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Sammanfattning och nyckelord 

 

Uppsatsen handlar om att ta reda på om erfarenheter av utsatthet påverkar människors syn på hur 

välfärden ska utformas.. Uppsatsen bygger på data från knappt 5,000 respondenter från den svenska 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000. Jag undersöker hur respondenternas inställning till tre 

välfärdspolitiska frågor har samband med deras erfarenhet av utsatthet, utöver det samband som 

tidigare forskning påvisat mellan individers klass, kön och ålder och välfärdsstatsattityder. Attityder 

till välfärdens utformning mäts med tre frågor: attityd till privata välfärdsalternativ, attityder till små 

inkomstskillnader och attityder till att mer vård ska ansvaras inom familjen. Tre aspekter på 

utsatthet undersöks: ekonomisk, social och fysisk utsatthet. 

 

Uppsatsens bidrag till forskningsfältet är att försöka hitta fler faktorer till att förstå människors 

välfärdsattityder utöver till exempel klass. Klass har länge varit i frågans fokus men genom att titta 

ur andra vinklar är det möjligt att en annan, större bild träder fram som visar att förklaringen inte 

var så enkel. Analyserna visade att den ekonomiska utsattheten var den enda formen av utsatthet 

som hade tydliga signifikanta samband på välfärdsfrågorna. Det tyder på att respondenternas 

utsatthet inte är en större bidragande faktor för att förstå individers välfärdsattityder. 
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1. Inledning 

 

Den svenska välfärdsstaten präglas av en hög grad av generalitet jämfört med många andra 

europeiska välfärdsmodeller. Generalitet innebär att välfärdssystemen omfattar alla medborgare på 

ett jämlikt sett och tjänsterna samt dess omfattning ansvaras offentligt av stat eller kommun. I 

länder i det kontinentala Europa är välfärdssystemen oftare behovsprövade och riktar sig till 

grupper med särskilda behov vilka kallas selektiva modeller. Andra aktörer än de offentliga har 

också större ansvar för välfärden vilket ökar möjligheten för individen att själv forma sin välfärd 

men på bekostnad av jämlikheten (Rothstein, 1994: 26-27). Trots att utvecklingen i Sverige har lett 

till fler privata välfärdsalternativ går ännu drygt 85 % av kostnaderna för välfärdstjänster till 

offentliga aktörer. I flera kommuner står offentliga aktörer ännu för all välfärd (Jordahl et. al, 2013). 

 

I Sverige har, enligt forskning, den generella välfärdsmodellen ett starkt stöd bland medborgarna 

(Korpi, 1983: Svallfors, 1996). Sociologen Walter Korpi har pekat på arbetarklassen som – via 

fackförbund och politisk makt – har varit en viktig aktör i den generella välfärdsstatens tillkomst 

(Korpi, 1983: 45-50). Även idag föredrar arbetare i högre grad den generella välfärdsmodellen 

medan högre klasser som tjänstemän generellt är mer positiva till selektiva välfärdslösningar 

(Korpi, 1983: Svallfors, 1996). Forskarna har inte gått närmare in på varför den generella 

välfärdsmodellen även idag har ett starkt stöd bland arbetarna. Men en förklaring är ett egenintresse 

där arbetarna helt enkelt har mest nytta av att välfärdssystemen omfamnar alla medborgare på ett 

jämlikt sätt (Rothstein, 1994). Om så är fallet borde det vara utsatta människor, kanske särskilt 

bland de utsatta hos arbetarklassen, som mest tjänar på den generella välfärden och därför stöder 

den. Men det kan även vara så att arbetare värvar varandra att gå med i klassbaserade organisationer 

och stödja en generell välfärd, även de som privat föredrar andra modeller (Korpi, 1983: 33). 

 

Intresset för faktorer som hör samman med medborgarnas attityder kring hur välfärdstjänster ska 

organiseras har sin grund i en ”dubbelriktad kausalitet”. Samtidigt som utformningen av existerande 

välfärdstjänster påverkar medborgarnas attityder så påverkar medborgarna genom politiska val och 

engagemang välfärdstjänsternas utformning. Det är därför viktigt att känna till vad som påverkar 

medborgarnas attityder till välfärdens utformning för att, också i förlängningen, kunna förstå hur 

och varför organisationen av tjänsterna formas. Uppsatsens bidrag till forskningsfältet om 
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välfärdsattityder är att undersöka om erfarenheter av utsatthet kan komplettera sambandet mellan 

individers klasstillhörighet och attityder till hur välfärdens ska organiseras. Om de senaste årens 

samhällsutveckling har lett till att arbetarklassidentiteten i Sverige har försvagats som vissa 

teoretiker och forskare tror (Beck, 2012; Forsell, 2005; Härenstam et. al, 1999: 178-79), kanske 

även stödet för den traditionella, generella utformningen av tjänsterna bland arbetarklassen också 

kommit att försvagas. Samtidigt har utsatthet knappast minskat i samhället, och det är möjligt att 

stödet för en generell välfärd bland människor som har ekonomiska problem, få sociala relationer 

eller upplever våld och otrygghet, ändå är stort. 

 

2. Syfte och problemställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att se om människors erfarenheter av utsatthet påverkar deras åsikter om 

välfärdens utformning. Uppsatsen kommer att, med hjälp av svenska siffror, studera sambanden 

från tre former av utsatthet, ekonomisk -, social – och fysisk utsatthet. Tidigare forskning har främst 

pekat på människors klassposition som en viktig faktor för att förklara deras välfärdsattityder. Men 

analyser har även gjorts baserade på kön och ålder (Svallfors, 1996: 83-94). Därför fördjupas den 

empiriska analysen med binär logistisk regressionsanalys för att se om även erfarenheter av 

utsatthet kan vara en bidragande faktor för att förstå individers välfärdsattityder. Men en delfråga 

som kan undersökas närmare är vilken - av ekonomisk, social och fysisk utsatthet – som är den 

största bidragande faktorn. 

 

 H0: Uppsatsens nollhypotes är att utsatthet inte är någon bidragande faktor för att förstå 

individers välfärdsattityder. 

 

 H1: Uppsatsens mothypotes är därmed att utsatthet faktiskt är en bidragande faktor för att 

förstå individers välfärdsattityder. 

 

De tre formerna av utsatthet är centrala begrepp för undersökningen. Utsatthet kan beskrivas som 

ett brett spektrum, där människor är utsatta i olika grad och längs olika dimensioner. När till 

exempel statistiska centralbyrån mäter efter ämnet i Sverige stället de frågor om allt från hälsa till 
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fritidsvanor (SCB, 2010). Uppsatsens fokus ligger på tre former av utsatthet: ekonomisk, social och 

fysisk utsatthet. Ekonomisk utsatthet bygger på ekonomiska svårigheter med fokus på om personer 

har problem att betala oförutsedda och löpande utgifter. Social utsatthet handlar om en person har 

kontakt med familj och vänner. Fysisk utsatthet slutligen handlar om respondenten blivit utsatt för 

brott eller om ens liv begränsas av otryggheten över att bli utsatt. 

 

Ett annat centralt begrepp är välfärdsattityder, eller attityder till välfärdens organisering/utformning. 

I uppsatsen studeras välfärdsattityder utifrån individers inställning till tre påståenden från 

Stockholms universitets levnadsnivåundersökningar om hur de vill att samhället ska utformas. Två 

av dessa påståenden handlar om välfärdens organisering: om attityder till privata alternativ inom 

vård, skola och omsorg samt om familjers ansvar för vård av sina barn och äldre. Det tredje 

påståendet handlar om huruvida inkomstskillnader mellan människor bör minimeras. Även om 

inkomstskillnader inte direkt relaterar till välfärdens tjänster handlar frågan om hur de tillgångar 

som finns i samhället ska fördelas. I debatter handlar frågan till stor del om var tillgångarna kan 

användas effektivast samt hur stor skillnaden bör vara ur en rättvise- och moralisk synpunkt. I 

generella välfärdsmodeller är inkomstskillnaderna generellt mindre än i selektiva där de som inte 

klassas som behövande av välfärd i större grad förväntas kunna klara sig själva (Vogel och Wolf, 

2004). 

 

Den empiriska undersökningen har två delar. Först inspekteras sambandet mellan de tre formerna av 

utsatthet i korstabellform, där individers attityder till välfärdens utformning presenteras fördelat 

efter deras grad av ekonomisk -, social – och fysisk utsatthet. Om det framkommer att mer utsatta 

personer skiljer sig från andra vad gäller attityder till välfärdens utformning finns det skäl att tro att 

utsatthet har ett samband med välfärdsattityder. Men även om ett första samband hittas är det 

möjligt att utsatthetens betydelse överskuggas av andra faktorer. Därför görs en noggrannare 

logistisk regressionsanalys där erfarenhet av utsatthet läggs in modeller som först tar hänsyn till 

individernas klass, kön och ålder. Om erfarenhet av utsatthet har signifikanta samband med 

välfärdsattityder även då modellen kontrollerar för klass, kön och ålder finner vi ett visst stöd för 

mothypotesen: att utsatthet är en bidragande faktor för att förstå individers välfärdsattityder (Teorell 

och Svensson, 2007; 193-195). 

 

I följande avsnitt kommer jag först att redovisa tidigare teorier och forskningsresultat kring 
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välfärdsattityder. Efter detta förtydligas och preciseras uppsatsens fråga. Därefter redovisas de 

datamaterial som användes i uppsatsen och den metod som används kommer att beskrivas. Sedan 

presenteras resultaten, vilka slutligen tolkas i en avslutande diskussionsdel. 

 

3. Teori 
 

I forskningslitteraturen brukar välfärdspolitiken delas upp i de generella respektive selektiva 

modellerna vilka beskrevs kort inledningsvis. Den generella modellen där den svenska välfärden 

ingår täcker hela befolkningen utifrån enhetliga regler medan den selektiva främst riktar in sig mot 

grupper med störst behov. Den selektiva modellen tillåter också fler aktörer vilka kan vara ideella 

organisationer, privatägda företag eller privatpersoner som ansvarar för främst sina barns och äldres 

välfärd (Rothstein, 1994: 26-27). Eftersom välfärdssystemens utformning är ett resultat av politiska 

processer, ofta utvecklade över en längre tid av folkvalda församlingar, har forskning intresserat sig 

för medborgarnas attityder till välfärden. Det är medborgarna som påverkas av besluten samtidigt 

som de i sin tur, via politiskt deltagande, kan påverka dem som fattar dessa beslut.  

 

När forskare och teoretiker har försökt förklara gruppskillnader i frågor om välfärdens utformning 

har de utgått från två utgångspunkter. Dels har de försökt förklara åsikterna utifrån individers 

bakgrunder och livssituation där fokus mestadels handlar om hur klasstillhörighet påverkar ens 

välfärdsattityder medan utsatthet inte får någon större uppmärksamhet (Korpi, 1983; Svallfors, 

1996). Den andra utgångspunkten är hur stödet till en viss modell påverkas av hur respondenterna 

ser på sina medmänniskors moral. Vissa anser att en alltför omfattande välfärd riskerar att leda till 

en förvrängd belöningsstruktur där välfärden överutnyttjas av, och lägger för stor fokus på grupper 

utan större behov. I denna förklaringsmodell ses tillit till det politiska systemet som avgörande för 

människors attityder (Forsell, 2005; Härenstam et. al, 1999; Rothstein, 1994).  

 

Den första teorin är den så kallade maktresursteorin som påminner om den första utgångspunkten. I 

teorin delas alla människor upp i klasser vilka ligger i intressekonflikt med varandra under vilket de, 

för att gynna sina egna mål, använder så kallade maktresurser. Den svenska sociologen Walter 

Korpi utgår från teorin och beskriver välfärdsstatens sociala och politiska utveckling som ett 

resultat av medborgarnas ansträngningar för att lösa de vardagsproblem som konfronterar dem. 
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Enligt Korpi är arbetarnas främsta maktresurs deras egna arbetskraft vilket används för att få fram 

bättre villkor via till exempel strejker. Men individuellt är det en nackdel då arbetsplatser enklare 

kan byta ut anställda än vad anställda kan byta arbetsplats. Därför behöver arbetarna som åtgärd gå 

ihop i klassbaserade fackförbund för att gemensamt skaffa sig högre inflytande. Korpi tror därför att 

arbetarna gynnas av en generell och koncentrerad välfärdsmodell vilket flyttar välfärden till den 

politiska arenan där alla medborgare, via valsedeln, har lika stort inflytande. Korpi tar även upp hur 

individerna på en välfärdsmarknad kan använda sitt ekonomiska kapital för att välja mellan olika 

alternativa välfärdsaktörer för att hitta en som passar dem så bra som möjligt. Detta andra alternativ 

antas gynna tjänstemannaklasserna som via sin maktresurs, högre ekonomiska tillgångar, har större 

möjligheter att välja välfärdsalternativ som arbetare inte har råd med (Korpi, 1983).  

 

Tidigare teorier tar också upp att arbetarklassen, via facklig organisering och större politiskt 

inflytande från socialistiska partier, drivit på utvecklingen mot en omfattande och generell 

välfärdsmodell (Korpi, 1983: 45-50). Bo Rothstein kom fram till att den generella välfärdspolitiken 

hade ett starkt stöd bland arbetarklassen så sent som runt 1994 för vilket han ger två förklaringar. Å 

ena sidan nämner han ett egenintresse där arbetare gynnas av den generella välfärden vilket 

påminner om Korpis maktresursteori (Korpi, 1983; Rothstein, 1994). Men för att stärka stödet för 

den generella välfärden så byggde arbetarna politiska allianser med bland annat medelklassen och 

andra politiska partier. Därför utformades välfärdssystemen för att även inkludera och gynna dessa 

grupper ekonomiskt vilket i Sverige gav modellen ett bredare stöd (Rothstein, 1994: 183-84). 

Rothstein menade att de högre klassernas stöd för den generella välfärden byggde på att systemet 

ses som en försäkring. För även om de generellt jobbar mer och är friskare än mindre resursstarka 

grupper kan de se den generella välfärdsmodellen som ett skyddsnät. Skälet är att även de oroar sig 

för att någon gång bli sjuka eller arbetslösa och därför tar de det säkra före det osäkra och stödjer 

den generella välfärden. Å andra sidan ger Rothstein en historisk förklaring till arbetarklassens stöd 

till den generella välfärdsmodellen. Då arbetarklassen och dess företrädare hade en pådrivande roll i 

den svenska generella välfärdsstatens utveckling kan det också finnas en kvardröjande lojalitet för 

modellen hos individuella arbetare (Rothstein, 1994: 178-82, 186-87). 

 

Efter att den generella välfärdsstaten under lång tid har varit ett område vars utformning alla parter i 

Sverige har tagit för givet så utvecklades en kritisk debatt inom ämnet under 1980-talet (Svallfors, 

1996: 23). Bland annat diskuterades misstankarna om ett överutnyttjande av för generösa system. 

Men kritiken handlade även om att generella välfärdsprogram övertog för mycket av individernas 
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personliga ansvar över sina egna situationer och handlingar. 

 

Samtidigt skulle det civila samhället som familj och vänskap tappa i betydelse för individers liv 

gentemot staten. Vissa kritiker pekar också på det faktum att trots långvariga resurssatsningar så har 

flera välfärdspolitiska frågor som kriminalitet och social segregering inte lösts (Rothstein, 1994: 31-

33; Svallfors, 1996: 93-94). Kritiken mot den generella välfärden var länge utbredd inom den 

politiska och den akademiska världen innan den senare även spreds neråt klasserna. Allt fler ville 

själva bestämma över till exempel sin vård och skola istället för att arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt mål vilket var viktigt inom arbetarklassen. Denna tendens tyder på de individuella 

målens allt högre betydelse (Rothstein, 1994: 32-33, 189-93). 

 

För sambandet mellan utsatthet och attityder till välfärdspolitik skulle de ovan nämnda exemplen 

innebära att utsatta personer är mindre positiva till en generell välfärdsmodell. Detta då deras tillit 

till gemensamma lösningar skulle vara underminerade av erfarenheter av kriminalitet och social 

segregering. Utsatta människor har kanske mer än andra fått känna på den generella välfärdens 

tillkortakommanden och brister. Dessutom kräver mycket av dagens välfärdssystemen ett aktivt 

arbetsmarknadsdeltagande där medborgarna gör sig förtjänta av att få den välfärd de eftersöker 

genom att jobba och betala skatt. Men utsatta grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden 

är oftare i en position där de inte kvalificerar sig till att få ta del av välfärden varpå de faller igenom 

skyddsnätet och blir missnöjda (Härenstam et. al: 1999).  

 

Till skillnad från Korpis teori finns det andra som menar att det inte skulle finnas några tydliga 

klassmönster i hur respondenterna ser på välfärden. Den tyske sociologen Ulrich Beck menar att 

samhällsutvecklingen har fått klass som förklaringsfaktor att tappa i betydelse. Beck håller 

visserligen med om att de ekonomiska skillnaderna mellan klasserna är ungefär lika stora nu som 

innan välfärdsstatens intåg. Men han menar också att för enskilda individer är betydelsen större att 

levnadsstandarden hos samtliga klasser, även de lägsta, har höjts. Då tenderar individerna att 

jämföra sin situation med andra ut sin egen klass istället för andra klasser vilket är en tendens som 

Beck kallar ”hisseffekten”. Den höjda levnadsstandarden kännetecknas av generellt höjda 

inkomster, utbildning och kommunikationsmöjligheter vilket har individualiserat samhället mer. 

Problem som tidigare sågs som kollektiva och vars orsaker ens klass både kunde förklara och 

erbjuda ett alternativ mot ses nu som personliga öden. Samtidigt försvann de kulturer och 
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traditioner som klasserna var beroende av (Beck, 2012). 

 

I den mån tidigare teoretiker och forskare har tittat på utsatthet kopplat till attityder till samhället 

har mycket fokus legat på hur utsatthet påverkar respondenternas aktiva politiska deltagande. Till 

exempel om de röstar i val, är medlemmar politiska partier eller på andra sätt ska gör sina röster 

hörda till de folkvalda om de vill det (Esaiasson och Westholm, 2006: 19-21; Bruch et. al, 2010). 

Enligt statsvetaren Robert Dahl påverkas det aktiva politiska deltagandet av fördelningen av 

resurser. För att alla medborgare ska ha lika möjligheter att påverka den förda politiken behöver de 

få samma möjligheter att uttrycka sina åsikter samt känna sig delaktiga i samhällslivet. Men till det 

behövs information och för att få den behöver människor avvara delar av sina resurser som till 

exempel pengar. Men har en person inte så mycket pengar att undvara, som till exempel ekonomiskt 

utsatta, minskar också möjligheterna att få ta del av informationen. Då får de svårare att forma sina 

åsikter och därigenom påverkar de utvecklingen mindre. Dahl pekar också på exempel där folkvalda 

församlingar inte formar samhället efter hela befolkningen utan enbart efter dem som röstar. Skulle 

utsatta inte ha råd att vara lika politiskt aktiva som mer resursstarka grupper kan det bidra till en 

negativ spiral: utsatta grupper deltar inte i det politiska livet i lika hög grad vilket varför folkvalda 

inte ser några skäl att ta till vara på deras behov som därmed uppfylls än mindre (Dahl, 1989). 

 

Frågan är dock hur Dahls beskrivning påverkar de utsattas attityder till välfärdens utformning? 

Fortsätter de att föredra den generella välfärden med ett generellt regelverk och likvärdig 

behandling som Korpi tror? Eller känner de att modellen inte fungerar och att problemen inte kan 

lösas av de folkvalda eller de klassbaserade grupper som förespråkar den? Något som sedan leder 

till att de utifrån sina egna erfarenheter av utsatthet istället stödjer den selektiva välfärdsmodellen i 

enighet med Härenstams slutsatser (Korpi, 1983; Härenstam et. al, 1999)? Med utgångspunkt från 

resonemanget ovan är det möjligt att utsatta riskerar att bidra mindre till att utveckla välfärden. Men 

vilken välfärdsmodell de vill ha och som därmed missgynnas återstår att se. 

 

4. Tidigare forskning 

 
 

Klass har länge varit ett centralt begrepp och intresseområde för forskning inom stratifiering och 
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politisk sociologi. Sedan 1990-talet har det vuxit fram alltmer forskning kring hur klassposition 

relaterar till individuella välfärdsåsikter, och även hur detta samband skiljer sig mellan olika länder. 

Forskarna Brooks och Svallfors tittar närmare på mönster i hur social klass påverkar attityder i fyra 

nordiska länder, inklusive Sverige (Brooks och Svallfors; 2010). Resultaten visade att betydelsen av 

klass minskade när andra faktorer lades till men att klass ännu spelar en viktig roll. Detta passar in 

på Korpis teori om att högre klasser föredrar en selektiv välfärd och lägre en generell där deras 

respektive maktresurser kan påverka mer.  

 

En viktig sak som ibland glöms bort är att åsikter om välfärden är flerdimensionella. Även om två 

personer föredrar en generell välfärdsmodell i en fråga behöver båda automatiskt inte göra det i en 

annan. I en studie av Svallfors (1996) jämfördes olika välfärdspolitiska dimensioner för att se hur 

mycket de påverkades av bland annat respondenternas bakgrund, till exempel deras klass och kön. 

Dimensionerna innehöll bland annat om huruvida välfärden ska finansieras via skatter, om den ska 

få mer pengar1 och vem som ska ansvara för dess service. Resultatet visade till exempel att 

arbetarklassen tenderade att förespråka ett system med typiskt generella drag med bland annat 

offentlig organisering vilket skulle finansieras offentligt med högre skatter. Stödet från högre 

tjänstemän var, visserligen alltid lägre, men skillnaderna varierade i styrka beroende på vilken fråga 

som ställdes. Frågor där en generell välfärd kunde ses som ett skyddsnät gav ett generellt högre stöd 

bland tjänstemännen. Däremot minskade stödet i frågor som tog upp hur resurser och risker skulle 

fördelas mellan rika och fattiga samtidigt som misstänksamheten mot överutnyttjande var högt. 

Dessa resultat visar två saker: att stödet för den generella välfärden dels påverkas av huruvida 

respondenterna känner att de tjänar på den men även av klassbakgrund. 

 

Klasskillnaderna i betalningsviljan tycktes i Svallfors undersökning minska över tid, men samtidigt 

ökade skillnaderna vad gäller misstänksamhet om överutnyttjande och frågor om fördelning av 

resurser och risker (Svallfors, 1996: 83-90, 93-94). Enligt Svallfors kan skillnaderna i 

fördelningsfrågorna föras tillbaka till åsiktsskillnader om statens roll i människors privatliv. Högre 

tjänstemän kanske oftare föredrar att frågor som rör ens privata sfär också ska förbli just privat 

medan arbetarklassen ser en chans att jämna ut de ekonomiska skillnaderna. Men att vissa 

skillnader minskar samtidigt som andra ökar kan också bero på att vissa frågor inte har politiserats 

lika mycket som andra. Om klassbaserade organisationer tar tydligare ställning i till exempel frågan 

                                                 
1 Jämfört med 1996 då datamaterialet samlades in. Pengarna kommer från högre skatter. 
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om viljan att betala mer för välfärden kanske deras medlemmar också gör det (Rothstein, 1994: 31-

33; Svallfors, 1996: 93-94). 

 

Svallfors jämförde även andra faktorer, som bland annat kön, ålder samt om, och i så fall i vilken 

sektor en person arbetar i, i relation till välfärdspolitiska analyser. I flera frågor – som om huruvida 

välfärden ska finansieras kollektivt – var åsiktsskillnaderna små och stödet för iden stor. 

Skillnaderna var lite större när det gällde frågan om bara stat/kommun skulle tillåtas ansvara för 

välfärden. Där syntes det tydligt att de som arbetade i offentlig sektor, de som inte ägde sin bostad 

samt pensionärer var mer positiva än deras respektive jämförelsegrupper. Ännu större skillnader 

framkom vid jämförelsen om hur mycket pengar som skulle läggas ner på välfärden. När det gällde 

utgifter var det kvinnor, anställda inom offentlig sektor, de som hyrde sin bostad samt de som inte 

arbetade som ville betala mer för välfärden (Svallfors, 1996; 83-88). Det tycks alltså även finnas 

andra faktorer förutom klass som påverkar attityder till välfärden. Men klassens betydelse kvarstod 

till stora delar så det mesta av dess effekt kan inte föras tillbaka till de andra variablerna. 

 

Även om sambandet mellan klass och välfärdsattityder påverkas av andra faktorer, tycks forskning 

peka på att klass kvarstår som en viktig faktor bakom människors välfärdsattityder. Den 

huvudsakliga skiljelinjen går mellan arbetarklassyrken och tjänstemän/egna företagare. Även om 

skillnaden redan börjar mellan okvalificerade och kvalificerade arbetare så blir den allt tydligare 

högre upp i yrkeskåren (Svallfors, 1996). 

 

Som tidigare nämnts råder det brist på forskning om direkta samband mellan utsatthet och attityder 

till välfärdens utformning. Den forskning som refererats ovan tyder dock på att levnadsförhållanden 

kan vara en underliggande förklaring till attityder och i de flesta fall tycks det vara de grupper som 

är i mer utsatta positioner – arbetslösa, pensionärer, lågutbildade och kvinnor – som är mer positiva 

till generella välfärdsdrag. Därför är det av intresse att se om utsatthet i sig har ett samband till 

attityder kring välfärdspolitik utöver klass och andra variabler. 

 

Det finns viss forskning i hur utsatthet påverkar respondenternas politiska deltagande. I Sverige har 

det gjorts flera kvalitativa och kvantitativa studier på området. Personer som var ekonomiskt utsatta 

kände sig exkluderade från och bortglömda av den generella välfärden och även misslyckade privat 
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då de inte levde upp till samhällets förväntningar på att individer ska kunna klara sig själva 

(Härenstam et. al, 1999). Deras livsvillkor var ofta svårare än genomsnittsbefolkningen också på 

andra sätt. De hade en generellt lägre utbildning, sämre hälsa, svårare att få fasta anställningar och 

bodde i högre grad i utsatta områden. Det fanns tydliga tecken på att ekonomisk utsatthet är kopplat 

till andra former av utsatthet, som social utsatthet/ensamhet samt även fysisk utsatthet (Frenzel et. 

al, 2011; Härenstam et. al, 1999; 197-201). Dessutom tenderade utsatta grupper att rösta mindre, 

vara mindre aktiva i politiska partier och demonstrera mer sällan än andra. Enligt Robert Dahls teori 

skulle dessa grupper därigenom få det svårare att påverka den förda politiken, inklusive hur 

välfärden utformas (Esiasson och Westholm, 2006; Fritzell et. al, 1999). 

 

Undersökningarna visar att de utsatta individerna ofta har en kritisk hållning till samhället. Kritiken 

gällde dels konkreta välfärdsrelaterade organisationer som arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan men även det generella välfärdssystemet i stort. Respondenterna kände att 

samhället med sin välfärd hellre hjälpte bättre ställda människor medan de själva och andra i samma 

utsatta situation fick söka hjälp hos släktingar eller ideella organisationer. Detta bidrog till deras 

kritiska hållning, men trots det ville inte flera av respondenterna byta ut den generella välfärden mot 

ett nytt system av oro för att deras situation skulle bli värre (Forsell, 2005; Härenstam et. al, 1999: 

212-14). 

 

Personer som drabbas av hastiga och oväntade bakslag som arbetslöshet, sjukdom eller olyckor har 

olika möjligheter att möta detta beroende på sina tillgångar. Personer med högre tillgångar har 

enklare att klara sådana bakslag och lägre svårigheter att hamna i ytterligare svårigheter. Det kan 

bidra till att öka deras tilltro till den egna personen och dennes handlingskraft. Resurssvaga 

personer – de ”verkligt utsatta” - har ofta mindre marginaler att klara av oväntade bakslag, vilket 

ökar behovet av ett socialt skyddsnät. Men istället för att få den samhälleliga hjälp de upplever att 

de behöver, upplever många att skyddsnätet som ens klass byggde upp används till att skydda de 

resursstarka personer som skulle klara svårigheterna bättre. Detta kan väcka både ilska och kritik 

mot den rådande modellen (Forsell, 2005; Härenstam et. al, 1999: 16-17; Stål, 1997: 29-31). 

 

Mycket forskning har alltså fokuserat på ekonomisk utsatthet men även andra former har använts 

tidigare. En av dessa är utsattheten för brott vilket i uppsatsen kommer att kallas fysisk utsatthet. En 

undersökning som mäter brottsligheten i Sverige visar att de flesta respondenter varken hade blivit 
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utsatta för brott själva eller var särskilt oroliga för att bli det. Oron var däremot större för att någon 

närstående ska utsättas och i båda analyserna var kvinnor mer oroade än män. Tre fjärdedelar av 

respondenterna trodde också, trots att forskningen pekar på motsatsen, att brottsligheten ökar i 

samhället. Det hittades inga könsskillnader i antalet brott som respondenterna faktiskt drabbade 

män respektive kvinnor men däremot hittades skillnader i vilken typ av brott som de drabbades av 

(Frenzel et. al, 2011). 

 

Liksom ekonomisk utsatthet hamnade även klass i forskningens fokus som oberoende variabel som 

påverkar människors välfärdsattityder. Men undersökningar har även gjorts utifrån andra variabler 

och en av dessa är ålder där äldres åsikter jämförs med yngre. SCB har gjort undersökningar som 

tog upp pensionärernas levnadsförhållanden från bland annat ekonomiska -, sociala – och 

brottsrelaterade synvinklar samt deras politiska deltagande under bland annat år 2000. Det hittades 

inga tecken för att äldre skulle vara mer ekonomiskt utsatta än yngre. Däremot hade äldre en tätare 

kontakt med släkt och vänner även om det också fanns skillnader baserade på kön och klass. 

Dessutom var äldre mindre utsatta för brott än yngre även om oron för att utsättas var högre (SCB, 

2006). Äldre var alltså ofta mindre utsatta än yngre på olika välfärdsområden. Även om klass och 

ekonomisk utsatthet har varit i störst fokus finns det andra variabler som har haft effekter på 

välfärdspolitiska frågor. Dessa kommer därför att användas även i denna uppsats som alternativa 

kontrollvariabler till klass.  

 

Frågan är dock hur utsattheten påverkar stödet för den generella välfärden. Tidigare teorier och 

forskningsresultat visar att främst arbetarklassen, där de flesta utsatta bör finnas, tjänar på en 

generell välfärd. Men ändå finns det tecken på ett individuellt missnöje bland de utsatta med den 

generella välfärdsmodellen. Missnöjet handlar dels om ett välfärdens tillkortakommanden där för 

lite fokus läggs på dem som mest behöver dess tjänster. Men också att den generella välfärden inte 

har lyckats lösa viktiga samhällsproblem. Samtidigt tappar klass i betydelse, även om den ännu är 

viktig för respondenternas åsikter, och fler vill ha större egen kontroll över sin välfärd. 

 

Dessa slutsatser tyder på att det kan finnas flera faktorer än klass som bidrar till hur respondenterna 

ser på välfärdens utformning och utsatthet kanske är en sådan faktor. Huruvida utsatthet får 

respondenterna att stödja en annan modell än vad deras klass gör eller om stödet fortfarande gäller 

samma välfärdsmodell spelar ingen roll för uppsatsens tes. Uppsatsens fokus är istället att se om 
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utsatthet är en faktor som påverkar människors välfärdsåsikter, inte åt vilket håll. 

 

5. Min fråga 

 

Tidigare forskning har alltså visat att klass, trots minskad betydelse, påverkar människors till att 

föredra en generell välfärdsmodell. Även effekter baserade på kön och ålder har hittats. Samtidigt 

finns det fall där individer som kunde klassas som utsatta var missnöjda över hur den generella 

välfärden utförs i praktiken. En vanlig tanke är att utsatthet är vanligare bland de lägre klasserna 

men utsatthet verkar samtidigt föra välfärdsåsikterna åt ett annat håll än klass. Därför vore det 

intressant att se vilken betydelse som erfarenhet av utsatthet har. Särskilt då många respondenter i 

de kvalitativa undersökningarna har erfarenheter av utsatthet och är kritiska till den generella. 

Därför kommer uppsatsens fråga att bli om erfarenheter av utsatthet har samband med attityder till 

välfärdens utformning, utöver det samband som tidigare påvisats mellan välfärdssatsattityder och 

individers klass, kön och ålder. 

 

6. Data och metod 

 

Att se hur mycket utsatthet påverkar individer att handla på ett visst sätt kräver mer noggrann 

forskning än vad uppsatsen hinner med. Istället försöker uppsatsen hitta tendenser till påverkningar 

genom att först mäta synen på välfärdsfrågor där respondenterna är uppdelade efter klass, ålder och 

kön. Sedan görs samma jämförelse med de olika formerna av utsatthet som kontrollvariabler. Om 

den effekt som först syns försvinner när kontrollvariablerna läggs till så påverkas jämförelsens 

samband av utsatthet. Men kvarstår effekten med mer eller mindre samma styrka så hittar vi inga 

bevis för det (Teorell och Svensson, 2007: 193-195). 

6.1. Data 

 

Datamaterialet till uppsatsen kommer från Levnadsnivåundersökningens (LNU) femte 

undersökningsvåg som genomfördes år 2000. LNU är en panelundersökning som Institutet för 

social forskning i Stockholms universitet har gjort i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Själva 
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undersökningen är bred och täcker in många dimensioner av respondenternas levnadsnivå. 

Levnadsnivån definieras som förfogande över resurser vilka människor använder för att kunna 

påverka sin livssituation. Ju mindre en person har av dessa resurser desto mindre möjligheter har 

denne också att påverka livet. Det kan handla om allt från uppväxtvillkor till kontakt med familj och 

vänner och den breda ansatsen ger en rättvisare bild av välfärdens nivå och fördelningen inom 

resurserna (Evertsson och Magnusson, 2014: 30-31; Fritzell et. al, 2001: 17-21). 

 

Att uppsatsen utgår från den femte undersökningen från år 2000 beror på att det är den senaste 

undersökningen som det finns tillgänglig data ifrån. Jag har valt att inte undersöka utvecklingen 

över tid och därför har datamaterialet från de tidigare undersökningarna utelämnats. Även om en 

undersökning av den långsiktiga förändringen troligen skulle ge intressanta resultat för vidare 

forskning ligger denna typ av frågeställningar nu medvetet utanför uppsatsens fokus. 

 

I LNU-undersökningen från år 2000 deltar totalt 5142 respondenter i åldrarna 18-74 år. Av dessa var 

det 42 individer som saknade giltiga svar på någon av frågorna av välfärdsattityder och 70 som 

saknade giltiga svar i någon av variablerna om utsatthet. Hos de oberoende variablerna saknades 

däremot inga giltiga svar även om klassvariabeln hade 98 respondenter som inte sågs som 

kodningsbara av skäl som jag återkommer till. Det framgår inte heller om det är samma personer 

som återkom med ogiltiga svar på flera frågor eller om det är olika personer vid respektive fråga. 

För att motverka deras samband i analyserna har respondenter med ogiltiga/saknade svar sållats bort 

vilket lämnade 4947 personer vilkas svar analyserna bygger på.2 

 

6.1.1. Beroende variabler, Attityder till välfärdens utformning 

 

De tre välfärdspolitiska frågorna som analysen utgår ifrån är formulerade för att undersöka hur 

mycket respondenten stöder iden med att: 

 Satsa på ett samhälle som tillåter fler privata alternativ inom välfärden som till exempel 

inom skola och vård. 

 Satsar på ett samhälle där vården av barn och äldre i högre grad ansvaras av deras anhöriga.3 

 Satsar på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små. 

                                                 
2 Se i appendixen hur du går till väga för att sålla bort ogiltiga variabler och gör andra omkodningar i SPSS. 

3 Se appendixen om alla använda variablers ursprungliga namn och koder från LNU 2000. 
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Dessa variabler hade sju olika svarsalternativ. Alternativet ”svar saknas” kodades om till bortfall då 

de stod för icke-existerande svar som inte kan användas för att mäta stödet till frågan. De resterande 

sex alternativen visade hur mycket respondenten stödde förslaget eller ej vilka kodades om till två 

svarsalternativ. ”Stöd för förslaget” består av respondenterna som svarat att förslaget är ”ganska 

bra” eller ”mycket bra”.”Ej stöd för förslaget” innehåller respondenterna som har svarat att förslaget 

är ”varken bra eller dåligt”, ”ganska dåligt”, ”mycket dåligt” eller ”vet ej”. ”Stöd för förslaget” har 

kodats om till värdet 1 och ”Ej stöd för förslaget” har kodats om till siffran 0.4 

 

6.1.2. Oberoende variabler 

 

De tre oberoende variablerna som tas med i analysen är klass, ålder och kön vilka alla jämförs efter 

sina respektive referenskategorier. I LNU mäts klass utifrån respondenternas yrkeskategorier vilka i 

undersökningen kallas ”egen EGP”. Indelningen bygger på den så kallade Socioekonomiska 

indelningen (SEI) som utarbetats av Statistiska Centralbyrån och har stora likheter med andra 

internationellt välbeprövade klassindelningar. Yrkena baseras främst på kvalifikationskrav som hur 

många utbildningsår det vanligen krävs för att utöva yrket samt om respondenterna har 

arbetsledning över andra (Evertsson och Magnusson, 2014: 20-21, 64). Personer som inte har ett 

yrke rangordnas som inte kodningsbara på denna variabel och utesluts ur analysen. Det kan påverka 

undersökningen eftersom att det inte är osannolikt att avsaknaden av ett yrke har ett samband med, 

främst ekonomisk, utsatthet. Dock var det bara 98 personer som saknade ett yrke så bortfallets 

påverkan blir lågt. 

 

I analyserna behåller jag de stora EGP-kategorierna men lägger samman yrkeskategorierna med 

samma metod som i fallet med välfärdsvariablerna. De resulterande fem kategorierna är: 

 EGP2(0): Fria akademiska yrken och högre tjänstemän (referenskategori byggd på de 

ursprungliga kategorierna 1-2). 

 EGP2(1): Tjänstemän på mellannivå (kategorin 3). 

 EGP2(2): Lägre tjänstemän och biträdespersonal (kategorierna 4-5). 

 EGP2(3): Små arbetsgivare samt olika egenföretagare som till exempel bönder eller ägare av 

småbruk (kategorierna 6-9). 

                                                 
4 Se appendixen om hur omkodningen gick till. 
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 EGP2(4): Förmän, kvalificerade och okvalificerade arbetare inom såväl privat som offentlig 

sektor inklusive vårdbiträden (kategorierna 10-16). 

 

Variabeln kön är kodad så att män kategoriseras som 0 (referenskategori) och kvinnor kategoriseras 

som 1 

 

I LNU har respondenternas födelseår inrapporterats, och den informationen har gjorts om till ålder 

genom att dra av födelseår från 1999 (datainsamlingsåret).5 Istället för respondenter som är födda 

mellan 1924-81 klassas de nu som åldrarna 18-74 år. I korstabellerna kommer åldersvariabeln att 

delas in i tre grupper medan den förblir kontinuerlig i den logistiska analysen där 18 år är 

referenskategorin. Som kategorisk särskiljer den respondenterna i åldrarna 18-24 (referenskategori), 

25-64 samt 65-74 år. Därmed särskiljs de som ännu inte har kommit ut på arbetsmarknaden eller 

befinner sig i början av sitt yrkesliv från de som i högre grad bör vara etablerade på 

arbetsmarknaden. Den sista gruppen innehåller de som antas ha gått i pension. 

 

6.1.3. Kontrollvariabler, Utsatthet 

 

Ekonomisk utsatthet mäts utifrån respondenternas svar på två frågor med svarsalternativen ”ja” och 

”nej”. Den första gäller om respondenten vid en oförutsedd utgift kan skaffa fram 12 000 kronor 

(den så kallade kontantmarginalen). Den andra frågan handlar om huruvida respondenten under de 

senaste tolv månaderna har haft sådana ekonomiska problem att denne har haft svårt att klara 

utlöpande utgifter för mat, hyra, räkningar med mera (Evertsson och Magnusson, 2014: 314). Dessa 

variabler har kodats om och slagits samman till en ny variabel med tre värden där högre värden 

indikerar större ekonomisk utsatthet. Värdet 0 har de som kan skaffa fram 12 000 kronor och som 

inte har haft ekonomiska problem de senaste tolv månaderna. Värdet 1 ges till de som antagligen 

inte kan skaffa fram 12 000 kronor eller som har haft svåra ekonomiska problem. Värdet 2 ges 

slutligen till de respondenter som inte kan skaffa fram 12 000 kronor och som haft ekonomiska 

problem de senaste tolv månaderna. 

 

Social utsatthet mäts utifrån respondenternas svar på fyra frågor om besök av och hos familj och 

vänner. Dels om respondenten själv brukar besöka dem och dels om de i sin tur brukar besöka 

respondenten. Dessa frågor har tre svarsalternativ, dels de som ofta brukar besöka respektive få 

                                                 
5 Se i appendixen om hur omkodningen går till. 
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besök, de som någon gång besöker eller får besök samt slutligen de som aldrig besöker eller får det. 

Dessa slogs samman till en variabel med tre värden där högre värden tyder på högre social utsatthet. 

Dock fanns det inte någon klar gräns mellan vad som räknas som att en person ofta eller någon gång 

brukar besöka eller får besök av sina närstående. Därför slogs dessa båda svarsalternativ ihop till ett 

enda svarsalternativ kallat ”ja” varpå jämförelsen enbart blir mellan de som besöker och får besök 

respektive de som inte gör eller får det, kallat ”nej”. Värdet 0 har de som svarat ja på alla fyra 

frågorna och därmed brukar få besök av familj och vänner samt brukar besöka dem. Värde 1 får de 

som svarat nej på en av frågorna och värde 2 får de som svarat nej på två eller fler frågor.6 

 

Fysisk utsatthet bygger på fem frågor som handlar om rädsla för, och erfarenheter av brott. Den 

första frågan handlar om rädsla att gå ut på kvällen och den andra frågan handlar om problem med 

vandalism eller brottslighet i bostadsområdet. De tre sista frågorna handlar om huruvida 

respondenterna har blivit utsatta för våld som har resulterat i kroppsskador, våld som inte har 

resulterat i kroppsskador samt om de har blivit utsatta för allvarliga hot. Till alla frågor fanns 

svarsalternativen ”nej” och ”ja”. Frågorna har slagits samman till en variabel som även den har tre 

värden och där högre värden indikerar högre fysisk utsatthet. Värde 0 har respondenter som svarade 

nej på samtliga frågor. Värde 1 har de som svarat ja på en fråga medan värde 2 slutligen har de som 

svarat ja på minst två av frågorna.7 

 

6.2. Metod 

 

Analysen börjar med beskrivande statistik i form av korstabeller. Dessa ska visa hur stödet för de 

olika välfärdspolitiska frågorna fördelar sig mellan graderna av de olika formerna av utsatthet. Om 

analysen till exempel finner att andelen som är positiva till privata alternativ är högre bland de som 

är ekonomiskt utsatta än de som inte är det så finns det skäl att undersöka sambandet vidare. 

 

Ett sätt att därefter undersöka sådana bivariata samband djupare är genom att även föra in 

alternativa förklaringsfaktorer i samma analys. En vanlig metod att använda för att undersöka 

                                                 
6 Orsaken till att dra gränsen drogs mellan ett nej och flera är främst hur svaren fördelas. Fördelningen av 

respondenterna var skevt då högre utsatthet var ovanligt i undersökningen. Ett fåtal individer svarade nej på minst 

två frågor och en grupp som enbart innehöll de som svarat nej minst tre gånger skulle i så fall bli mindre än 25 

individer vilket är för litet. Samtidigt är det inte rimligt att slå samman de som svarat nej på en fråga med de som 

hade gjort det alla fyra gånger. 

7 Resonemanget kring gränsdragning mellan antal positiva svar är samma avvägning mellan gruppstorlek och att 

åstadkomma meningsfulla kategorier som i fallet med social utsatthet. Se också i appendixen om hur du gör när du 

slår ihop flera variabler till en ny som innehåller datamaterial från alla de ursprungliga variablerna. 
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samband mellan minst en oberoende och en beroende variabel är en så kallad multipel linjär 

regressionsanalys. Denna form av analys har oftast kontinuerliga beroende variabler som helst ska 

vara på intervall- eller kvotskalenivå. Uppsatsens beroende variabler är dock dikotoma vilket 

innebär att de kan anta ett av två värden (ja eller nej). För analyser med dikotoma beroende 

variabler används som standard den så kallade logistiska regressionsanalysen vilket också är den 

metod som används i uppsatsen. (Djurfeldt et. al, 2010: 41-42; Bjerling och Ohlsson, 2010). 

 

I uppsatsen presenteras resultaten från de logistiska regressionsanalyserna i två delar. Först testas en 

modell som bara mäter sambanden av respondenternas ålder, kön och klass. Det gör det möjligt att 

se hur stödet för de olika välfärdsfrågorna generellt påverkas av att respondenterna åldras ett år, är 

kvinna istället för man och tillhör lägre klasser än högre tjänstemän och fria akademiker. Efter det 

görs nya jämförelser där de olika utsatthetsvariablerna läggs till, först var för sig och sedan 

samtidigt. Om utsatthetsvariablerna är statistiskt signifikanta och/ eller sambanden mellan klass, 

kön, ålder och de beroende variablerna förändras tydligt, kan vi säga att erfarenheter av utsatthet 

tycks vara en bidragande faktor för att förklara individers attityder till välfärdens utformning. 

  

Resultaten presenteras i tabeller. Är siffrorna högre än 1,0 är sannolikheten högre att respondenterna 

stöder den välfärdspolitiska frågan, är siffran lägre indikerar det att sannolikheten för stöd är 

mindre, allt annat lika. 

 

7. Resultat 

 

7.1. Korstabeller 

Syftet med undersökningen är att se om individers erfarenheter av ekonomisk, social och fysisk 

utsatthet är faktorer som bidrar till deras syn på välfärdens utformning. I uppsatsen undersöks också 

om erfarenheter av utsatthet bidrar till den enkla traditionella modellen för att förklara individers 

välfärdsattityder där kön, ålder och klass brukar ingå (Svallfors, 1996). 

 

I detta första steg understryker jag i korstabeller om, och i så fall hur ekonomisk, social och fysisk 

utsatthet hör samman med attityder till välfärdens utformning. Jag är intresserad av att se om det 
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tycks vara vanligare med t.ex. stöd för mer privata alternativ inom välfärden i grupper som inte har 

upplevt än i grupper som har upplevt mer utsatthet. Om vi då finner att en större andel bland de som 

upplevt utsatthet är positiva till mer privata alternativ än bland de som inte har upplevt utsatthet, 

finns det skäl att tro att utsatthet har samband med attityd till privata alternativ i välfärden. 

  

I tabell ett presenteras fördelningen av stöd till förslaget om mer privata alternativ inom välfärden. 

Vi ser att ju mer erfarenheter av utsatthet som respondenterna har, desto färre stöder förslaget. 

Bland individerna som inte har upplevt ekonomisk utsatthet är det 56 procent som inte stöder 

förslaget gentemot 65 procent bland de som har upplevt mycket ekonomisk utsatthet. Bland 

individerna som inte upplevt social utsatthet är det 57 procent som inte stöder förslaget gentemot 63 

procent bland de som har upplevt mycket social utsatthet. Däremot finns det ingen tydlig skillnad 

mellan grupperna vid jämförelsen av fysisk utsatthet. Här är det istället mellangruppen eller de som 

har upplevt lite utsatthet där motståndet är störst, nästan 59%, men det skiljer sig inte nämnvärt från 

de andra grupperna.  

 

Tabell 1. Fördelning av stöd till fler privata alternativ i välfärden över 
olika dimensioner av utsatthet 

 

  Privata alternativ   

  Ej stöd för 

förslaget 

Stöd för förslaget Skillnad 

Ekonomisk 

utsatthet 

Ej utsatt 56,30% 43,70% 12,60% 

 Lite utsatt 57,20% 42,80% 14,40% 

 Mycket utsatt 65,20% 34,80% 30,40% 

     

Social utsatthet Ej utsatt 56,50% 43,50% 13,00% 

 Lite utsatt 56,00% 44,00% 12,00% 

 Mycket utsatt 63,40% 36,60% 26,80% 

     

Fysisk utsatthet Ej utsatt 56,50% 43,50% 13,00% 

 Lite utsatt 58,70% 41,30% 17,40% 

 Mycket utsatt 56,70% 43,30% 13,40% 

 

Också i tabell två behandlas attityder till utförare – nu om mer vård ska ansvaras inom familjen. 



 

19 

Störst motstånd mot förslaget hittar vi hos dem som inte har upplevt utsatthet, oavsett om vi tittar på 

ekonomisk, social eller fysisk utsatthet. Skillnaderna är inte heller särskilt stora, cirka 70 procent av 

de ej utsatta, oavsett dimension av utsatthet, stöder inte förslaget medan motsvarande siffra hos de 

mycket utsatta är mellan 61 och 67 procent. Det är lite överraskande att skillnaden går i den 

riktningen – det är bland de som har upplevt utsatthet som är mer positiva till mer vård inom 

familjen. Det skulle kunna tolkas som ett stöd för att utsatta personer är skeptiska till välfärdsstaten 

och det offentligas förmåga att ta hand om deras behov av vård. 

 

Tabell 2. Fördelningen av stöd till mer vård inom familjen över olika 

dimensioner av utsatthet 

 

  Mer vård inom 

familjen 

  

  Stöder ej 

förslaget 

Stöder förslaget Skillnad 

Ekonomisk 

utsatthet 

Ej utsatta 70,70% 29,30% 41,40% 

 Lite utsatta 65,50% 34,50% 31,00% 

 Mycket utsatta 61,30% 38,70% 22,60% 

     

Social utsatthet Ej utsatta 69,80% 30,20% 39,60% 

 Lite utsatta 69,90% 30,10% 39,80% 

 Mycket utsatta 63,60% 36,40% 27,20% 

     

Fysisk utsatthet Ej utsatta 69,70% 30,30% 39,40% 

 Lite utsatta 68,50% 31,50% 37,00% 

 Mycket utsatta 66,70% 33,30% 33,40% 

 

Den sista välfärdsattityden är den om huruvida samhället bör satsa på att minska 

inkomstskillnaderna. Även om denna fråga inte direkt gäller välfärdsstatens utformning, så fångar 

det ändå i viss mån välfärdsattityder då generella välfärdsstater ofta har lägre inkomstskillnader än 

selektiva. I tabell 3 redovisas hur attityderna till ett samhälle med små inkomstskillnader fördelas i 

grupper med olika erfarenheter av utsatthet. Vi ser att stödet för förslaget är störst i grupper som 

upplevt mycket utsatthet, oavsett om den är ekonomisk, social eller fysisk. Bland personerna som ej 

har upplevt utsatthet är det ungefär hälften som stöder förslaget. Bland de som har upplevt mycket 

ekonomisk utsatthet är det 68 procent, mycket social utsatthet 55 procent och mycket fysisk 
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utsatthet 62 procent. 

 

Tabell 3. Fördelningen av stöd till samhälle med små inkomstskillnader 

över olika dimensioner av utsatthet 

 

  Små 

inkomstskillnader 

  

  Stöder ej förslaget Stöder förslaget Skillnad 

Ekonomisk 

utsatthet 

Ej utsatta 51,50% 48,50% 3,00% 

 Lite utsatta 38,90% 61,10% 22,20% 

 Mycket utsatta 32,40% 67,60% 35,20% 

     

Social utsatthet Ej utsatta 48,60% 51,40% 2,80% 

 Lite utsatta 49,20% 50,80% 1,60% 

 Mycket utsatta 45,20% 54,80% 9,60% 

     

Fysisk utsatthet Ej utsatta 49,60% 50,40% 0,80% 

 Lite utsatta 45,80% 54,20% 8,40% 

 Mycket utsatta 38,50% 61,50% 23,00% 

 

 

Stödet för förslaget att samhället ska minska inkomstskillnaderna är alltså genomgående högre 

bland respondenterna som kan anses vara mycket utsatta, och för både ekonomisk och fysisk 

utsatthet så påbörjas ökningen redan bland dem som har upplevt lite utsatthet. 

 

7.2. Binära logistiska analyser 

 

För att undersöka om skillnaderna mellan erfarenhet av utsatthet och attityder till välfärdens 

utformning som syntes i korstabellerna även håller i en noggrannare granskning utförs en 

multivariat analys. Den inleds med en modell där de traditionella förklaringsvariablerna i forskning 

kring välfärdsattityder ingår. I tabellerna visas resultat för en analys av sambandet mellan ålder, kön 

och klass samt attityd till de olika välfärdspolitiska frågorna. Därefter införs även respondenternas 

erfarenhet av utsatthet som förklaringsvariabler, först var och en av dimensionerna av utsatthet för 

sig och sen alla tre i en och samma modell. 
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I tabell 4 presenteras resultaten för modeller som försöker förklara respondenternas stöd till ett 

samhälle med fler privata alternativ. I modell 1 ingår endast information om respondenternas kön, 

ålder och klass. Vi ser att kvinnor är något mindre positiva till ett samhälle med fler privata 

alternativ än män, allt annat lika. Ålder däremot är inte statistiskt signifikant. Jämfört med högre 

tjänstemän och fria akademiker är alla andra klasser, utom egna företagare mindre benägna att stöda 

förslaget om fler privata alternativ i välfärden, allt annat lika. 

 

Modell 2 för även in respondenternas erfarenheter av ekonomisk utsatthet och vi ser att det är 

mindre sannolikt att de som upplever ekonomisk utsatthet stöder förslaget. Resultaten för kön, ålder 

och klass har inte förändrats nämnvärt gentemot resultaten i modell 1. Modell 3 tittar istället på 

respondenternas erfarenhet av social utsatthet. Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader vad 

gäller att ge stöd för förslaget mellan de som ej har upplevt social utsatthet och de som gjort det i en 

liten eller större mån, allt annat lika. I modell 4 undersöks om personer som upplevt fysisk utsatthet 

är mer eller mindre benägna att stödja förslaget. Men inte heller fysisk utsatthet är signifikant 

relaterat till stödet för fler privata alternativ i välfärden.  

 

Tabell 4. Stöd för samhälle med fler privata alternativ. Logistisk 

regression (oddskvoter, och standardfel i parentes) 

 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Ålder 0,993 

(0,062) 

1,007 

(0,063) 

0,991 

(0,063) 

1,002 

(0,063) 

1,010 

(0,063) 

Kön: 

(ref = man) 

0,988*** 

(0,002) 

0,987*** 

(0,002) 

0,988*** 

(0,002) 

0,988*** 

(0,002) 

0,988*** 

(0,002) 

Klass: 

(ref: högre 

tjänstemän 

och fria 

akademiker) 

*** *** *** *** *** 

Klass: 

(tjänstemän 

på 

mellannivå) 

0,666*** 

(0,099) 

0,669*** 

(0,099) 

0,667*** 

(0,099) 

0,665*** 

(0,099) 

0,669*** 

(0,099) 
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Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Klass: 

(lägre 

tjänstemän/ 

biträdesperso

nal) 

0,629***8 

(0,097) 

0,639*** 

(0,097) 

0,632*** 

(0,097) 

0,631*** 

(0,097) 

0,641*** 

(0,097) 

Klass: 

(små 

arbetsgivare/ 

egenföretagar

e) 

1,168 

(0,127) 

1,163 

(0,127) 

1,172 

(0,127) 

1,169 

(0,127) 

1,167 

(0,127) 

Klass: 

(förmän och 

arbetare) 

0,473*** 

(0,091) 

0,484*** 

(0,091) 

0,477*** 

(0,091) 

0,474*** 

(0,091) 

0,486*** 

(0,091) 

Ekonomisk 

utsatthet: Nej 

 *   * 

I viss mån  0,974 

(0,083) 

  0,983 

(0,083) 

Ja  0,667** 

(0,134) 

  0,689** 

(0,136) 

Social 

Utsatthet: 

Nej 

     

I viss mån   0,983 

(0,121) 

 1,014 

(0,122) 

Ja   0,808 

(0,121) 

 0,850 

(0,123) 

Fysisk 

utsatthet: Nej 

     

I viss mån    0,998 

(0,141) 

0,922 

(0,079) 

Ja    0,897 

(0,153) 

1,038 

(0,142) 

Intercept 1,948*** 

(0,113) 

2,012*** 

(0,116) 

1,964*** 

(0,115) 

1,988*** 

(0,172) 

2,032*** 

(0,118) 

N 4947 4947 4947 4947 4947 

Log 

Likelihood 

6621,03 6611,52 6617,88 6619,13 6608,42 

 

Slutligen i nivå 5, ingår alla tre dimensioner av utsatthet i en och samma modell, vid sidan av de 

traditionella förklaringsvariablerna. Resultaten från, främst modell 2 står sig på det stora hela. 

                                                 
8 * = 95 % signifikansnivå, ** = 99 % signifikansnivå, *** = 99,9 % signifikansnivå 
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Personer som har upplevt mycket ekonomisk utsatthet är mindre benägna än de som ej har upplevt 

ekonomisk utsatthet att stödja fler privata alternativ. Kvinnor är fortfarande mindre benägna att 

stödja förslaget än män, allt annat lika, liksom alla samhällsklasser, utom små arbetsgivare, 

gentemot fria akademiker och högre tjänstemän. 

 

I tabell 5 nedan, undersöks attityder till en annan möjlig utförare av välfärdstjänster – om familjen 

ska ge en större del av vården. I modell 1 ingår åter respondenternas ålder, kön och klass. Vi ser att 

det finns ett visst samband hos åldern där sannolikheten att stödja förslaget ökar något när 

respondenterna blir äldre, allt annat lika. Kvinnor är mer negativa än män till förslaget. Däremot 

finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan personer utifrån klasstillhörigheter. 

 

I modell 2 ingår erfarenheter av ekonomisk utsatthet. Vi ser att personer som har upplevt ekonomisk 

utsatthet, både i liten och i större mån, är mer benägna än de som inte upplevt ekonomisk utsatthet 

att stödja förslaget om mer vård inom familjen, allt annat lika. Resultaten för kön, ålder och klass 

tycks på det stora hela vara samma som i modell 1. I modell 3 för vi in respondenternas erfarenhet 

av social utsatthet, vid sidan av de traditionella förklaringsvariablerna. Vi ser då att personer som i 

hög grad har upplevt social utsatthet är mer benägna att ge sitt stöd för förslaget, allt annat lika. 

Erfarenheter av fysisk utsatthet (modell 4) är däremot inte relaterat till sannolikheten för att ge sitt 

stöd till förslaget när hänsyn har tagits till respondenternas ålder, kön och klass. 

 

Tabell 5. Stöd till samhälle där med vård sker inom familjen. Logistisk 
regression (oddskvoter, och standardfel inom parentes) 

 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Ålder 1,007**9 

(0,002) 

1,009*** 

(0,002) 

1,007** 

(0,002) 

1,007*** 

(0,002) 

1,009*** 

(0,002) 

Kön: 

(ref = man) 

0,860* 

(0,066) 

0,833** 

(0,067) 

0,863* 

(0,067) 

0,846* 

(0,067) 

0,828** 

(0,068) 

Klass: 

(ref = fria 

akademiker/ 

högre 

tjänstemän 

     

Klass: 

(tjänstemän 

på 

1,037 

(0,109) 

1,021 

(0,109) 

1,034 

(0,109) 

1,040 

(0,109) 

1,021 

(0,109) 

                                                 
9 * = 95 % signifikansnivå, ** = 99 % signifikansnivå, *** = 99,9 % signifikansnivå 
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Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

mellannivå) 

Klass: 

(lägre 

tjänstemän/ 

biträdesperso

nal) 

1,075 

(0,106) 

1,037 

(0,106) 

1,067 

(0,106) 

1,070 

(0,106) 

1,034 

(0,106) 

Klass: 

(små 

arbetsgivare/ 

biträdesperso

nal 

1,282 

(0,135) 

1,282 

(0,135) 

1,277 

(0,135) 

1,286 

(0,135) 

1,282 

(0,135) 

Klass: 

(förmän och 

arbetare) 

1,208 

(0,097) 

1,140 

(0,098) 

1,195 

(0,098) 

1,201 

(0,097) 

1,132 

(0,098) 

Ekonomisk 

utsatthet: Nej 

 ***   *** 

I viss mån  1,363*** 

(0,086) 

  1,342** 

(0,087) 

Ja  1,670*** 

(0,130) 

  1,608*** 

(0,133) 

Social 

Utsatthet: 

Nej 

     

I viss mån   1,056 

(0,129) 

 0,984 

(0,130) 

Ja   1,286* 

(0,120) 

 1,171 

(0,123) 

Fysisk 

utsatthet: Nej 

     

I viss mån    1,095 

(0,082) 

1,047 

(0,083) 

Ja    1,264 

(0,147) 

1,166 

(0,149) 

Intercept 0,313*** 

(0,122) 

0,278*** 

(0,126) 

0,309*** 

(0.123) 

0,303*** 

(0,124) 

0,274*** 

(0,127) 

N 4947 4947 4947 4947 4947 

Log 

likelihood 

6058,59 6034,32 6054,24 6055,26 6031,19 

 

I modell 5 ingår alla tre dimensioner av utsatthet tillsammans med de traditionella 

förklaringsvariablerna. Sambandet mellan erfarenhet av ekonomisk utsatthet och stöd till förslaget 
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kvarstår. Däremot försvagas sambandet mellan social utsatthet och stöd för förslaget i och med att 

den statistiska signifikansen försvinner. Fysisk utsatthet var inte relaterat till attityden till mer vård 

inom familjen i någon av modellerna där den faktorn ingick. 

 

Till sist undersöker vi förklaringar till att stödja ett samhälle med små inkomstskillnader (tabell 6). I 

den första modellen, där ålder, kön och klass åter ingår, ser vi att kvinnor är mer benägna att ge sitt 

stöd till ett sådant samhälle än män, allt annat lika. Personer från alla samhällsklasser är mer 

benägna än högre tjänstemän och fria akademiker att stödja förslaget när hänsyn har tagits till kön 

och ålder. Däremot är inte åldersvariabeln statistiskt signifikant. 

 

I modell 2 införs även erfarenhet av ekonomisk utsatthet in som potentiell förklaringsfaktor. Vi ser 

att personer som har erfarenhet av ekonomisk utsatthet har större sannolikhet att stödja ett samhälle 

med små inkomstskillnader än personer som saknar erfarenhet av ekonomisk utsatthet, allt annat 

lika. Även i denna modell ser vi statistiskt signifikanta relationer mellan kön och klass å ena sidan 

och attityder till inkomstskillnader å den andra. När hänsyn har tagits till klass, kön och ekonomisk 

utsatthet finner vi också ett visst samband mellan ålder och attityd till små inkomstskillnader, där 

högre ålder hänger samman med större sannolikhet med stöd för förslaget. I modell 3 införs istället 

erfarenhet av social utsatthet vilka dock saknar statistiskt signifikant inflytande på respondenternas 

attityder till ett samhälle med små inkomstskillnader. Resultaten för kön, ålder och klass tycks på 

det stora hela vara samma som i modell 1. I modell 4 är det erfarenhet av fysisk utsatthet som 

undersöks tillsammans med de traditionella variablerna. Vi ser att personer som har upplevt fysisk 

utsatthet i stor mån är mer benägna än de som inte har upplevt fysisk utsatthet att ge sitt stöd för 

förslaget, allt annat lika. Återigen tycks resultaten för kön, ålder och klass på det stora hela vara 

samma som i modell 1. 

 

Tabell 6. Stöd för samhälle med små inkomstskillnader. Logistisk 
regression (oddskvoter, och standardfel i parentes) 

 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Ålder 1,002 

(0,002) 

1,004* 

(0,002) 

1,002 

(0,002) 

1,002 

(0,002) 

1,004* 

(0,002) 

Kön: 1,642***10 1,588*** 1,644*** 1,621*** 1,577*** 

                                                 
10 * = 95 % signifikansnivå, ** = 99 % signifikansnivå, *** = 99,9 % signifikansnivå 
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Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

(ref = man) (0,063) (0,063) (0,063) (0,063) (0,064) 

Klass: 

(ref = fria 

akademiker/ 

högre 

tjänstemän) 

*** *** *** *** *** 

Klass: 

(tjänstemän 

på 

mellannivå) 

1,576*** 

(0,102) 

1,545*** 

(0,103) 

1,573*** 

(0,102) 

1,580*** 

(0,102) 

1,548*** 

(0,103) 

Klass: 

(lägre 

tjänstemän/ 

biträdesperso

nal) 

2,306*** 

(0,099) 

2,213*** 

(0,100) 

2,299*** 

(0,099) 

2,301*** 

(0,099) 

2,216*** 

(0,100) 

Klass: 

(små 

arbetsgivare/ 

egenföretagar

e) 

1,600*** 

(0,130) 

1,601*** 

(0,130) 

1,598*** 

(0,130) 

1,607*** 

(0,130) 

1,607*** 

(0,130) 

Klass: 

(förmän och 

arbetare) 

2,931*** 

(0,094) 

2,738*** 

(0,094) 

2,917*** 

(0,094) 

2,917*** 

(0,094) 

2,733*** 

(0,094) 

Ekonomisk 

utsatthet: Nej 

 ***   *** 

I viss mån  1,583*** 

(0,084) 

  1,576*** 

(0,085) 

Ja  1,868*** 

(0,135) 

  1,864*** 

(0,137) 

Social 

Utsatthet: 

Nej 

     

I viss mån   0,996 

(0,121) 

 0,909 

(0,123) 

Ja   1,145 

(0,118) 

 1,019 

(0,121) 

Fysisk 

utsatthet: Nej 

     

I viss mån    1,041 

(0,078) 

0,988 

(0,079) 

Ja    1,330* 

(0,144) 

1,224 

(0,147) 
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Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Intercept 0,388*** 

(0,116) 

0,331*** 

(0,119) 

0,387*** 

(0,117) 

0,378*** 

(0,118) 

0,331*** 

(0,121) 

N 4947 4947 4947 4947 4947 

Log 

likelihood 

6612,48 6565,66 6611,16 6608,45 6563,05 

 

Slutligen, i modell 5, ingår alla tre dimensionerna av utsatthet tillsammans med de traditionella 

förklaringsfaktorerna. Då är erfarenheter av ekonomisk utsatthet den utsatthetserfarenhet som tycks 

vara relaterad till attityd till samhälle med små inkomstskillnader. Kvinnor är även fortsättningsvis 

mer positiva än män till ett sådant samhälle, liksom personer med en annan klasstillhörighet är 

jämfört med fria akademiker och högre tjänstemän och äldre med än yngre. 

 

8. Analys och diskussion 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka sambandet mellan erfarenhet av utsatthet och åsikter i 

välfärdsfrågor i ett representativt urval av den svenska befolkningen. Nollhypotesen var att utsatthet 

inte skulle vara någon bidragande faktor för att förstå individers välfärdsattityder. Jag undersökte tre 

former av utsatthet: ekonomisk, social och fysisk utsatthet samt deras samband med attityden till 

privata utförare i välfärden, till vård inom familjen och till små inkomstskillnader. Resultaten visade 

att den form av utsatthet som var tydligast kopplad till välfärdsattityderna var den ekonomiska 

utsattheten där det fanns kopplingar till samtliga tre välfärdspolitiska frågor. Resultaten pekade på 

att personer med erfarenhet av ekonomisk utsatthet var mindre positiva till en välfärd med privata 

aktörer. Men samtidigt mer positiva till samhällen där familjen ansvarar mer för vård av barn och 

äldre och där inkomstskillnaderna är små. 

 

Uppsatsens resultat kan inte användas för att förklara anledningen till att ekonomisk utsatthet ger ett 

annorlunda resultat än social och fysisk utsatthet. Kanske är den ekonomiska utsattheten mer akut 

än den sociala och den fysiska och påverkar respondenternas livssituation mest? Eller kanske antar 

ekonomiskt utsatta att ökade inslag av selektiv välfärd är kopplade till individuella kostnader vilka 

de själva inte har råd med? Även om dessa frågor inte kan besvaras i uppsatsen, kan resultaten ge en 

fingervisning om att utsatthet kan vara ytterligare faktorer som är relaterade till respondenternas 

åsikter inom välfärdsfrågor. 
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Att uppsatsens resultat inte hittade några tydliga samband mellan utsatthet och välfärdsattityder 

stärker hypotesen att utsatthet inte är någon bidragande faktor för att förstå respondenternas åsikter i 

ämnet. Sambanden mellan attityder till välfärdens utformning och de faktorer som lyfts fram i 

tidigare forskning – ålder, kön och framför allt klass – kvarstod även då respondenternas 

upplevelser av utsatthet togs in i de empiriska modellerna. Liksom i tidigare forskning fann jag 

samband mellan klasstillhörighet och attityder till privata alternativ i välfärden och till ett samhälle 

med små inkomstskillnader. Arbetare föredrog en välfärd med generella drag och tjänstemän en 

selektivare modell där andra aktörer än den offentliga får ta större plats. Arbetare var mer positiva 

än tjänstemän till ett samhälle med små inkomstskillnader. Även respondenternas ålder och kön 

uppvisade vissa signifikanta samband med välfärdsattityder. I frågan om mer vård inom familjen 

tyder resultaten på att äldre var generellt mer positiva än yngre. Kvinnor var generellt mer positiva 

än män till ett samhälle med små inkomstskillnader. Män var generellt mer positiva än kvinnor till 

ett samhälle med fler privata alternativ i välfärden och där familjen ansvarade för mer vård av sina 

barn och äldre. 

 

En svaghet med uppsatsen i förhållande till tidigare forskning om välfärdsattityder är att de frågor 

som används för att mäta välfärdsattityder inte exakt motsvarar de frågor som använts av tidigare 

forskare. Svallfors (1996) till exempel frågade inte bara vilken välfärd som respondenterna ville ha 

utan även hur mycket respondenterna själva var villiga att betala för den samt om de trodde att 

andra nyttjade den på rätt sätt. Andra som Forsell och Härenstam (2005, 1999) med flera ställde mer 

kvalitativa frågor om hur folk tyckte välfärdssystemet fungerade i verkligheten och om deras 

förväntningar av den uppfylldes. Esaiasson och Westholm (2006) hade liknande frågor som Forsell 

och Härenstam men deras undersökning var kvantitativ. Det visade även där att respondenternas 

åsikter påverkades av hur de tyckte välfärden fungerade i verkligheten och om de fick ut det de 

ansåg sig berättigade till av den. 

 

Resultaten ger inte enhälligt stöd till någon särskild existerande teori kring välfärdsattityder. Walter 

Korpi (1983), vars teori om maktresurser menade att klass är den viktigaste orsaken till att en 

persons åsikter får stöd av tydliga samband mellan klasstillhörighet och de olika attitydfrågorna. 

Tidigare forskning från Svallfors (1996) har också fått fram resultat som stödjer Korpis teori om 

klasstillhörighetens betydelse. Men även Ulrich Beck (2012) som menade att klass har tappat i 
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betydelse som förklaringsfaktor får visst stöd av uppsatsen. I tabellerna framgår det att variablerna 

kön och ekonomisk utsatthet individuellt har signifikanta samband i fler frågor än klass. Becks tes 

har också tidigare delvis fått stöd av forskare som Forsell och Härenstam med flera som tog upp den 

individuella kritiken mot den generella välfärden. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att uppsatsen inte kunde hitta några avgörande tendenser för att 

utsatthet skulle vara någon avgörande faktor till respondenternas välfärdsattityder. Ekonomisk 

utsatthet var den enda form av utsatthet som gav återkommande signifikanta samband i analyserna 

men inte heller den variabeln var någon större bidragande faktor till attityderna. Eftersom samma 

tendenser även syntes hos de oberoende variablerna klass, kön och ålder är det troligt att det finns 

fler faktorer som uppsatsen inte har tagit upp som bidrar till respondenternas välfärdsåsikter. Det 

vore därför intressant att i framtida forskning försöka hitta fler oberoende faktorer och se om några 

av dem har större betydelse än till exempel klass och ekonomisk utsatthet. 
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Appendix 

 

Att sålla bort respondenter med ogiltiga svar 

 

Gå först in under fliken ”data” och tryck på ”select cases”. Markera sedan alternativet ”if condition 

is satisfied” och tryck sedan på knappen ”if” och välj sen hur filtreringen går till. Börja med att 

trycka på knappen märkt med parenteserna och för sen in den första oberoende variabeln som ska 

mätas. Tryck sen på knappen som är markerad ”<=” vilket betyder att bara de alternativ som kodats 

upp till ett visst tal tas med och detta tal skrivs också in. Tryck sedan på knappen ”&”, lägg till nästa 

beroende variabel och upprepa sedan proceduren tills alla oberoende variabler finns med, tryck 

sedan på ”continue” och slutligen på ”ok” (Bryman och Cramer, 2001: 39-42). 

 

Omkoda kvalitativa variabler 

 

Gå först in under fliken ”transform” och tryck på knappen ”recode into different variable”. Då 

kodas en ny variabel fram utifrån samma svar samtidigt som den gamla variabeln förblir intakt. Välj 

sedan en av välfärdsvariablerna som förs över till rutan ”input variable -> output variable”. Skriv 

den nya variabelns namn under ”name” och dess kodning i ”label” som båda finns under fliken 

”output variable”. Tryck på knappen ”old and new values” vilket leder till rutan där själva 

omkodningen sker. Slå ihop flera av de gamla alternativen till en ny genom att markera ”range” 

under old value vilket visar mellan vilka värden som man ska slå ihop till det nya dito vilket skrivs 

in under ”new value”. För att slå ihop flera tidigare svarsalternativ till en gemensam för den nya 

variabeln, skriv in den gamla lägre gränssiffran under ”range” och den högsta under ”through”. 

Skriv in det nya svarsalternativets nya värde under ”new value” och tryck på knappen ”add”. För att 

variablerna ska kodas om så tryck på ”continue” och ”ok”. Bocka för alternativet  ”all other values” 

under ”old value” för att koda bort bortfallen ur den nya variabeln . Markera sen ”System-missing” 

under rutan ”new values” vilka läggs till under ”old-<new” varpå alternativen försvinner (Bryman 

och Cramer, 2001: 42-47). 
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Slå ihop flera variabler till en ny där alla ingår 

 

Gå in under fliken ”transform” och tryck på ”compute variable”. Skriv sen namnet på den nya 

variabeln under ”target variable” och välj sen de variabler som ska ingå genom att trycka på 

parentesknappen varpå en parentes dyker upp i ”numeric expression”. Tryck in den första variabeln 

och sedan på pilen mellan rutorna ”type and label” samt ”numeric expression”. Då kommer 

variabeln att flyttas till ”numeric expression” och hamna inom parenteserna. Tryck därefter på 

plusknappen, lägg in nästa variabel och upprepa tills allt är med och tryck sen på okej (Bryman och 

Cramer, 2001: 47-48). 

 

Koda om variabeln födelseår till en ny som mäter respondenternas 

ålder 

 

Tryck på fliken ”transform” och välj sedan alternativet ”compute variable”. Skriv sen i rutan 

”target variable” namnet på den nya variabeln vilket är ”ålder”. Lägg sen under ”numeric 

expression” in året 1999 vilket åldrarna ska subtraheras ifrån följt av ett minus och den ursprungliga 

åldersvariabeln och avsluta med ”ok” (Bryman och Cramer, 2001: 47-48). 

 

Variabelkoder 

 

Ekonomisk utsatthet 

 x748: Kontantmarginal 

 x754: Ekonomiska svårigheter 

 

Social Utsatthet 

 x792: Besöka släktingar 

 x793: Ha släktbesök 

 x794: Besöka vänner och bekanta 

 x795: Ha vänner på besök 
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Fysisk utsatthet 

 x36: Problem bostad/område, vandalism eller brottslighet 

 x40: Problem bostad/område, rädd på kvällen 

 x781: Våld med kroppsskada 

 x782: Våld utan kroppsskada 

 x783: Allvarliga hot 

 

Välfärdspolitiska frågor 

 x824: Samhälle med mer privata alternativ 

 x825: Samhälle med små inkomstskillnader 

 x826: Samhälle där mer vård sker inom familjen 

 

Kontrollvariabler 

 x8: Kön 

 x9: Födelseår 


