där du bor]?”. Respondenten 

besvarade frågan med svarsalternativen ja eller nej där den sistnämnda blev referenskategori.  

 

Välfärdsregim. Välfärdsregim var en variabel som utgick från Esping-Andersens (1990) teori 

om välfärdsregimer. Variabeln konstruerades som dummyvariabler där Sverige och Norge 

kodades som socialdemokratiska regimer, Storbritannien kodades som liberal välfärdsregim 

och Tyskland och Frankrike kodades som konservativ välfärdsregim. Den sistnämnda blev 

referenskategori. 

Bakgrundsvariabler 

Kön. Respondenten fick själv fylla i sitt kön utifrån ett binärt könssystem där man och kvinna 

var svarsalternativen.  Kvinna kodades som referenskategori.  

 

Utbildning. Utbildningsvariabeln utgick från en fråga om respondentens högst avslutade 

utbildning. Dessa kategoriserades utifrån ISCED, som är en internationell standardisering av 

utbildning (Eurostat 2016). Utbildningsvariabeln kategoriserades utifrån denna 

standardisering till tre kategorier, låg, mellan eller hög utbildning. Låg utbildning var 

förgymnasial eller gymnasial yrkesutbildning. Mellannivå var gymnasial utbildning och 
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eftergymnasial yrkesutbildning medan hög utbildning var akademisk examen. Variabeln 

kodades till en dummyvariabel där referenskategori blev låg utbildning. 

 

Boendeort. Boendeort mättes med en fråga där respondenten fick besvara vilken demografisk 

typ respondentens boendeort var. Variabeln hade tre värden och kodades om till en 

dummyvariabel, där referenskategori blev storstad eller förort. Storstad eller förort innebar att 

respondenten beskrivit att denne bodde i en storstad, en förort till en storstad eller i närheten 

av en storstad. Det andra variabelvärdet var mellanstor stad som var om respondenten 

beskrivit att denne bor i en stad eller en mindre stad. Det sista variabelvärdet beskriver om 

respondenten var bosatt i en mindre by eller på landsbygden. 

 

Utlandsfödd. Variabeln som beskriver om respondenten var utlandsfödd mättes med hjälp av 

en fråga om respondenten var född i landet eller inte. Referenskategorin blev att respondenten 

var född i det land där datainsamlingen ägde rum.  

Validitet  

Validitet är om det som avses att mätas verkligen mäts. Ett sätt att kontrollera validitet är om 

det som mäts är begreppsmässigt och/eller teoretiskt korrekt (Djurfeldt et al. 2010: 104–105). 

I denna studie var måttet som används för att mäta mellanmänsklig tillit väletablerat och 

används i flera andra undersökningar och stämmer även överens med studiens teoretiska 

ramverk (Delhey & Newton 2003: 104; Kumlin & Rothstein 2010: 72; Kumlin & Rothstein 

2005: 345; Rothstein & Stolle 2008: 455; You 2012: 707; van Oorschot & Arts 2005: 11). Det 

innebär att studien har hög ytvaliditet men även en hög begreppsvaliditet (Bryman 2011: 

163). Begreppsvaliditeten kan dock vara påverkad eftersom alla intervjuerna genomfördes på 

olika språk (European Social Survey 2017c). Begrepp kan vid översättning till olika språk få 

olika innebörder och betydelser vilket kan ha en effekt på begreppsvaliditeten. Ett annat 

problem med denna studie var Esping-Andersen (1990) teoretiska kategorisering av 

välfärdsregimer eftersom den är från år 1990. Sedan dess kan det ha skett politiska 

förändringar i välfärden hos de länder som denna studie valt att studera. Holmberg och 

Rothstein (2015) menar dock att mellanmänsklig tillit förändras långsamt vilket ändå gav fog 

för att använda Esping-Andersens (1990) teori om välfärdsregimer (Holmberg & Rothstein 

2015: 39). Att mäta diskriminering kan vara problematiskt eftersom synen på vad som anses 

vara diskriminering kan skilja sig mellan olika länder och människor. Mellanmänsklig tillit 



 

 17 

ses i denna studie som något subjektivt vilket rättfärdigar att studien även utgår från en 

människas subjektiva uppfattning om diskriminering.  

  

Den externa validiteten ansågs vara god då kraven för att generalisera till populationen 

uppfylldes genom att det var ett tillräckligt stort urval och gjordes genom ett OSU. Eftersom 

det externa bortfallet var stort kan det dock vara problematiskt att generalisera till 

populationen (Djurfeldt et al. 2010: 122). Studien använde vidare endast datamaterial från en 

tidpunkt vilket medförde att det endast gick att uttala sig om populationen vid det specifika 

datainsamlingstillfället. Den interna validiteten handlar om kausalitet, med andra ord vad som 

är orsak och vad som är verkan (ibid: 50–51). I denna studie var det svårt att avgöra den 

kausala ordningen mellan mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv 

diskriminering.  

Reliabilitet  

Reliabilitet står för hur tillförlitlig mätningen och datainsamlingen är. Studien ska kunna 

replikeras och samma resultat ska då kunna uppvisas vid den mätningen (Djurfeldt et al. 2010: 

104). Ett reliabilitetsproblem var att studiens datainsamling skedde via intervjuer, vilket kan 

leda till att intervjuarna påverkade respondenternas svar. ESS ger dock tydliga instruktioner 

om hur intervjuerna ska genomföras och samlar även in information kring de som intervjuar 

för att kunna kontrollera om de eventuellt haft en effekt på respondentens svar (European 

Social Survey 2017c). Reliabiliteten kan även vara påverkad eftersom viktningsvariabeln 

gällande social stratifiering saknas. Det går inte att avgöra om det interna bortfallet av vissa 

sociala grupper gällde för alla liknande datainsamlingar eller endast för den här enskilda 

datainsamlingen, om det var systematiskt eller slumpmässigt. Trots dessa problem är ESS 

datamaterial idag känt för att vara ett datamaterial av hög kvalité och anses därmed ha god 

reliabilitet (IPSOS: 2016).  

Metod & analysval 

Den här studien har en deduktiv ansats, vilket innebär att hypoteser formulerats utifrån teori 

(Bryman 2011: 28). Hypoteserna fann även till viss del stöd i den tidigare forskning som 

redogjorts. I denna studie används en kvantitativ metod eftersom syftet var att få en bredare 

förståelse av mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering. 
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Studien har även utgått från ett större empiriskt datamaterial som är typiskt för kvantitativa 

undersökningar (ibid: 150–151). Den studiedesign som användes var tvärsnittsstudie då 

datamaterialet endast samlades in vid ett enskilt tillfälle (ibid: 64).  För att besvara 

frågeställningen om mellanmänsklig tillit och välfärdsregimer måste även en komparativ 

design användas för att kunna studera en välfärdsregims effekt på mellanmänsklig tillit. En 

komparativ design möjliggör detta eftersom metoden syftar till att påvisa skillnader och 

likheter i det som studeras (ibid: 82–83). I denna studie genomfördes all statistisk analys och 

bearbetning av variabler i statistikprogrammet IBM SPSS Statistic 25. Alla statistiska resultat 

som presenteras har blivit viktade med de viktningsvariabler som redogjordes för i avsnittet 

om bortfall. Därmed kommer det n (antal observationer) som presenteras i olika tabeller skilja 

sig från det reella antalet svarande respondenter då viktningsvariablerna skalar om 

datamaterialet.  

  

För att besvara den första hypotesen, om mellanmänsklig tillit skilde sig mellan de olika 

välfärdsregimerna användes variansanalys (ANOVA). ANOVA jämför medelvärden och 

testar om skillnaderna är statistiskt signifikanta (Djurfeldt & Barmark 2009: 65). Anledningen 

till att ANOVA användes var för att det möjliggör att jämföra medelvärden från fler än två 

grupper (Djurfeldt et al. 2010: 243). I denna studie ingick tre välfärdsregimer vilket gör att 

valet av ANOVA ansågs lämpligt. Det testades om variansen var lika inom de olika 

välfärdsregimerna (homogenity of variance). Resultatet blev att så inte var fallet och därmed 

användes Welch ANOVA (Almquist, Ashir & Brännström u.å.: 132–133). Den andra 

hypotesen testades genom en enkel linjär regressionsanalys mellan upplevd kollektiv 

diskriminering och mellanmänsklig tillit. Linjär regressionsanalys valdes för att den beroende 

variabeln var kvantitativ och betraktades som kontinuerlig vilket är ett krav för att kunna 

använda linjär regressionsanalys (Djurfeldt et al. 2010: 311). Då ekvidistansen inte var 

densamma medför att den beroende variabeln var på en ordinalskalnivå. Att ha en beroende 

variabel på ordinalskalnivå i en linjär regressionsanalys menar dock vissa är möjligt (Labovitz 

1970: 523) samt att tidigare forskning använt samma beroende variabel som denna studie 

använde i de linjära regressionsanalyserna (Rothstein & Stolle 2008: 455; Kumlin & 

Rothstein 2010: 72; Kumlin & Rothstein 2005: 354; van Oorschot & Arts 2005: 18). Utifrån 

dessa argument motiverades valet av att använda linjär regressionsanalys som analysmetod. 

Avslutningsvis gjordes en multipel linjär regressionsanalys för att kontrollera om sambanden 

kvarstod när de konstanthölls för välfärdsregim och studiens bakgrundsvariabler. För att 

kontrollera om mellanmänsklig tillit kunde förklaras av olika variabler i de olika 
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välfärdsregimerna genomfördes även separata multipla linjära regressionsanalyser för varje 

typ av välfärdsregim. Alla signifikanstester gjordes med p-värden och det R2-värde som anges 

för regressionsanalyserna var det ojusterade värdet. Det ojusterade R2-värdet valdes för att 

urvalet var så pass stort att det inte behöver justeras för urvalets storlek (Djurfeldt et al. 2010: 

161).  

 

För att testa den tredje hypotesen, om upplevd kollektiv diskriminering skilde sig mellan 

välfärdsregimerna, genomfördes en korstabulering. Korstabeller lämpar sig väl när det är två 

kvalitativa variabler, vilket överensstämmer med upplevd kollektiv diskriminering och 

välfärdsregimer (Djurfeldt et al. 2010: 142). För att testa det eventuella sambandets styrka 

användes Cramer’s V. Detta mått valdes eftersom variablerna är på nominalskalnivå och 

måttet är lämpligt när det finns fler än två variabelvärden vilket var fallet för välfärdsregimer 

(ibid: 148).  

  

Regressionsdiagnostik genomfördes för att kontrollera kvaliteten i datamaterialet och om de 

antaganden som görs för linjär regressionsanalys gällde. Därmed kontrollerades om det fanns 

heteroskedasticitet, multikollinearitet, outliers, om den beroende variabeln var normalfördelad 

och om sambanden var linjära (Almquist et al. u.å.: 222). Resultatet blev att materialet var av 

god kvalitet och att materialets form möjliggjorde en användning av linjär regressionsanalys.  

Etiska överväganden 

Vid alla forskningsstudier är det av mycket stor vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. 

Vetenskapsrådet lyfter fyra aspekter: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och anonymitetskravet (Vetenskapsrådet 2017). ESS har satt upp 

generella riktlinjer som alla deltagande länder måste följa. Forskarna i de olika länderna 

ansvarar själva för att datainsamlingen sker på ett etiskt korrekt sätt. ESS ställer liknande krav 

som Vetenskapsrådet vad gäller de fyra etiska aspekterna. Respondenterna blev informerade 

om syftet med datainsamlingen, garanterad anonymitet och säker dataförvaring. De 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de kan exkluderas från 

datamaterialet om de så skulle önska. Datamaterialet är tillgängligt för alla att ladda ner på 

deras hemsida men får inte användas i vilseledande eller kommersiella syften. (European 

Social Survey 2017e; IPSOS 2016).  
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Resultat 

Resultatavsnittet tar sin början i en översikt över studiens variabler för att sedan övergå till 

deskriptiv statistik över mellanmänsklig tillit, upplevd kollektiv diskriminering och 

välfärdsregimer, därefter presenteras resultaten från regressionsanalyserna. 

Deskriptiv statistik 

I Tabell 1 visas en översikt av de variabler som ingick i studien. Mellanmänsklig tillit mättes 

på en skala från 0 till 10 och den genomsnittliga mellanmänskliga tilliten låg på värde 5,17 

enligt denna skala. De allra flesta respondenterna hade inte upplevt kollektiv diskriminering. 

En majoritet av respondenterna (65,5 %) levde i ett land med konservativ välfärdsregim 

medan endast 6,5 % var bosatta i ett land med en socialdemokratisk välfärdsregim. 

Återstående 28 % var boende i Storbritannien som var den enda liberala välfärdsregimen. 

Könsfördelningen var jämn men andelen kvinnor var något större i hela det material som 

studien utgick från. Den största utbildningsgruppen var mellannivån som totalt stod för 53,5 

% medan andelen låg och högutbildade var jämnt fördelade (22,4 % respektive 24,1 %). De 

allra flesta respondenter var boendes i en mellanstor stad med en andel på 39,4 %, de som var 

boende i en storstad eller förort stod för 28,4 % och andelen boendes på landsbygden var 32,2 

%. De allra flesta var födda i det land som datainsamlingen skedde i.  

 

Tabell 1. Variabelöversikt över alla inkluderade variabler 

Kvantitativa variabler Mv (std) Internt bortfall (%) 

Mellanmänsklig tillit 

 

 5,17 (2,32) 0,1 

Kvalitativa variabler Frekvens n (%) Internt bortfall i % 

Upplevd kollektiv diskriminering  0,4 

Nej 17 244 (90,2)  

Ja 1874 (9,8)  

Välfärdsregim  0 

Konservativ 12 573 (65,5)  

Liberal 5380 (28)  
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Socialdemokratisk 1241 (6,5)  

Kön  0 

Kvinna 9887 (51,5)  

Man 9305 (48,5)  

Utbildning  1 

Låg 4249 (22,4)  

Mellan  10 150 (53,5)  

Hög 4594 (24,1)   

Boendeort  0,1 

Storstad eller förort 5447 (28,4)  

Mellanstor stad 7557 (39,4)  

Landsbygd 6171 (32,2)  

Utlandsfödd  0 

Nej 17 013 (88,7)  

Ja 2173 (11,3)  

 

I Figur 2 presenteras fördelningen av mellanmänsklig tillit i alla de länder som inkluderats i 

denna studie i ett histogram. Mellanmänsklig tillit var jämt fördelat i relation till 

normalfördelningen med undantag för värde 5 som var vanligast förekommande och hade 

högre stapel än de andra värdena. 

 

Figur 2. Histogram över mellanmänsklig tillit (%) 
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För att ytterligare visa mellanmänsklig tillit och hur den skilde sig åt mellan de olika typerna 

av välfärdsregimer illustreras fördelningen i Figur 3. En skillnad mellan de olika typerna av 

välfärdsregimer var att den socialdemokratiska högsta andel var fördelade till värde 7 på 

skalan medan svarande boende både i den konservativa och i den liberala välfärdsregimen 

oftast hade angett värde 5. En annan särskiljande aspekt var att boendes i den 

socialdemokratiska välfärdsregimen var det minst vanligt att välja lägre värden på skalan när 

det gäller mellanmänsklig tillit, jämfört med hur boende i de övriga välfärdsregimerna hade 

svarat.  

 

Figur 3. Histogram över mellanmänsklig tillit i de olika 

välfärdsregimerna (%) 

 

Medelvärdet visade på skillnader mellan mellanmänsklig tillit och om en upplevt kollektiv 

diskriminering eller inte, något som presenteras i Tabell 2. De som upplevt kollektiv 

diskriminering hade lägre mellanmänsklig tillit, en skillnad på 0,76 enheter på den 11-gradiga 

skalan. Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet var lägre hos de respondenter som 

inte upplevt kollektiv diskriminering, vilket betyder att spridningen i mellanmänsklig tillit var 

mindre i denna grupp. Den välfärdsregim som i genomsnitt hade högst mellanmänsklig tillit 

var den socialdemokratiska och standardavvikelsen var också lägst i denna regim (6,42 

respektive 2,037). Det innebar att länderna i den socialdemokratiska välfärdsregimen hade en 

mer koncentrerad fördelning av mellanmänsklig tillit än de övriga. Den konservativa 

välfärdsregimen hade i genomsnitt lägst mellanmänsklig tillit, den var på 4,98 medan den 

liberala välfärdsregimen i genomsnitt var 5,32. Standardavvikelserna var likvärdiga, då den 

för den konservativa välfärdsregimen var 2,216 och hos den liberala var 2,208.  



 

 23 

Tabell 2. Mellanmänsklig tillit och oberoende variabler 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 

Upplevd kollektiv diskriminering   

Nej 5,25 2,189 

Ja 4,49 2,480 

Välfärdsregim   

Konservativ 4,98 2,216 

Liberal 5.32 2,208 

Socialdemokratisk 6,42 2,037 

 

Test av hypoteser  

Mellanmänsklig tillit & välfärdsregimer 

Den första hypotesen, att respondenter boendes i länder med en socialdemokratisk 

välfärdsregim hade högre mellanmänsklig tillit än respondenter i de andra välfärdsregimerna, 

prövades med ett ANOVA-test. I Tabell 2 finns välfärdsregimernas medelvärde redovisat, 

vilket visade att de socialdemokratiska välfärdsregimerna hade högre mellanmänsklig tillit, 

följt av den liberala och sist den konservativa. Mellanmänsklig tillits spridning skilde sig åt 

mellan välfärdsregimerna och därför behövde Welch ANOVA användas. Resultatet visade att 

det fanns statistik signifikanta skillnader mellan välfärdsregimerna vad gällde mellanmänsklig 

tillit.  

Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer & upplevd kollektiv 

diskriminering 

Flera linjära regressionsanalyser genomfördes för att pröva den första och andra hypotesen. I 

Tabell 3 redogörs för tre modeller av regressionsanalys. I Modell 1 testades den andra 

hypotesen, att människor som upplevt kollektiv diskriminering hade lägre tillit än de som inte 

upplevt det. Därefter kontrollerades sambandet mot både välfärdsregimer (Modell 2) och de 

valda bakgrundsvariablerna (Modell 3). Modell 1 visade att de som upplevt kollektiv 

diskriminering hade lägre mellanmänsklig tillit än de som inte upplevt det. Resultatet var 

statistiskt signifikant på en 99 % signifikansnivå. Förklaringsgraden (R2) i Modell 1 var på 1 

%, vilket innebar att upplevd kollektiv diskriminering kunde förklara 1 % av variationen hos 
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mellanmänsklig tillit. Det innebar att upplevd kollektiv diskriminering inte förklarade mycket 

av tillit mellan människor. I Modell 2 kontrollerades resultatet från Modell 1 i relation till 

typer av välfärdsregimer och resultatet kvarstod men med något ökad styrka. Det visade att 

trots skillnaderna mellan välfärdsregimerna kunde fortfarande upplevd kollektiv 

diskriminering förklara mellanmänsklig tillit. Skillnaderna i mellanmänsklig tillit mellan 

välfärdsregimerna som bekräftades genom ANOVA-testet kvarstod, att socialdemokratiska 

välfärdsregimer hade högre mellanmänsklig tillit gentemot de andra välfärdsregimerna. De 

som bodde i ett land med en socialdemokratisk välfärdsregim hade högre mellanmänsklig 

tillit än de som bodde i ett land med en konservativ välfärdsregim konstanthållet för upplevd 

kollektiv diskriminering. För de som bodde i den liberala välfärdsregimen var tilliten lägre än 

i den socialdemokratiska men fortfarande högre än i den konservativa välfärdsregimen. Alla 

resultat i Modell 2 blev statistiskt signifikanta på 99 % signifikansnivå. I Modell 2 ökade 

förklaringsgraden (R2) jämfört med Modell 1, från 1 % till 3,7 %, vilket fortfarande var en låg 

förklaringsgrad. Välfärdsregimer tillsammans med upplevd kollektiv diskriminering 

förklarade mer av variationen i mellanmänsklig tillit än när enbart inverkan av upplevd 

kollektiv diskriminering analyserades. 

 

I Modell 3 lades studiens bakgrundsvariabler till i den linjära regressionsanalysen. Även i 

Modell 3 ökade upplevd kollektiv diskriminering effekt på mellanmänsklig tillit när den 

konstanthölls för övriga oberoende variabler. Resultatet visade att trots bakgrundsvariablernas 

effekt på mellanmänsklig tillit stärktes sambandet mellan upplevd kollektiv diskriminering 

och mellanmänsklig tillit. Den socialdemokratiska välfärdsregimens effekt på mellanmänsklig 

tillit sjönk, vilket förklaras av att bakgrundsvariablerna fångade upp en del av effekten. Det 

innebar att bakgrundsvariablerna hade större betydelse i den socialdemokratiska 

välfärdsregimen än i den liberala välfärdsregimen. Trots bakgrundsvariablernas effekt 

kvarstod sambandet mellan välfärdsregimer och mellanmänsklig tillit. Resultatet visade även 

att män hade högre mellanmänsklig tillit än kvinnor och att de som bodde i en mellanstor stad 

hade lägre mellanmänsklig tillit än de som bodde i en storstad/förort. Dessa resultat var 

statistiskt signifikanta på en 99 % signifikansnivå. Landsbygd samt utlandsfödd fick inte 

statistiskt signifikanta resultat. I Modell 3 ökade förklaringsgraden (R2) ytterligare sett till de 

tidigare modellerna, vilket innebar att när studiens alla variabler inkluderades kunde 7,9 % av 

variansen hos mellanmänsklig tillit förklaras, vilket innebar att förklaringsgraden fortfarande 

var låg. 
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Tabell 3. Linjär regressionsanalys med mellanmänsklig tillit 

som beroende variabel 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Upplevd kollektiv diskriminering (ref: Nej)    

Ja -0,761** -0,791** -0,850** 

Välfärdsregim (ref: Konservativ)    

Liberal  0,385** 0,445** 

Socialdemokratisk  1,441** 1,358** 

Kön (ref: Kvinna)    

Man    0,138** 

Utbildning (ref: Låg)    

Mellan   0,364** 

Hög   1,184** 

Boendeort (ref: Storstad eller förort)    

Mellanstor stad   -0,257** 

Landsbygd   -0,069 

Utlandsfödd (ref: Nej)    

Ja   -0,043 

n  19 098 19 098 18 903 

Konstant 5,249 5,051 4,632 

R2 0,010 0,037 0,079 

*p<0,05 | **p<0,01 

 

I Tabell 4 visas linjära regressionsanalyser, där studiens alla variabler inkluderades, enskilt för 

de olika välfärdsregimerna. Resultatet visade att skillnaderna i vad som kunde förklara 

mellanmänsklig tillit skilde sig åt mellan välfärdsregimerna. Upplevd kollektiv diskriminering 

var en relevant faktor i alla de olika typerna av välfärdsregimer. Det var bara i den 

konservativa välfärdsregimen där det fanns ett samband mellan kön och mellanmänsklig tillit, 

män hade högre mellanmänsklig tillit än kvinnor. Utbildning kunde förklara mellanmänsklig 

tillit i alla välfärdsregimer, desto högre avslutad utbildning desto högre mellanmänsklig tillit. 

Den största skillnaden var mellan de som hade en utbildning på mellannivån eller på den höga 

nivån. Alla nämnda resultat var statistiskt signifikanta på en 99 % signifikansnivå.  

 

I den konservativa välfärdsregimen blev alla variabelvärden statistiskt signifikanta på en 99 % 

signifikansnivå förutom utlandsfödd. De som bodde i en mellanstor stad hade lägre 
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mellanmänskligt tillit, jämfört med de som bodde i en storstad/förort. Även de som bodde på 

landsbygden hade lägre mellanmänsklig tillit än de som bodde i en storstad/förort. I den 

liberala välfärdsregimen hade människor boendes i en mellanstor stad lägre mellanmänsklig 

tillit än de som bodde i en storstad/förort, detta blev statistiskt signifikant på en 95 % 

signifikansnivå. Bland de boende på landsbygd var skillnaden i jämförelse med storstad/förort 

inte statistiskt signifikant. I den socialdemokratiska välfärdsregimen hade boendeort ingen 

inverkan. Det var däremot bara i den socialdemokratiska välfärdsregimen som det gick att 

styrka ett samband mellan mellanmänsklig tillit och att vara utlandsfödd. De som var 

utlandsfödda hade lägre tillit än de som var födda i landet där datainsamlingen ägde rum, 

resultatet blev statistisk signifikant på en 99 % signifikansnivå. Den totala förklaringsgraden 

varierade något mellan de olika regressionsanalyserna för de olika välfärdsregimerna. Den var 

lägst i den liberala välfärdsregimen (4,0 %) och högst i den socialdemokratiska (7,5 %), 

däremellan kom den konservativa välfärdsregimen på 6,1 %. Detta visade att inverkan av 

andra förklaringar varierar mellan olika typer av välfärdsregimer. 

 

Tabell 4. Linjär regressionsanalys med mellanmänsklig tillit 

som beroende variabel och med varje välfärdsregim enskilt 

 Konservativ Liberal Socialdemokratisk 

Upplevd kollektiv diskriminering (ref: Nej)    

Ja -1,021** -0,570** -0,675** 

Kön (ref: Kvinna)    

Man 0,189** 0,032   0,047 

Utbildning (ref: Låg)    

Mellan 0,375** 0,337** 0,529** 

Hög 1,247** 1,000** 1,386** 

Boendeort (ref: Storstad eller förort)    

Mellanstor stad -0,315** -0,158* -0,058 

Landsbygd -0,129** 0,096 0,041  

Utlandsfödd (ref: Nej)    

Ja 0,072 -0,112 -0,562** 

n  12 471 5209 1223 

Konstant 4,632 5,068 5,828 

R2 0,061 0,040 0,075 

*p<0,05 | **p<0,01 
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Välfärdsregimer & upplevd kollektiv diskriminering 

I Tabell 5 redovisas fördelningen av upplevd kollektiv diskriminering i de olika 

välfärdsregimerna. Den stora skillnaden var att i den liberala välfärdsregimen var andelen 

upplevd kollektiv diskriminering störst medan andelarna i konservativ och socialdemokratisk 

var nästan lika stora. Cramer’s V visade på ett samband, dock var sambandet väldigt svagt 

(0,075). 

 

Tabell 5. Korstabell mellan välfärdsregimer och upplevd 

kollektiv diskriminering 

Välfärdsregim Konservativ 

n (%) 

Liberal 

n (%) 

Socialdemokratisk  

n (%) 

Total n 

(%) 

Upplevd kollektiv 

diskriminering 

    

Nej 11 477 

(91,6) 

4638 

(86,6) 

1129  

(91,5) 

17 244 

(90,2) 

Ja 1052  

(8,4) 

717 

(13,4) 

105  

(8,5) 

1874 

(9,8) 

Total n (%) 12 529  

(65,5) 

5355  

(28) 

1234  

(6,5) 

19 118 

(100) 

 

Sammanfattat visade resultatet att det som kunde förklara mellanmänsklig tillit var upplevd 

kollektiv diskriminering, välfärdsregim och utbildning. Respondenter i den 

socialdemokratiska välfärdsregimen hade högre mellanmänsklig tillit än respondenter i de 

andra välfärdsregimerna. Högre tillit hade även respondenter som inte upplevt kollektiv 

diskriminering och var högutbildade. Det fanns även en skillnad i boendeort och dess 

inverkan på mellanmänsklig tillit. I den konservativa välfärdsregimen förklarades 

mellanmänsklig tillit av alla de olika boendeorterna medan det inom den liberala 

välfärdsregimen endast var mellanstor stad där det fanns ett statistiskt signifikant samband. 

Andra skillnader som kunde urskiljas mellan de olika välfärdsregimerna var att utlandsfödd 

endast blev statistisk signifikant i den socialdemokratiska välfärdsregimen, de hade lägre 

mellanmänsklig tillit. Resultatet för upplevd kollektiv diskriminering och välfärdsregim 

visade ett svagt samband. Förklaringsvärdet (R2) var lågt i alla regressionsmodeller, vilket 

innebar att modellerna hade en dålig förmåga att förklara variansen i mellanmänsklig tillit 

(Almquist et al. u.å.: 122).  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka mellanmänsklig tillit och vad som kan förklara 

varför tilliten skilde sig mellan olika samhällen, fokus låg på välfärdsregimer och upplevd 

kollektiv diskriminering. Tre frågeställningar formulerades för att studera mellanmänsklig 

tillit.  Med hjälp av frågeställningarna, tidigare forskning och Rothsteins (2003) teori om tillit 

konstruerades ett förväntat samband som ledde till att tre hypoteser formulerades. 

Mellanmänsklig tillit förstods i denna studie som ett resultat av samhället uppbyggnad och 

organisering.  I detta avsnitt kommer en diskussion att föras kring hypotesernas resultat och 

vad det gick att dra för slutsatser. Diskussionen som förs nedan kommer utgå från det 

strukturella perspektiv som Rothsteins (2003) teori baserar sig på.  

 

Den första hypotesen var att socialdemokratiska välfärdsregimer hade högre mellanmänsklig 

tillit än de andra välfärdsregimerna. Den socialdemokratiska välfärdsregimen visade sig även 

ha högst mellanmänsklig tillit vilket innebar att den första hypotesen bekräftades. Studiens 

resultat överensstämde med tidigare forskning inom området, att socialdemokratiska 

välfärdsregimer hade högre mellanmänsklig tillit jämfört med de andra välfärdsregimerna 

(Rothstein 2003: 192; Kumlin & Rothstein 2005: 340; Uslaner & Rothstein 2005: 42–43; van 

Oorschot & Arts 2005: 15–16; You 2012: 704). Att socialdemokratiska välfärdsregimer hade 

högre grad av mellanmänsklig tillit, kan förklaras både genom Esping-Andersen (1990) och 

Rothsteins (2003) teorier. Esping-Andersens (1990) teori om välfärdsregimer menar att 

socialdemokratiska välfärdsregimer eftersträvar jämlikhet och jämlika möjligheter (Esping-

Andersen 1990: 27–28). Denna struktur skulle enligt Rothsteins (2003) teori ha effekt på 

människors upplevelse av rättvisa och att behandlas jämlikt, vilket också påverkar graden av 

mellanmänsklig tillit (Rothstein 2003: 192–193). Att konservativa och liberala 

välfärdsregimer hade lägre mellanmänsklig tillit än den socialdemokratiska kan därmed 

förstås med att den socialdemokratiska regimen, enligt Esping-Andersen (1990), präglas av att 

aktivt motverka social stratifiering (Esping-Andersen 1990: 68; Rothstein 2003: 175–176). 

Trots denna strävan fanns det interna skillnader i mellanmänsklig tillit inom den 

socialdemokratiska välfärdsregimen men även i de övriga regimerna. Något som kan förstås i 

relation till att välfärdens uppbyggnad även reproducerar social stratifiering (Esping-Andersen 

1990: 3). Det fanns olika krav och förutsättningar för att få tillgång till vissa välfärdstjänster 
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(såsom exempelvis arbete, medborgarskap) och de som inte uppfyllde dessa krav hamnade 

utanför välfärdssystemet. Det kan förklara varför vissa grupper hade lägre mellanmänsklig 

tillit då de inte hade samma tillgång till välfärdstjänster och därmed inte hade samma 

möjligheter i livet. Därför kan det ha bidragit till att de inte upplevde samhället rättvist och 

som att det inte gav dem lika möjligheter, vilket resulterade i lägre mellanmänsklig tillit. 

Eftersom konservativa välfärdsregimer har en tendens att reproducera rådande strukturer kan 

detta förklara varför kön vidare hade en effekt på människors mellanmänskliga tillit. Att inte 

aktivt omfördela resurser för att minska social stratifiering, något som är typiskt för liberala 

och konservativa välfärdregimer (Esping-Andersen 1990: 26–27), leder således till att 

mellanmänsklig tillit blir lägre. Människor i socialt utsatta positioner upplever därmed att 

samhället inte är rättvist.  

 

Något som påverkade människors mellanmänskliga tillit i samtliga typer av välfärdsregimer 

var utbildningsnivå. Studien visade att desto högre utbildningsnivå ju högre mellanmänsklig 

tillit. Detta resultat överensstämde även med en del tidigare forskning inom området (Putnam 

2006: 312; Rothstein & Stolle 2008: 453–456). Dock visade en studie att det inte fanns något 

samband (Delhey & Newton 2003: 110). En anledning till att Delhey och Newtons resultat 

skilde sig från resultaten i denna studie och i övrig tidigare forskning kan vara för att de 

använde en logistisk regressionsanalys och inte linjär regressionsanalys. Deras dikotomisering 

av tillitsvariabeln osynliggjorde alla som hade en tillit mellan hög och låg då analysen endast 

beaktade de med lägst eller högst mellanmänsklig tillit (Delhey & Newton 2003: 104). 

Resultatet i denna studie att mellanmänsklig tillit var lägre hos människor med lägre 

utbildningsnivå kan förklaras med att människor med hög utbildning har en högre social 

status än människor med låg utbildning. Människor med hög social status blir oftare mer 

betrodda på grund av sin sociala position. Det gör att utbildningens effekt på mellanmänsklig 

tillit snarare bör förstås som något kopplat till en människas sociala position än direkt kopplat 

till utbildning. Denna förklaring stöds även av tidigare forskning (Rothstein & Stolle 2008: 

453–456). 

 

Den andra hypotesen undersökte om människor som upplevt kollektiv diskriminering hade 

lägre mellanmänsklig tillit. Resultatet blev att mellanmänsklig tillit kunde förklaras av 

upplevd kollektiv diskriminering, därmed kunde även den andra hypotesen bekräftas. Detta 

resultat överensstämde också med tidigare forskning (Rothstein & Stolle 2008: 455–456; You 

2012: 702–704). Det råder således en enighet mellan tidigare forskning och denna studies 
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resultat, då båda visar att upplevd kollektiv diskriminering har en effekt på mellanmänsklig 

tillit. Detta resultat kan även sammankopplas med Rothsteins (2003) teori om det kollektiva 

minnet (Rothstein 2003: 195–196). Kollektivt minne handlar om att tillit inte behöver vara 

baserad på en annan människas agerande utan att den kan kopplas till den grupp som en anser 

sig tillhöra och att denna grupp systematiskt blivit utsatt för diskriminering. Detta medför att 

upplevelsen av rättvisa inte enbart baseras på individuella erfarenheter av diskriminering utan 

lyfts upp till en strukturell nivå i relation till mellanmänsklig tillit. Huruvida människor 

upplevt sig vara kollektivt diskriminerade skilde sig mellan de olika välfärdsregimerna och 

hade störst effekt inom länder med konservativ välfärdsregim. Det kan förklaras med att den 

regimen främst baseras på ett bevarande av rådande struktur vilket ledde till att social 

stratifiering och upplevd orättvisa upprätthålls (Esping-Andersen 1990: 27–31).  

 

Den tredje hypotesen, att konservativa välfärdsregimer hade högre grad av upplevd kollektiv 

diskriminering än de andra typerna av välfärdsregimer, kunde inte bekräftas då resultatet 

visade att den liberala välfärdsregimen hade högst grad av upplevd kollektiv diskriminering 

medan den socialdemokratiska och konservativa båda låg på en lägre nivå av upplevd 

kollektiv diskriminering. Däremot verkar graden av upplevd kollektiv diskriminering vara 

påverkad av typ av välfärdsregim, något som antyder att upplevd kollektiv diskriminering 

ändå kan vara en mellanliggande variabel. Att den liberala typen av välfärdsregim hade högst 

grad av upplevd kollektiv diskriminering kan förstås med hjälp av Esping-Andersens (1990) 

och Rothsteins (2003) teorier. I den socialdemokratiska och konservativa regimen ligger 

ansvaret för att garantera välfärden på staten respektive de traditionella banden (familj, kyrka, 

yrke & social status). I den liberala välfärdregimen läggs istället ansvaret på individen själv, 

vilket innebär att denne då är beroende av sin egen resurskapacitet vilket i högre grad avgör 

vilken tillgång en får till välfärd (Esping-Andersen 1990: 26–27). Rothstein (2003) menar att 

människor som lever i ett land med selektiva välfärdssystem har lägre tillit då de upplever att 

de inte blir rättvist eller jämlikt behandlande (Rothstein 2003: 192–193). Då det endast är 

människor som själva inte kan garantera sin egen välfärd som får välfärdstjänster av staten i 

en liberal välfärdsregim bör detta även förklara varför fler människor upplevde att de var 

kollektivt diskriminerade. Därmed blir slutsatsen att samhällets organisering och struktur 

sprider sig till den mellanmänskliga samlevnaden och förflyttas därmed från staten till den 

mellanmänskliga interaktionen.  
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Kritisk reflektion 

Ett allmänt problem med kvantitativa metoder är den ekologiska validiteten, då 

intervjupersonerna utsätts för en experimentell situation vid intervjuer (Bryman 2011: 172). 

Det är svårt att avgöra om och hur de blir påverkade av miljön samt om de anpassar sina svar 

utifrån vad de tror att de förväntas svara. Därmed riskerar datamaterialet att ge en 

vilseledande bild. I denna studie kan upplevd kollektiv diskriminering varit en känslig fråga 

där respondenterna kan ha undvikit att svara på frågan på grund av att datainsamlingen skedde 

med hjälp av personliga intervjuer. En aspekt som studien inte tog i beaktande var huruvida 

diskrimineringen var utförd av samhällets institutioner eller av andra medmänniskor. Det är 

svårt att veta om en åtskillnad mellan dessa typer hade inneburit en skillnad i effekt på 

mellanmänsklig tillit.  

 

Studien har baserats på Rothsteins (2003) teoretiska ramverk och utgår därmed från 

förklaringar på makronivå som ger inverkan på mikronivå, att välfärdsregimer och upplevd 

kollektiv diskriminering kan förklara mellanmänsklig tillit. Förhållandet skulle också kunna 

vara det motsatta, att hög mellanmänsklig tillit i ett samhälle leder till socialdemokratiska 

välfärdsregimer och att samhällen med hög mellanmänsklig tillit har en lägre grad av upplevd 

kollektiv diskriminering. Om studien hade utgått från detta perspektiv, genom exempelvis 

Putnams (2006; 2011) teori om tillit och socialt kapital, hade studiens fokus varit på 

deltagande i civilsamhälle och mellanmänskliga interaktioner. Med detta fokus hade studien 

eventuellt fått andra resultat och diskussionen hade då sett annorlunda ut.  

 

Förklaringsvärdet i regressionsmodellerna var väldigt lågt, då determinationskoefficienten 

(R2) i de regressionsanalyser som genomfördes uppvisade ett lågt värde, vilket tyder på att de 

konstruerade modellerna hade dålig förmåga att predicera mellanmänsklig tillit. Detta skulle 

kunna tyda på att de antaganden som görs vid linjär regressionsanalys inte gäller på 

materialet. Detta kontrollerades dock genom regressionsdiagnostik som visade att materialet 

var av god kvalitet och lämpade sig väl för linjär regressionsanalys. Det som då kvarstod var 

att relevanta variabler inte togs med i de modeller som konstruerades för studien (Almquist et 

al. u.å.: 122; Edling & Hedström 2003: 144). Dock ska inte fler oberoende variabler 

inkluderas i regressionen bara för att R2-värdet är lågt, det bör finnas väl grundade argument 

för att inkludera fler variabler i analysen (ibid: 101). I studien görs försök till att studera klass, 

genom utbildning, men om en mer fullständig konstruktion av klass hade implementerats i 
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modellerna hade den variabeln kanske kunnat förklara mer av mellanmänsklig tillit. Att 

använda en mer uttömmande klassvariabel motiveras såväl av Rothstein (2003) och Esping-

Andersens (1990) teorier. Mellanmänsklig tillit är dock ett stort studieområde och en enskild 

studie kan omöjligen fånga alla de aspekter som har en effekt på mellanmänsklig tillit därför 

begränsades denna studie till en mindre uttömmande klassvariabel.  

 

Ett annat problem med studien var att valet av Esping-Andersens (1990) teoretiska 

kategorisering av länder då den är från år 1990 och därmed kan ses som något föråldrad 

(något som också har diskuterats under avsnittet som berör validitet). Kritik har även riktats 

mot denna teori av Sainsbury (2011) som menar att den inte i tillräckligt stor utsträckning 

beaktar hur kön och andra sociala stratifieringar upprätthålls via välfärdsstatens organisering 

(Sainsbury 2011: 173–174). Ett alternativ hade varit att utgå från Sainsbury (2011) teoretiska 

uppdelning av regim som även beaktar kön. Resultatet i denna studie visades att kön inte var 

av större vikt till att förklara skillnader i mellanmänsklig tillit. Om studien istället utgått från 

Sainsburys (2011) kategorisering hade studien förmodligen fått ett annat resultat då Sainsbury 

kategoriserar länderna på ett annat sätt än Esping-Andersen (1990) (ibid: 180 & 189). En 

annan aspekt som rör Esping-Andersen (1990) teori var att Storbritannien var det enda 

europeiska land som kategoriserades som en liberal välfärdsregim. Den mellanmänskliga 

tilliten som uppmättes i den liberala välfärdsregimen kan således vara en egenhet för 

Storbritannien. Den konservativa respektive socialdemokratiska välfärdsregimen blev 

representerade av två länder, vilket minskar risken för att enskilda länders specifika egenheter 

kommer till uttryck i analysresultatet.   

Framtida forskning 

Studien fann intressanta aspekter kring upplevd kollektiv diskriminering och dess effekt på 

mellanmänsklig tillit. Eftersom denna studie undersökte diskriminering på ett förenklat vis 

föreslås att framtida forskning lägger fokus på att fördjupa synen på diskriminering. Denna 

studie beaktade endast diskriminering och utgick inte från vilken typ av diskrimineringsgrund 

en människa utsätts för. För att få en djupare förståelse av mellanmänsklig tillit är det därmed 

relevant att i framtida forskning studera huruvida olika diskrimineringsgrunder kan ha olika 

effekt på mellanmänsklig tillit. Om diskriminering var mellan människor eller diskriminering 

utförd av samhällets institutioner var något som denna studie inte särskilde. Att beakta detta 

skulle ge en djupare förståelse till hur tillit kan förstås på fler samhällsnivåer. Studiens resultat 
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att upplevd kollektiv diskriminering skilde sig mellan de olika välfärdsregimerna ger fog för 

att framtida forskning fokuserar på hur statens uppbyggnad och organisering ger effekt på 

upplevd kollektiv diskriminering. Detta skulle ge en fördjupad förståelse kring hur 

mellanmänsklig tillit både produceras och reproduceras genom statens uppbyggnad och 

organisering via upplevd kollektiv diskriminering. Ett ytterligare motiv till att ha denna 

infallsvinkel var att det även visade sig vara ett outforskat område och därmed bör det beaktas 

i framtida forskning.  
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