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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur generaliserad tillit uppstår. Uppsatsen är av 
argumenterande karaktär: den ställer befintliga teorier om tillit mot varandra för att pröva vilken 
som erbjuder bäst förklaringsmodell. Vår utgångspunkt är att tillit bör ses som en interaktion, 
snarare än en disposition eller ett rationellt övervägande. Urvalet är baserat på OECD-länderna. 
Sammantaget testas fem hypoteser: i) att generaliserad tillit skapas genom jämlik inkomst-
fördelning; ii) att generaliserad tillit skapas genom granskning av staten; iii) att generaliserad tillit 
skapas genom lagstyre; iv) att generaliserad tillit skapas genom att statens välfärdsapparat styrs av 
universella principer; samt v) att generaliserad tillit skapas när ett tillitsnätverk integreras av 
staten. Resultaten visar att även om stöd finns för samtliga fem hypoteser, är stödet starkast för den 
sista. Länder som producerar och distribuerar välfärd på ett sätt som främjar interaktion mellan 
olika nätverk uppvisar högre grad av generaliserad tillit än länder som snarare uppmuntrar 
interaktion inom slutna nätverk. Vi drar därför slutsatsen att det finns goda skäl att betrakta tillit 
som ett mått på integration.  
 
Nyckelord: generaliserad tillit, välfärdsregimer, integration, nätverk, statistisk hypotesprövning. 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to examine the origin of generalized trust. We compare existing 
theories on trust to determine what approach is more fruitful in explaining the prevalence, or 
absence, of trust. Our conviction is that trust should be viewed as an interaction, rather than a 
disposition or a rational choice. The sample is based on the countries of the OECD. In total, five 
different hypotheses are tested: i) that generalized trust is created by equal distribution of income, 
ii) that generalized trust is created through monitoring of the state, iii) that generalized trust is 
created through rule by law; iv) that generalized trust is created when the welfare apparatus is 
guided by principles of universalism; or iv) that generalized trust is created when the state 
integrates trust networks. Although there are some results in favor of each hypothesis, no 
hypothesis gains stronger support than the last. Nations that produce and distribute welfare in a 
way that promotes interaction between networks exhibit higher degrees of generalized trust than 
those that encourage interactions within confined networks. Thus, we conclude that there are good 
reasons for considering trust as a measure of integration. 

Keywords: generalized trust, welfare regimes, integration, networks, statistical testing of 
hypothesis.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

I den här uppsatsen försöker vi förklara hur tillit till andra uppstår. För att undersöka denna fråga 
jämför och prövar vi befintliga teorier. Vår åsikt är att tillit ska ses som en handling snarare än en 
personlig egenskap – något som vi gör, inte något som vi har. I uppsatsen utgår vi från data om 
OECD-länderna för att testa fem hypoteser: att generaliserad tillit skapas i) genom jämlik 
inkomstfördelning; ii) genom granskning av staten; iii) genom att staten styrs av lagar; iv) genom 
att välfärden är tillgänglig för alla; respektive v) när ett tillitsnätverk integreras av staten. 
Resultaten visar att även om stöd finns för samtliga fem hypoteser, är stödet starkast för den sista. 
Länder som producerar och distribuerar välfärd på ett sätt som främjar samspel mellan olika 
nätverk uppvisar högre grad av generaliserad tillit än länder som snarare uppmuntrar interaktion 
inom slutna nätverk. Vi drar därför slutsatsen att det finns goda skäl att betrakta tillit som ett mått 
på integration. 
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Förord 

Föreliggande uppsats är resultatet av några månaders mödosam skapelseprocess. Varje mening 

har skrivits och skrivits om så många gånger att det är omöjligt att säga när eller hur den tillkom. 

Kampen mot ett skenande sidantal har lett till upprörda diskussioner om vad som ska bort och 

vad som får stå kvar. Inte sällan har resultatet blivit att vi var och en på sitt håll försökt smyga 

tillbaka de älsklingsdelar som förvisats till papperskorgen.  

Med blott timmar till inlämningen återstår ytterligare en sak. Enligt uppsatsanvisningarna 

anmodas vi skriva ett förord för att underlätta bedömning och förklara vem som skrivit vad. Vi 

har skrivit den tillsammans. Det här är det förordet. 

Tack till Kerstin Jacobsson för hennes kunniga handledning. Tack Odd Nygård för värdefull 

korrekturläsning. Och stort tack till det äldre par, vars uppgivna konversation på morgonpendeln 

gav inspiration till denna uppsats.  

Södertörn, den 9 januari 2012 
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Kapitel 1. Inledning 

”Det går inte att lita på människor” suckade en gammal kvinna uppgivet på pendeltåget. ”Nä, 

verkligen inte”, instämde hennes man. Den besvikelse som paret uttryckte fick oss att undra ifall 

de generellt inte litar på någon alls, eller ifall de uttryckte sin besvikelse över något specifikt. Är 

det möjligt att leva i ett samhälle där man inte känner tillit till något eller någon? 

Trots att folk ofta suckar och utbrister att det inte går att lita på någon, är det svårt att tänka sig 

ett sådant liv. Snarare beror känslan på hur tilliten gör sig påmind i vardagen. För tillit finns 

överallt: såväl i de sociala sammanhang vi delar med våra medmänniskor, som i möten vi har 

med byråkrati och stat. Men i vilka lägen uppmärksammar vi tilliten? Att döma av paret på 

pendeltåget är det snarast frånvaron av den som vi reflekterar över. Hälsan tiger still, som 

ordspråket säger.  

Kanske är det därför som tillit, eller bristen på tillit, under de senaste tjugo åren ägnats så mycket 

uppmärksamhet. När 1900-talet led mot sitt slut blev det återigen på modet att reflektera över 

den föränderliga samtiden: globalisering, postindustrialism och postmodernism. Terrordåden den 

elfte september 2001 och de efterföljande dåden i Europa verkade bekräfta att tiderna förändrats. 

På flygplatser höjdes säkerheten. I de offentliga rummen sattes övervakningskameror upp. 

Myndigheter gavs tillstånd att övervaka medborgares internetaktiviteter genom signalspaning. 

Även på andra områden ökades misstänksamheten. Särskilda personalliggare infördes på 

restauranger och frisörsalonger för att stävja svartarbete. I Stockholms kollektivtrafik 

installerades nya spärrsystem för att försvåra för gratisåkare. Mutskandaler, bidragsfusk - ingen 

var längre att lita på. Kvinnan på pendeltåget verkade ha rätt. 

Men tillit är ett gäckande fenomen. Det är inte helt enkelt att förstå hur tillit uppkommer, hur den 

ökar eller minskar och vad som håller den vid liv. Att vi regerar så starkt när tilliten försvinner 

någonstans, måste väl innebära att den finns lite överallt utan att vi reflekterar så mycket över 

den? Vore tillit något ovanligt, borde vi snarare tycka att det var märkligt när den visade sig än 

reagera över att den saknades. Det som inte finns kan inte försvinna. Men hur uppstår tillit, och 

var? Det är dessa frågor som denna uppsats kommer handla om.   

Ett vanligt förekommande antagande inom tillitsforskningen är att tillit bör betraktas som en 

individuell egenskap (se exempelvis Fukuyama 1995; Hardin 2006; Papakostas 2009; Rothstein 

2005; Sztompka 1999; Uslaner 2002; mfl.). Avsikten med denna uppsats är att ställa detta 
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antagande mot en alternativ hypotes, framförd bland annat av Charles Tilly, där tillit istället ses 

som en interaktion, eller något vi gör (Tilly 2005). Genom att ställa befintliga teorier mot 

varandra och pröva dem empiriskt skall vi försöka belysa hur tillit skapas och upprätthålls, 

alternativt vittrar bort. För att skapa en översiktlig bild kommer uppsatsen utgå från skillnader 

mellan olika länder, snarare än skillnader inom länder eller grupper. Ett sådant tillvägagångssätt 

gör med nödvändighet bilden skissartad, och många aspekter måste lämnas utan närmare 

granskning. Vår förhoppning är ändå att kunna visa på det fruktbara i teorin. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur generaliserad tillit skapas, och varför invånarna i 

vissa länder har mer, och i andra mindre, generaliserad tillit. 

För att göra detta skall uppsatsen ställa fem hypoteser mot varandra, hämtade från etablerade 

tillitsforskare. Åtminstone den första hypotesen, att tillit skapas genom rättvis och jämlik 

fördelning av inkomster, har funnit utbrett stöd (Knack & Keefer 1997; Zak & Knack 2001; 

Uslaner 2002; Rothstein & Uslaner 2005; Bjørnskov 2007; Wilkinson & Pickett 2010). Varje 

trovärdig förklaringsmodell måste alltså kunna hävda sig mot denna. Logiken bakom lånar vi 

från Arthur Stinchcombe (2005). Endast om den teori som uppsatsen förespråkar kan erbjuda en 

bättre förklaringsmodell än den mest väletablerade förklaringsmodellen, kan vi anse att det finns 

goda skäl att lita på den. Med detta i åtanke, kommer den största delen av uppsatsen att ägnas åt 

hypotesprövning och diskussion av olika teorier.  

De hypoteser som ställs i uppsatsen kan sammanfattas som följer:  

i. generaliserad tillit skapas genom jämlik inkomstfördelning 

ii. generaliserad tillit skapas genom granskning av staten 

iii. generaliserad tillit skapas genom lagstyre  

iv. generaliserad tillit skapas genom att statens välfärdsapparat styrs av universella 

principer 

v. generaliserad tillit skapas när ett tillitsnätverk integreras av staten 

Den första hypotesen, att tillit skapas genom jämlik inkomstfördelning, är som tidigare nämnts 

den kanske mest väletablerade förklaringsmodellen, och således ett slags riktmärke för resten av 

uppsatsen. Enligt teorin skapar klyftor i inkomstfördelningen misstro och splittring mellan 
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medborgarna. Under sådana förhållanden blir känslan för samhörighet lidande och den 

generaliserade tilliten - tilliten till samhället i stort – lägre (Uslaner 2002). Hypotesen stipulerar 

att samhällen med mindre inkomstklyftor kommer uppvisa högre grad av generaliserad tillit än 

länder med större inkomstklyftor. 

Hypotes två och tre, att tillit skapas genom granskning av staten respektive lagstyre, är delvis 

sammanlänkade, och stipulerar att det är staten som står som garant för att en person kan lita på 

en annan, eftersom staten granskar dem båda och kan ingripa för att straffa oönskade beteenden 

(Papakostas 2009). För att kunna lita på staten, och därigenom statens kontroll av andra, krävs 

såväl möjligheten till granskning av staten som en regelbunden och förutsägbar stat (Papakostas 

2009). När staten är transparent kan medborgarna förstå staten och dess inneboende logik. På 

motsvarande vis ökas möjligheten till förståelse av styrning genom lagar och juridiska principer. 

Hypoteserna stipulerar att samhällen där staten lätt kan granskas och/eller styrs av lagar och 

juridiska principer kommer uppvisa en högre grad av generaliserad tillit än samhällen där 

granskningen är mindre och styret är mindre förutsägbart.  

Enligt den fjärde hypotesen, att tillit skapas genom att statens välfärdsapparat styrs av universella 

principer, är det inte lagstyrning i sig som skapar tillit, utan lagar som genererar en jämn 

fördelning av nyttigheter snarare än behovsprövning (Rothstein 2005). Hypotesen stipulerar att 

samhällen som i högre grad styrs av universalistiska principer kommer uppvisa högre grad av 

generaliserad tillit än samhällen där behovsprövning har en mer framträdande roll. 

Den femte hypotesen, slutligen, menar att det inte är de universella principerna i sig som skapar 

generaliserad tillit, utan statens förmåga att integrera tillitsnätverk (Tilly 2005). Enligt denna 

hypotes skapas generaliserad tillit när ett tillitsnätverk framgångsrikt integreras av staten. För att 

skapa integration är en avgörande faktor huruvida de samhälleliga nyttigheterna produceras och 

distribueras på ett sätt som uppmuntrar till gruppbildningar, eller på ett sätt som motverkar 

gruppbildningar. Hypotesen stipulerar att samhällen där grupptillhörighet är viktig kommer att 

uppvisa lägre grad av generaliserad tillit än vad som kunde väntas utifrån de övriga hypoteser 

som ställts upp. 

Disposition 

I uppsatsen har vi frångått en klassisk disposition, till förmån för en mer boklik dito. Det finns 

flera anledningar till detta. För det första vill vi åskådliggöra tankeprocessen bakom uppsatsen 
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och presentera resonemangen i en logisk följd. Våra antaganden och frågeställningar har växt 

fram i etapper, och de svar som vi sökt har så sakteliga banat väg för vår slutliga upptäckt. För 

det andra utgår de olika hypoteserna från olika grundantaganden om vad tillit är och hur vi kan 

förstå det. En mer konventionellt upplagd uppsats hade medfört en risk att förvirra läsaren, eller 

ständigt stanna upp i utläggningar om vilken kontext som hör till respektive hypotes. För det 

tredje försöker uppsatsen föra en diskussion där frågor och svar följer varandra kronologiskt och 

tematiskt. Vår förhoppning är att det aktuella upplägget ska underlätta för dig som läser.  

I detta kapitel presenteras allt material och den metod som vi använder oss av. I nästa kapitel tar 

vi upp själva kärnan i uppsatsen: graden av generaliserad tillit. Vi presenterar olika definitioner 

av tillit, diskuterar partikulär och generaliserad tillit och bemöter kritik mot begreppen. Kapitlet 

avslutas med en översikt över de nationella variationerna i tillit som uppsatsen försöker förklara. 

I kapitel tre presenterar vi idén om moralisk och strategisk tillit, redogör för rational choice och 

testar den första hypotesen. Hypotesen som testas i detta kapitel utgår från tanken att tillit är 

kopplad till individens moral. Här är den individuella utgångspunkten alltså som tydligast.  

Kapitel fyra fokuserar istället på statens roll för den generaliserade tilliten. I kapitlet prövar vi två 

hypoteser om hur tillit uppstår och ger en översiktlig kontext till idéerna som ligger till grund för 

hypoteserna. Medan kapitel tre fokuserar på moral, och kapitel fyra på statens roll, kan kapitel 

fem sägas undersöka en brygga mellan dessa två synsätt. Idén som står i centrum för kapitlet är 

att staten kan skapa tillit genom en rättvis och universell fördelning av välfärd (Rothstein 2005). 

Även om förklaringsmodellerna har varierat, har de hypoteser som testas i kapitel tre till och med 

fem ett gemensamt grunddrag: de utgår alla från att tillit är en individuell egenskap. Kapitel sex 

utgår däremot från ett alternativt synsätt, nämligen att tillit bör förstås som en interaktion (Tilly 

2005). I kapitlet presenteras synsättet i större detalj. Dessutom testas hypotesen att generaliserad 

tillit uppkommer när ett tillitsnätverk integreras av staten mot de förklaringsfaktorer som de fyra 

tidigare hypoteserna utgår ifrån. I det avslutande kapitlet sammanfattas resultaten, och 

möjligheten att generalisera dem diskuteras. 
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Material 

Uppsatsen utgår från de trettiofyra länder som ingår i OECD-samarbetet. Utöver detta generella 

urval finns också en undergrupp som undersöks särskilt noga.
1
 Dessa är de 18 länder som 

Esping-Andersen använde sig av när han skisserade modellen om välfärdsregimer (Esping-

Andersen 1990). Syftet med denna noggrannare granskning är att se om, och i så fall på vilket 

sätt, olika modeller för att organisera samhällets produktion och distribution av nyttigheter 

påverkar medborgarnas generaliserade tillit. 

På grund av urvalet hamnar uppsatsens fokus på västvärlden, vilket kraftigt begränsar materialets 

generaliserbarhet. Inte nog med att urvalet blir geografiskt snävt, utan det blir också begränsat till 

förhållandevis välbärgade länder med lång demokratisk historia.
2
 Att extrapolera de slutsatser 

som uppsatsen drar till övriga delar av världen är lång ifrån självklart. Även om 

generaliserbarheten blir lidande av uppsatsens västvärldsbias, blir OECD-länderna är en lämplig 

population för hypotesprövning just på grund av deras likheter. Vid ett slumpvis urval av jordens 

länder hade vi istället riskerat en nästan ogenomtränglig snårskog av felkällor: inbördeskrig, 

naturkatastrofer, olika ekonomisk utvecklingsnivå, skillnader i infrastruktur och skillnader i 

politisk organisation för att bara nämna några. Genom det nuvarande urvalet minskar risken för 

sådana felkällor, i och med att det närmar sig en ”minsta skillnaden-design” där så många 

variabler som möjligt konstanthålls (Stinchcombe 2005). 

För att undersöka hypoteserna använder sig uppsatsen av sex variabler: generaliserad tillit från 

internationella enkätundersökningar, ojämlikhet i inkomstfördelningen (så kallat Gini-index), 

pressfrihetsranking, governance-index för lagstyre, välfärdsregim-klassificering och grad av 

dekommodifiering.  

Generaliserad tillit 

Data om graden av generaliserad tillit kommer från European Values Study (EVS 2010) och dess 

internationella syster World Values Survey (WVS 2009). Studierna är ett projekt som drivs av 

                                                 

1
 De länder som ingår i undersökningen är: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Irland, 

Italien, Japan, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike samt – 

i den första delen – Chile, Estland, Grekland, Island, Israel, Luxemburg, Mexiko, Polen, Portugal, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet och Ungern. 
2
 Den demokratiska traditionen är dock långt ifrån obruten, något som de båda världskrigen vittnar om. För 

utförligare resonemang om avdemokratisering i modern tid, se Tilly 2005. 



6 

 

samhällsvetare där olika sorters värderingar insamlas och registreras globalt, i ”vågor” eller 

omgångar och erbjuder således både longitudinell och latitudinell data. Undersökningarna utgör 

en bra materialbas, då de är lättillgängliga, överskådliga och erbjuder en effektiv källa till 

material.  

Den fråga som används för att mäta generaliserad tillit i enkätundersökningarna lyder ”anser du 

att man kan lita på de flesta, eller kan man aldrig vara nog försiktig när man har att göra med 

andra?” Respondenterna får välja ett av alternativen.
3
 Med ”graden av generaliserad tillit” förstås 

i denna uppsats hur många procent av respondenterna inom ett land som instämt i påståendet att 

det går att lita på de flesta. För de undersökta länderna är det interna bortfallet knappt 4%. Endast 

Sverige sticker ut, med nästan 10 % internt bortfall. Tillräcklig dokumentation saknas för att 

kunna analysera om det finns någon systematik i bortfallen, men det finns skäl att misstänka att 

de som inte svarar på frågan placerar sig närmare svarsalternativet ”man kan aldrig vara nog 

försiktig…” eftersom den som litar på andra kan antas vara mer villig att svara på frågor. Därför 

måste resultatet för Sverige tolkas med försiktighet, eftersom det kan vara missvisande högt. 

Den data som används i denna uppsats kommer huvudsakligen från EVS 4 som genomfördes 

mellan 2008 och 2010 i 47 europeiska länder (EVS 2010). Kompletterande data från WVS 5, 

genomförd mellan 2005 och 2008, har använts för de utomeuropeiska länderna (WVS 2009). En 

del länder omfattas av båda undersökningarna. För dessa länder visar resultaten från EVS 

generellt sett något högre andel som anser att man kan lita på de flesta. Således finns en risk att 

de två studierna inte är helt jämförbara. Av OECDs 34 länder erbjuder WVS data om 26 medan 

EVS omfattar 25. För det snävare urvalet om 18 länder erbjuder båda studierna data om 14 

vardera.  

Att använda information från två olika dataset är förstås långt ifrån optimalt. Att valet ändå föll 

på att utgå från OECD-länderna har två huvudsakliga anledningar. För det första produceras 

mycket data om dessa länder, vilket gör att tillgången till information och jämförelser är riklig. 

För det andra innebär ländernas relativa likheter att risken för missvisande resultat minskar. För 

det tredje hade ett slumpvis urval gjort det svårt eller till och med omöjligt att använda sig av 

välfärdsregimernas typologi. För det fjärde hade en strikt koppling till Esping-Andersens 18 

                                                 

3
 På engelska lyder originalfrågan ” Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you 

need to be very careful in dealing with people? (Medrano 2005) 
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länder minskat generaliserbarheten, men trots detta ändå krävt data från båda dataseten. Det hade 

förstås varit möjligt att, precis som många andra studier, utgå från redan bearbetad data 

sammanställd av Inglehart et al. (2004). En sådan lösning hade dock medfört ett långt äldre 

bakgrundsmaterial, varför vi valde att bearbeta materialet själva. Eftersom inget av de två 

dataseten erbjuder en heltäckande bild, har vi valt att främst använda de något nyare resultaten 

från EVS. Beroende på vilket dataset som används kommer styrkan på sambanden att förändras 

något. De inbördes relationerna mellan sambanden, alltså vilket som är förhållandevis starkare 

respektive svagare, påverkas dock inte. 

Ginikoefficienten 

Data om nationernas inkomstfördelning kommer från CIAs internetpublikation The World 

Factbook (CIA 2011). Gini-koefficienten är ett mått på ojämlik inkomstfördelning, som kan 

framställas i procentenheter. Ju högre Ginikoefficient, desto större är spridningen i inkomst. 

Genikoefficienten liknar quintile-måttet, som används av bland annat FN, men där det senare 

jämför skillnaden på de fattigaste tjugo procenten och de rikaste tjugo procenten är 

Ginikoefficienten ett sammansatt mått som visar ojämlikhet i hela samhället, inte bara i de 

extrema grupperna (Wilkinson & Pickett 2010). Enligt aktuell data har Sverige en Gini-

koefficient på nästan 23, medan USA har ungefär 45 (CIA 2011). 

Pressfrihetsranking 

Data om ländernas pressfrihet kommer från Freedom House, en oberoende organisation som 

sedan 1980 övervakar utbredningen av frihet, demokrati och mänskliga rättigheter över världen. I 

årliga publikationer presenterar organisationen resultatet av sina granskningar. I uppsatsen 

hämtas data från 2011 års utgåva av publikationen Freedom of the Press (Freedom House 2010). 

Graden av pressfrihet mäts på en hundragradig skala, där lägre siffra innebär högre pressfrihet. 

Beroende på i vilken utsträckning en nation tillåter ett fritt flöde av nyheter och information, 

faller den inom någon av tre övergripande kategorier: fri (upp till 30), delvis fri (31-60), och inte 

fri (61 eller mer).
4
 

                                                 

4 Mätningarna för 2011 års data gjordes under 2010. Totalt används 109 indikatorer inom tre huvudgrupper: lagar 

och förordningar som rör pressfrihet, graden av politisk kontroll över media, samt ekonomiska förutsättningar och 
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Lagstyre 

Data om ländernas lagstyre kommer från World Bank Institute och omfattar information från 

2010 (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 2010a). Institutet är en underavdelning av World Bank 

Group, en samarbetsorganisation som omfattar 187 länder, och ägnar sig åt att ta fram statistisk 

information om olika faktorer som kan tänkas påverka den ekonomiska utvecklingen, som hur 

länder styrs och graden av korruption. Som ett mått på graden av lagstyre utgår denna uppsats 

från en så kallad governance-indikator, som sammanställts för att mäta på vilket sätt en stat 

utövar sin makt. 

Den information som ligger till grund för indikatorerna kommer från medborgare, företagare och 

experter inom respektive område och sammanfattar aspekter som hur rättvis den juridiska 

processen är, skydd för privat egendom samt förtroende för polisväsendet och rättsapparaten. För 

en komplett sammanställning över indikatorer och datakällor, se WBGs Worldwide Governance 

Indicators (Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 2010b). 

Klassificering av välfärdsregimer 

Välfärdsregimer är ett sätt att klassificera stater beroende på hur de producerar och distribuerar 

välfärd. Data om nationernas välfärdsregimer kommer från Esping-Andersens klassiska 

indelning (Esping-Andersen 1990). Fördelen med denna indelning är att Esping-Andersen testar 

regimerna på en mängd punkter, och finner att indelningen står sig mycket väl oavsett vilken 

aspekt av välfärden som granskas. Samtidigt finns det två stora nackdelar med materialet. För det 

första är det påtagligt mycket äldre än den övriga material som denna uppsats utgår från. Mycket 

har hänt sedan Esping-Andersen genomförde sin studie, och det finns skäl att misstänka att 

många stater i och med de senaste 25 årens New Public Management-våg har rört sig mot en mer 

residual välfärd. Inom de nordiska länderna har till exempel omfattande pensionsreformer ägt 

rum, och nya planeras. Därför måste resultaten tolkas med försiktighet. Samtidigt visar 

longitudinella studier att tilliten är förhållandevis stabil över tid (jfr Bjørnskov 2007). Som 

nämnts ovan visar senare forskning att uppdelningen i välfärdsregimer står sig förhållandevis väl 

(Vasconcelos Ferreira & Figueiredo 2005). Även om forskare kan komma till olika slutsatser när 

                                                                                                                                                             

koncentration av ägande. För en mer utförlig genomgång av metodologiska frågor och problem, se Freedom House 

egen metodgenomgång (Freedom House 2011). 
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det gäller i vilken mån länder som Sverige och Danmark idag kan betraktas som 

socialdemokratiska, är de flesta eniga om att de är förhållandevis socialdemokratiska i jämförelse 

med länder som England och USA, eller Tyskland och Italien. Därför finns det goda skäl att tro 

att indelningen från 1990 i allt väsentligt fortfarande utgör en rimlig klassifikation av olika 

länders välfärdsorganisation. 

För det andra finns data endast tillgängligt för 18 av de 34 länder som ursprungligen ingick vår 

studie. Detta påverkar dock inte tillförlitligheten i resultaten. Däremot kan möjligheten att 

generalisera resultaten påverkas negativt. Dessutom blir den västvärlds-bias som redan finns 

inneboende i urvalet ännu mer påtaglig. Det är viktigt att ha detta i åtanke när resultaten tolkas. 

Även om resutaten inte är generaliserbara kan de visa på principer som verkar i vissa nationer 

och därför skulle kunna tänkas vara giltiga även i andra. Exakt i vilken utsträckning sådana 

generaliseringar går att göra, blir dock en fråga som lämnas åt läsaren och framtida studier. 

Dekommodifiering 

Dekommodifiering är ett mått på i vilken utsträckning tillgången till välfärd är kopplad till 

individens prestation på marknaden. Länder med hög dekommodifiering erbjuder samma välfärd 

till såväl rika som fattiga, medan länder med låg dekommodifiering erbjuder bättre välfärd till de 

som är, eller har varit, välbetalda. Data om graden av dekommodifiering kommer Welfare-state 

decommodification in 18 OECD countries:a replication and revision, där Scruggs och Allan 

återskapar och uppdaterar Esping-Andersens dekommodifikationsindex (Scruggs & Allan 2006). 

Författarna menar att Esping-Andersens index-serie innehöll metodologiska fel, och att olika 

länder rört sig åt olika håll under de 25 år som passerat sedan den ursprungliga studien. Trots 

detta förtjänar det att nämnas att de resultat de presenterar, korrelerar med Esping-Andersens 

data till mer än 85%. Att två studier med så stort mellanrum i tid kan presentera resultat med 

slående likheter, gör att vi har goda skäl att lita på bakomliggande data. Att graden av 

generaliserad tillit, som tidigare påpekats, varit påtagligt stabil över tid ger även det skäl att fästa 

tilltro till att de resultat som presenteras i uppsatsen inte är uppkomna av en slump, utan visar på 

verkliga mekanismer.  

Teoretiska utgångspunkter 

Denna uppsats utgår från att tillit inte är något som finns inom individen, utan mellan individerna 

– i de sociala interaktioner och transaktioner som bygger upp samhället (Tilly 2005). I ett 
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samhälle där individen har merparten av sina viktiga interaktioner i en enda grupp med begränsat 

antal personer, blir tilliten mindre utsträckt och mer partikulär (jfr Uslaner 2002). I ett samhälle 

där individens viktiga interaktioner däremot omfattar många parter, uppträder tilliten som mer 

generell. 

Denna uppsats kommer utgå från tre grundantaganden: 

i. Tillit är en egenskap som finns i en interaktion och inte inom en individ. 

ii. Givet att tillit uppstår i interaktionen mellan människor kan den med rimlig precision 

mätas i samhällslivet. Den typ av tillit som tillhör interaktioner som innefattar många 

människor, kan kallas för generaliserad tillit. 

iii. Den vedertagna frågan ”tror du att man kan lita på de flesta människor” mäter 

antingen generaliserad tillit, eller en aspekt av samhällslivet som är så intimt förknippad 

med generaliserad tillit att det inte tillför något att göra en distinktion. 

Det synsätt som vi utgår ifrån är långt ifrån det allenarådande – snarast tvärt om. Dessutom har 

massiv kritik riktats mot tillitsbegreppet, och måtten på tillit. Den välkände tillitsforskaren 

Russell Hardin menar att generaliserad tillit är en omöjlighet, och att den befintliga forskningen 

som bygger på EVS och WVS är nära nog värdelös – åtminstone för att förklara tillit (Hardin 

2006). Enligt honom bygger tillit på kunskap om den vi litar på vilket gör det omöjligt att lita på 

dem vi inte vet något om. Andra tillitsforskare är mindre kategoriska i sin kritik, men menar ändå 

att det finns stora metodologiska problem. Framförallt är det frågeformulärens tillförlitlighet som 

ifrågasätts (jfr Trädgårdh 2009; Kohn 2008; Glaeser et al. 2000). Trots detta finns det tungt 

vägande skäl för de data som uppsatsen använder sig av. För det första är den allmänt tillgänglig, 

antingen på internet eller genom välkända publikationer. För det andra ökas möjligheten att 

producera jämförbara och testbara resultat, genom att utgå från grundmaterial som använts i 

andra undersökningar. För det tredje har de som riktat kritik mot måttet på generaliserad tillit 

hittills inte lyckats föreslå ett bättre mått. I kapitel som följer kommer såväl kritiken som 

tillitsbegreppet diskuteras mer ingående. 

Metod 

För att testa hypoteserna använder sig denna uppsats av statistiska beräkningar utförda i SPSS, 

där vi söker samband mellan graden av generaliserad tillit och de olika förklaringsfaktorerna 

imkomstfördelning (kap.3), pressfrihet, lagstyre (kap. 4), välfärdsregimer (kap. 5 och 6) samt 
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dekommodifiering (kap. 6). Främst används linjär regressionsanalys, där samvariationen mellan 

två variabler mäts. Genom den linjära regressionsanalysen kan sambandet mellan olika variabler 

presenteras som en funktion, d.v.s. ett uttryck för den linje som bäst representerar de 

variabelvärden som framkommer i analysen. Ju mindre avvikelse mellan regressionslinjen och de 

uppmätta värdena, desto bättre modell. För att mäta sambandets styrka används R
2
-koefficienten 

som mäter hur stor del av variationen i den beroende variabeln – tillit – som kan förklaras av 

respektive förklaringsvariabel. Ett R
2
-värde på 0,5 innebär att 50 % av den uppmätta variationen 

i generaliserad tillit kan förklaras av modellen. R
2
 tar bara hänsyn till de individer som ingår i 

urvalet, varmed det justerade R
2
-värde (Adjusted R

2
) kan ge en bättre uppskattning av den 

varians som finns inom hela populationen. För överskådlighetens skull presenteras resultaten så 

långt det är möjligt genom regressionslinjen och det aktuella R
2
-värdet för modellen. I de 

multipla regressionsanalyser som finns mot uppsatsens slut är det inte möjligt att presentera 

resultaten på detta överskådliga sätt, varför tabeller istället används. Eftersom de olika 

variablerna mäts i olika enheter, presenterar tabellerna standardiserade värden (β-värden) istället 

för icke-standardiserade värden. På så sätt krävs inga vidare omvandlingar för att jämföra såväl 

styrka som riktning för respektive förklaringsfaktor. 

Alla samband som presenteras i denna uppsats är signifikanta på åtminstone 5% signifikansnivå, 

vilket innebär att risken för att ett beräknat samband har tillkommit av en slump är mindre än 

5%. Samband på 5% signifikansnivå markeras i tabeller nedan med en stjärna (*), medan 

samband på 1% respektive 0,1%-nivå  markeras med två (**) respektive tre stjärnor (***). 

I de modeller där flera förklaringsvariabler har prövats finns en risk att en eller flera variabler 

samvarierar, vilket kan förvränga resultatet så att det blir svårt eller omöjligt att säga hur stor 

effekt som ska tillskrivas respektive variabel. För att mäta samvarians i modeller med multipla 

förklaringsvariabler har vi använt oss av VIF-koefficienten, med ett tröskelvärde satt till 2,5. När 

tröskelvärdet överskrids anses samvarians vara tillräckligt allvarlig för att försvaga 

förklaringsmodellen (Djurfeldt 2009). 
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Kapitel 2. Att lita på varandra 

De vanligaste definitionerna av tillit ser tillit som en egenskap som finns hos individen, antingen 

som en psykologisk eller kulturell
5
 disposition, eller som en rationell kalkyl. En klassisk 

definition härstammar från Piotr Sztompka, som menar att tillit är en chansning på hur en annan 

person kommer bete sig i en framtida situation (Sztompka 1999 s. 21). Chansningen baseras på 

vad person A vet om person B, men också hennes allmänna inställning till livet. Sztompkas 

definition tar avstamp i den naturliga frågan ”vem litar på vem”. Andra forskare har ofta lagt till 

en annan fråga: i relation till vad litar A på B? Så gör exempelvis Russell Hardin, som sätter den 

framtida handlingen i fokus. Enligt hans definition litar A på B med avseende på X (Hardin 2006 

s. 19). Enligt detta synsätt kan en individ både lita mer eller mindre olika individer, men också 

lita olika mycket på samma individ med avseende på olika situationer. Anledningen till detta är, 

enligt Hardin, att tillit beror på ”encapsulated interests” – alltså att B:s intressen omfattar A:s 

intressen, eller att det är i B:s intresse att se till A:s intresse (Hardin 2006 s. 17f). Genom att veta 

tillräckligt mycket om dig kan jag anta att du kommer vilja mig väl – först då kan jag lita på dig.  

Just viljan att se till någon annans intresse gör att tillit kan sägas skilja sig från en vanlig 

chansning eller ett risktagande. Forskare som Bo Rothstein och Eric Uslaner menar således att 

tillit måste förstås i förhållande till moral (Rotstein 2005; Uslaner 2002). A litar på att B ska 

utföra X, och X måste vara något som A uppfattar som moraliskt korrekt. Sett på detta vis kan 

tillit delas upp i tre led. A litar på B i vissa avseenden, A litar på B, respektive A litar (Uslaner 

2002 s. 21ff). Den första kategorin, A litar på B i vissa avseenden, ligger nära Hardins syn på 

tillit och betecknar en strategisk och beräknande tillit, där individen väger fördelar mot 

nackdelar. Bara om fördelarna väger tyngre än nackdelarna, eller om särskilda skäl föreligger, 

litar individ A på individ B. Den andra kategorin, A litar på B, innebär att tilliten är knuten till 

vissa personer, men omfattar alla sammanhang där dessa personer är närvarande. Kategorin kan 

liknas vid den tillit som finns mellan nära vänner eller familjemedlemmar som vi tenderar att lita 

på i nära nog alla avseenden. Den sista kategorin, A litar, är snarast att likna vid en positiv 

livsinställning där individen litar på såväl vänner som främlingar, och ställer sig optimistisk till 

möten med andra. 

                                                 

5
 För kulturella synsätt, se exempelvis Fukuyama 1995. 
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Att göra tillit 

De ovan presenterade definitionerna av tillit har haft det gemensamt att de betraktat tillit som 

något som finns hos individen. Denna uppsats ansluter sig inte till detta synsätt. Istället kommer 

vi utgå ifrån ståndpunkten att tillit inte finns i individen, utan mellan individerna, som en del av 

deras interaktioner och samvaro (Tilly 2005). Tillit är något som man ”gör” – alltså en handling 

i relation till andra. Det går inte att tala om tillit, om den aldrig används och ageras. Tillit 

uppkommer när en individ interagerar reciprokt med andra. Den som aldrig anförtror sig till 

någon annan, kan inte heller lita på någon. Och omvänt – den som ofta anförtror sig, sina 

hemligheter, sin hälsa och andra rikedomar till andra, gör tillit (jfr Tilly 2005 s. 26). Sett på detta 

vis är det inte tillit som skapar vissa interaktionsformer; snarare är det vissa interaktionsformer 

som skapar tillit. 

För att förstå tillit måste vi alltså veta mot vem tilliten är riktad, vem som uttrycker den och i 

vilken sammanhang tilliten finns (jfr Blennberger 2009 s. 23). Beroende på om tilliten finns 

inom en liten grupp eller sträcker sig vidare till att omfatta andra grupper eller till och med de 

flesta i samhället kan vi tala om partikulär och generell tillit (Uslaner 2002). Den partikulära 

tilliten har, enligt Uslaner, sitt objekt i människor som återfinns i ett nära nätverk – sådana 

människor som inkluderas i den egna gemenskapen. Den partikulära tilliten är riktad mot dem 

som individen känner väl och har täta och frekventa interaktioner med: exempelvis en familj, en 

grupp nära vänner, en subkultur eller ett kriminellt nätverk. I andra änden av spektrumet finns en 

generell tillit, alltså ett slags ”utbredd” tillit som förgrenar sig ut över flera grupper, och flera 

aspekter av samhället. Enligt Uslaner kan detta liknas vid en ”positiv livsåskådning” där 

individen ser sin omvärld som en plats befolkad av samarbetsvilliga och godhjärtade människor 

(Uslaner 2002 s. 31).  

Att tala om generaliserad tillit är långt ifrån okontroversiellt. Begreppet kan lika gärna ses som 

en variant av godtrogenhet eller möjligen som ett begrepp för att beskriva individer som har en 

optimistisk livsåskådning (jfr Hardin 2006 s. 125; Uslaner 2002). Den optimistiska 

livsinställningen verkar också har större inverkan på den uppmätta tilliten än upplevelser under 

livet – en individ med positiv livsinställning. Den generella ”litaren” tror helt enkelt på att denne 

själv har kontroll över sin livssituation och att ”framtiden blir bättre än det förgångna” (Uslaner 

2002 s. 81).  Som tidigare nämnts utgår denna uppsats dock från att tillit inte är något som finns 
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inom individen, utan mellan individerna – i de sociala interaktioner och transaktioner som 

bygger upp samhället. Sett på så sätt är det inte märkligare att tala om en generaliserad tillit än 

om en partikulär tillit. Det som skiljer de två formerna av tillit är bara hur många parter som 

interagerar. Utifrån denna utgångspunkt är det inte heller förvånande om den ”optimistiska 

inställningen” erbjuder en bättre förklaringsmodell än individens faktiska upplevelser av 

pålitlighet. Optimismen kan antas bero på att individen upplever sig och sitt nätverk som väl 

integrerat i samhället, och denna integration rubbas inte av möten med opålitliga människor eller 

brustna förtroenden. 

Att mäta tillit 

Det finns olika sätt att mäta tillit. Det vanligaste är enkätundersökningar, där respondenten får 

besvara frågan ”Kan man lita på de flesta människor?” där ”det går att lita på de flesta” och ”man 

kan aldrig vara nog försiktig när man har att göra med andra” utgör den övre och undre gränsen i 

skalan. Denna typ av frågeställning förekommer frekvent i studier som mäter tillit (se till 

exempel Bjørnskov 2007; Lundåsen & Petterson 2009; Kohn 2008). Mätmetoden är allmänt 

använd, men långt ifrån allmänt accepterad.  I översiktsverket Trust går Russell Hardin så långt 

att han ifrågasätter hela projektet med att mäta tillit (Hardin 2006 s. 74). Enligt hans synsätt är 

måtten på tillit så oprecisa att ingen lärdom kan dras av dem. För det första, argumenterar 

Hardin, är den standardfråga som ställs omöjlig att ta ställning till. Alla individer kommer läsa in 

olika tolkningar i vad som menas med ”de flesta” (Hardin 2006 s. 61). Kritiken är befogad, och 

problemet följer naturligt av användandet av enkätundersökningar. Det finns helt enkelt ingen 

möjlighet att utröna hur respondenterna tolkar frågorna. Därför är det omöjligt att veta om 

respondenten tolkar ”de flesta” som sådana person som man känner sedan tidigare eller ifall 

begreppet syftar på människor man aldrig träffat (se också Bjørnskov 2007 s. 3; Lundåsen & 

Petterson 2009 s. 128-31). Andra studier menar att respondenten snarast utgår från sig själv, och 

att frågan alltså inte mäter tillit till andra utan hur pålitlig respondenten själv anser att hon är 

(Glaeser et al. 2000). Samtidigt är pålitlighet och tillit två begrepp som är svåra att skilja från 

varandra. Det är rimligt att anta att individer som nästan bara har erfarenhet av interaktion med 

pålitliga människor kommer vara mer benägna att lita på andra, än individer som sällan stöter på 

pålitlighet. I en ofta citerad studie visar Stephen Knack också att det finns ett samband mellan 

hur många som svarar att de litar på de flesta och hur många som återlämnar en borttappad 

plånbok till dess rätta ägare. Invånarna i länder där merparten svarade att det går att lita på andra 
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rankades också som mer pålitliga, när utomstående uppskattar graden av pålitlighet (Knack 

2001). Individer som svarar att det går att lita på de flesta uppvisar också en högre social 

intelligens, vilket innebär att de är bättre på att bedöma andras beteenden (Yamagishi 2011). I 

ljuset av dessa resultat verkar det troligt att den uppmätta graden av generaliserad tillit faktiskt är 

en relativt god indikator på det underliggande konceptet. 

För det andra är det enligt Hardins definition omöjligt att tala om en tillit som utsträcker sig till 

”de flesta”, eftersom tillit enligt hans synsätt baseras på kunskap om andra. Vi kan, enligt 

honom, varken ha kunskap om de flestas egna intressen eller bedöma huruvida de är kompetenta 

nog att genomföra vad de lovar. Därför finns det nära nog ingenting att lära sig av de stora 

tillitsundersökningarna (Hardin 2006 s. 74).  

Denna uppsats utgår dock inte från idén att tillit är en rationell kognitiv process. Snarare ser vi 

tillit som en interaktion eller transaktion: en handling som överför något mellan två eller flera 

individer. Till skillnad från Hardin ser vi alltså ingen kvalitativ skillnad mellan tillit mellan ett 

fåtal och tillit mellan många, utan snarare en kvantitativ. Det som skiljer generaliserad tillit från 

partikulär är bara hur många som interaktionen omfattar. 

I och med att enkätundersökningen som ligger till grund för detta arbete jämför resultat mellan 

olika länder, finns en reell risk att respondenternas svar påverkas av de språkliga fällor som kan 

finnas i materialet (jfr Lundåsen & Petterson 2009 s. 133). Det går inte att komma ifrån att 

språkliga olikheter och/eller att olika länder med olika språk kan ha skilda uppfattningar gällande 

begreppet tillit. Det är värt att komma ihåg att tillit är ett värdeladdat ord, vilket kan medföra att 

olika respondenter relaterar till begreppet på olika vis. Sist men inte minst är de globala 

undersökningarna blinda för skillnader inom respektive nation. Undersökningarna riskerar att 

generera ett oprecist mått, då de enda skillnader som kan fångas upp är de som är så stora att de 

syns som skillnader mellan nationerna. Enkätundersökningarna erbjuder inte tillräcklig 

information för att närmare granska regionala eller än mindre lokala skillnader i tillit, trots att det 

borde vara uppenbart att det även inom relativt homogena länder som Sverige råder skilda 

livsbetingelser i olika områden (Lundåsen & Petterson 2009 s. 121). Förklaringsmodeller som 

enbart baseras på nationell data riskerar alltså att bli så ensidiga att de missar viktiga aspekter. 

Inom varje land är variationen i tillit stor, ibland långt större än mellan nationerna. Att enbart 

studera tillit på nationell nivå medför alltså en risk att överdriva styrkan i uppmätta samband, 
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eller likheter och olikheter mellan länder. För att studera tillit globalt utan att störas av dessa 

problem behövs en utvecklad eller förnyad forskningsteknik, som vi i dagsläget tyvärr inte har 

tillgång till. Samtidigt finns det starka skäl för att använda det föreliggande materialet. Som 

tidigare har diskuterats utgår uppsatsen från en minsta skillnad-design (Stinchcombe 2005). De 

undersökta länderna har jämförelsevis stort kulturellt utbyte med varandra. Merparten tillhör 

också en av två språkfamiljer, den latinska eller den germanska, vilka historiskt sett haft stort 

inflytande på varandra. Dessa faktorer minskar troligheten att språkförbistringar spelat en 

avgörande roll för resultatet, även om risken förstås inte kan uteslutas. 

Nationella variationer i generaliserad tillit 

Den uppmätta graden av generaliserad tillit skiljer sig mycket mellan olika nationer. I de 

nordiska länderna, samt i Holland och Schweiz svarade under den fjärde vågen av EVS mer än 

hälften av respondenterna att det går att lita på de flesta. I nio av de länder som omfattas av 

studien svarade däremot färre än var fjärde att det går att lita på de flesta. 

 

Figur 1. Nationella variationer i generaliserad tillit 

Lägst grad av generaliserad tillit uppvisar Turkiet med 11,05%, Slovakien med 12,58% och 

Portugal med 17,17%.  Medelvärdet inom urvalet är 37,6%, med en standardavvikelse på +/- 
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17,07%. Att medelvärdet hamnar så pass högt beror på främst på de extremt höga värden som 

Danmark och Norge uppvisar. Båda länderna ligger mer än två standardavvikelser över 

genomsnittet. Detta kan jämföras med Turkiet, som är det enda land som ligger mer än en och en 

halv standardavvikelser under medelvärdet. De Skandinaviska ländernas höga värden gör att 

endast fjorton av 34 länder hamnar över medelvärdet – resterande tjugo hamnar under. 

Den ”nordiska” tilliten har uppmärksammats mycket och blivit föremål för mycket spekulation – 

till exempel att en särskild förtroendekultur skulle ligga bakom de höga värdena (Fukuyama 

1995). På samma sätt hävdar Putnam att områden i USA med hög procent skandinavien-ättlingar 

uppvisar så mycket högre grad av generaliserad tillit, att tilliten nästan kan sägas vara ett mått på 

”skandinaviskhet” (Putnam 2000 s. 294). Om de nordiska ländernas topp-placeringar verkar tala 

för teorin om kulturella skillnader, blir resultatet mindre slående när vi granskar de länder som 

placerar sig längre ner på skalan. Dessa länders olika geografiska lägen gör det mindre 

slagkraftigt att tala om en gemensam ”misstroende”-kultur. Istället måste svaret sökas någon 

annanstans. I Putnams klassiska bok Den fungerande demokratin stipuleras att en hög grad av 

tillit skapar ett välfungerande samhälle med demokrati och en välfungerande stat (Putnam 1996). 

Denna uppsats sällar sig istället till den stora skara forskning som hävdar motsatsen: att tillit inte 

är en orsak till utan snarare ett symptom på statlig organisation. Men hur går det till? Detta 

kommer resten av uppsatsen att handla om. 

Kapitel 3. Moral och rationella överväganden 

När människor står inför en rad handlingsval, brukar de för det som de tror leder till det 

bästa resultatet. Detta bedrägligt enkla påstående sammanfattar teorin om rational choice 

(Elster 1989 s. 22, citerad från Hagen 2003 s. 261) 

Den dominerande trenden inom tillitsforskningen är användandet av Rational choice- modeller 

för att förklara individers handlande. Rational choice baseras ursprungligen på matematik och 

fungerar som en slags riskkalkyl, som antas beskriva ett rationellt och självbevarande handlande 

(Hagen 2003 s. 262f). Som framgår av detta står modellen i kontrast till sådan teori som har sin 

grund i kultur eller medfödda dispositioner. Rational choice-modellen kan användas för att 

förklara tillit som en beräkning; en beräkning över huruvida den risk som investeras i att lita på 

någon kommer att gynna en själv eller inte. Individen ser till riskerna i det egna beslutet i relation 

till motpartens förväntade handlingar (jfr Hardin 2006). Perspektivet kan belysas med den så 
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kallade spelteorin. Teorin rör den interaktion som äger rum mellan två kalkylerande och 

rationella beslutsfattare, i situationer där deras intressen går isär (Hagen 2003 s. 274-6).  

Ett konkret exempel på ett konfliktspel är fångarnas dilemma (Cunningham 1967). Fångarnas 

dilemma (Prisoner’s Dilemma Game eller PDG) skildrar ett scenario där två personer står 

anklagade för brott, men där bevisen mot dem inte är tillräckliga. De misstänkta separeras och 

sedan måste var och en ta ställning till om de ska tiga eller ange sin kumpan. Om båda tiger 

kommer båda lindrigt undan, medan båda får stränga straff om de anger varandra. Om däremot 

den ena tiger och den andra talar, kommer den som tiger få hela straffet och den som talar slippa 

fri. Spelteorin menar att fångarna kommer vara benägna att ange varandra för att slippa risken att 

själv få det värsta straffet – trots att de skulle tjäna på att tiga båda två (Cunningham 1967). 

Problemet har förklarats som en social fälla, där bristen på tillit till den andra gör att individen 

fattar ett beslut som i slutändan straffar henne. 

Moralisk och strategisk tillit 

Spelteorin är teoretiskt tillämpbar i de flesta situationer och har därför fått stor spridning. Mot 

teorin kan anföras att det är svårt att veta hur väl den kan appliceras på konkreta situationer som 

utspelas i det verkliga livet. Spelteorin står i kontrast till tanken om en grundläggande tillit, då 

den senare baseras på antagandet att individen ständigt befinner sig i sociala situationer där 

tilliten inte enbart kan baseras på rationella beslut (jfr Trädgårdh 2009 s. 207-8). Om alla ständigt 

väljer det mest rationella beslutet, varför är då veckotidningarna fulla med tips om hur vi ska få 

bättre och lyckligare liv, med mer tid till sådant som vi vill och värdesätter? Tanken att någon 

skulle vara missnöjd med sina beslut om hon alltid gjorde de optimala valen är en smula bisarr. 

Snarare ligger det nära till hands att dra slutsatsen att det optimala beslut som individen fattar 

beror av oändligt många faktorer utanför individen, och att varje teori som vill förklara 

situationer i det vardagliga livet måste ta hänsyn till individens beroende av andra. Den 

generaliserade tilliten beror inte enbart på rationella beslut som fattas för att maximera vinsten i 

en konkret situation, utan snarare på delade föreställningar om hur vi bör bete oss i olika 

situationer. 

Enligt Uslaner bör tillit delas upp i två idealtyper: strategisk tillit och moralisk tillit (Uslaner 

2002). Den strategiska tilliten liknar den tillit som spelteorin talar om, då den innefattar ett 

”riskmoment” eller en chansning (Uslaner 2002 s. 17). Strategisk tillit ”riktar” sig till människor 
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man sedan tidigare känner, eftersom den grundar sig i en riskkalkyl. Individen agerar utifrån en 

chansning på vad den andre ”kommer” att göra och hur stor risken är att förlora något i 

förhållande till den förväntade vinsten om den andra håller sitt ord (Lundåsen & Pettersson 2009 

s. 115-6). Moralisk tillit är istället tillit till omvärlden i stort, där man förhåller sig till 

förväntningen av hur människor ”bör” göra (Uslaner 2002 s. 17f). Huruvida A känner moralisk 

tillit till B beror på de etiska föreställningar som A själv har, och huruvida de också omfattar B 

eller inte. Moralisk tillit är alltså en referensram som individen förhåller sig till, där denne själv 

uppträder med hänsyn till den mänskliga moralen.  

Moralistic trust is not faith in specific people; rather, it is faith in the “generalized other.” 

On the other hand, people who are not generalized trusters can only rely on strategic trust. 

For them, “trust” means experiences with specific persons.  (Uslaner 2002 s. 24) 

Enligt Uslaner är tillit något som individen lär sig tidigt i livet, genom att studera sina föräldrar 

och deras tillit till andra (Uslaner 2002 s. 76-7). Denna grundläggande tillit blir till en ”attityd” 

som individen erhåller, och som tar sig uttryck i olika sätt att utöva tillit. Huruvida individen litar 

på andra baseras alltså inte enbart på ett rationellt beslutsfattande, utan har sin grund i 

socialiseringsprocessen.  

Kollektivt minne och generaliserad tillit  

Strategisk och moralisk tillit skall inte blandas ihop med partikulär och generaliserad tillit. Den 

som utövar partikulär tillit kan mycket väl lita ”generellt” på de inom den egna gruppen, till 

skillnad från den strategiske ”litaren” som istället riktar sin tillit mot specifika personer (Uslaner 

2002). I sådana ställningstaganden spelar emellertid inte bara individens upplevelser in, utan 

också det kollektiva minne som låter en grupp dela upplevelser av orättvisor och förtryck såväl 

sinsemellan som över tid (Rothstein 2005).  Det kollektiva minnet kan förklaras som ett 

återskapande av sociala kontexter: ett minne där individen är inom en viss kontext med andra 

samhällsmedlemmar som således har liknande minnen. (Halbwachs 1992 s. 48) 

Det kollektiva minnet finns hos individen och inte gruppen. Det som individen förnimmer eller 

relaterar till är dock ”historia”, eller ett sådant minne som delas av flera. Det kollektiva minnet 

blir alltså en referensram som individen kan relatera till och som består av idéer, upplevelser 

eller liknande som kan samla flera andra (Halbwachs 1992). Upplevelser av oförrätter eller 

vänligt bemötande kan på så sätt överföras från en individ till en annan.  
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Individen utövar tillit i relation till de kollektiva minnen som hon ser som relevanta, till exempel 

för att överväga huruvida det är ”värt” att lita på andra eller inte.  Den generaliserade tilliten 

behöver alltså inte spegla individens egna upplevelser, utan kan bero på andras upplevelser. Det 

kollektiva minnet kan alltså vara en förklaring till de ”kulturella skillnader” som gör att vissa 

grupper inom ett samhälle kan ha påtagligt mycket lägre grad av generaliserad tillit än andra (jfr 

Rothstein 2005). Vi återfinner en liknande tankegång hos Uslaner, som menar att ”collective 

experiences” är en betydande faktor för den generaliserade tilliten (Uslaner 2002 s. 37). Enligt 

Uslaner har individens personliga erfarenheter inte lika stark inverkan på den generaliserade 

tilliten som de kollektiva erfarenheterna har. De kollektiva minnen som individen delar med 

andra ligger till grund för både känsla av jämlikhet och gruppkänsla.  

Inkomstfördelning och tillit 

People at the bottom of the income distribution will be less sanguine that they too share 

in society’s bounty. (Uslaner 2002 s. 38) 

Uslaner identifierar ojämlikhet i inkomstfördelningen som en betydande faktor för 

grupptillhörighet och därmed även för den generaliserade tilliten. I ett samhälle som utmärks av 

klyftor i inkomstfördelning minskar den övergripande samhörighetskänslan och känslan för en 

”gemensam framtid”. Den optimism som Uslaner menar karaktäriserar den generella ”litaren” är 

inte förenlig med klyftor och ojämlikhet. Människor kan inte känna optimism för livet eller 

framtiden då deras livssituation präglas av ovisshet och orättvisor (Uslaner 2002). Utifrån detta 

antagande kan vi ställa upp en hypotes: att länder med större ojämlikhet kommer uppvisa lägre 

grad av generaliserad tillit bland befolkningen. För att testa denna hypotes använder vi oss av 

ojämlikhet i inkomstfördelning som ett mått på ekonomisk ojämlikhet i samhället. Om de länder 

som har större spridning i inkomstfördelningen uppvisar lägre generaliserad tillit, kan vi anse 

hypotesen som styrkt. 

Resultat 

Som tidigare nämnts har hypotesen om jämlik inkomstfördelning som grund för generaliserad 

tillit funnit stöd i många studier (jfr Knack & Keefer 1997; Zak & Knack 2001; Uslaner 2002; 

Rothstein & Uslaner 2005; Bjørnskov 2007; Wilkinson & Pickett 2010). Merparten av dessa 

undersökningar är dock gjorda utifrån äldre data från tidigare vågor av EVS eller WVS. För att 

testa om hypotesen finner fortsatt stöd i den senaste omgångens undersökningar söker vi 
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korrelationen mellan generaliserad tillit och nationernas Gini-index. För de 34 länder som här 

undersöks kommer merparten av data från perioden mellan 2005 och 2009. Nya Zeeland 

utmärker sig dock genom att informationen därifrån är påtagligt mycket äldre, indexet därifrån 

skapades redan 1997. Skillnaden i ålder kan inverka negativt på tillförlitligheten, även om 

merparten av informationen härstammar från åren efter 2005 vilket är ungefär samtidigt med den 

fjärde vågen EVS och den femte WVS.  

Som väntat finner vi att länder mer ojämlik inkomstfördelning uppvisar mindre generaliserad 

tillit. Regressionslinjen visar dock inte på ett vidare starkt samband. Endast 14% av variationen i 

generaliserad tillit kan hänföras till ojämlikheten i inkomstfördelning. Vissa länder sticker ut 

mycket från det förväntade mönstret. Danmark – det land som placerar sig högst när det gäller 

generaliserad tillit – har en medelmåttig jämlikhet i inkomstfördelningen mitt mellan Slovenien 

och Irland. Ungern, med fjärde lägst generaliserad tillit, har näst lägst Gini-index enligt CIAs 

uppgifter. Även Slovakien placerar sig långt från regressionslinjen. Med ett Gini-index 

jämförbart med Finlands eller Norges hade vi utifrån hypotesen kunnat vänta oss att de tre 

länderna skulle uppvisa liknande grad av generaliserad tillit. Istället placerar sig de tre länderna 

mycket långt från varandra.  

Vad gäller Nya Zeeland sticker placeringen knappast ut. Även om Nya Zeeland under de gångna 

tio åren förändrat sin inkomstfördelning till att vara i paritet med Chile å ena sidan, eller Sverige 

å andra sidan, skulle det ändå inte producera ett extremvärde vilket skulle lämna modellens 

styrka relativt oförändrad. Åldersskillnaden verkar alltså inte ha påverkat resultatet i någon större 

utsträckning. 

Att ojämlikhet påverkar tilliten är ett resultat som verkar stabilt över tid och har replikerats i 

många studier. Sambandet mellan ojämlikhet i inkomstfördelning och tillit är också en av få 

förklaringsmodeller som visar sig signifikant även när urvalet omfattar fler länder än de stora 

ekonomierna (jfr Bjørnskov 2007). Sambandet återfinns också inom USA vid en jämförelse 

mellan de olika delstaterna (Wilkinson & Pickett 2010). I stater med stor inkomstskillnad, som 

Los Angeles, Texas och Florida, svarar omkring trettio procent ja på frågan om man kan lita på 

de flesta, medan stater med mindre inkomstskillnader, som New Hampshire, Vermont och Utah, 

har ungefär lika hög generaliserad tillit som de nordiska länderna (Wilkinson & Pickett 2010 s. 
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62f). I ljuset av detta verkar det troligt att även skillnader i generaliserad tillit inom länder till 

viss del kan förklaras genom skillnader i inkomstfördelning.
6
 

 

Figur 2. Sambandet mellan ojämlik inkomstfördelning  of generaliserad tillit. 

Resultatet är signifikant på 5%-nivå. 

Samtidigt är sambandet mellan inkomstfördelningen och den uppmätta tilliten långt ifrån perfekt 

– återkommande men sällan särskilt starkt. Kanske finns det en bakomliggande orsak som både 

påverkar inkomstfördelningen och tillit? Denna idé verkar intuitivt sann, när vi betänker att 

endast ett fåtal länder ligger nära den föreslagna regressionslinjen. Ett antal länder, däribland de 

nordiska ligger mycket långt över linjen, medan andra – till exempel Japan, Frankrike och 

Portugal – ligger långt under den. Om det finns en bakomliggande faktor, som kan orsaka både 

jämlikhet eller ojämlikhet i inkomstfördelningen, samt utbredd eller mindre utbredd tillit, ligger 

det nära till hands att tro att denna faktor skulle vara statens organisation. Staten kan ha en mer 

eller mindre redistributiv skattepolitik, och därigenom motverka eller främja olikheter i 

                                                 

6
 jfr exempelvis de skillnader mellan norra och södra Italien som Putnam diskuterar (Putnam 1996). 
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hushållsinkomster. Men staten gör också annat: den erbjuder en rättsapparat, värnar friheter och 

påtvingar skyldigheter, den erbjuder vård eller låter de sjuka klara sig själva, den utbetalar 

allmän pension eller uppmuntrar individen att spara själv. Kort sagt: staten gör många saker som 

kan tänkas främja eller motverka tillit. I de tre kapitel som följer skall vi undersöka om staten 

och dess institutioner påverkar tillit, och i sådana fall på vilket sätt.  

Kapitel 4. Den tredje parten 

Organisationer kommer i alla storlekar och former – från familjen i det lilla till överstatliga 

samarbeten i det stora. Alla dessa organisationer påverkar individen på ett eller annat sätt, utövar 

makt och kräver samarbete. Trots det utgår det tidigare nämnda fängelsedilemmat från två 

individer som handlar i frånvaro av organisation, eller – om man så vill – i närvaro av en 

organisation som upprättar strukturella hinder för samarbete (jfr Ostrom 1990). En ofta 

föreslagen lösning på dilemmat är således att låta en tredje part närvara och delta aktivt för att 

tvinga individerna till att samarbeta. Den tredje parten får ofta utgöras av staten men kan 

egentligen bestå av vilken organisation som helst, givet att denna organisation har makt över 

båda individerna. Organisationen, staten, står här som garant för individen och skapar därigenom 

tillit. Det är staten som skapar den och som generaliserar den till att innefatta ”alla”. I detta 

scenario menar en individ som svarar jakande på frågan ”kan man lita på de flesta”, i själva 

verket att hon litar på staten och statens förmåga att tvinga medborgarna att samarbeta. 

När vi löser fängelsedilemmat genom att införa en tredje part, uppstår ett nytt problem: vem står 

som garant för den tredje parten? Om vi ser kallt och beräknande på vår granne, hur kan vi känna 

tillit inför något så opersonligt som staten? Detta problem har av förklarliga skäl ägnats mycket 

uppmärksamhet i litteraturen, och det vore omöjligt att här göra all denna forskning rättvisa. Två 

spår förtjänar dock att nämnas. Enligt det första kan individen aldrig lita på staten, eftersom hon 

är oförmögen att förstå den och den i sin tur är oförmögen att förstå hennes intressen och göra 

dem till sina egna. De två parterna vet helt enkelt för lite om varandra för att kunna lita på 

varandra (jfr Hardin 2006 s. 153). Det andra spåret menar att staten kan bli pålitlig genom att 

utsättas för ständig granskning. Genom olika mekanismer för strukturerad skepticism kan 

individen få en inblick i staten, lära sig förstå den och kontrollera att dess intressen omfattar ens 

egna (Papakostas 2009). Medan det första spåret ser den känslokalla och stela byråkratin som ett 
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hinder för tillit, blir den i det andra en förutsättning. En välfungerande byråkrati innebär 

transparenta beslut som följer regler som vi kan förstå och förhålla oss till.  

Tillit genom tredje part 

Staten verkar alltså kunna skapa tillit när dess institutioner reglerar människors liv. Men hur? 

Enligt resonemanget ovan kan vi föreslå två möjligheter. För det första är det rimligt att anta att 

staten skapar tillit genom att dess institutioner fungerar väl och regelbundet. När vi kan förutse 

och granska myndigheternas handlingar, kan vi lita på att de ska utföra dem väl. Den andra 

möjligheten är att tillit beror på vad institutionerna gör. Vi kan till exempel tänka oss att en 

institution som fungerar väl och regelstyrt, ändå inte skapar generaliserad tillit om dess styrande 

regler är förtryckande eller söndrande. Så argumenterar till exempel Hardin att många i Sovjet-

tidens Moskva säkert litade på Stalin, men att ett utbrett angiverisystem gjorde att de inte litade 

på varandra (Hardin 2006 s. 3). Även om vi kan ha delade åsikter om hur träffande sådana 

spekulationer är, kvarstår faktum att olika institutioner fungerar på olika sätt och därför kan 

erbjuda olika förutsättningar för generaliserad tillit. 

Ur denna översikt anas två, delvis sammanflätade hypoteser, att generaliserad tillit skapas 

genom granskning av staten och/eller att generaliserad tillit skapas genom lagstyrning. För att 

välja mellan de olika förklaringsmodellerna är det lämpligt att testa hur väl de förklarar 

förekomsten av generaliserad tillit. Om den första hypotesen stämmer borde den avgörande 

faktorn vara i vilken mån staten kan granskas. Länder där staten underkastas kritisk granskning, 

borde uppvisa högre grad av generaliserad tillit. Om den andra hypotesen stämmer borde istället 

den avgörande faktorn vara hur väl statens regelverk fungerar. Länder med hög tillit borde ha 

välfungerande regelverk och en väl utbyggt rättsapparat för att fånga in och straffa dem som 

bryter mot dessa regler. Om graden av lagstyrning är korrelerad med graden av uppmätt generell 

tillit, kan vi anse hypotesen om statens lagstyrning som styrkt. Om inget sådant samband finns, 

tvingas vi dra slutsatsen att tillit inte främst beror på i vilken mån staten styrs av regler som kan 

förstås och granskas av medborgarna. 

Tillit och granskning av makten 

Den första hypotesen, att tillit skapas genom granskning av staten, testas genom nationernas 

pressfrihet. Media står visserligen inte för all granskning av staten, men de frågor som lyfts i 

tidningar och på tv tenderar att få stort genomslag. Inte för intet kallas pressen, med hänvisning 
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till dess granskande funktion, ofta för ”den tredje statsmakten”. Offentlighetsprincipen, skydd för 

”whistleblowers” och källskydd, tryckfrihet och yttrandefrihet är viktiga fundament för 

demokratin. Därför är det rimligt att anta att graden av pressfrihet är en god indikator på i vilken 

mån staten tolererar att utsättas för granskning, eller åtminstone i vilken mån individen upplever 

att staten tolererar granskning. Nationer med starkare pressfrihet, kan anses ha en statsapparat 

som är, eller upplevs vara, mer utsatt för granskning. Om individens grad av generaliserad tillit 

beror på graden av granskning av staten, kommer länder med mer utbredd pressfrihet uppvisa 

högre generaliserad tillit. I sådana fall kan hypotesen om tillit som en produkt av granskning 

anses styrkt. 

Resultat 

Vid en linjär regressionsanalys mellan graden av pressfrihet och generell tillit uppträder ett 

samband. Sambandet är signifikant på 0,1%-nivå och starkare än det som uppmättes mellan 

inkomstfördelning och tillit, vilket indikerar att denna förklaringsmodell är bättre.  

 

Figur 3. Sambandet mellan pressfrihet och generaliserad tillit. 

Resultatet är signifikant på 0,1%-nivå. 
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I likhet med sambandet mellan inkomstfördelning och generaliserad tillit, ligger många länder 

påtagligt långt från regressionslinjen. Mest uppseendeväckande är kanske Mexiko som med en 

pressfrihetsranking på 60 vilket placerar landet bland de ”ofria” enligt Freedom House 

definition, uppvisar en tillit som är långt över den förväntade. I graden av generaliserad tillit 

ligger landet bara 0,1 % efter Slovenien som när det kommer till pressfrihet klassificeras som ett 

fritt land. Det är också värt att notera att Slovakien återigen avviker genom en generaliserad tillit 

som är påtagligt mycket lägre än vad som kunde förväntas utifrån den rådande pressfriheten. 

Även Portugals position förvånar, eftersom landet tillhör toppskiktet när det gäller pressfrihet, 

men ligger nära botten med hänsyn till generaliserad tillit. 

Tillit och lagbundenhet 

För att granska den andra hypotesen, att tillit skapas genom lagbundenhet, använder vi oss av the 

World Bank Groups indikatorer för lagstyre, eller ”rule of law” – alltså i vilken utsträckning ett 

land styrs enligt juridiska principer. Ett grundläggande kriterium för lagstyre är att samhället 

styrs genom rättvisa och förutsägbara lagar, som omfattar alla samhällets medborgare – även den 

styrande eliten. Länder med mer uttalad legal styrning borde således erbjuda större möjligheter 

för medborgarna att lära sig och förstå de regler som styr staten (jfr Papakostas 2009). Dessutom 

borde lagstyre medföra att individen känner sig rättvist behandlad, vilket borde verka gynnsamt 

för förtroendet människor emellan (jfr Uslaner & Rothstein 2005). Om hypotesen att tillit skapas 

genom lagbundna institutioner stämmer, borde alltså de länder som i större utsträckning styrs av 

lagar uppvisa högre grad av tillit. 

Resultat 

En regressionsanalys mellan graden av lagstyrning och generaliserad tillit visar på ett signifikant 

samband. Sambandet är starkare än båda de två tidigare uppmätta sambanden. Den förklarade 

variansen är här strax över 51%, medan de som uppmättes med pressfrihet respektive 

inkomstfördelning och tillit var drygt 39% respektive 14%. Teorin om lagstyre verkar alltså vara 

en mycket bättre förklaringsmodell än de två som testats tidigare. Resultatet är signifikant på 

0,1%-nivå. Hypotesen om lagstyre får stöd av materialet. I länder som enligt statistisk från 

World Bank Group har en mer utpräglat legal styrning är det fler som anser att det går att lita på 

de flesta.  
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Figur 4. Sambandet mellan lagstyrning och generaliserad tillit. 

Resultatet är signifikant på 0,1%-nivå. 

När vi jämför resultaten med tidigare forskning uppstår ett problem. I Bjørnskovs studie 

Determinants of Generalized Trust framkommer inget samband mellan tillit och styrning genom 

lag, vilket blir ett stort problem för hypotesen (Bjørnskov 2007 s. 14). Att vår studie visar ett 

starkt samband blir därmed extra intressant. Ett liknande samband finns även hos Stephen Knack 

och Philip Keefer, som hävdar att ”formal institutional rules that constrain the government from 

acting arbitrarily, are associated with the development of cooperative norms and trust” (Knack & 

Keefer 1997 s. 1284). Skillnaden mellan Bjørnskovs resultat å ena sidan, och våra samt Knack 

och Keefers resultat å andra sidan, förklaras troligast genom urvalet. Denna uppsats utgår från 

OECD-länderna. Knack och Keefer utgår från ett urval av OECD-länder, men lägger till 

Argentina, Brasilien, Indien, Nigeria och Sydafrika (Knack & Keefer 1997). Bjørnskov å sin sida 

utgår från 74 länder, varav merparten inte är med i OECD (Bjørnskov 2007). Den troligaste 

anledningen verkar således vara att sambandet inte existerar utanför västvärlden. Detta innebär i 

sin tur antingen att tillit fungerar på olika sätt på olika platser i världen, eller att sambandet 
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mellan lagstyre och generaliserad tillit är ett skensamband. Vi kan anta att tillit visserligen kan 

uppmuntras genom lagstyrning, men också motarbetas genom förtryckande lagar. 

Samvariation mellan lagstyrning och pressfrihet 

En korrelationsanalys mellan graden av lagstyrning i och graden av pressfrihet visar att de två 

variablerna samvarierar kraftigt. Mer än 74% av variationen i pressfrihet kan, åtminstone inom 

OECD-länderna, förklaras av graden av lagstyre. Vid en multipel regressionsanalys försvinner 

sambandet mellan pressfrihet och generaliserad tillit när lagstyre läggs till som en 

förklaringsfaktor. Om någon av faktorerna skapar tillit, är det lagstyre och inte pressfrihet. 

Samtidigt pekar misstanken om skensamband mellan lagstyrning och generaliserad tillit på att 

inte heller det är en perfekt förklaringsmodell. Kanske uppstår tillit genom någon annan aspekt 

av statens organisation, en aspekt som inom OECD sammanfaller med lagstyrning men inte gör 

det utanför dessa länder? I nästa kapitel ska vi undersöka detta spår.  

Kapitel 5. Tillit och statens organisation 

Utifrån den misstanke som avslutade föregående kapitel, kan vi ana att staten är viktig för den 

generella tilliten. Dels indirekt genom att individens mellanhavanden med andra till stor 

utsträckning struktureras av staten, genom register, lagar och förordningar (Papakostas 2009). 

Men också mer direkt: genom statens maktutövning. Utifrån denna förklaringsmodell skulle det 

samband mellan tillit och lagstyrning som tidigare uppmättes, snarare kunna förklaras som en 

likhet inför myndigheterna (Rothstein 2005). Enligt Rothstein skapas tillit genom att de 

nyttigheter som staten producerar erbjuds alla invånare i samma utsträckning. Anledningen till 

detta är att en sådan myndighetsutövning gör att alla individer upplever sig rättvist och lika 

behandlade (Rothstein & Stolle 2003). Omvänt förstörs tillit av myndighetsutövning grundad på 

partikularism och behovsprövning, eftersom individen då misstänker att bemötandet varierar från 

individ till individ (Rothstein 2005). Teorin får empiriskt stöd av en jämförelse av generaliserad 

tillit hos svenska medborgare som tagit del av behovsprövad välfärd med dem som endast 

kommit i kontakt med universalistisk välfärd. De som tagit del av behovsprövad välfärd 

uppvisade signifikant lägre grad av generaliserad tillit än andra (Rothstein & Stolle 2003) 

Skapandet, eller förstörelsen, av tillit sker enligt denna modell kanske främst genom 

välfärdsapparaten. Det är hit individen kommer när hon är som mest utsatt och i störst behov av 
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hjälp, med problem som är av stor vikt för hennes välbefinnande. Här aktualiseras en tillit som 

inte bygger på den direkta reciprocitetens tjänsteutbyte, och det är i mötet med välfärden som 

individen måste bedöma om statens intressen kan inrymma hennes egna intressen eller inte. Den 

sortens administrativa institutioner som omfattar alla, eller universella institutioner, är den 

främsta producenten av socialt kapital, och alltså tillit. För att närmare undersöka detta 

resonemang, måste vi först undersöka hur olika länder organiserar sin produktion och 

distribution av allmänna nyttigheter, alltså sin välfärd. 

Välfärdsstatens organisation 

Det finns i princip tre sätt att producera välfärd: genom staten, genom marknaden eller genom 

familjen och liknande grupper (Esping-Andersen 1999). Sätten att producera välfärd hänger 

också samman med olika distributionssätt. Den välfärd som familjen eller den lilla gruppen 

producerar, kommer vanligtvis endast gruppmedlemmarna till del. Den välfärd som produceras 

av marknaden, riktar sig främst till de med god betalningsvilja. Den välfärd som produceras 

genom staten, slutligen, kan distribueras på åtminstone tre sätt. För det första kan den 

distribueras i form av privilegier, vilket innebär att vissa yrkeskategorier eller statusgrupper får 

tillgång till välfärd i större utsträckning än andra. För det andra kan den distribueras i form av 

behovsprövade bidrag, där det åligger individen att bevisa att hon är berättigad till välfärden 

genom exempelvis sjukintyg eller inkomstprövning. För det tredje kan välfärden distribueras till 

medborgarna enligt universella principer, som omfattar alla eller de flesta (Esping-Andersen 

1999).  I den ofta citerade studien The Three Worlds of Welfare Capitalism presenterar Esping-

Andersen en modell som tar fasta på dessa skillnader, och ställer upp tre typer av 

välfärdsregimer: en socialdemokratisk som ser staten som huvudsaklig producent och 

universalism som kännetecknande distributionssätt, en liberal regim som tar fasta på marknaden, 

betalningsvilja och behovsprövning, samt en konservativ regim där tonvikten ligger på familj 

och privilegier baserade på yrkeskategorier (Esping-Andersen 1990).  

Inget land organiserar all sin välfärd genom en institution, eller ett distributionssätt. I 

verkligheten samsas olika lösningar, med olika producenter, inom en och samma nation. 

Indelningen i välfärdsregimer är alltså att betrakta som en gradskillnad, snarare än en artskillnad. 

Idén har också utsatts för hård kritik, bland annat av Lyle Scruggs och James Allan som menar 

att Esping-Andersen överdriver skillnaderna mellan de olika typerna av välfärdsregimer (Scruggs 
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& Allan 2006). Esping-Andersens klassifikationer har dock överlevt, kritiken till trots. Moderna 

klusteranalyser kommer fram till snarlika indelningar, även om många studier går längre och 

diskuterar ytterligare välfärdsregimer (jfr Ferrera 1996; Vasconcelos Ferreira & Figueiredo 2005; 

Fenger 2007). Dessa tillägg skiljer sig från den ursprungliga tredelningen i större eller mindre 

grad. De romanska eller sydliga regimerna ligger exempelvis nära de konservativa, och det 

samma verkar gälla vissa av de centraleuropeiska länderna som tidigare var kommunistiska 

(Fenger 2007). Däremot finns en grupp av östeuropeiska länder som endast till liten del 

påminner om de ursprungliga tre, samt en eller flera asiatiska regimer som verkar vara vitt skilda 

från de europeiska (Fenger 2007).  

Frågan om huruvida Esping-Andersens tre-regimsindelning bör utökas faller utanför syftet med 

denna uppsats. Däremot kan vi konstatera att de utökade regimerna antingen påminner om den 

konservativa regimen, eller annars inte alls om någon i den klassiska tredelningen. Därför kan vi 

anta att även om dessa regimer finns, är de av mindre vikt när vi vill kontrastera behovsprövning 

mot universalism. Det är främst inom den regim som traditionellt klassificerats som 

socialdemokratisk som universalism finns, medan behovsprövning är en framträdande aspekt av 

välfärden inom den liberala regimen, även om vi inte kan utesluta att den också återfinns i andra 

regimer. Att de utökade regimtyperna inte påminner om någon av dessa två, gör att vi för 

närvarande kan bortse från dem och istället fokusera på den ursprungliga tredelningen. 

Tillit genom välfärdsregimerna 

Ur Rothsteins resonemang, följer en fjärde hypotes: att generaliserad tillit skapas genom att 

statens välfärdsapparat styrs av universella principer. Hypotesen testas genom att korrelera 

nationernas välfärdsregimer med den generella tilliten i respektive land. Välfärdsregimerna 

fungerar som en sammanfattande beteckning som tar hänsyn till både i hur stor utsträckning 

staten producerar nyttigheter i form av välfärd, och vilka regler som styr hur dessa kommer 

allmänheten till del. 

För att granska den tredje hypotesen, att tillit skapas genom att staten tillhandahåller vissa 

nyttigheter, använder vi oss av Esping-Andersens välfärdsregimer (Esping-Andersen 1990). 

Länder med socialdemokratisk välfärdsregim erbjuder i större utsträckning universella 

nyttigheter, medan länder med liberal välfärdsregim främst erbjuder en residual välfärd, baserad 

på behovsprövning och enskilda avvägningar. Om hypotesen stämmer borde vi, för det första, 
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finna ett starkt samband mellan de olika välfärdsregimerna och graden av uppmätt tillit och, för 

det andra, finna att länder med socialdemokratisk välfärdsregim har högst generaliserad tillit, 

medan länder med liberal välfärdsregim har låg generaliserad tillit. Om dessa samband finns och 

dessutom erbjuder en bättre förklaringsmodell än tidigare testade hypoteser, kan hypotesen anses 

styrkt. 

Resultat 

Vid en linjär regressionsanalys framträder 

starka samband mellan såväl 

socialdemokratisk som liberal välfärdsregim 

och generaliserad tillit. Sambandet är påtagligt 

och förklarar ungefär 70% av variationen i 

tillit. Som väntat skapar den 

socialdemokratiska regimen mest tillit. Detta 

resultat är inte förvånande, eftersom fem av de sex länder där mer än 50% säger sig lita på de 

flesta tillhör vad som Esping-Andersen definierar som en socialdemokratisk välfärdsregim. 

Däremot uppkommer ett oväntat samband med de andra välfärdsregimerna. Den liberala 

välfärdsregimen påverkar inte tilliten negativt, utan positivt. Hypotesen att generaliserad tillit 

skapas genom att statens välfärdsapparat styrs av universella principer kan därför inte anses 

styrkt i sin helhet, trots att den förklarade variansen är god. 

Resultat är förvånande eftersom det inte alls är i linje med hypotesen. Tvärt om borde de liberala 

välfärdsregimerna, med sin residuala och illa utbyggda välfärd, ha en negativ påverkan på tillit. 

Dessutom verkar resultatet motsäga den tidigare refererade studien om individer som tagit del av 

behovsprövad välfärd. Motsägelsen är dock bara skenbar: den liberala regimen påverkar 

visserligen tilliten positivt, men i långt mindre utsträckning än den socialdemokratiska. På 

motsvarande vis är skillnaden mellan dem som aldrig kommit i kontakt med behovsprövande 

instanser och de som fått socialbidrag eller sjukpension visserligen signifikant, men de svenskar 

Steg 1 2 

N 18 18 

R 0,791 0,843 

R
2
 0,626 0,711 

Justerad R
2
 0,615 0,692 

Socialdemokratisk 

regim 

0,791*** 0,842*** 

Liberal regim  0,296** 

Tabell 1. Samband mellan välfärdsregim 

 och generaliserad tillit. Fetstilade resultat är  

signifikanta på 1% (**) respektive 0,1%-nivå (***). 



32 

 

som tillhör den senare gruppen uppvisar ändå nästan lika hög grad av generaliserad tillit som den 

genomsnittliga holländaren.
7
  

Vid en närmare granskning av välfärdsregimerna kan en lösning anas: det är kanske inte graden 

av kommodifiering eller universalism som är avgörande, utan huruvida staten reproducerar 

skillnader mellan grupper. Den socialdemokratiska och den liberala välfärdsregimen har det 

gemensamt att de erbjuder liknande möjligheter för alla. Visserligen fäster den liberala regimen 

större vikt vid individens betalningsförmåga, men om två individer har samma möjlighet att 

betala för sig kommer de också att erbjudas liknande välfärd. Den tredje typen av 

välfärdsorganisation, däremot, fäster större vikt vid grupptillhörighet. Vi kan alltså ana att ett 

samhälle som delar in sina invånare i olika grupper, med olika rättigheter och status, skapar 

sämre förutsättningar för tillit, än länder som erbjuder liten eller behovsprövad välfärd. Men 

varför? Det är denna fråga som vi kommer ägna resten av studien åt. 

Kaptiel 6. Nätverk 

Ett socialt nätverk är en social struktur som består av flera individer, organisationer eller grupper 

av individer, som är förbundna genom interaktioner. Grunden för interaktionen kan vara till 

exempel släktskap, ekonomiskt utbyte eller kontakt med övernaturliga väsen (Tilly 2005). 

Samtidigt är det viktigt att poängtera att släktskap i sig inte utgör ett nätverk, medan en grupp 

människor som interagerar med varandra på basis av släktskap kan vara ett nätverk. Banden 

skapas och upprätthålls genom transaktioner mellan människor – utan dessa faller nätverket 

samman. 

Nätverket sitter ihop genom band av olika styrka och täthet, där de starka banden finns mellan de 

som interagerar ofta, intensivt, intimt och ömsesidigt, medan svaga band finns mellan dem som 

endast sällan interagerar (Granovetter 1973 s. 1361). De starka banden knyter ihop tätt 

sammanslutna grupper, som kriminella nätverk, sekter och livskamrater, medan de svaga banden 

förbinder den lilla gruppen med andra grupper (Granovetter 1973 s. 1376). Det är genom 

nätverket i allmänhet, och de svaga banden i synnerhet, som individen kopplas till strukturer och 

organisationer, eller som mikronivå knyts ihop med makronivå. 

                                                 

7
 54% för den misstänksamma svensken, respektive 55% för den genomsnittliga holländaren (Rothstein & Stolle 

2003). 
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Tillitsnätverket 

Vi har tidigare stiftat bekantskap med fångarnas dilemma. För att lösa problemet introducerades i 

kapitel 4 en tredje part, som övervakade fångarnas överenskommelse och straffade den som inte 

samarbetar. Utifrån nätverks-tanken kan en enklare lösning presenteras: låt individerna fatta ett 

beslut utan strukturella hinder för samarbete (Ostrom 1990). För att återvända till fängelset 

kunde en tredje part, istället för att administrera straff för den som inte lyer, öppna en glugg 

mellan cellerna så att fångarna kunde tala med varandra. I Governing the Commons tar Elinor 

Ostrom fasta på just denna lösning, och undersöker ett antal situationer där människor har 

organiserat sig själva för att gynna samarbete och sanktionera oönskade beteenden (Ostrom 

1990). Hennes huvudsakliga argument är att individerna i många fall själva kan ha både kunskap 

och motivation nog för att övervaka varandra och de transaktioner som äger rum mellan dem. 

Sådana transaktioner, som löper fram och åter i ett nätverk, verkar alltså vara tillräckliga för att 

kunna producera en grund för tillit (Ostrom 1990). 

Tillitsnätverket är en särskild typ av nätverk som utmärker sig genom att vara är ytterst känsligt 

för andra medlemmars misslyckanden, misstag och missbruk, samt att kostnaden för 

utestängning eller uteslutning är mycket hög (Tilly 2005 s. 42). För att illustrera sin lösning på 

fångarnas dilemma tar Ostrom bland annat upp en grupp fiskare i Turkiet, som utvecklat ett 

rullande schema för att låta alla få fiska på de mest gynnsamma platserna. En fiskare som finner 

att någon fuskar och lägger nät utanför schemat kommer ha stark motivation att rapportera 

förbrytelsen, och det är lätt att ge en kännbar sanktion – till exempel att förbrytaren får stanna 

kvar på en mer ofördelaktig plats till dess fiske-skulden är återgäldad (Ostrom 1990). Genom att 

nätverket enkelt kan administrera kännbara straff, och kanske främst att utestängning innebär att 

individen förlorar såväl vänner och delaktighet som delägarskap i de resurser som nätverket 

förfogar över, kan tillitsnätverket bygga upp ett effektivt skydd mot de risker som 

misslyckanden, misstag och missbruk medför (Tilly 2005 s. 13). Därigenom blir nätverket 

säkrare än andra ekonomiska transaktioner, och följaktligen är det ofta dit individen vänder sig i 

situationer när utfallet är viktigt eller företaget riskfyllt. Sådana verksamheter inkluderar enligt 

Tilly bland annat fortplantning, samboende, barnomsorg, kontakt med övernaturliga makter samt 

vård av sjuka och gamla (Tilly 2005 s.13).  
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Nätverk och statens organisation 

Det finns mycket som pekar på att människor dras till sina likar.
8
 Män tenderar att dras till män, 

något som ledningarna för de flesta företag bär vittnesmål om. Högutbildade gifter sig oftare 

med andra högutbildade än vad slumpen skulle förutsäga, och i många samhällen finns mer eller 

mindre tydliga skiljelinjer mellan människor av olika hudfärg och/eller etnicitet (se till exempel 

Lindgren 1999; Behtoui 2007). De starkaste mellanmänskliga banden tenderar att finns mellan 

människor som uppfattar sig som delar av samma ”grupp” (jfr Granovetter 1973; McPherson, 

Smith-Lovin och Cook 2001). När information, värderingar eller resurser ska färdas från en 

individ till en annan, blir transaktionen krångligare och mer vansklig ju fler individer den måste 

gå igenom. Denna svårighet kan kallas för nätverksavstånd, och kan förklaras som hur många 

interaktioner som krävs för att förflytta något från nätverk A till nätverk B (McPherson, Smith-

Lovin och Cook 2001 s. 416). Nätverk som knyts samman genom svaga band kommer ha lätt för 

att interagera eller utbyta information och resurser, medan andra nätverk kan ha ett avstånd som 

är stort och mycket svårt att överbrygga. Svagare band är mer effektiva när det gäller att 

överbrygga sociala avstånd, eftersom de svaga banden knyter de några till de många. Det är de 

svaga banden som gör att information, resurser och varor kan förflyttas mellan olika grupper. De 

starka banden omfattar bara dem individen ofta interagerar med, vilket gör att den tätt 

sammansvetsade gruppen behåller sina resurser för sig själv och utestänger andra från dem 

(Granovetter 1973 s. 1369). 

Som vi såg i föregående kapitel finns det ett starkt samband mellan hur statens välfärd är 

organiserad och hur mycket generaliserad tillit som uppmäts bland befolkningen. Där 

presenterades en preliminär förklaring som utgick från att stater som organiserar sin välfärd 

enligt universalistiska principer skapar tillit, medan behovsprövning och partikularism sår 

misstro och misstankar om att bli lurad (Rothstein 2005). Förklaringsmodellen fick bara delvis 

stöd, eftersom den liberala välfärdsregimen också visade ett svagt positivt samband med tillit. 

Samtidigt fanns inget samband mellan tillit och den konservativa välfärdsregimen, vilket tyder 

på att det är något i dessa regimer som är av yttersta vikt för förståelsen av tillit. Istället föreslår 

vi att de konservativa välfärdsregimerna inte skapar generaliserad tillit, eftersom de identifierar 

skilda grupper och erbjuder dem skilda lösningar. Många inom de konservativa 

                                                 

8
 För en översikt, se Passer & Smith 2001 s. 393. 
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välfärdsregimerna förlitar sig på kyrkan eller familjen för att producera välfärd. Härigenom 

integreras individens tillitsnätverk i staten i liten eller ingen utsträckning. Istället för en 

generaliserad tillit som sträcker sig utöver familjen och ens likar, blir tillits-transaktionerna 

knutna till den egna gruppen eller den närmaste kretsen. Medan de socialdemokratiska och de 

liberala välfärdsregimerna i olika mån skapar förutsättningar för människor att skapa svaga band 

med andra grupper och andra nätverk, skapar den konservativa välfärdsregimen incitament för 

att begränsa nätverket till de starka banden. Därigenom uppstår stora nätverksavstånd, vilket 

försvårar utbyte och gemenskap över gruppernas gränser.  

Integration, en hypotes 

Utifrån nätverksteorin föreslår vi en sista hypotes, att generaliserad tillit skapas när ett 

tillitsnätverk integreras av staten. Om hypotesen stämmer kommer graden av generaliserad tillit 

bero på i vilken utsträckning individernas tillitsnätverk är sammanflätade med statens nätverk, 

och därigenom också med andras nätverk. Enligt Tilly kan en regim integrera ett tillitsnätverk i 

så mån som den framgångsrikt ansvarar för sådana verksamheter som är av stor vikt för 

individens välbefinnande som fortplantning, omsorg om sjuka, gamla och barn, försörjning och 

skydd. I stater som framgångsrikt ansvarar för sådant, börjar tillitsnätverken överlappa varandra 

och samverka (Tilly 2005). Därigenom kan tillitsnätverken integreras i staten, i varandra och 

således i samhället. 

För att testa hypotesen att generaliserad tillit skapas när ett tillitsnätverk integreras i samhället, 

skall vi ställa upp fyra antaganden. För det första, att graden av integration påverkas av 

individens dekommodifiering. Ett samhälle där individens möte med välfärden beror på hur 

mycket pengar hon har, kommer skapa en skiljelinje mellan rik och fattig som motverkar 

integration. Samhällen med högre grad av dekommodifiering, kommer ha mer framgångsrik 

integration av tillitsnätverken. För det andra, att integrationen påverkas av graden av 

universalism. Samhällen som i stor utsträckning styrs av universalistiska principer kommer ha en 

högre integrationsgrad, medan samhällen som inte gör det kommer ha lägre. För det tredje, att 

integrationen påverkas negativt av en välfärdsapparat som upprätthåller åtskillnad mellan 

grupper. Samhällen med konservativa välfärdsregimer kommer uppvisa lägre integration, och 

därmed lägre generaliserad tillit, än vad som kunde förutsägas om vi enbart kände till deras grad 
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av dekommodifiering. För det fjärde, att dessa samband kommer erbjuda en bättre 

förklaringsmodell än de hypoteser som tidigare testats. 

Om hypotesen stämmer, kommer regressionsanalysen visa ett positivt samband mellan tillit och 

dekommodifiering, samt mellan tillit och socialdemokratisk regim. Dessutom kommer analysen 

visa ett negativt samband mellan tillit och länder med konservativ välfärdsregim. Om hypotesen 

stämmer kommer också en stegvis regressionsanalys medföra att de tidigare uppmätta 

sambanden förlorar avsevärt i styrka eller försvinner, när de här föreslagna förklaringsfaktorerna 

förs in. Ifall ett eller flera av dessa kriterier inte uppfylls, måste vi istället dra slutsatsen att de 

tidigare nämnda förklaringsmodellerna bättre förmår beskriva verkligheten. 

Resultat 

Vid en stegvis regressionsanalys uppträder det resultat som hypotesen förutspår. Sambanden 

mellan dekommodifiering, välfärdsregim och tillit är i huvudsak signifikanta, även om en 

samvariation mellan främst socialdemokratisk regim och dekommodifiering försvagar 

sambanden i steg 3 (tabell 2). När socialdemokratisk regim lyfts ut, och graden av 

dekommodifiering tolkas som ett spektrum från socialdemokratisk till liberal välfärdsregim, blir 

sambandet signifikant på 0,1%-nivå, samtidigt som modellen bara förlorar en mindre del i 

förklaringsstyrka.  

Steg 1 2 3 4 

N 18 18 18 18 

R 0,659 0,896 0,957 0,905 

R2 0,435 0,803 0,915 0,818 

Justerad R2 0,399 0,777 0,897 0,794 

Dekommodifiering (Beta) 0,659** 0,089 0,321* 0,684*** 

Socialdemokratisk regim (Beta)  0,833*** 0,518**  

Konservativ regim (Beta)   -0,406** -0,620*** 

VIF dekommodifiering  1,882 2,361 1,002 

VIF socialdemokratisk regim  1,882 2,767  

VIF konservativ regim   1,472 1,002 

Tabell 2. Samband mellan välfärdsregimer, dekommodifiering och generaliserad tillit. 

Fetstilade resultat är signifikanta på 5% (*), 1% (**) respektive 0,1%-nivå (***). 

Länder med konservativ regim uppvisar lägre generaliserad tillit än vad som kunde väntas utifrån 

graden av dekommodifiering, medan länder med socialdemokratisk regim uppvisar högre. 

Mellan 80 och 90 % av variationen i tillit mellan de arton länderna kan hänföras till på dessa 
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förklaringsvariabler. Vid en stegvis regressionsanalys som tar hänsyn till de tidigare uppmätta 

sambanden, försvinner också samtliga samband som framkommit i tidigare kapitel (tabell 3).  

Steg 1 2 3 4 5 6 

N 34 18 18 18 18 18 

R 0,377 0,416 0,758 0,758 0,782 0,913 

R2 0,142 0,173 0,574 0,574 0,612 0,834 

Justerad R2 0,115 0,121 0,517 0,483 0,492 0,765 

Inkomstförd. (Beta) -0,337* -0,416 -0,180 -0,180 0,039 -0,184 

Pressfrihet (Beta)   -0,675** -0,678* -0,425 -0,151 

Lagstyrning (Beta)    -0,004 0,113 -0,142 

Dekommod. (Beta)     0,378 0,508* 

Kons. Regim (Beta)      -0,662** 

Tabell 3. Resultat av stegvis hypotesprövning av förklaringsmodeller för generaliserad tillit genom linjär 

regressionsanalys. Fetstilade resultat är signifikanta på 5% (*), 1% (**) respektive 0,1%-nivå (***). 

Sambanden mellan välfärdsstatens organisation och generaliserad tillit är alltså starkare än de 

som tidigare uppvisats, vilket också märks genom ett ökande R
2
. Det justerade R

2
-värdet hamnar 

framförallt i steg fyra och fem långt under det ojusterade värdet – vilket delvis beror på en 

samvariation mellan variablerna. Som synes i tabell 3 placerar sig R
2
 och adjusted R

2
 mycket 

närmare varandra i de modeller som innehåller färre variabler, och således mindre samvariation. 

Den bild som framträder genom dessa resultat styrker hypotesen att generaliserad tillit kan ses 

som ett mått på framgångsrik integration av tillitsnätverk i staten. Länder med en konservativ 

välfärdsregim uppvisar en påtagligt mycket lägre generaliserad tillit än länder med residual eller 

universell välfärd. Detta samband kan bäst förstås genom att ta den konservativa regimens 

familje- och grupp-betonade välfärd i beaktande. Genom en sådan organisation minskas 

nätverkens integration. Graden av starka och svaga bindningar till andra nätverk minskar, 

eftersom individen i allt större utsträckning uppmuntras att förlita sig på sitt eget nätverk istället 

för att öppna upp det för interaktion med medlemmar av andra nätverk. 

Kapitel 7. Tillit och integration 

Denna uppsats har testat fem olika hypoteser för hur generaliserad tillit uppstår. Först testades 

hypotesen att generaliserad tillit skapas genom jämlik inkomstfördelning. Resultaten visade visst 

stöd för hypotesen, om än svagt. Endast 14% av skillnaderna i generaliserad tillit kunde hänföras 

till ekonomisk jämlikhet. Därefter testades hypotesen att generaliserad tillit skapas genom 

granskning av staten. Denna gång visade resultaten ett starkare stöd: den förklarade variansen låg 
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på39%. Samtidigt fanns många extremvärden. När den tredje hypotesen, att generaliserad tillit 

skapas genom lagstyre, testades ökade den förklarade variansen ytterligare. En korrelation 

mellan resultaten visade dessutom samvariation mellan pressfrihet och lagstyre, vilket skulle 

kunna tolkas som att lagstyre lägger grunden för såväl pressfrihet som generaliserad tillit. En 

liknande studie som till skillnad från denna uppsats omfattar länder utanför OECD, hävdade 

dock att inget sådant samband finns (Bjørnskov 2007). Detta föranledde en misstanke om att 

sambandet egentligen var ett skensamband, som främst står att finna i västvärlden. Istället 

föreslog vi en fjärde hypotes, att. generaliserad tillit skapas genom att statens välfärdsapparat 

styrs av universella principer. Återigen visade regressionsanalysen ett starkt samband mellan de 

undersökta variablerna, dock inte på det sätt som hypotesen stipulerade. Istället för att motverka 

generaliserad tillit, verkade de liberala välfärdsregimerna erbjuda en bättre grogrund för generell 

tillit än de konservativa. Sambandet mellan de liberala regimerna och tillit var visserligen 

svagare än mellan de socialdemokratiska regimerna och tillit men det var tveklöst positivt. Som 

en sista hypotes stipulerade vi således att generaliserad tillit skapas när ett tillitsnätverk 

integreras av staten. När de fem hypoteserna ställdes mot varandra i en stegvis multipel 

regressionsanalys visade sig två särskilt starka samband: ett positivt mellan dekommodifiering 

och generell tillit, samt ett negativt mellan konserv välfärdsregim och generell tillit. Sambanden 

var så starka att de övriga sambanden försvann, vilket tyder på att dessa förklaringsfaktorer är att 

betrakta som bakomliggande faktorer. De samband som framkom i de första tre 

hypotesprövningarna verkar alltså påverka tillit främst genom att de samvarierar med graden av 

dekommodifiering och integrering.  

Mot detta kan anföras att studien endast omfattar arton länder, av vilka merparten ligger i Europa 

och samtliga framstår som rika i en internationell jämförelse. Kan resultatet generaliseras att 

gälla alla länder, eller åtminstone de trettiofyra som studien började med? En översikt av de 

kvarvarande sexton länderna styrker inte teorin, men säger heller inte emot den. 

Saint-Arnaud och Bernard menar att Spanien, Italien, Grekland och Portugal kan sägas höra till 

en särskild typ av romansk välfärdsregim, ”Latin regim” (Saint-Arnaud & Bernard 2003). Även 

andra klusteranalyser bekräftar att Grekland, Spanien och Italien placerar sig nära varandra. 

Gruppen är dock snarlik den konservativa, vilket gör att vi kan anta att den borde påverka tillit på 

ett liknande sätt (jfr Fenger 2007). Samtliga dessa länder ligger under medelvärdet för uppmätt 

generaliserad tillit, även om de skiljer sig mycket åt. Grekland och Portugal ligger omkring en 
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standardavvikelse under genomsnittet, medan Spanien ligger närmare mitten. Även om det är 

oförsiktigt att påstå att ländernas placering skulle styrka resultaten från denna uppsats, verkar det 

tryggt att hävda att de åtminstone inte står i motsättning till teorin om integration som grund för 

tillit. 

Även Polen, Slovenien, Ungern och Tjeckien har välfärdsorganisation som påminner om den 

konservativa regimen (Aspalter, Jinsoo & Sojeung 2009). Ett liknande tolkning finns också hos 

Fenger (2007), även om han är mer reserverad och menar att likheten är mycket begränsad. 

Enligt honom har två av tre östeuropeiska välfärdsregimer – de han kallar ”Former-USSR type” 

och ”Post-communist European Type” – drag som påminner om de konservativa 

välfärdsregimerna, även om de skiljer sig i annat (Fenger 2007 s. 24f). Om detta är sant skulle 

även Estland och Slovakien snarare liknar den konservativa regimen än någon av de andra två. 

Dessa uppgifter måste dock beaktas med stor försiktighet, eftersom graden av generaliserad tillit 

använts i framtagningen av klustren. Därför måste närmare undersökningar göras för att kunna 

företa korrelationsanalyser mellan graden av generaliserad tillit och eventuella östeuropeiska 

regimer. 

Trots dessa reservationer känns det intuitivt riktigt att endast ett fåtal länder har en tillräckligt 

välfungerande stat för att antingen kunna producera och distribuera välfärd, eller tillhandahålla 

en fungerande marknad som gör det. Därför är det inte förvånande om gruppen av länder som i 

dessa avseenden påminner om den konservativa välfärdsregimen är den största. Familjen är på 

många platser den naturliga källan till säkerhet, omvårdnad och trygghet.   

Tillitsforskaren Trädgårdh har riktat skarp kritik mot användandet av välfärdsregimer i 

allmänhet, och för tillitsforskningen i synnerhet. Hans största invändning är analysen blir blind 

för historiska förändringar vilket gör att nära nog vad som helst kan förklaras utifrån dem 

(Trädgårdh 2009 s. 214). Vår invändning är att detta problem inte primärt ligger i användandet 

av välfärdsregimer. På grund av de nordiska ländernas internationellt sett exceptionellt höga grad 

av generaliserad tillit, kan vilken förklaringsmodell som helst verka sann – förutsatt att den 

placerar de nordiska länderna för sig. Som tidigare nämnts är detta fallet med de studier som 

hävdar kulturella skillnader i minst lika stor utsträckning. Snarare, menar vi, erbjuder 

användandet av välfärdsregimer en styrka eftersom indelningen är långt ifrån godtycklig utan 

baseras på ett stort empiriskt underlag. Däremot är det viktigt att påpeka att regimerna i sig inte 
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är av betydelse för vår framställning. Snarare intresserar vi oss för en särskild aspekt av dem, 

nämligen graden av segregering i distribution och produktion av välfärd.  

Vår slutsats blir att det finns goda skäl att betrakta generaliserad tillit som ett mått på integration 

i samhället. Vi har funnit att länder som producerar och distribuerar välfärd på ett sätt som 

främjar tät interaktion inom ett nätverk uppvisar mindre generaliserad tillit än länder som 

producerar och distribuerar välfärd på ett sätt som främjar interaktion mellan nätverk och mellan 

nätverk och staten. Även om teorin inte gör några anspråk på att vara en slutlig sanning, är vår 

mening att den förtjänar att tas på allvar, som en konkurrent till det nu mest utbredda synsättet.  
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