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TILLIT HOS SEKULÄRA OCH RELIGIÖSA INDIVIDER I EN SEKULÄR 

VÄLFÄRDSKONTEXT * 

 

Nathalie Dewan  

 

 

Sekulära välfärdskontexter påverkar individer genom att bidra till trygghet 

och tillit men också genom att minska religiositet. Att tillit till välfärdssystem, 

medmänniskor eller gud kan härröras från anknytningsmönster har studerats 

men utlandsföddas tillit i sekulära kontexter har inte studerats utifrån ett 

välfärdsperspektiv. Föreliggande studie åsyftade att utifrån ett 

anknytningsperspektiv genom välfärds och religionspriming i kombination 

med enkäter undersöka om välfärdssystemet kan associeras med trygghet. I 

en mellangruppsdesign med tre experimentbetingelser avsågs första 

generationens invandrare (n = 31) jämföras med infödd befolkning i Sverige 

(n = 98). Huvudresultatet visar ingen signifikant effekt av primingen och att 

ingen signifikant skillnad erhölls mellan grupperna varken för tillit till 

välfärdssystemet eller för generell tillit. Resultatet överrensstämmer med den 

sociala integrationsteorin. Däremot indikerade resultaten att tilliten till 

välfärdssystemet relaterar positivt till generell tillit och negativt till 

anknytningsdimensionen ångest. Aspekter som kan tänkas ha påverkat 

studiens resultat kan vara stort antal bortfall i den utlandsfödda gruppen samt 

ett stimulusmaterial som inte var tillräckligt omfattande. Framtida studier 

diskuteras. 

 

 

Ett samhälles kultur bygger på olika micro-, meso- och makrosystem som influerar och 

samverkar med varandra. Microsystemet är kärnan och representerar individen och hens 

närstående vilket också kan bilda mesosystem i form av grupper som samverkar 

exempelvis i en religiös förening. Längst ut, i skalet, är makrosystemet vilket är ett 

samhälles ideologier, utbildning och statliga system (Norris & Inglehart, 2011). I de flesta 

kontexter överensstämmer värderingarna i de olika systemen men när personer med 

religiösa värderingar från religiösa kontexter flyttar till sekulära kontexter kan systemen 

kollidera vilket kan problematisera individens världsbild (Granqvist & Nkara, 2017a). 

Individen verkar mellan samtliga system genom livet men anammar initialt den egna 

familjens värderingar innan hen kommer i kontakt med de övriga systemen. 

Välfärdskontexter främjar generell tillit men har ett negativt samband med religion och 

graden av religiositet individen anammar från vårdgivaren är således beroende av 

kulturell kontext, vårdgivarens religiösa uttrycks-och aktivitetsnivå (Lanman, 2012) samt 

relationen mellan barn och vårdgivare (Granqvist & Kirkpatrick, 2016; Granqvist & 

Nkara, 2017a). Anknytningen med primära anknytningspersoner sägs kunna påverka våra 

relationer även i vuxen ålder då den tros grundlägga våra förväntningar på huruvida vi 

kan lita på och bli hjälpta av andra (Bowlby 1969/1982). Utöver anknytning finns det ett 

flertal faktorer som påverkar tilliten till andra människor och således möjligen också till 

välfärdsinstitutioner. Frågor kan uppstå kring vilka faktorer som påverkar tilliten till 

densamma och om tilliten skiljer sig för personer som inte vuxit upp i en välfärdskontext. 

                                                 
* Tack till Joel Gruneu-Brulin och Lilianne Eninger för handledande av denna uppsats. Tack till Heléne 

Vesterberg för korrekturläsning.  
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Vidare kan frågor uppstå hur tilliten påverkas hos individer från religiösa icke 

välfärdskontexter av att vara i en sekulär välfärdskontext.  

Anknytningsforskningen har berört hur gud kan fungera som ett alternativt 

anknytningsobjekt (e.g Granqvist & Nkara, 2017a; Granqvist & Kirkpatrick, 2016; 

Granqvist, Mikulincer, Gerwirtz & Shaver, 2012; Kupor, Laurin & Levav (2015) och om 

välfärdsinstitutioner eller gud, likt anknytningspersoner kan fungera som en trygghet för 

individen (e.g Gruneau-Brulin, Hill, Laurin, Mikulincer & Grankvist, 2017). Den aktuella 

välfärdsforskningen har jämfört individer i sekulära välfärdskontexter med individer i 

religiösa kontexter, men det saknas studier på fler religiösa grupper än kristna och 

muslimer (Salem & Moustafa, 2016) som berör sekularism utifrån en sekulär kontext 

istället för utifrån att leva utanför en religiös kontext (Zuckerman, 2016). Tidigare studier 

som undersökt tilliten till välfärdssystemet i Sverige (e.g Svallfors, 2010) har inte 

inkluderat invandrare när marginaliserade grupper undersökts. Vidare har studier som 

tidigare undersökt religion och anknytningens effekt på tilliten inte tidigare undersökt och 

jämfört  populationen utlandsfödda med sekulära svenskar som är födda och uppväxta i 

Sverige.  

 
I ett försök att öka förståelsen för vilka faktorer som kan predicera tilliten till 

välfärdssystemet är studiens syfte att undersöka tilliten till välfärdssystemet hos 

invandrare och sekulära svenskar samt om faktorerna anknytning och religion har någon 

effekt, och i så fall vilken, på tilliten till välfärdssystemet och till människor generellt. 

Undersökningen är relevant då migrationen har ökat i Sverige under de senaste åren och 

forskning som jämför de olika populationerna i en sekulär kontext har inte bedrivits. För 

att kunna nå marginaliserade grupper som bland annat nyanlända i exempelvis vård och 

forskningssammanhang är det angeläget att öka förståelsen för vilka faktorer som 

relaterar till tillit till välfärdssystemet, i synnerhet för utlandsfödda från kontexter där 

tilliten till statliga institutioner är låg. Livet i det nya hemlandet innebär att individen på 

ett eller annat sätt  kommer vara i kontakt med välfärdssystemet. Eftersom individen 

behöver förhålla sig till relationen mellan stat och individ under livets gång är det viktigt 

att det finns ett förtroende för staten och välfärdssystemet och förståelse för vilka faktorer 

som kan predicera tilliten. 

Välfärdssamhällen  

Staffan Kumlin (2004) framhåller att ”välfärdssystemet påverkar människors tankar, 

känslor och åsikter”. Med det menas att som invånare i en välfärdsstat präglas vårt dagliga 

liv av välfärdssystemet: vi omfattas av barnomsorg, genomgår någon form av utbildning, 

åker kollektivt, får hjälp hos sjukvården och kan motta föräldrapenning, barnbidrag och 

pension. Om vi någon gång i livet hamnar i en svår situation kan vi förlita oss på att 

välfärdssystemet kan hjälpa oss med ekonomiskt bistånd, arbetslöshetsersättning 

och/eller sjukpenning. Genom tankesättet om solidaritet skapar välfärdssystemet en 

livslång relation mellan människa och stat där invånarna själva, genom exempelvis 

beskattning, bidrar till att uppehålla välfärdssystemet. Detta tankesätt om solidaritet kan 

i sin tur skapa förtroende även människor emellan och alltså främja ett samhälle där 

människor hyser tillit till både varandra och staten. Dock kan en alternativ utveckling bli 

ett samhälle där människor i allt mindre utsträckning behöver varandra och samtidigt blir 

i allt större behov av staten (Kumlin & Rothstein, 2005). 
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Innan Sveriges välfärdssystem utvecklades hade religionen och kyrkan en större plats i 

människors liv. Religionen erbjöd utbildning, samhörighet, bistånd och känslomässigt 

stöd till nödställda. Dessutom erhöll auktoriteter inom kyrkan stor tilltro från 

samhällsmedborgarna. Gill och Lundsgaarde (2004) poängterar att när välfärdssystemet 

övertar tillhandahållandet av hjälp för de nödställda minskar donationer och deltagande i 

både religiösa organisationer och andra frivillighetsorganisationer och i takt med att 

välfärdssystemet ökar ekonomin i landet, minskar religiositeten — troligtvis för att 

välfärdssystemet kan fylla den funktion religionen haft för de nödställda (se även Kumlin, 

2004; Scheve & Stasavage, 2006). Vidare framhåller Gill och Lundsgaarde (2004) att 

både religionen och välfärdssystemet kan fungera som en trygghet för individen samt 

främja interpersonell tillit och andra pro-sociala beteenden; religionen å sin sida genom 

sammanhållning, själavård och de ofta förekommande  inslagen av levnadsregler och 

moral och välfärdssystemet å sin sida genom bistånd och hjälp i mer materiell bemärkelse 

(se även Scheve & Stasavage, 2006).  

 

Trots att den religiösa utbredningen i de nordiska länderna är exceptionellt låg är tilliten 

mellan människor, interpersonell tillit, högre i norden än i resten av världen (Barber, 

2012; Delhy & Newton, 2005; Grönlund & Setäla, 2012; Kumlin, 2004; Kumlin & 

Rothstein, 2005; Svallfors, 2010). Troligen eftersom starkt etablerade välfärdssystem 

minskar behovet av religiositet och att pålitliga statliga system också inger trygghet och 

därigenom bidrar till tillit till andra vilket kan sägas vara fallet i Sverige (Barber, 2012; 

Gill och Lundsgaarde; 2004; Granqvist & Nkara, 2017a; Norris & Inglehart, 2011; 

Scheve & Stasavage, 2006; Svallfors, 2010; WVS, 2010-2014).  Förväntan om att det går 

att lita på andra människor, vilka man inte har någon direkt kännedom om, benämns ofta 

som generell eller social tillit och är en indikation på pro-socialt beteende vilket hör 

samman med social stabilitet, fred och integration (Delhy & Newton, 2005). Vidare kan 

den generella tilliten och tilliten till statliga institutioner påverkas negativt av hög 

korruption, ojämlik ekonomisk fördelning mellan individer (Grönlund & Setälä, 2012; 

Rothstein & Stolle, 2008; Scheve & Stasavage, 2016) och behovsprövning av 

välfärdstjänster (Kumlin, 2004; Kumlin & Rothstein, 2005). Följaktligen finns en större 

misstro gentemot andra människor och samhällsinstitutioner i icke-välfärdsländer (World 

Value Survey, WVS 2010-2014).  

 

Välfärdsforskning i Sverige 

För att Sveriges invånare, oberoende av ekonomiska förutsättningar eller socialt nätverk, 

ska kunna klara sin försörjning tillhandahåller välfärdssystemet hjälp i form av barn- och 

bostadsbidrag, subventionerad sjukvård genom Landstinget samt har en lägsta-nivå för 

föräldrapenning (Gill & Lundsgaarde, 2004; Kumlin & Rothstein, 2005; Scheve & 

Stasavage, 2016). Den tidigare välfärdsforskningen har främst baserats på enkäter, 

antingen genom internationella jämförelser så som European Social Survey (ESS, 2011) 

och World Value Survey (2010-2014), vilka angriper frågan kring människors 

värderingar, välmående, socialt kapital samt inställning till religion och staten 

(http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp). På nationell nivå undersöks svenskars tillit 

till välfärdssystemet och i vilken mån välfärdssystemet kan tillgodose människors olika 

behov genom Välfärdsstatsundersökningarna som är en longitudinell enkätstudie 

(Svallfors, 2010). Svallfors (2010) undersöker om tilliten är föränderlig över tid och i 

vilken mån tilliten till välfärdssystemet varierar mellan olika grupper i samhället. Tilliten 

undersöks genom att deltagare uppskattar risken för att de drabbas av arbetslöshet eller 
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ekonomiska svårigheter och hur väl de förväntar sig att Sveriges välfärdssystem kan 

leverera en fungerande sjukvård eller omsorg för barn och äldre. Resultatet visade att det 

höga förtroendet för Sverige är stabilt över tid, utom gällande sjukförsäkring och 

äldreomsorg. Vidare är invånarna i Sverige generellt positiva till att betala skatt för att få 

tillgång till välfärdstjänster. Förtroendet för hur väl staten lyckas tillhandahålla en 

acceptabel levnadsnivå skiljer sig åt beroende på socioekonomisk status; högre 

tjänstemän upplever större förtroende för huruvida de klarar en sjukskrivning men 

upplevde mindre förtroende för hur staten klarar av att sörja för en acceptabel 

levnadsstandard när de blir pensionärer än arbetare. Skillnaderna mellan tjänsteman och 

arbetare har dock över tid jämnat ut sig medan könsskillnaderna istället har blivit större; 

kvinnor har lägre tilltro till att få en acceptabel levnadsnivå som pensionärer jämfört med 

män (Svallfors, 2010).  

Interpersonell tillit och tillit till välfärdssystemet  
Tilliten till politiska institutioner (Zmerli & Newton, 2008) är hög i Norden (Grönlund & 

Setälä, 2012; Svallfors, 2010) vilket, i Sverige, delvis tros bero på att landets 

välfärdstjänster inte kräver behovsprövningar och bedömningar av människor utan 

bygger på en universell princip och är tillgänglig för alla medborgare (Kumlin och 

Rothstein, 2005). Välfärdsinstitutioner som, i likhet med de svenska, inte behovsprövar 

och bedömer behovet av en välfärdstjänst är relaterat till ökad interpersonell tillit vilket 

också ökar tilliten till staten (Kumlin, 2004). Tillit mellan människor kan alltså skapas 

både genom att staten förväntar sig ärlighet från invånarna genom universella 

välfärdstjänster (Dinesen, 2013; Grönlund & Setälä, 2012) och genom att institutionerna 

själva uppvisar ärlighet. Korruptionsfria institutioner med hög transparens kan främja 

laglydighet (Grönlund & Setälä, 2012) då generell tillit korrelerar med hög ekonomisk 

tillväxt och en positiv syn på staten (Dinesen, 2013; Sønderskon, 2009). Korrelationen 

mellan interpersonell tillit och tillit till institutioner kan ha två olika förklaringsmodeller. 

Den första förespråkar att tillit mellan invånare kan främja upprätthållandet av ett 

demokratiskt samhälle genom att invånarna engagerar sig i samhällsfrågor och sociala 

institutioner (Dinesen, 2013; Rothstein & Stolle, 2008; Zmeri and Newton, 2008). Den 

senare menar att sambandet kan förklaras av att institutioner lever upp till befolkningens 

uppfattning om ärlighet och transparens och att om tilliten är hög till människor generellt, 

inkluderar det således också tilliten till människor inom välfärdssystemet. Framför allt 

tenderar tilliten till regeringen och statliga institutioner att vara högre hos kvinnor än hos 

män, hos yngre personer jämfört med äldre och personer med utbildning än hos personer 

utan utbildning (Grönlund & Setäla, 2012).  

Däremot har en del studier funnit svagt empiriskt stöd för en negativ effekt av 

välfärdssystemet på generell tillit genom att välfärdssystemets växande roll kan riskera 

att frånta mellanmänsklig solidaritet och individers ansvarskänsla gentemot varandra då 

människor utelämnas till välfärdssystemet (Kumlin, 2004; Kumlin och Rothstein 2005; 

Kumlin, Stadelmann-Steffen & Haugsgjerd, 2018). Å ena sidan kan etnisk tillhörighet, 

känslomässig koppling till landet och det rådande politiska läget i ett land påverka den 

generella tilliten (Ervasti, Goul Andersen, Fridberg, & Ringdal 2012) och ökad diversitet 

kan skapa en sorts gruppspecifik tillit mellan människor (Kumlin, Stadelmann-Steffen & 

Haugsgjerd, 2018). Å andra sidan har Rothstein och Stolle (2003) funnit stöd för att den 

interpersonella tilliten är hög i norden även om diversiteten har ökat under senare år.  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Den interpersonella tilliten kan även bero av en ärftlig komponent (e.g Cesarini, et. al., 

2008; Oskarsson, Dawes, Johannesson & Magnussion, 2012) och medieras av 

personlighet, i synnerhet för kvinnor (e.g Andersson, 2010; Dinesen, Nørgaard & 

Klemmensen, 2014;  Freitag & Ackerman, 2016; Mondak, Hayes & Canache, 2017; 

Montoro, Shih, Román & Martínez-Molina, 2014) och att ett övervägande positivt 

känsloliv är relaterat till högre interpersonell tillit (Dinesen et al, 2014; Mondak et al, 

2017) och tillit till politiska institutioner (Freitag & Ackerman, 2016: Mondak et al, 

2017;). Sammanfattningsvis verkar dock den genetiska predispositionen få stå tillbaka för 

de kontextuella faktorerna.   

 

Religion  
 

Religiös priming 

Ett annat sätt att indirekt mäta tillit är genom beslutsfattande till exempel genom tillits-

spel så som dictator game eller public goods game, där syftet är att dela med sig av sina 

tilldelade tillgångar till sin motspelare eller till en gemensam pott för att sedan dela 

totalsumman med samtliga deltagare i experimentet (Norenzayan, 2016).  

Beslutsfattande involverar två processer. I System 1 sker processerna automatiskt utan 

reflektion eller analys och i System 2 baseras beslutsfattandet på känslor och tidigare 

förvärvad information. De två systemen samverkar i beslutsfattande, bedömning eller 

värdering av information (Kahneman, 2011). För att undersöka attityder eller värderingar 

kan priming användas för att väcka känslor eller associationer efter att medvetet eller 

undermedvetet ha fått påminnelser av något som avses skapa dessa associationer. När 

implicita värderingar avses att undersökas används ofta perceptuell eller emotionell 

priming. Det avser att låta ett stimulus väcka en automatiserad perceptuell process då 

kognitiva scheman och associativa nätverk samverkar för att undermedvetet påverka en 

individs reaktion på ett objekt (Bargh, 2006).  

I tillitsexperiment baserade på beslutsfattande ökar det pro-sociala agerandet hos religiösa 

personer troligtvis då priming av gud påminner om att agera i enlighet med religionens 

moraliska värderingar (Norenzayan, 2016; Norenzayan, Henrich & Slingerland, 2013; 

Saleam & Moustafa, 2016) och att pro-sociala beteenden, som tillit till andra, är kopplade 

till graden av religiositet dock främst inom den egna gruppen och i icke välfärdskontexter 

(Norenzayan, 2016; Norenzayan, et. al, 2013; Norenzayan & Shariff, 2008). Resultaten 

kring sambandet mellan graden av religiositet och pro-socialitet är motstridiga och verkar 

inte ha ett kausalt samband (Galen, 2012) då liknande effekter har observerats av sekulära 

primes som indikerar att en tredje part övervakar ens beteende (e.g Shariff & Norenzayan, 

2007). Dessutom problematiseras metodiken i studierna om sambandet mellan pro-

socialitet och religiositet (Galen, 2012). Felaktiga gruppjämförelser mellan svagt och 

starkt religiösa och studier baserade på självrapportering över eget och andras hypotetiska 

pro-sociala agerande riskerar att ge bias till resultaten på grund av stereotypiska 

föreställningar om att religiösa personer är mer pro-sociala. Resultaten beror följaktligen 

av graden av internaliserad religiös stereotyp hos deltagarna och deras benägenhet att 

svara i enlighet med social önskvärdhet. Vidare baseras flertal studier på korrelationer 

vilket försvårar fastslående av samband då flertal variabler påverkar tendensen till 

religiositet och pro-socialt agerande (Galen, 2012).  I forskningen om religiositet finns 

det tre olika typer av priming som kan användas – explicit, implicit eller sublimal priming. 

Explicit priming är sådan som direkt uppfattas av deltagaren, exempelvis att läsa ett 
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utdrag ut bibeln (Carpenter & Marshall, 2009) som då aktiverar vidare föreställningar om 

religion hos deltagaren. Vid implicit och subliminal priming randomiseras deltagare till 

att bli utsatta för primingen, till exempel att religiösa ord presenteras snabbare än 

deltagaren hinner uppfatta, och får antingen före eller efter primingtillfället besvara frågor 

om sin religiositet (Johnson, Rowatt & LaBouff, 2010). Fördelen med implicit eller 

subliminal priming är att primingen inte är uppenbar för deltagarna vilket ger hög 

experimentell kontroll. Däremot finns det risk att det inte aktiverar föreställningar hos 

deltagarna i lika hög utsträckning som vid explicit priming vilket minskar möjligheten att 

generalisera resultaten lika väl. Det har heller inte visat sig göra någon skillnad för vilken 

experimentell miljö primingen utförs i eller vilken typ av mätning som utförs, vare sig 

det är beteende i exempelvis onlinespel eller självrapportering i form av skalor, vilket 

tyder på att det  finns en robust effekt av religiös priming  generellt (Shariff, Willard, 

Andersen, Norenzayan, 2016).  

Gruneau-Brulin, Hill, Laurin, Mikulincer och Granqvist (2017) har i två olika kontexter, 

en sekulär välfärdskontext och en religiös icke-välfärdskontext, studerat sekulära och 

religiösa individer genom att replikera studier av Granqvist, Mikulincer, Gerwirtz och 

Shaver (2012) och Kupor, Laurin och Levav (2015). Studierna har undersökt huruvida 

individerna har ökad kognitiv tillgång till mentala scheman för religion efter att ha blivit 

påminda om hotfulla ord så som död och misslyckande och på liknande sätt undersökt om 

mentala scheman för välfärdssystemet snabbare aktiveras vid ord som sjukvård. Gruneau-

Brulin et al har även undersökt om påminnelser om gud eller välfärdssystemet kunde leda 

till ökat risktagande i syfte att se om tillgången till mentala scheman skiljer sig åt beroende 

på kontext och om välfärdsinstitutioner i Sverige kan ha en liknande funktion som religion 

i religiösa kontexter. Resultatet visade dock ingen ökad tillgång till ovan nämnda mentala 

scheman efter de hotfulla primen eller ökat risktagande hos individerna efter 

påminnelserna av gud eller välfärdssystemet. Meta-analyser har funnit att religiös 

priming kan vara mindre effektivt på icke-religiösa individer, möjligen för att det mentala 

schemat för religion inte är lika aktivt hos dessa personer (Gruneau-Brulin et.al, 2017; 

Shariff et. al., 2016). 

Religionens betydelse för tillit 

Religion kan påverka tillit mellan människor både i en positiv och en negativ riktning. 

Som tidigare nämnts kan tilliten öka framförallt för att  pro-sociala handlingar lärs ut och 

främjas inom religionen vilket gör att omgivningen, särskilt personer inom den egna 

gruppen, uppfattar religiösa personer som mer pro-sociala (Bjornskov & Berggren, 2011; 

Delhy & Newton, 2005; Galen, 2012). Den negativa effekten av interpersonell tillit har 

framförallt observerats i de hierarkiska och fundamentalistiska grenarna av religion 

(Bjornskov & Berggren, 2011; Daniels & von der Ruhr, 2010). Den negativa effekten kan 

delvis tros bero på att skiljaktigheter i åsikter och värderingar skapar misstro och 

polarisering mellan grupper (Bjornskov & Berggren, 2011) Att tilliten minskar inom de 

mer konservativa inriktningarna kan bero på de strikta förhållningsregler vilket förordar 

kontroll av individer för att undanhålla dem från att synda vilket i sin tur undermedvetet 

skapar misstro bland individerna (Bjornskov & Berggren, 2011). På liknande sätt kan 

misstron från religiösa gentemot icke-troende möjligen förklaras; för icke-troende finns 

ingen gud som ser, hör eller dömer individernas handlande (Norenzayan, 2016).   
Immigration till välfärdskontexter  
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 Effekter av immigration  

Åsiktsdiversitet har tidigare nämnts kunna orsaka minskad interpersonell tillit (Bjornskov 

& Berggren, 2011) och på liknande sätt menar Ervasti, Goul Andersen, Fridberg och 

Ringdal (2012) att den interpersonella tilliten riskerar att minska i välfärdsländer när 

immigrationen ökar och befolkningen blir mer heterogen (se även ESS, European Social 

Survey, Round 8, 2016; Reeskens & van Oorschot, 2015). Den minskade interpersonella 

tilliten kan dels bero på att välfärdssamhället ifråga initialt behöver öka andelen bistånd 

till invandrare för att de ska kunna etablera sig vilket kan skapa polarisering och misstro 

mellan grupper i samhället. Dels finns ytterligare en förklaring i anti-

solidaritetshypotesen vilken utgår ifrån att samhällsinvånarnas bidrag och engagemang i 

samhället minskar när deras insatser ska nyttjas av personer de inte känner samhörighet 

med (Ervasti et al, 2012). Resultaten från ESS kan bekräfta att gruppen invandrare får 

minst sympatier i samhället, framförallt i kulturellt homogena länder, i jämförelse med 

sjuka, arbetslösa, äldre eller funktionsvarierade personer (Reeskens & van Oorschot, 

2015; van Oorschot, 2008). Trots den ökade invandringen Sverige under de senaste åren 

har dock den positiva attityden till invandring varit relativt stabil i Sverige och övriga 

nordiska länder  (ESS, 2014) således har invandringen inte haft någon större effekt på den 

interpersonella tilliten (ESS, 2016).     

 

Värderingar  

Även om första generationens invandrare riskerar att vara mer socioekonomiskt utsatta 

verkar det inte finnas några större skillnader mellan deras och inhemska individers krav 

på statens grad av inblandning, i synnerhet inte när det kommer till arbetslöshet då 

invandrarnas krav var lägre än inhemsk befolkning som varit arbetslösa motsvarade tid. 

Dessutom visar jämförelser inga skillnader mellan andra generationens invandrare och 

inhemska individer (Reeskens & van Oorschot, 2015) vilket innebär att utlandsfödda bör 

ha ungefär liknande välfärdsattityder som inhemska individer (Dinesen & Hooghe, 2010). 

Det positiva sambandet mellan tid i det nya landet och krav på statens inblandning kan 

förstås utifrån Durkheims sociala integrationsteori (Turner, 1981) som föreslår att när 

individer integreras i en ny grupp eller ett nytt land sker en anpassning efter rådande 

normer och värderingar (van Tubergen, 2007). Däremot verkar en beständig kulturell 

komponent som inte förändras beroende på vistelseland finnas; exempelvis kan den 

generella preferensen för fördelningspolitik i en individs hemland återspeglas i individens 

egen preferens för fördelningspolitik i det nya landet enligt tre omgångar av ESS (Luttmer 

& Singhal, 2011). Den kulturella komponenten kan även vara beständig genom att första 

generationens invandrare överför sitt hemlands kulturella och politiska värderingar till 

sina barn och således kan det forna hemlandets värderingar återspeglas även i andra 

generationens invandrare (Luttmer & Singhal, 2011).  

  

För utlandsfödda, alltså första generationens invandrare, föreslår van Tubergen (2007) att 

den sociala integrationsteorin kan ha en negativ effekt på religiösa värderingar — i 

synnerhet om individerna har höga förutsättningar för social integration, det vill säga om 

de invandrade vid ung ålder, är bosatta i ett område med mestadels inhemsk befolkning, 

har goda språkkunskaper, en anställning och en infödd livspartner. Vidare kan generell 

tillit och tillit till välfärdssystemet påverkas negativt av vistelselängd, i synnerhet för 

invandrare från länder med hög korruption. Den negativa effekten tros bero på att  

förväntningarna på välfärdslandet initialt är höga och att förväntningarna sänks till en mer 

realistisk nivå efter en tid i det nya hemlandet  (Dinesen, 2013). 
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 Tillit   

Inom forskningen finns det motstridiga argument för vad som kan påverka den generella 

tilliten. Debatten handlar om huruvida tilliten i en viss kulturell kontext överförs mellan 

generationer eller om statliga institutioners transparens och korruptionsfrihet är 

avgörande. Just den här aspekten blir särskilt aktuell när studier innefattar invandrare då 

de många gånger kommer från en helt annan kulturell kontext än inhemsk befolkning. 

Den generella tilliten i ett samhälle påverkas positivt av låg korruption, jämlik ekonomisk 

fördelning mellan individer, hög transparens mellan individer (Grönlund & Setälä, 2012; 

Rothstein & Stolle, 2008;) och icke behovsprövade välfärdsstjänster hos dess statliga 

institutioner (Kumlin, 2004; Kumlin & Rothstein, 2005). Tidigare studier har undersökt 

individer som befunnit sig i samma kulturell och institutionell kontext under större delen 

av livet vilket föranleder svårigheterna att finna svar på var tillit härrörs från (Dinesen, 

2013). Troligtvis samverkar flertal faktorer i upprätthållande av tillit.  

 

Vikten av den institutionella kontexten har kunnat påvisas i studier på invandrare och 

generell tillit (Rothstein & Stolle, 2008); i synnerhet verkar individer från länder med hög 

korruption anamma inhemska individers grad av generell tillit i högre utsträckning när de 

flyttar till institutionella kontexter med låg korruption (Dinesen, 2013). Andra erhållna 

resultat har kunnat uppvisa att graden av tillit på landsnivå i det forna hemlandet 

överensstämmer med graden av tillit hos invandraren och hens barn (Dinesen, 2013; 

Uslaner, 2008). Förespråkarna för det senare menar att det tros bero på att tillit grundläggs 

i barndomen genom anknytning mellan barn och vårdgivare genom 

socialiseringsprocessen (Uslaner, 2008) vilket stöds av anknytningsteorin (Bretherton & 

Munholland, 2008; Mikulincer, Shaver, Sapir-Lavid, & Avihou-Kanza, 2009) som menar 

att den grundläggande tilliten till människor tenderar att vara svårföränderlig (se avsnittet 

anknytning) (Booth-LaForce et al., 2014; Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005; 

Uslaner, 2008). Tillit verkar även överföras mellan generationer till viss del men ett visst 

överföringsgap förekommer (Verhage et al., 2016) vilket möjligen bland annat kan 

förklaras av de institutionella faktorerna. När den generella tilliten i det nya hemlandet 

inte överensstämmer med tilliten i det forna hemlandet verkar framförallt de 

institutionella faktorerna inverka eftersom korruptionsfrihet hos statliga institutioner ökar 

generell tillit (Rothstein & Stolle, 2008; Grönlund & Setälä, 2012; Dinesen, 2013). 

Således verkar det kulturella och institutionella perspektiven komplettera varandra 

(Dinesen, 2013).  
 

Välfärdssamhället i förhållande till religionen 

En evolutionär förklaring till varför religion utövats sedan urminnes tider är bland annat 

att hantera stress och inge trygghet vid tillfällen när omgivningen upplevs osäker vilket i 

sin tur har förbättrat anpassningsförmågan (Barber, 2012). Tidigare förklarades ofta 

kunskapsluckor i vetenskapen med gud  och enligt begreppet ”god of the gaps” finns det 

bara plats för gudstro så länge det finns kunskapsluckor vetenskapen inte kan förklara 

(Ratzsch & Koperski, 2016).  

 

I välfärdssamhällen har negativa samband uppmätts mellan andelen välfärdsrelaterat 

spenderande och graden av religiositet (Barber, 2012; (Gill och Lundsgaarde; 2004; 

Scheve & Stasavage, 2006). I enlighet med osäkerhetshypotesen (Barber, 2012) behövs 

inte de trygghetsingivande värden religionen erbjuder när den materiella välfärden och 
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livskvaliteten ökar. Den materiella välfärdens trygghetsaspekt kan därför delvis förklara 

utbredningen av sekularismen, särskilt med faktumet att många länder med låg 

ekonomisk utveckling är mer religiösa i åtanke (Granqvist & Moström, 2014; Granqvist 

& Nkara, 2017b; WVS, 2014). Scheve och Stasavage (2006) framhåller att de negativa 

sambanden mellan graden av religiositet och behovet av tjänster som tillhandahålls inom 

välfärdssystemet menar författarna beror på att religion och välfärdssystemet kan ha 

likvärdigt skyddande effekter för invånare i ett samhälle. Religionen skapar ett starkt 

nätverk genom social samvaro och kan skydda individer på ett psykologiskt plan likt 

välfärdssystemet på ett materiellt plan kan skydda mot arbetslöshet, sjukdom eller 

traumatiska livshändelser. Vidare menar författarna att det rent praktiskt även kan finnas 

hjälp att få via religiösa organisationer vid dessa typer av livshändelser också men med 

skillnaden att välfärdssystemet är skattefinansierat (se även Diener, 2011).  

 

 Tro i sekulära kontexter   
Vid svåra livsomständigheter, så som vid naturkatastrofer kan deltagandet i religion 

lindra ångest (Inzlicht & Good, 2012; Sosis, 2007) och underlätta tillvaron även i 

sekulära länder som New Zeeland. I en jordbävningsdrabbad stad i New Zeeland ökade 

religiositeten med 3,4% bland de undersökta individerna (N=3740) (Sibley & Bulbulia, 

2012). Vidare kan även instabilitet i samhället  minska tilliten till staten och istället öka 

tilliten till gud (Kay et al., 2010) vilket bekräftar människors dragning till religion i 

samband med svåra livsomständigheter. Dragningen till religiösa tankar eller beteenden 

så som bön vid svåra livsomständigheter kan vara en form av coping-reaktion som även 

icke-troende individer kan ägna sig åt, i synnerhet om individens vårdgivare varit 

religiös och om anknytningen dem emellan varit trygg (se avsnittet anknytning) 

(Granqvist & Moström, 2014). I sekulära samhällen där välfärdssystemet övertagit stor 

del av religionens funktion som trygghetsingivare kan religionen istället anta en annan 

form och begreppsbildning. Gudsbegreppet byts ut mot begreppet en högre makt i 

betydelse av en symbol, naturen, universum, andar eller en död släkting som för 

tillfället besitter egenskaper som kan avhjälpa individens  känsla av hopplöshet 

(Granqvist & Kirkpatrick, 2016). Religionsforskningen har främst baserats på 

jämförelser mellan grupperna kristna och muslimer  och saknar metoder för att mäta 

formerna av icke-religiositet. Självrapporteringsskalor som graderas från låg till hög 

religiositet genom att mäta hur frekvent religiösa platser besöks eller hur viktigt religion 

anses vara tenderar att felaktigt gruppera agnostiker, icke religiösa och personer som har 

en låg grad av religiositet tillsammans (Galen, 2012). Religiositet har främst studerats i 

religiösa populationer och sekularism har studerats som en motpol till religiositet trots 

sekularismens utbredning i västerländska länder (Zuckerman, 2016). I vilken 

utsträckning individer i sekulära kontexter anammar graden av vårdgivarens religiositet 

kan förstås genom att det enligt Ainsworth (1989) finns ett anknytningssystem som med 

hjälp av olika anknytningsstilar kan användas för att kategorisera och härröra graden av 

anammad religiositet. 

 
Anknytning   
Anknytningssystemet är ett system av olika målsökande beteenden som används för att 

skapa ett känslomässigt band mellan två individer (Ainsworth, 1989) med målet att 

genom närhet till anknytningspersonen få uppleva trygghet. För ett litet barn är den 

fysiska närheten till en anknytningsperson viktig för att säkra sin överlevnad vilket 

innebär att anknytningssystemet aktiveras vid potentiella hot i omgivningen och 
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avaktiveras när omgivningen är säker (Mikulincer & Shaver, 2007). Individens första 

relationserfarenhet är med dess vårdgivare och om en anknytningsrelation har etablerats 

dem emellan kommer AP utgöra en trygg bas utifrån vilken individen kan utforska, en 

säker hamn individen kan vända sig vid fara och upplevs starkare och visare än individen 

själv. Anknytningspersonen förmåga att lyhört svara på individens signaler är avgörande 

för det kognitiva schema som skapas för förväntningar om individens framtida relationer 

(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Ainsworth har genom att studera barnets 

interaktionsbeteende med AP vid separation och återförening identifierat tre 

anknytningsstilar; trygg, otrygg/undvikande, otrygg/ambivalent (samt desorganiserad 

vilken inte kommer att behandlas i den här uppsatsen) (Ainsworth, Blehar, Waters & 

Wall, 1978).  

Samtliga anknytningsstilar kännetecknas av att individen, om än på olika sätt vill 

maximera närheten till AP. Den trygga anknytningen kännetecknas av att 

anknytningssystemet vilar vid få hot och aktiveras vid fara och individen kan däremellan 

utforska världen med vetskapen om att anknytningspersonens närhet är tillgänglig vid 

behov. Anknytningssystemet vid otrygg/undvikande anknytningsstil har utsläckts till 

följd av anknytningspersonens emotionella otillgänglighet. Oförutsägbarheten i växelvis 

emotionell tillgänglighet och otillgänglighet hos AP överaktiverar anknytningssystemet 

vilket kännetecknar otrygg/ambivalent anknytning (Mikulincer & Shaver, 2007). De två 

otrygga anknytningsstilarna, undvikande och ambivalent kan förstås utifrån dimensioner 

där  undvikande fokuserar på självständighet och undviker närhet och känslomässigt 

beroende av andra och dimensionen ångest som präglas av rädslor för att överges och 

istället riktas överdrivna anknytningsbeteenden till AP (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Genom de två otrygga anknytningsdimensionerna är det möjligt att förstå hur 

närhetssökande och trygghetsskapande i vuxenrelationer kan förstås utifrån 

anknytningsteori då de inre arbetsmodeller som lärs in i barndomen tenderar att vara 

stabila genom livet (Booth-LaForce, Groh, Burchinal, Roisman, Owen & Cox, 2014; 

Sroufe, Egeland, Carlson, & Collins, 2005). Bowlby (1969/1982) instämmer med att 

anknytningen följer individer från ”vaggan till graven” men däremot att inre 

arbetsmodeller för relationer kan förändras genom livet men blir med åldern svårare att 

förändra (Booth-LaForce et al., 2014; Sroufe et al., 2005).  

 Religion utifrån anknytningsperspektiv 

Inom religionen beskrivs gud som allsmäktig, allvetande, upphovsgivare, beskyddare och 

övervakare och fungerar som en trygghetsingivare. För att få trygghet och tröst söks 

närhet till gud genom bön eller att bära symboler. När tryggheten äventyras, som vid 

förlust av en anknytningsperson aktiveras anknytningsbeteenden med mål att återfå 

tryggheten. Anknytningen med AP kan därför komma att ersättas med ersättningsobjekt 

såsom en annan vuxen, kompisar eller möjligen gud (Granqvist & Kirkpatrick, 2016). 

Vid svåra livsomständigheter kan religion användas som en copingreaktion (e.g Inzlicht 

& Good, 2012; Sosis, 2007) och på liknande sätt kan gud användas som en säker hamn i 

anknytningssammanhang (Granqvist & Kirkpatrick, 2016). I experiment av Granqvist et 

al (2012) då subliminal priming av ordet gud använts ökade deltagares kognitiva 

tillgänglighet till ord relaterade till en trygg bas så som bland annat  ”kärleksfull”, 

”omtänksam” och ”accepterande”, likt hur Bowlby (1969/1982) beskrivit att en 

anknytningsperson är för ett barn. Vidare kan personer som sett påminnelser av gud ta 

större risker (e.g Kupor et al., 2015). Inre arbetsmodeller kan antingen följa en inlärd 
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modell av hur anknytningpersonens religiösa uttyck eller kompensera en bristfällig 

anknytning med en gudrelation. På detta sätt är anknytning och gudstro sammanlänkande 

då anknytning och uppväxt båda är faktorer som  har en roll i på vilket sätt gudstro 

utvecklas hos en individ (Granqvist & Moström, 2014; Granqvist & Nkara, 2017a; 

Granqvist & Kirkpatrick, 2016).  

 
Föreliggande studie 

Kunskaperna om tillit hos individer från religiösa kontexter i sekulära välfärdskontexter 

är begränsad och dessutom saknas forskning som jämfört utlandsfödda individer från 

religiösa icke-välfärdskontexter med sekulära individer utifrån en välfärdskontext. 

Undersökningen är relevant då det är av vikt att öka förståelsen för vilka faktorer som 

påverkar tilliten till välfärdssystemet hos utlandsfödda individer. Föreliggande studie 

angriper frågan genom en experimentell design som kombinerar priming och 

självskattningsformulär. Syftet med studien är undersöka om utlandsfödda och 

svenskfödda associerar välfärdssystemet med trygghet och mer specifikt om 

välfärdspriming och religiös priming ökar tilliten i allmänhet och i synnerhet till 

välfärdssystemet.    

 
Frågeställningen är således; kan explicit välfärdspriming och religiös priming öka 

skattningarna av tillit till välfärdsystemet och generell tillit? Vidare syftar studien till att 

undersöka om, och i så fall på vilket sätt, anknytningsstil och graden av religiositet är 

kopplat till tillit till välfärdssystemet samt att undersöka skillnaderna mellan utlandsfödda 

och svenskfödda.  
 

Utifrån att stimulusmaterialet förväntas framkallas mentala representationer av tillit är 

hypotesen att a) deltagare som primats med välfärdssystemet skattar tilliten till både 

välfärdssystemet och generellt högre än kontrollbetingelsen och b) att svenskfödda 

individer förväntas ha högre skattningar av tillit till välfärdssystemet. Deltagare som 

primats med religion förväntas skatta generell tillit högre än kontrollbetingelsen men 

beroende på deltagarnas grad av religiositet kan effekten modereras. Om de utlandsföddas 

och svenskföddas skattningar av tillit skiljer sig åt och huruvida deltagarnas skattningar 

av tillit både generellt och specifikt till välfärdssystemet moderaras av anknytningsstil 

eller religiositet undersöks explorativt.    

 

 

      Metod 

 

Deltagare  
Totalt rekryterades 262 deltagare varav 156 svar exkluderades i analysen på grund av 

bortfall. Av dessa 156 exkluderas externa bortfall (N = 125) på grund av tekniska problem 

i Qualtrics (version 2018, 03, Provo, UT), deltagare som inte klarade språktestet (N = 3) 

och interna bortfall i utfallsvariabeln (N = 28). De återstående 106 deltagarna utgjordes 

av 91 kvinnor och 15 män samt två som ej ville uppge könsidentitet (ålder, M= 33 år, SD 

= 10). I analysen för generell tillit ingick något fler individer. Från analysen exkluderades 

133 svar, varav tre interna bortfall på grund av språk och två uteblivna svar och 128 

externa bortfall på grund av tekniska problem. De 129 deltagarna bestod av 112 kvinnor 

och 15 män samt två som ej ville uppge kön (ålder M = 32,8 år, SD = 10). Totalt ingick 
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31 utlandsfödda personer med ursprung i Syd-, Öst- och Västeuropa, Norden, Asien, 

Nordamerika och Afrika. Av det totala antalet deltagare utlandsfödda och svenskfödda 

uppgav 52,9 % att de har en religiös tillhörighet (kristendom 44%, islam 3 %, buddism 

0,7%, hinduism 0,7%, annan 4,5 %, Inte religiös, 43,3%) och anser sig på en skala 1 till 

10 i hög grad vara känslomässigt fästa till Sverige (M = 8, SD = 2,35). Av samtliga 

deltagare har 19.4 % under de tre senaste åren varit sjukskrivna minst en månad, 20,9 % 

varit inlagda på sjukhus, 21,6% har en privat eller avtalad sjukvårdsförsäkring och 17,9 

% har betalt eller fått betalt från en privat pensionsförsäkring. Under de tre senaste åren 

har 32,1 % av deltagarna varit arbetslösa i minst en månad, 18,7 % har varit i kontakt med 

migrationsverket och 3% har mottagit försörjningsstöd. 

 Rekrytering   
För att rekrytera deltagare från populationen utlandsfödda kontaktades lärare och rektorer 

från sex SFI-skolor i Sverige. De fick en länk till enkäten via mail vilken skulle tilldelas 

elever som läser kurs 3D, den sista kursen på SFI. De elever som önskade delta fick valet 

att utföra enkäten på en dator eller mobil enhet antingen i skolan eller i hemmet. Lärarna 

som kontaktades erbjöds att själva utföra enkäten om de mötte kriterierna för någon av 

målgrupperna. Vidare rekryterades deltagare genom sajten ”Studentkaninen” i sju städer 

i Sverige och lappar sattes upp på SFI-skolor samt på bibliotek, kulturcentrum och 

vårdcentraler runt om i Stockholm. Deltagarna delades sedan upp i två grupper utifrån 

födelseland. För deltagande i studien krävdes att deltagarna var minst 18 år fyllda, tidigare 

har studerat på högskola/universitet, förstår svenska på SFI kurs 3D-nivå eller högre och 

antingen är födda och uppväxta i Sverige eller nyligen har invandrat till Sverige för 

mellan 0-10 år sedan.  
 
Inom SFI studerar personer från 16 år och uppåt, men i undersökningen inkluderades 

enbart personer minst 18 år fyllda. Kursdeltagare i SFI delas in i studievägar baserat på 

sin utbildningsnivå och inom studieväg 3 hamnar individer med avslutade 

högskolestudier. SFI-kurs D är den sista kursen på SFI studieväg 3 vilket innebär att 

deltagare i denna kurs bedöms ha tillräckligt goda språkkunskaper i svenska för att 

tillgodogöra sig informationen i enkäterna. 

 

Deltagarna informerades på förhand om att de skulle delta i en studie om livsåskådning 

och relationer och inledningsvis i enkäten informerades de om att deras deltagande var 

frivilligt, att de är helt anonyma och att deras uppgifter inte kommer att delas med en 

tredje part eller användas i annat syfte än forskningssyfte. Efter enkätens slutförande fick 

deltagarna information om studiens syfte, erbjudande om att få ta del av studiens resultat 

och erbjöds även att delta i en utlottning av ett presentkort som tack för sin medverkan. 

För att deltagarnas svar skulle förbli anonyma ombads de efter slutförande av enkäterna 

att maila om de önskade att delta i utlottningen.  

 

Design, material och procedur 

Experimentet utformades som en mellangruppsdesign, 2x3, med två olika populationer 

och tre undergrupper. Grupperna randomiserades genom Qualtrics in i två olika 

experimentbetingelser och en kontrollbetingelse. Inledningsvis tillfrågades deltagarna om 

demografisk information (bland annat ålder, kön, inkomst, antal år i Sverige och 

födelseland). Därefter följde ett frågeformulär om anknytning innan deltagarna 

randomiserades till någon av de olika experimentbetingelserna med priming av 
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välfärdssystemet respektive religion eller kontrollbetingelse. Primingen bestod av en 

kortare text om välfärdssystemet eller om religion (se Appendix 1). Kontrollbetingelsen 

tilldelades ingen manipulation och deltagarna läste istället en neutral faktatext om 

astronomi. Deltagarna blev instruerade att noga läsa igenom sitt tilldelade textstycke. I 

samband med priming-respektive kontrolltexten fick deltagarna svara på en läs- och 

ordförståelsefråga relaterad till texten (exempelvis vad betyder ordet ”väsen” i detta 

sammanhang?) med tre olika svarsalternativ. Tre deltagare svarade fel på frågan och 

exkluderades ur analysen. Ordförståelsefrågan avsågs att befästa primingen och för att 

kunna exkludera personer som inte har tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna 

tillgodogöra sig innehållet i enkäten. För att befästa primingen ytterligare ombads 

deltagarna reflektera över texten de läst genom tre efterföljande uppgifter; deltagarna 

ombads att skatta om informationen de läste var intressant på en skala 1 (Inte alls 

intressant) till 7 (Mycket intressant) och delge sina tankar om informationen de läst. 

Slutligen ombads deltagarna att berätta om en egen erfarenhet av välfärdssystemet 

respektive gud eller astronomi. Kontrollgruppen ombads besvara samma typer av 

efterföljande frågor.  

 

Tillit till välfärdssystemet undersöktes genom sju frågor (Cr.α = .712, Tabell 1) som 

handlar om deltagarnas bedömda risk att drabbas av någon form av ekonomisk svårighet 

relaterad till välfärdssystemet (se avsnittet frågeformulär). I anslutning till 

utfallsvariabeln välfärdstillit undersöktes även generell tillit. Kontrollvariabler som 

undersöktes var demografisk information som ålder, kön, religiös tillhörighet, vistelsetid 

och känslomässig anknytning till Sverige, deltagarnas egna erfarenheter av 

välfärdssystemet, egen inkomst och utbildning samt föräldrars inkomst och utbildning. 

Vidare undersöktes även modererande variablerna anknytning och religiositet.    

 

Stimulusmaterial   

Stimulusmaterialet i denna studie är beprövat och har tidigare använts i Gruneau-Brulins 

m.fl. (2017) studier om välfärdssystemet, religion och risktagande. Materialet för 

experimentbetingelserna bestod av ett kortare beskrivande textstycke som definierar 

välfärdssystemet och dess funktion respektive en beskrivning och allmän definition av 

gud. För kontrollbetingelsen användes en neutral faktatext om Pluto (Appendix 1). 

Stimulusmaterialet avsågs att framkalla mentala representationer av välfärdssystemet 

respektive religion för att undersöka om dessa kan associeras med tillit.   

 

 Frågeformulär 

Med undantag för vissa förändringar användes samma frågeformulär som tidigare använts 

i Gruneau-Brulin m.fl. (2017) studier om gud, välfärdssystemet och risktagande. Till 

utfallsvariabeln tillit till välfärdssystemet användes en skala från Svallfors (2010) som 

efterfrågar sannolikheten att deltagarna själva exempelvis inte klarar en månads 

sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser. Responsskala från 1 - (Mycket 

liten sannolikhet) till 7 (Mycket hög sannolikhet) eller Vet ej (Tabell 1).  Följande formulär 

användes i undersökningen men inkluderades inte i de slutliga analyserna: den första 

skalan mäter tillit till olika institutioner (exempelvis Sveriges regering, rättsväsendet) 

med responsskala från 1 (Ingen tillit alls) till 10 (Fullständig tillit) eller Vet ej och där 

den andra skalan mäter i utsträckning de anser att den offentliga sektorn i Sverige klarar 

att exempelvis upprätthålla en hygglig levnadsstandard för de arbetslösa samt svara för 
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en god omsorg om barn, äldre och sjuka. 1 - (I mycket liten utsträckning) 7 (I mycket hög 

utsträckning) eller Vet ej (World Value Survey, svensk översättning Svallfors, 2010). 

 

Vidare följde kontrollvariablerna anknytning, religiositet och generell tillit. Anknytning 

mättes i två dimensioner, undvikande och ångest (jämför otrygg/undvikande och 

ambivalent anknytning) med sex frågor för vardera skala genom kortformen av den 

svenska översättningen av ECR (Experience in Close Relationships) (Brennan et al, 1998; 

svensk översättning Broberg & Granqvist, 2003). Deltagarna ombads att skatta hur väl de 

stämmer in med totalt 12 olika påståenden (exempelvis undvikande: Jag försöker undvika 

att komma alltför nära min partner, ångest: Jag behöver ofta få veta att jag är älskad av 

min partner) på en 7-gradig skala från 1 (Instämmer inte alls) till 7 (Instämmer helt) (se 

Tabell 1 för Cr. α). Kortformen av formuläret har i faktoranalyser visat sig ha lika hög 

validitet som originalversionen (Wei, Russel, Mallinckrodt, & Vogel, 2007). Graden av 

religiositet mättes genom totalt 11 påståenden hämtade från formulären Trust in God och 

Faith in God (exempelvis Jag litar fullständigt på Gud) med viss kulturell anpassning 

(svensk översättning Granqvist, 1998) (Appendix 2). Deltagarna skattade hur väl 

påståendena stämmer in på en skala 1 (Stämmer inte alls) till 6 (Stämmer helt och hållet) 

(se Tabell 1 för Cr. α). Vidare fick deltagarna svara på frågan hur känslomässigt fäst 

känner du dig vid Sverige på en 10-gradig skala. Generell tillit mättes med frågan skulle 

du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara 

nog försiktig när man har att göra med andra människor? Deltagarna ombads skatta på 

en 11-gradig skala  0 (Man kan inte vara nog försiktig) till 10 (Man kan lita på de flesta 

människor). Frågan har tidigare använts i  WVS’ undersökningar (2010-2014) och 

samtliga skalor som användes var reliabla enligt Cronbachs alfa (se Tabell 1).  

 

 

Tabell 1. Mini, maximum och medelvärden samt standardavvikelser och Cronbachs alfa 

samt antal deltagare för relevanta skalor.  
Skala  Min Max  M SD  Cr. α n1 

Tillit till välfärdssystemet 

(1 – 7) 
1.96 4.24 2.83 6.35 .712 106 

Anknytningsstil 

Undvikande (1 – 7) 
2.06 3.48 2.50 6.73 .788 129  

Anknytningsstil Ångest  (1 

– 7) 
2.71 5.32 4.83 6.34 .616 129 

Grad av religiositet (1 – 6) 1.49 2.51. 1.10 6.21 .964 129 
Generell tillit (0 – 10)  6.49 6.68 6.58 5.26 .954 129 

1listwise deletion för samtliga variabler i analysen   

 

Statistisk analys 

För att undersöka om påminnelser om välfärdssystemet eller religion ökar tilliten till 

välfärdssystemet utfördes en envägs oberoende variansanalys, ANOVA (n = 106) med 

tre gruppbetingelser. Där undersöktes det för effekt av primingbetingelserna gud, välfärd 

eller kontrollbetingelse. Ytterligare en ANOVA utfördes för att undersöka om 

primingbetingelserna ökar skattningarna av generell tillit (n = 129). För att undersöka om, 

och i så fall på vilket sätt, födelseland, anknytningsstil, generell tillit och grad av 

religiositet predicerar tilliten till välfärdssystemet genomfördes tre hierarkiska linjära 

regressionsanalyser (n = 106) i totalt fyra olika modeller angivna i fyra block. I det första 

blocket konstanthölls födelseland, i nästa block ingick de två olika dimensionerna av 
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anknytning: ångest och undvikande, i det tredje blocket ingick religion och slutligen 

ingick generell tillit. Prediktorn födelseland kodades som en dummyvariabel, där 1 

motsvarar utlandsfödda och 0 motsvarar svenskfödda individer och inkluderades först i 

analysen för att kunna undersöka om skillnader föreligger mellan grupperna utan att 

samtidigt kontrollera för någon annan variabel. Anknytningsvariablerna undvikande och 

ångest inkluderades i steg två, religion i steg tre och generell tillit i steg fyra. Variablerna 

inkluderades i denna ordning för att undersöka om enbart anknytning predicerar tilliten 

till välfärdssystemet och om prediktionen kvarstår samtidigt som religion och generell 

tillit kontrolleras för. Generell tillit inkluderades sist för att undersöka om prediktionen 

av de andra variablerna på tilliten till välfärdssystemet var robusta oberoende av 

deltagarnas tillit till andra människor. Dataanalysen utfördes i SPSS version 24.0.  
 

 

     Resultat    

 
Priming av välfärdssystemet respektive religion 

Variansanalysen av primingens effekt på tillit till välfärdssystemet visade en signifikant 

effekt, p <.05, [F2,100 = 3,595, p = .031, p
2 = .067]. Scheffe´s range test fann dock inga 

signifikanta skillnader mellan religionspriming (M = 2,87), välfärdspriming (M = 2,79) 

eller kontrollbetingelsen (M = 2,52). Analysen visade heller ingen signifikant effekt av 

primingen på generell tillit [F2,123 = .467, p = .628].  

 

Estimat baserat på födelseland, anknytning, generell tillit och religiositet  
Tabell 2 visar att den första modellen med födelseland inte bidrog signifikant till 

regressionsmodellen, F1,104 = 2.828, p = .096, CI 95% = [-.092, 1.124]. När 

anknytningsvariablerna inkluderades visade sig framförallt dimensionen ångest bidra 

signifikant till modellen, F3, 102 = 4.695, p < .05, CI 95% = [0.46, .488]. I det tredje steget 

visade modellen att religion inte bidrog signifikant till variansen i tillit till 

välfärdssystemet, F4, 101 = 4.203, p = .116, CI 95% = [-.035, .318] men däremot 

undvikande anknytning (B = .206, CI 95% = [-.004, .417]. När alla fem variablerna 

inkluderades i det sista steget i regressionsanalysen var varken födelseland, undvikande 

anknytning eller religion signifikanta prediktorer för tillit till välfärdssystemet. En 

signifikant regressionsekvation erhölls för den slutliga modellen då generell tillit 

inkluderades och bidrog med 20,6 % av variansen i tillit till välfärdssystemet, F5,100 = 

5.199, p < .01, r2 = .206, CI 95% = [.696, 3.433]. Båda anknytningsvariablerna relaterade 

tillit till välfärdssystemet, men generell tillit och anknytningsdimensionen ångest övertog 

effekten för undvikande anknytning. De viktigaste estimaten för tillit till välfärdssystemet 

är således generell tillit (B = -.132, CI 95% = [-.224, -.039]) och anknytningsdimensionen 

ångest (B = .260, [CI 95% = .045 - .475]) vilka fortfarande förklarar en signifikant del av 

variansen i utfallsvariabeln även vid inkluderande av religion och generell tillit. I Tabell 

2 presenteras standardiserade Beta-koefficienter, β vilka visar att 

anknytningsdimensionen ångest inte längre estimerar en signifikant del av variansen i 

utfallsvariabeln vid inkluderande av generell tillit. Nämnda prediktorer var signifikanta, 

vid p < 0.05. 

 

För att undersöka skillnader mellan de två grupperna gällande vilka variabler som 

predicerar tillit till välfärdssystemet utfördes även en regressionsanalys i vardera grupp 

för sig. Ingen av de tre modellerna för de utlandsfödda blev signifikanta och här redogörs 
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enbart för den slutliga modellen, F4,20 = .685, p = .613 (icke signifikant). På grund av för 

lågt power i gruppen kan resultatet således inte bidra till några tillförlitliga slutsatser. I 

anslutning föregående analyser undersöktes explorativt om födelseland kan predicera den 

generella tilliten genom en ytterligare en regressionsanalys. Ingen signifikant effekt av 

födelseland på generell tillit förelåg, F1,127 = 2.298, p = .613, vilket indikerar att 

utlandsfödda och svenskfödda inte skiljer sig åt i tilliten till andra människor.  

 

Tabell 2. Predicering av födelseland, anknytning, religiositet och generell tillit på graden 

av tillit på välfärdsystemet. Standardiserade Beta-koefficienter, β. Standardfel inom 

parenteser. Beroende variabel: Tillit till välfärdsystemet.  

*** p < .001 ** p < 0.01 * p < 0.05  
1 Födelseland.  
b Födelseland, anknytning undvikande och ångest.  
c Födelseland, anknytning undvikande och ångest, religion.  
d Födelseland, anknytning undvikande och ångest, religion och generell tillit. 

 

 

Korrelationer mellan de olika variablerna undersöktes explorativt vilket utifrån de signifikanta 

regressionsmodellerna visade en negativ korrelation mellan undvikande anknygenerell tillit (se 

Tabell 3.  

 

 Modell 1 a Modell 2 b Modell 3 c Modell 4 d 

Födelseland  .163 

(.307)  

   

.135 

(.302) 

  

.089  

(.313)  

 

.045 

(.307)  

  

Anknytningsstil 

Undvikande   

 

 
.183  

(.107)  

 

.185* 

(.106)  

  

.110 

(0,107) 

 

Anknytningsstil  

Ångest  

  0,225* 

(.111)  

  

.244** 

(.111)  

 

.219*  

(.108)  

  

Religiositet    .154  

(.089) 

 

 

.134 

(.086)  

  

Generell tillit     -.273** 

(.047)  

  

     

Intercept  2,722***  

(0,136) 

1,146*  

(0,504)  

0,804  

(0,545)  

2,064**  

(690)  

N  106  106  106  106  

r2 (adj)  ,017  ,095  ,109 ,167  

r2  change  .095 .021 .064 
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Tabell 3. Korrelationer mellan tillit till välfärdssystemet, födelseland, anknytning undvikande 

och ångest, religion och generell tillit.   

 

 

***p < .001 ** p < 0,01 * p < 0,05  

 

 

Tillit   
I Tabell 4 presenteras deltagarnas bedömda risk för att drabbas av försörjningssvårigheter 

relaterade till välfärdssystemet utifrån bedömd risk för arbetslöshet (Mdn = 2), att inte få 

sjukvård vid behov (Mdn = 3), inte få en tillräcklig statlig pension (Mdn = 4) och inte klara en 

månads sjukskrivning (Mdn = 2) eller avstå från läkarbesök på grund av ekonomiska skäl (Mdn 

= 1).  

 

Tabell 4. Medelvärden, standardavvikelser, antal deltagare och exkluderade deltagare samt 

procent av bedömd risk för försörjningssvårigheter. 

 

 
a procent av bedömd mycket hög sannolikhet   
b pairwise deletion  

Variabel  Tillit till 

välfärds-

systemet  

Födelse-

land  

Anknytning 

Undvikande  

Anknytning 

Ångest  

Religion  Generell 

tillit  

Tillit till 

välfärdssystemet 

  

 .163* .242** .245** .153* -.360*** 

Födelseland  .163*  .209** -.045 .298** -.236** 
Anknytningsstil  

Undvikande  
.242** .209**  .138 .029 -.324*** 

Anknytningsstil 

Ångest  
.245** -.045 .138  -135 -.111 

Religion  .153* .298** .029 -.135  -.120  
Generell tillit  -.360*** -.236** -.324*** -.111 -.120  

Hur stor är sannolikheten att du...  M SD  %a n  Exkluderade b 

... kommer att bli arbetslös inom de 

närmaste åren?  
2.45 1.92 6.0 122 12 

...inte får den sjukvård du behöver 

om du skulle bli sjuk?  
3.02 1.70 3.7 126 8 

...inte klarar en månads sjukskrivning 

utan allvarliga ekonomiska 

konsekvenser? 

2.85 2.02 9.0 122 12 

...inom de närmaste åren måste avstå 

från läkarbesök på grund av för höga 

boendekostnader?  

2.06 1.63 3.7 124  10 

...får en statlig pension som inte ger 

dig en acceptalel levnadsstandard 

som pensionär?  

4.20 2.12 20.1 121 13 
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Diskussion 

  

Studien syftade till att undersöka om välfärdssystemet associeras med trygghet och mer specifikt 

om explicit välfärdspriming och religiös priming ökar tillit till välfärdssystemet samt generell tillit 

hos utlandsfödda och svenskfödda. Vidare syftade studien till att undersöka om, och i så fall på 

vilket sätt, anknytningsstil och graden av religiositet predicerar tillit till välfärdssystemet och samt 

undersöka skillnaderna mellan utlandsfödda och svenskfödda svenskar.  

Huvudresultaten visade att ingen effekt av primingen förelåg och att födelseland inte predicerar 

tilliten till välfärdssystemet. Anknytningsdimensionen ångest relaterar tilliten till välfärdssystemet 

i en negativ riktning och generell tillit relaterar tilliten till välfärdssystemet i en positiv riktning. 

Generell tillit och anknytning ångest förklarade störst andel av variansen och är de starkaste 

prediktorerna för tillit till välfärdssystemet; de som har högre tillit till människor i allmänhet också 

litar mer på välfärdssystemet. Resultatet av primingen på generell tillit var icke signifikant; det 

fanns ingen effekt av välfärds- respektive religionspriming på skattningarna av generell tillit och 

födelseland verkade inte predicera den generella tilliten. Vidare verkade den generella tilliten ha 

ett negativt samband med undvikande anknytning. Hypoteserna om att välfärdspriming ökar 

skattningarna av både välfärdstillit och generell tillit   att svenskfödda individer förväntas ha högre 

skattningar av välfärdstillit har således inte kunnat bekräftas.  

 

Primingeffekter 

Primingen av välfärdssystemet eller religion hade ingen effekt på deltagarnas skattningar av tillit 

till välfärdssystemet. Det innebär att det använda stimulusmaterialet må ha väckt mentala 

representationer av välfärdssystemet respektive religion men inte i tillräcklig utsträckning för att 

påverka deltagarnas skattningar av tillit till välfärdssystemet. Resultatet kan också förstås utifrån 

att välfärdssystemet inte är kopplat till tillit hos deltagarna på det sätt som förväntades. Kopplingen 

mellan tillit och välfärdssystem kan vara indirekt genom att tryggheten som välfärdssystemet bidrar 

till i sin tur bidrar till tillit och även tillit till statliga institutioner men att kopplingen mellan dessa 

inte sker intuitivt hos deltagarna. Denna tolkning överrensstämer med de förklaringsmodeller som 

presenteras av Dinesen (2013) och Grönlund och  Setälä (2012) för hur välfärdstillit och generell 

tillit relatar till varandra (se även Kumlin, 2004)  

Vidare kan uteblivandet av primingens effekt möjligen även förklaras av att den kognitiva 

tillgängligheten för välfärdssystemet respektive religion inte är tillräckligt aktivt i de båda 

grupperna. Resultat erhållna i religionspriming i tidigare studier har funnit att religionspriming inte 

är lika effektivt på icke-religiösa individer vilka inte har ett aktivt mentalt schema för religion 

(Gruneau-Brulin et. al, 2017; Shariff et. al., 2015). Således kanske det mentala schemat för 

välfärdsrelaterad priming är mindre aktivt hos individer från icke-välfärdskontexter. För individer 

uppväxta i välfärdskontexter må det mentala schemat för välfärdssystemet vara aktivt men inte i 

tillräcklig utsträckning för att associera välfärdssystemet med tillit. Alternativt kan ytterligare en 

förklaring vara att välfärdssystemet och religion skiljer sig åt — relationen med välfärdssystemet 

upplevs oftast inte lika personlig som relationen med gud för en religiös individ. Gudsrelationen 

antas skapa ett annat band med den religiösa individen än vad välfärdssystemet gör med 

samhällsinvånare vilket kan försvåra möjligheten att påverka deltagarna på ett känslomässigt plan 

i form av att öka deras skattningar av tillit.  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Tillit till välfärdssystemet 
Ett viktigt fynd i föreliggande studie är att födelseland inte kunde predicera tillit till 

välfärdssystemet vilket innebär att trots deltagarnas olika ursprung är tilliten till välfärdssystemet 

snarlik mellan grupperna, om än lågt antal deltagare i utlandsfödda gruppen. Generellt verkar 

deltagarna ha en mycket hög tillit till det svenska välfärdssystemet. Majoriteten av deltagarna 

bedömer det som osannolikt att de blir arbetslösa, inte får rätt sjukvård vid behov, inte klarar av en 

månads sjukskrivning utan allvarliga ekonomiska konsekvenser eller att de inte skulle ha råd att 

betala ett läkarbesök. Däremot indikerar resultatet att det inte fanns lika hög tilltro till att den 

statliga pensionen och statens förmåga att kunna försörja individerna på en acceptabel levnadsnivå, 

vilket även i Välfärdsstatsundersökningarna av Svallfors (2010) visade sig gälla framförallt för 

kvinnor. 

 

En möjlig förklaring till det erhålla resultatet kan vara de utlandsföddas ålder (M = 32) eller 

vistelsetid i landet då förväntningarna på välfärdssystemet kan vara högre för unga än för äldre 

individer och högre under de första åren i en välfärdskontext (Dinesen, 2013). Ålder eller 

socioekonomisk status kan ha haft betydelse för deltagarnas erfarenheter av välfärdssystemet vilket 

kan vara ytterligare en förklaring till det erhållna resultatet i denna studie. Endast cirka 20% har 

under de tre senaste åren varit sjukskrivna minst en månad, inlagda på sjukhus eller haft kontakt 

med migrationsverket och enbart 3% har mottagit försörjningsstöd. Majoriteten av deltagarna i 

föreliggande studie är kvinnor, har högskoleutbildning och arbetar. Vidare har runt 20% en privat 

eller avtalad sjukförsäkring eller betalt alternativt fått betalt från en privat pensionsförsäkring och 

68,9 % har inte under de tre senare åren varit arbetslösa minst en månad. Resultaten i föreliggande 

studie överrensstämmde med resultaten från Svallfors (2010) då det framkommer att 

socioekonomisk status och kön har betydelse för tilliten till välfärdssystemet. Möjligen kan 

likheterna mellan grupperna förklaras av att endast välintegrerade individer valt att svara på denna 

enkät. Resultatet går i linje med tidigare forskning som erhållit få skillnader av välfärdsattityder 

och tillit till välfärdssystemet mellan invandrad och inhemsk befolkning i ett välfärdsland (Dinesen 

& Hooghe, 2010; Reeskens & van Oorschot, 2015) och resultatet överensstämmer med den sociala 

integrationsteorin (Turner, 1981). En möjlig förklaring argumenteras utifrån Dinesen och 

Hooghe’s fynd (2010); välfärdssystemets transparens och korruptionsfrihet främjar tillit vilket gör 

att utlandsfödda individer anpassar sig till den inhemska befolkningens grad av tillit till 

välfärdssystemet (se även Resskens & van Oorschot, 2015) även om en del resultat pekar på att 

första generationens invandrare kan präglas av sitt tidigare hemlands politiska attityder till staten 

(Dinesen, 2013; Luttmer & Singhal, 2011; Uslaner, 2008;). Utifrån den sociala integrationsteorin 

(Turner, 1981) kan det erhållna resultatet tolkas som att individerna har anpassat sig efter normer 

och värderingar i sitt nya hemland. Vidare bestod majoriteten av deltagarna av kvinnor och enbart 

högutbildade individer, båda är positiva prediktorer för tillit till staten (Grönlund & Setäla, 2012) 

vilket också kan förklara att ingen skillnad uppmätts mellan grupperna. Möjligen hade det kunnat 

finnas skillnader mellan grupperna om antalet i den utlandsgruppen varit större och 

könsfördelningen varit jämn. Således bör resultatet, trots dess signifikans, tolkas med försiktighet. 

Sammanfattningsvis underlättar välfärdssystemets tjänster, transparens och korruptionsfrihet 

utlandsföddas integration i samhället vilket kan förklara det erhållna resultat och stöds av såväl 

teori (Turner, 1981) och empiri (Dinesen & Hooghe, 2010; Reeskens & van Oorschot, 2015). 

 

Generell tillit 
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Priming av välfärd respektive religion har ingen effekt på deltagarnas skattningar av generell tillit, 

men generell tillit var en stark prediktor för tillit till välfärdssystemet. Resultatet indikerar att 

individer som litar på andra också litar mer på välfärdssystemet vilket även tidigare studier funnit 

indikationer på (Dinesen, 2013; Grönlund & Setäla, 2012; Rothstein & Stolle, 2003; Svallfors, 

2010; Zmerli & Newton, 2008). Vidare fanns ingen signifikant effekt av födelseland på generell 

tillit vilket indikerar att utlandsfödda och svenskfödda inte skiljer sig åt i tilliten till andra 

människor. Med hänsyn till bortfallet kan det dock inte uteslutas att resultatet beror på risken för 

de minskande effekterna på generell tillit. Faktorer som känslomässig koppling till landet, etnisk 

tillhörighet (Dinesen, 2013; Ervasti et al, 2012) samt upplevd polarisering bland de utlandsfödda 

kan istället öka tilliten till välfärdssystemet (e.g Kumlin, Stadelmann-Steffen & Haugsgjerd, 2018). 

Resultatet går heller inte i linje med de studier som uppmätt att graden av generell tillit hos individer 

och deras utlandsboende barn överensstämmer med graden av generell tillit på landsnivå i barnets 

forna hemland (e.g Dinesen, 2013; Uslaner, 2008). Förklaringar kan vara att dels kan de 

utlandsfödda deltagarna integrerats väldigt väl till den nya välfärdskontexten och dels kan de 

institutionella och kontextuella faktorerna ha övertagit effekten av de kulturella faktorerna från det 

forna hemlandet (Dinesen, 2013; Rothstein & Stolle, 2008). Det kan därför inte nog framhållas att 

resultaten i denna studie bör tolkas med viss försiktighet. 

 

Effekter av anknytning och religion 
På grund av det stora antalet bortfall ingick enbart ett fåtal utlandsfödda individer (n=21) men 

följande estimat kan utläsas av resultatet; födelseland verkade inte predicera graden av tillit till 

välfärdssystemet nämnvärt, inte heller när anknytningsstil kontrollerades för. Religion predicerade 

inte heller tilliten till välfärdssystemet, men födelseland predicerar graden av religiositet; 

utlandsfödda rapporterade en högre grad av religiositet än svenskfödda. Däremot predicerades 

graden av tillit till välfärdssystemet av höga skattningar på båda anknytningsdimensionerna och  

framförallt dimensionen ångest vars effekt kvarstod trots att religion och generell tillit 

kontrollerades för. Båda anknytningsdimensionerna förklarade en signifikant del av variansen i 

utfallsvariabeln, även vid inkluderande av både religion och generell tillit. 

Anknytningsdimensionen kan således relatera tillit till välfärdssystemet oberoende av religion och 

generell tillit. Resultatet tolkat utifrån B-koefficienterna innebär en ökning av .260 av deltagarnas 

skattningar av tillit till välfärdssystemet för varje steg upp på anknytningsskalan ångest och en 

minskning av -.132 för varje steg upp på skalan för generell tillit. Utifrån de standardiserade β-

koefficienterna övertog generell tillit effekten av anknytning och var enligt β en starkare prediktor 

än anknytning. Eftersom skalan för tillit till välfärdssystemet är reverserad innebär höga skattningar 

på utfallsvariabeln lägre tillit till välfärdssystemet vilket i praktiken innebär att höga skattningar av 

anknytning innebär mindre tillit till välfärdssystemet och höga skattningar av generell tillit innebär 

högre tillit till välfärdssystemet. Anknytningsdimensionen ångest är således en negativ prediktor 

medan generell tillit är en positiv prediktor. 

  

B-koefficienter kan ge missvisande resultat, men har rapporterats i föreliggande studie för att 

understryka estimatet om anknytningen de facto är en stark prediktor till tillit till välfärdssystemet 

oberoende av religion och generell tillit. Utifrån B-koefficienterna övertog anknytning ångest 

effekten av undvikande anknytning och generell tillit. Vidare kan utifrån detta antas att individer 

med höga skattningar på anknytning ångest känner mindre tillit till välfärdssystemet oberoende av 

deras generella tillit till andra. Detta kan tyda på att anknytning påverkar tilliten till 

välfärdssystemet genom helt andra mekanismer därav bör inte heller effekten av undvikande 

anknytning förringas. 
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En möjlig förklaring till det negativa sambandet mellan undvikande anknytning och generell tillit 

och den negativa riktningen av anknytning på tillit till välfärdssystemet är att undvikande 

anknytning karaktäriseras av självständighet i relationer, undvikande av känslomässig närhet och 

en inre arbetsmodell vilken sällan förväntar sig själv hjälp från omgivningen (Booth-LaForce et 

al., 2014; Mikulincer & Shaver, 2007; Sroufe et al., 2005). Den inre arbetsmodellen i 

ångestdimensionen karaktäriseras av oförutsägbarhet gällande behovsuppfyllelse och för båda 

anknytningsdimensionerna gäller att varken individer med undvikande eller ambivalent anknytning 

känner sig bekväma med ett ömsesidigt beroende i relationer (Shaver, Mikulincer, Gross, Stern, 

Cassidy, 2016). Instrumentella handlingar och materiella ting blir således viktigare (Bodie et al., 

2011;  Girme, Overall, Simpson & Fletcher, 2015; Simpson, Winterheld, Rholes, & Oriña, 2007). 

Välfärdssystemet inte är en människa som individen behöver förhålla sig till utan ett system som 

inte kräver en känslomässig relation och således är garanterat tillgängligt för alla som är i behov 

av de instrumentella värden det erbjuder. Men om förväntan om hjälp inte finns för andra 

människor är det möjligt att förväntan om hjälp inte heller går att finna hos institutioner. Den 

generella tilliten kan således vara en mekanism genom vilken båda anknytningsstilarna påverkar 

tilliten till välfärdssystemet. Ännu en möjlig förklaring för hur den generella tilliten kan påverka 

tilliten till välfärdssystemet genom anknytning ligger i hur anknytningssystemet och 

överlevnadssystemet är sammanlänkat och påverkar hypotalamus som reglerar stresshormonen 

kortisol, adrenalin och noradrenalin (Bernard & Dozier, 2010; Luijk et al., 2010). Forskning som 

bedrivits på personlighetstyper föreslår att emotionell stabilitet med låg grad av ångest och 

impulsivitet tenderar att både lita mer på andra människor (Dinesen et al, 2014; Mondak et al, 

2017) och ha högre tillit till politiska institutioner (Freitag & Ackerman, 2016; Mondak et al, 2017) 

medan kortisol har visat samband med att minska den generella tilliten (Takahashi et al. 2005). 

Eftersom anknytningsmönster kan vara stabila över tid (Booth-LaForce et al., 2014; Sroufe et al., 

2005), är det möjligt att det finns effekter av anknytningen som påverkar både generell tillit och 

tillit till välfärdssystemet. Personlighet kan därför fungera som en mediator mellan gener och 

generell tillit som Oskarsson et al. föreslår (2012).   

 

Graden av religiositet predicerade inte tilliten till välfärdssystemet i regressionsanalyserna däremot 

estimerade födelseland graden av religiositet. Att vara utlandsfödd relaterar födelseland till 

religiositet i en positiv riktning, utlandsfödda är således mer religiösa än svenskfödda. På grund av 

det stora bortfallet i den utlandsfödda gruppen bör generella slutsatser om detta resultat erhållet i 

en sekulär kontext dras försiktigt trots att det går i linje med tidigare forskning på landsnivå (WVS, 

2010-2014). De flesta länder utanför Norden är mer religiösa än Sverige och religiösa individer är 

troligtvis fortsatt religiösa i ett nytt hemland även om det finns faktorer som kan predicera 

religiositeten i båda riktningarna så som kulturell kontext eller anknytningen. (Granqvist & 

Kirkpatrick, 2016). Föreliggande studie fann inga signifikanta estimat eller samband mellan 

religiositet och anknytning men däremot kan det erhållna negativa sambandet mellan undvikande 

anknytning och generell tillit möjligen förstås utifrån att religiositet kan modereras av generell tillit 

genom anknytningen och  teorier om att gudsrelationer också kräver en känslomässig komponent 

(Granqvist & Kirkpatrick, 2016). 

 Metodaspekter  
En möjlig förklaring till uteblivande av primingens effekt i föreliggande studie kan vara att 

stimulusmaterialet som bestod av en kort text med två efterföljande frågor inte har fungerat som 

avsett. Texten som avsågs påverka deltagarnas skattningar av tillit kan ha varit för kort, för abstrakt 
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eller kan ha ansetts som oviktig att läsa så att deltagarna inte reflekterat över den i tillräckligt hög 

utsträckning. Vidare har studien inte kunnat kontrollera för att deltagarna utfört enkäten i en ostörd 

omgivning eller om deltagarna tagit ett avbrott i enkäten för att sedan återuppta och skatta 

utfallsvariabeln. Således kan deltagarnas uppmärksamhet haft betydelse för primingeffekten.    

 

Förförståelse  

Ytterligare en svårighet från tidigare studier (e.g Gruneau-Brulin et al, 2017; Shariff et al, 2015) är 

att priming är ett komplext fenomen som inte alltid frammanar en och samma psykologiska 

reaktion hos alla individer (Bargh, 2006) vilket gör att religion och religiösa ord kan frammana 

olika mentala representationer beroende på individ, kulturell - och interkulturell bakgrund samt 

kontext. Förförståelsen och de kulturella perspektiven är viktiga faktorer i sammanhanget och 

behöver således tas i beaktande även för deltagarnas skattningar av tillit till välfärdssystemet (Suh, 

Diener & Updegraff, 2008). Studien kontrollerade därför för deltagarnas erfarenheter av 

välfärdssystemet, graden av religiositet, socioekonomisk status och tid i landet. Vidare eftersöktes 

individer med likvärdig utbildningsbakgrund då utbildningsnivå kan påverka tilliten till 

välfärdssystemet. Risken finns dock ändå att individer som redan har hög tillit till staten valt att 

flytta till Sverige där staten har hög inblandningsgrad i människors liv vilket riskerar bias till 

resultaten som är svåra att kontrollera för. Att studien haft flertal kontrollvariabler minskar risken 

för bias till viss del. 

 

 Att angripa religion i en sekulär kontext 

Den sekulära formen av troende är svårmätbar då tron inte är uttalad vilket föranleder en avsaknad 

av uttryckssätt för tro hos icke-religiösa. Det kan finnas former av sekulär utövning av religiösa 

aktiviteter och tankar men eftersom gudsbegrepp och religiösa ord inte är tillgängliga hos sekulära 

individer på samma sätt som hos religiösa individer finns således ett naturligt avståndstagande från 

frågor kring religiositet och religiös utövning hos sekulära individer (Granqvist & Moström, 2014). 

Vidare kan därför mätskalor baserade på självrapportering och graderar låg till hög religiositet 

utifrån hur ofta religiösa platser besöks i synnerhet försvåra att infånga religiösa tankar hos sekulära 

individer  (Galen, 2012) vilka i denna studie uppmättes till 43,3% som uppgav att de inte var 

religiösa. Påståenden som ingick i enkäten som exempelvis jag ber regelbundet till gud och jag vet 

att gud i slutändan kommer göra det som är bäst för mig kan därför vara motsägande mot 

deltagarnas verkliga uppfattning om tro utan uttalad religiositet. För att resultaten ska bli 

generaliserbara behövs dessutom deltagarnas trosuppfattningar utgöras av fler religioner än 

kristendom och islam.  

 

 Bortfall  

I studien fanns ett stort antal bortfall (N = 154) framför allt på grund av de tekniska problem i 

Qualtrics som slussade ur 130 deltagare ur enkäten innan den hann slutföras. Externa bortfall och 

interna bortfall i utfallsvariabeln hanterades med listwise deletion. Orsaken till interna bortfall är 

svårt att finna (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, Sverke, 2016) men möjligen kan 

frågornas placering ha haft betydelse för antalet bortfall då det vid databearbetningen uppdagades 

ett internt bortfall redan efter avsnittet demografisk information. Frågor om exempelvis inkomst 

och relationer kan riskera att leda till interna bortfall (Trost, 2001) och eftersom både demografisk 

information och ECR-skalan, vilken hade 10 bortfall, var tidigt placerad i enkäten kan de interna 

bortfallen eventuellt röra sig om systematiska bortfall. Flera av frågorna i enkäten krävde dessutom 

svar för att gå vidare till nästa frågeblock vilket kan ha förklara en del av bortfallen. Dessutom var 
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bortfallet större i den utlandsfödda gruppen vilket föranleder misstankar om skillnader mellan 

svarade och icke-svarade som beror på systematiskt bortfall (Dahmström, 2011); dels kan 

välintegrerade individer med hög tillit till välfärdssystemet ha valt att besvara enkäten och dels kan 

personer som exempelvis drabbats av förföljelse på grund av livsåskådning valt att inte svara på 

enkäten (Lohr, 2010). Vidare kan enkäternas placering vilka inkluderade olika konstrukt riskera att 

föregående frågeblock gett en primingeffekt på nästkommande konstrukt. Kombinerande av flera 

enkäter ha påverkat helhetsintrycket av enkäten vilket kan komma att påverka resultatet 

(Podsakoff, MacKensie, Lee & Podsakoff, 2003).  Även om bortfallet försvårar jämförelse mellan 

grupperna är stickprovet ändå relativt stort och utifrån detta har resultatet presenterats och jämförts 

med tidigare forskning.     
 

Validitet och reliabilitet   
Frågorna som berör relationer i de termer som används i studien kan vara svåra att relatera till om 

deltagarna exempelvis ingått i arrangerande äktenskap och en del frågor om relationer kan ha 

ansetts stötande i andra kulturer än den västerländska. Resultatet riskerar därav att bli missvisande 

för deltagarnas upplevelser av relationer i verkligheten. Vidare bör därför instrumenten och sättet 

de används på kalibreras och vara kulturellt anpassade istället för att som i dagsläget endast vara 

anpassade efter den västerländska kulturen. För att stärka validitetsaspekten har enkäterna 

föreliggande studie med viss modifikation försökt anpassas för att undvika ord med dubbla 

konnotationer som kan vara svåra att uttolka för individer som inte är modersmålstalare av svenska 

språket. Deltagarna fick även använda sig av lexikon för att undvika eventuella språkbarriärer och 

en ytterligare styrka är att föreliggande studien kontrollerade för deltagarnas språkkunskaper vilket 

ökar studiens validitet. Trots språk och den kulturella aspekten har skalorna som använts i 

föreliggande studie varit beprövande och haft hög validitet och reliabilitet.  

 

Trots en del brister är det till stor fördel att studien marknadsfördes på flera ställen exempelvis på 

vårdcentraler, kulturcentrum, SFI-skolor  runt om i Stockholm och i flera städer i Sverige för att få 

god socioekonomisk spridning. Av samma anledning riskerar framför allt webb-baserade enkäter 

att drabbas av self selection bias, att de bäst integrerade och anpassade individerna anmält sitt 

deltagande (Khazaal et al, 2014) då dessa individer redan är i närkontakt med välfärdssystemet och 

möjligen redan innehar en stark tillit till välfärdssystemet. Att deltagarna randomiserades och att 

studien är av experimentell karaktär gav ett visst skydd mot self selection bias, vilket ytterligare 

stärker studien. Därtill även att studiens syfte verkade dolt för deltagarna vilket framgick av 

deltagarnas svar då de i slutet av enkäten ombads beskriva vad de trodde studiens syfte var. Vidare 

kan reliabiliteten anses vara god eftersom randomiseringen och datainsamlingen skett genom 

programmet Qualtrics vilket minskar risken för påverkan av förväntningar på deltagarna. 

Ytterligare styrkor är att åldersspridningen i studien var god, men antalet deltagare i den 

utlandsfödda gruppen och den snedvridna könsfördelningen är begränsande för studiens reliabilitet. 

 

Framtida studier  

Utifrån de metodologiska aspekter som beskrivits i föreliggande studie och i tidigare studier samt 

vad som saknas i aktuell forskning är det angeläget att replikera studien och väva in implicita 

element från exempelvis Gruneu-Brulin m.fl. (2018) eller Granqvist m.fl (2012) studier. Eventuellt  

kan kvalitativa inslag inkluderas då människor och upplevelser är betydligt mer komplexa än vad 

enkäter gör gällande. Vidare bör framtida studier inkludera flera olika religiösa grupper och även 

försöka mäta de olika formerna av sekulärt troende som inte inkluderar explicit religiositet. Vidare 
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har föreliggande studie inte kontrollerat för deltagarnas stress eller hormonnivåer vid mättillfället 

vilket det för framtida studier kan finnas incitament att undersöka. För framtida studier är det även 

angeläget att undersöka könsskillnader i tillit till välfärdssystemet bland utlandsfödda i sekulära 

välfärdskontexter. Framtida studier bör utforma enkäter på deltagarnas egna språk och i sådant fall 

möjligen fokusera på en specifik grupp utlandsfödda. I föreliggande studie inkluderades enbart 

individer med goda språkkunskaper i svenska. För att undersöka om välfärdssystemet associeras 

med trygghet hos marginaliserade grupper bör framtida studier anpassas för att nå dessa individer 

för att få ett mer precist mått på vad som påverkar tilliten till välfärdssystemet i dessa grupper.   

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis fanns ingen effekt av välfärds eller religionspriming varken bland 

utlandsfödda eller svenskfödda individer. Vidare kunde inte födelseland eller graden av religiositet 

predicera tilliten till välfärdssystemet. Födelseland kunde heller inte predicera generell tillit i 

föreliggande studie, möjligen kunde ett större sample i den utlandsfödda erhållit skillnader i 

resultatet. Generell tillit och anknytningsdimensionen ångest var de starkaste prediktorerna för tillit 

till välfärdssystemet och den generella tilliten kan vara en mekanism vilken genom båda 

anknytningsstilarna predicerar tilliten till välfärdssystemet. Trots brister fann föreliggande studie 

att  välfärdssystemets tjänster, transparens och korruptionsfrihet möjligen kan ha underlättat 

utlandsföddas integration i samhället och således minskat skillnaderna mellan utlandsfödda och  

svenskföddas attityder vilket kan förklara det erhållna resultat som stöds av såväl teori (Turner, 

1981) och empiri (Dinesen & Hooghe, 2010; Reeskens & van Oorschot, 2015). 
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Appendix 1 

 

Välfärdssystemet tillhandahåller ett offentligt skyddsnät som ger en miniminivå av välbefinnande 

och socialt stöd för alla invånare. I de flesta utvecklade länder sörjer staten för välfärd genom 

inkomstskatt. Välfärdssystemet innebär att invånare är garanterade exempelvis sjukvård, 

utbildning och grundläggande social trygghet.    

Gud betraktas ofta som ett högsta väsen. Teologer har beskrivit att Gud har många olika 

egenskaper, inklusive allvetande (oändlig kunskap), allsmäktig (obegränsad makt), överallt 

(allestädes) närvarande, och allgodhet (perfekt godhet). Gud har också uppfattats som att vara 

immateriell (ej kroppslig), som en personlig varelse, och som den ”största tänkbara existensen”   

 

År 2006 antog International Astronomers Union en resolution som beskriver tre kriterier för att ett 

objekt ska få kallas planet. För det först första måste objektet kretsa kring solen, för det andra måste 

objektet vara en sfär och för det tredje måste objektet ha rensat i omgivningen kring dess 

omloppsbana. Pluto mötte inte det tredje kriteriet och är således inte en planet. 
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Appendix 2  

 

 

 

 

FAITH IN GOD   
1. Jag har en religös tro  

2. Religion är viktigt för mig i det vardagliga livet  

3. Jag går regelbundet i kyrkan (Moskén, Templet, Synagogan etc.)   
4. Jag tänker ge mina barn en religiös uppväxt  

5. Jag läser regelbundet religiös litteratur (Bibeln, Koranen etc.)  

6. Jag ber regelbundet till Gud.  

 

TRUST IN GOD   
A. Jag litar på Gud fullständigt. 

B. Jag tror inte att Gud någonsin skulle svika mig.  
C. Jag vet att Gud i slutändan kommer göra det som är bäst för mig. 

D. Jag vet att Gud aldrig kommer utsätta mig för mer än vad jag klarar av. 

E. Jag litar på Gud eftersom han alltid har funnits där för mig tidigare. 

 


	Självständigt arbete i psykologi för masterexamen (PSMT42), 30 HP VT 2018
	Välfärdsforskning i Sverige
	Religionens betydelse för tillit

