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Abstract:
The purpose of this paper is to investigate if and what effect universal and means-

tested  welfare  programs have  on  people's  (different  forms of)  trust.  This  is  done

through  an  experimental  design  in  order  to  be  able  to  demonstrate  a  causal

relationship between the design of welfare programs and the perceived level of trust

in  individuals.  A total  of  98  students  from  Midsweden  University  in  Sundsvall,

Sweden,  participated  in  the  experiment.  The  respondents  were  divided  into  two

experimental groups that had to fill out a trust-survey that was preceded by one out of

two separate welfare scenarios – a means-tested one or a universal one.

The results  confirms the hypothesis  that  universal  welfare programs

create a statistically significantly higher universal trust than means-tested programs,

but not the hypothesis that means-tested programs create a statistically significantly

higher particularized trust  than universal  welfare programs.  At the same time the

results show that universal welfare programs create a statistically significantly higher

universal  trust  than  particularized  trust  and  that  means-tested  programs  create  a

statistically significantly higher partizularized trust than universal trust. Finally the

results  also  provide  empirical  support  for  the  existence  of  a  causal  relationship

between the  design of welfare  programs and the level  of  trust  in  individuals  and

society.
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universal trust, particularized trust, welfare program, welfare policy. 
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1.0 Inledning
De flesta vill bo i välmående och lyckliga samhällen. Mycket pekar på att tillit mellan

människor är en av de stora skälen till att samhällen är välmående (Bäck 2011, 69;

Rothstein 1998, 164; Uslaner 2012, 58-60; Ostrom 1998, 20-22; Nannestad 2008). Men

hur skapas tillit?

Frågan har delat tillitsforskningen i olika fåror som alla betonar varsin

huvudsaklig förklaringsmodell (Nannestad 2008). Det finns den gren som företräds av

det ofrånkomlige namnet i sammanhanget, Robert Putnam (1996, 203-205), och som

betonar civilsamhällets roll som skapare och upprätthållare av social tillit eller socialt

kapital.  Andra  betonar  moraliska  normer  och  den  kultur  som  efterföljs  av  dessa

normer genom en socialiseringsprocess som grundstenen i tillitsskapandet (Uslaner

2002, 255). Ytterligare en betydande fåra pekar på att det är samhällets institutioners

utformning som den viktigaste ingrediensen i alstrandet av tillit  mellan människor

(Rothstein 2011, 14-16).

Grundtanken i den sistnämnda fåran är att om människor inte kan lita

på att samhällssystemet de verkar i fungerar opartiskt och om man tror att systemet

kommer att vara rättvist mot vissa men inte mot andra så finns inget incitament att

lita på andra människor eftersom det inte är rationellt för andra att agera rättrådigt

eftersom  samhället  uppfattas  vara  systematiskt  orättvist  (Rothstein  2011,  98-100;

Knight 2001; Szompka 1998). Kan man inte lita på andra människor så blir det inte

heller rationellt för en själv att agera rättrådigt och betala skatt och upprätthålla sin

del  av avtal.  Detta gör att  samhällen tenderar  att  dra ifrån varandra åt  olika håll.

Samhällen med hög tillit hamnar i gynnsamma spiraler i vilka det är rationellt att lita

på andra och agera rättrådigt – vilket leder till gynnsamma utfall så som högre BNP

per capita,  större ekonomisk jämlikhet, mer lycka, säkerhet etc.  (Rothstein, Uslaner

2005). Samhällen med en låg tillit hamnar å andra sidan i en negativ spiral eller ”social

fälla” där dessa gynnsamma affärer och utfall  inte kommer till  skott eller efterföljs

eftersom ömsesidig tillit verkar behövas för att skapa tillit.

Tillitsskapande är med andra ord ingen enkel uppgift. Forskning, bland

annat från Quality of Government-institutet (QoG) i Göteborg, pekar emellertid på ett
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mycket  starkt  statistiskt  samband  mellan  graden  av  opartiskhet  i  samhällets

institutioner  och  en  hög  mellanmänsklig  tillit  (Rothstein  2011,  35,  44-45).  Men

samband eller korrelation innebär som bekant inte orsak. Bara därför att det finns ett

samband så kan pilen som pekar  ut  vad som kom först  –  hönan eller  ägget  – gå

antingen  uppåt  eller  nedåt.  Vissa  forskare  har  rent  av  kommit  att  beskriva

kausalitetfrågan som en ”välblandad skål med spaghetti” eftersom den är så snårig

och samvariationen mellan de olika variablerna är så hög (Nannestad 2008). Eller med

andra ord:  bara därför  att  det  finns ett  statistiskt  samband mellan samhällen med

opartiska institutioner och en hög tillit så innebär det inte nödvändigtvis att det är

institutionerna som skapar tillit utan det kan ju vara så att tilliten är det som skapar

opartiska institutioner.

Rothstein och Uslaner försöker i sin artikel (2005) att bena ut problemet

genom att  dels utifrånfrån en historisk tillbakablick – men också genom statistiska

samband på landnivå – ringa in mer exakt vad det är som fått länder med hög tillit att

faktiskt ha det. Resultaten pekar på att det verkar vara framför allt utformningen av

en  särskild  grupp  samhällsinstitutioner  och  deras  program/policys  som  har  en

nyckelroll  i  skapandet  av  välmående  samhällen  –  nämligen  samhällets

välfärdsinstitutioner.  Länder  med  en  välfärd  som  i  huvudsak  definieras  utifrån

universella termer – alltså att alla ska vara berättigad lika oavsett vem en är – tenderar

att  ha  en  högre  mellanmänsklig  tillit  än  länder  med  en  behovsprövad  välfärd

(Rothstien, Uslaner 2005).

Detta samband är emellertid just bara det – ett statistiskt samband –

och kan emellertid inte säga något om den komplicerade orsaksfrågan. För att säga

något om den krävs i stället kontrollerade experiment (McDermott 2002, 39). Det är

här som denna studie tar sitt avstamp. Genom att på experimentell väg undersöka om

–  och  i  sådana  fall  vilken  effekt  –  som  universella  kontra  behovsprövade

välfärdsprogram har på människors uppfattade tillit så ämnar det här studien kunna

säga  något  om  dels  den  omdebatterade  kausala  riktningen  samt  om

programutformningens faktiskt effekt.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Utifrån  teorin  om  att  samhällets  utformning  av  välfärdsprogram/policys  hänger

samman  med  nivån  av  tillit  bland  människor  är  syftet  med  denna  studie  att

undersöka om det också finns ett orsakssamband mellan olika välfärdsprogram och

tillit, samt hur stor effekt utformningen har på individer.

1.2 Frågeställningar:
• Hur påverkas människors mellanmänskliga tillit av behovsprövande kontra

universella välfärdsprogram?

• Hur  påverkas  människors  partikulära  tillit  av  behovsprövande  kontra

universella välfärdsprogram?

2.0 Teori och tidigare forskning
I följande kapitel kommer det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien att

presenteras. I det första avsnittet presenteras begreppet socialt kapital/tillit och olika

tillitsformer.  Sedan  diskuteras  den  institutionella  förklaringen  av  tillit  i  form  av

opartiskhet, jämlikhet, samt de spelteoretiska överväganden som ligger till grund för

studiens  teoretiska  modell  och  experimentantaganden.  Avslutningsvis  i  kapitlet

presenteras också de fyra hypoteser som ligger till  grund för denna teoriprövande

studie. Tidigare forskning har av bekvämlighetsskäl för läsaren – och för att undvika

upprepning – valts att presenteras löpande i texten då den i stor del underbygger det

övergripande teoretiska ramverk som kommer att användas.

2.1 Socialt kapital/tillit – en introduktion

Begreppet  social  tillit  eller  den  kanske  ännu  mer  välkända  benämningen,  socialt

kapital, har de senaste åren kommit att segla fram som ett allt större forskningsfält

inom samhällsvetenskapen. En vanlig definition av social tillit är som ett begrepp som

bör förstås som normer så som förtroende och ömsesidighet mellan medborgare i ett

samhälle (Rothstein 1998, 164).

Idén om social tillit går långt tillbaka i tiden men kom i den moderna

statsvetenskapen att populariseras av Robert Putnam. Enligt Putnam handlar social
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tillit eller socialt kapital i huvudsak om: ”nätverk, normer och förtroende som möjliggör för

aktörerna  att  agera  tillsammans  för  att  uppnå  gemensamma  mål”  (Putnam  1995,  664).

Denna definition har emellertid på senare år kommit att kritiseras för att bland annat

vara alldeles för bred men också för att  innehålla vissa tautologiska inslag. Sociala

normer, ideologiska övertygelser och hur man uppfattar världen kan exempelvis vara

kausalt relaterade till varandra och därför borde rimligtvis dessa saker också hållas

åtskilda.  Samtidigt  kan  den  sociala  tilliten  inte  både  vara  förklaringen  till  varför

personer samarbetar  för  att  skapa ett  gott  samhälle som samarbetet  som i  sig ska

förklaras (Rothstein 1998, 165).

I stället pekar studier (Rothstein, Uslaner 2005; Bäck 2011, 32) på att

idén  om social  tillit  och  betydelsen  av  den går  tillbaka till  en delvis  teknisk  men

samtidigt i vardagen applicerbar spelteoretisk avvägning som människor gör för att

undvika så kallade ”sociala fällor”. För att förklara under vilka omständigheter två

eller  flera  rationella  aktörer  –  exempelvis  människor,  grupper  eller  stater  –  kan

utveckla ett nyttigt och givande samarbete så brukar en måhända enkel, men absolut

talande,  tankemodell  populariserad  av  nobelpristagaren  i  ekonomi,  Elinor  Ostrom

(1998, 20-22), att användas:

Ponera att två bönder måste ta hand om och forsla sin skörd i säkerhet

för att rädda morötterna, majsen, potatisen och allting annat på respektive gård undan

ovädret.  Om  bonde  A och  B  hjälps  åt  så  ökar  chanserna  för  att  båda  böndernas

egendom hinner bärgas i säkerhet i tid. Men på grund av att gårdarna ligger oländigt

till  geografiskt  måste  man  börja  med  den  ena  bondens  skörd  medan  den  andra

bonden får vänta. (Rothstein 1998, 164-165). För att detta samarbeta ska komma till

stånd måste bonde B kunna lita på att bonde A kommer att ställa upp efter att denne

fått  sin  egen  skörd  forslad  i  säkerhet.  Men  om  ingen  sådan  tillit  finns  bönderna

emellan så kommer de inte att våga lita på varandra och som följd kommer båda två

att förlora stora delar av sin skörd i stället för bara en, eller ingen. Finns ingen tillit och

ömsesidighet  mellan  aktörer  så  hamnar  man  lätt  i  det  som  brukar  kallas  för  en

”sociala fälla” – eller en situation där samtliga aktörer visserligen inser att de skulle

tjäna på att arbeta tillsammans men där inget sådant gynnsamt samarbete kommer till

stånd på grund av bristande förtroende mot varandra (Rothstein 1998, 165-166).
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Sålunda  verkar  tillitsfaktorn  mellan  människor  och samhället  i  stort

vara avgörande för vad för sorts samhälle vi får. Ty om tillit mellan människor inte

existerar eller är väldigt låg så kommer inte gynnsamma samarbeten mellan individer,

grupper  eller  till  och  med  länder  att  bli  verklighet  eller  fortsätta.  Inte  minst  har

oräkneliga spaltmeter skrivits av forskare som tidigare undersökt sambandet mellan

länders tillitsnivåer och välmående (Prado 2018, 264). Konsensus kan i största korthet

beskrivas vara den att en hög nivå av tillit, vilket kan ses som ett socialt kapital, verkar

fungera som ett smörjmedel i samhället. En hög tillit gör att besluten som fattas såväl

på markonivå mellan länder eller organisationer, som på mikronivå mellan individer

blir mer effektiva och smidiga; och litar människor i högre utsträckning på varandra

så minskar också det upplevda behovet av låsta dörrar,  misstro och övervakning i

samhället. Med en hög tillit så minskar kort sagt det som ekonomer brukar kalla för

transaktionskostnaderna i samhället (Holmberg, Rothstein 2015, 37-38).  Som bekant

har studier också visat att länder med en högre social tillit också tenderar att ha en

högre BNP per capita, vara mer ekonomiskt jämställda och befolkningen lyckligare

överlag  –  med  andra  ord  effekter  som  de  flesta  skulle  beskriva  som  normativt

önskvärda (Bäck 2011, 69; Rothstein, Uslaner 2005).

Om Putnam i sin definition av socialt  kapital eller social tillit  lägger

särskild vikt vid deltagande i föreningar och nätverk så finns det andra som lägger

större vikt  vid det  socialt  förtroendet  eller  det  som kallas för  den mellanmänsklig

tilliten i  sig  (Rothstein 2011,  158-159).  Visserligen kan deltagande i  föreningar  och

sociala nätverk tolkas som en tillgång men enligt Rothstein och Holmberg (2012) och

andra kritiker vore det oriktigt att kalla detta för ett socialt kapital. Anledningen till

det är att man trots att man deltar aktivt i föreningslivet inte behöver vara trovärdig

eller  att  föreningen  i  sig  är  av  en  art  som  gynnar  samhället.  Kriminella

motorcykelgäng så som Hells Angels är exempelvis föreningar men det innebär inte

att deltagande i sådana föreningar leder till ett högt socialt kapital. Ifall nätverk och

organisationer leder till ökat socialt kapital verkar det snarare ha att göra med i vilken

mån dessa främjar folks tillit gentemot varandra (Bäck 2011, 19).

Men  den  stora  knäckfrågan  i  sammanhanget  verkar  således  vara:

varifrån kommer tilliten?
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2.1.3 Mellanmänsklig tillit

När man diskuterar tillit är det viktigt att hålla isär olika tillitsbegrepp eftersom det

som avses med tillit  i  vardagligt tal inte nödvändigtvis är det som avses i  en mer

teoretisk  kontext.  En  vanlig  distinktion  som  brukar  göras  är  den  mellan

generell/universell/mellanmänsklig  tillit  och  partikulär  tillit  (Holmberg,  Rothstein

2016, 79). 

Mellanmänsklig  tillit  avser  den  form  av  tillit  som  riktar  sig  mot

personer  i  allmänhet  –  alltså  personer  som man inte  känner  personligen.  Det  kan

handla om han eller hon som du slumpmässigt träffar ute i parken, i mataffären eller

helt  enkelt  ute  på  gatan  (Holmberg,  Rothstein  2016,  79-80).  Partikulär  tillit,  som

kommer  att  diskuteras  mer  under  nästföljande  rubrik,  är  å  andra  sidan en  något

snävare tillitsform och avser den tillit som individer känner mot en begränsad grupp,

exempelvis ens grannar eller personer med samma kulturella bakgrund eller personer

av  samma  kön  som  en  själv  (Sharepour,  Arman  2014).  Gränsdragningen  bör

emellertid förstås som något  glidande och det  finns ingen exakt linje där den ena

tillitsformen slutar  och  den andra  tar  vid  utan  bör  snarare  tolkas  som  idealtyper

(Gunnarsson 2017, 242-243).

Betydelsen  av  mellanmänsklig  tillit  kan  svårligen  underskattas  och

forskare  som  Delhey  och  Newton  (2003)  argumenterar  för  att  det  folk  egentligen

svarar  på  när  de  tolkar  den  vanliga  standardfrågan  som  ofta  används  i  survey-

undersökningar för att mäta den mellanmänskliga tilliten i länder – ”tycker du att man

kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget

med andra människor?” – inte enbart mäter just tillit men också kan uppfattas som ett

mått  på  den  moraliska  standarden  i  samhället  (Rothstein,  Uslaner  2005).  Detta

eftersom en person svårligen kan träffa alla personer i samhället och få en uppfattning

om hur dessa individer faktiskt beter sig.  Man måste alltså gissa och känna.  Inom

tillitsforskning har därför  många på senare tid kommit  att  argumentera för  att  en

logisk konsekvens av det  som sker  när  individer  svarar  på frågan är  att  de också

svarar på om de litar på samhället i sig och hur systemet är utformat (Rothstein, Eek

2006; Dehley, Newton 2003, 94).
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2.1.4 Partikulär tillit

Partikulär tillit kan därmed sägas stå i kontrast till den mellanmänskliga tilliten. Om

den  mellanmänskliga  tilliten  bör  tolkas  som  den  tillit  folk  känner  över

gruppdefinierade gränser så som etnicitet, klass, religion eller familj så reflekterar den

partikulära tilliten den specifika tillit man känner gentemot ”sin” grupp (Rothstein,

Uslaner 2005).

Anledningarna till  att  någon kan känna mer tillit  gentemot sin egen

grupp – vad den vara månde – än folk i allmänhet kan vara många. Det kan handla

om att man upplever diskriminering, utsätts för fördomar eller kanske framför allt att

samhällssystemet i sig upplevs som systematiskt orättvist. Ingalunda skapar en högre

tillit mot gruppen och en lägre tillit mot folk i allmänhet en känsla av ett ”vi” och ett

”dem” (Bäck 2011, 36). Och existerar ett vi och ett dem och inte ett tillitsfullt ”oss” så

tenderar den mellanmänskliga tilliten i samhällen att sjunka (Nannestad 2008). Bland

annat  har  det  visat  sig  att  kvinnor  tenderar  att  ha  lägre  tillitsnivåer  än  män

(Sharepour, Arman 2014; Croson, Buchan 1999). Med en stark tillit till gruppen och

inte folk i allmänhet så kan det med andra ord svårligen tolkas som rationellt att lita

på någon som man är osäker på kommer upprätthålla sin del av avtalet – särskilt när

man i stället kan vända sig till de som man i högre utsträckning tror kommer att hålla

sina löften eller åtminstone inte försöka lura eller behandla en orättvist (Uslaner 2012,

58).  Därför  brukar  en hög partikulär  tillit  räknas som icke  gynnsam om man vill

uppnå  de  tidigare  nämnda  goda  samhällsutfallen  så  som  högre  BNP per  capita,

jämlikhet etc. som den mellanmänskliga tilliten tenderar att föra med sig (Bäck 2011,

2).

Hur tillit påverkar människor bygger, även om en själv inte alltid är

aktivt medveten om det,  på rationella spelteoretiska överväganden som för många

kan framstå som väldigt abstrakta. För att konkretisera detta: låt oss för en kort stund

återvända till exemplet med bönderna som togs upp i avsnitt 2.1.
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Figur 1.0: Ostroms spelteoretiska dilemma uppställd i tabellform.

Gård 2

Samarbeta ¬ Samarbeta

Gård 1
Samarbeta (-1,-1) (-3,0)

¬ Samarbeta (0,-3) (-2,-2)

Info: Det bästa utfallet för båda gårdarna vore att samarbeta eftersom (-1,-1 = -2). Dock skulle det bästa för den enskilda gården vara att inte 

samarbeta eftersom det skulle ge den gården värdet (0). Men eftersom båda gårdarna har ofullständig information så vore det också riskabelt 

eftersom om man inte kan lita på den andra gården så kan resultatet bli (-3) för en själv.

Bonde 1 och bonde 2 vet att det är långsiktigt fördelaktigt för dem båda att samarbeta

även om det kan kosta dem kortsiktigt. Men introducerar vi fler bönder eller gårdar i

”spelet”, alltså fler människor och grupper, så blir det mer vanskligt att veta hur alla

kommer  att  bete  sig  och  risken  för  ”friåkare”  ökar.  Eftersom  alla  i  modellen  är

nyttomaximerare så är det ju rationellt att inte hjälpa till att frakta en gårds morötter

eftersom det kostar  en själv resurser att  göra det.  Att  göra detta och ”stå över att

hjälpa till” kanske går ann att göra en gång, men i verkligheten så upprepas dessa

incidenter eller spel – hösten och kylan återvänder ju varje år – och avstår en eller flera

personer från att  offra lite av sina egna resurser för det kollektivt bästa utfallet  så

kommer tilliten – inte bara mot de grupper som gör det utan också mot dem som

faktiskt  hjälper  till  –  att  minska.  För  ju  färre gårdar som deltar  desto  mindre blir

incitamentet för en själv att bistå eftersom den långsiktiga vinsten med att hjälpa till

försvinner  –  samtidigt  som  vinsten  att  faktiskt  hjälpa  till  minskar.  Utan

mellanmänsklig tillit  gentemot ”främmande bönder” så blir  det mer rationellt  att i

stället lita på enbart de bönder man redan känner (Ostrom 1998, 16-18).

I nästföljande avsnitt kommer olika teoretiska orsaker till varför vissa

samhällen  eller  gårdar  har  en  hög  mellanmänsklig  tillit  att  presenteras.  Först

avhandlas  orsakerna  på  en  samhällelig  nivå  genom  QoG  och  därefter  följer  vi

konsekvenserna ned till en mer individuell nivå för att förklara människors tillit mot

varandra och sedan återvänder vi till  en mer abstrakt  nivå igen för att  undersöka

individens tillit gentemot samhället och hur detta hänger ihop.
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2.2 Quality of Government (QoG)
2.2.1 Opartiskhet

I Sverige är människor tillitsfulla. På den vanliga standardfrågan ”tycker du att man

kan lita på de flesta människor eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget

med andra människor?”, svarar de flesta att människor i allmänhet är att lita på. Detta är

i hög grad också sant för såväl ”gamla” svenskar som är uppvuxna i Sverige som

”nya” svenskar som inte  är  födda i  landet  (Morales  2013).  Inom ramen för  SOM-

institutets  mätningar  vid  Göteborg  uppger  konsekvent  närmare  60  procent  av

svenskarna att de anser att man i allmänhet kan lita på andra. Detta kan jämföras med

siffran 8 procent för länder så som Slovakien och Serbien (Holmberg, Rothstein 2015,

37).

Men vad är  det  egentligen som skapar  denna  radikala  skillnad?  En

förklaring som bland annat framhålls av forskare som just ovannämnda Bo Rothstein,

Sören  Holmberg  och  andra  vid  Quality  of  Government-institutet  (QoG)  är  att

samhällets själva utformning och funktion har en central roll. I stället för att tilliten

arbetar sig nerifrån och upp, alltså från individen till samhället, så föreslår QoG det

motsatta  –  att  det  är  samhällets  utformning  som  påverkar  tilliten  hos  individer

(Rothstein  2011,  15-16).  Givetvis  debatteras  detta  påstående och  det  finns  de  som

yrkar på det motsatta (Bergh, Bjornskov 2011). Och som anspelats tidigare beskrivs

kausalitetsfrågan ibland som en ”välblandad skål med spaghetti” eller ett garnnystan

där  trådarna ligger  omkastade och  är  synnerligen  svåra  att  trassla  ur  (Nannestad

2008).

Men vad är det i sådana fall i samhällets själva utformning som gör att

ett visst samhälle låter gynnsam mellanmänsklig tillit regna ned över sitt folk? 

Det  korta  institutionella  svaret  kan  beskrivas  som  opartiskhet

(Rothstein 2011, 14). Men vad innebär det? Opartiskhet i sammanhanget bör förstås

som  opartiskhet  i  sitt  förfarande.  En  stat  kan  nämligen  reglera  relation  till  sina

medborgare  genom  två  dimensioner  –  dels  på  ”inputsidan”  och  dels  på

”outputsidan”.  Inputen  avser  i  sammanhanget  människors  tillgång  till  offentliga

institutioner och makt och påverkansmöjligheter i  form av exempelvis val.  Output

avser å andra sidan hur offentlig makt faktiskt utövas. Precis som Robert Dahl (1989)
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och  delvis  också  John  Rawls  (1971)  föreslagit  har  den  mest  vanligt  föreskrivna

principen om hur folkstyret bör organiserats landat i en norm av politisk jämlikhet.

Politisk jämlikhet, alltså en lika tillgång till politiskt inflytande i form av en person, en

röst  och  liknande  implicerar  visserligen  en  form av  opartiskhet  på  inputsidan av

samhället.  Men  sådana  demokratiska  principer  har  emellertid  inte  nödvändigtvis

visat sig vara det mirakulösa recept på lycka och framgång som en kan tro (Mauzy,

Milne 2002, 8). Det är exempelvis inte svårt att finna länder där demokratiskt valda

regeringar  uppvisar  en  hög  grad  av  klientelism,  diskriminering  eller  i  största

allmänhet  kan  beskrivas  som  korrupta  och  konsekvent  producerar  dåliga

samhällsresultatet i form av hög fattigdom, våld, brott, barndödlighet mm (Rothstein

2011, 195-197). Samtidigt kan man finna autokratiska stater som inte kan påstås leva

upp till  en ”Dahlsisk” version av politisk jämlikhet  men som däremot har mindre

fattigdom, en lägre grad av våld och brott, mindre korruption och en statistiskt sett

lyckligare befolkning än många demokratiska länder (Mauzy, Milne 2002, 7; Rothstein

2011, 203-204). 

Ett ofta använt exempel för att illustrera detta är genom att jämföra den

demokratiska  staten  Jamaica  med  enpartistaten  Singapore.  Båda  länderna  blev

historiskt  sett  självstyrande  stater  ungefär  samtidigt  och  hade  samtidigt  en

antalsmässigt jämförbart stor population mm. Ändå utvecklades länderna i två helt

skilda riktningar. Det demokratiska Jamaica är i dag ett relativt fattigt land med en

internationellt sett hög grad av korruption och brott medan Singapore i korthet kan

beskrivas som det motsatta (Mauzy, Milne 2002, 6). Varför?

Slutsatsen  är  att  det  verkar  vara  opartiskheten  på  outputsidan  i

samhället som skapar framgångsrika samhällen, inte nödvändigtvis opartiskheten på

inputsidan. Detta är grunden i det teoretiska ramverk som går under namnet QoG

(Rothstein 2011, 13).

Opartiskhet enligt QoG innebär bland annat att samhällets institutioner

bör fungera meritokratiskt och ingen hänsyn tas till personers övriga varande så som

politisk ställning, kön, etnicitet, kultur eller liknande. Detta gäller såväl i exempelvis

anställningen av individer, men också i myndigheter och institutioners dagliga arbete.

Detta bör emellertid inte förstås som att samhället för den delen inte kan eller bör ge
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stöd  till  exempelvis  vissa  utsatta  grupper  i  samhället.  Policys  kan  fortfarande

konstrueras  för  att  ge  exempelvis  ensamstående  föräldrar  särskilda  bidrag  medan

systemet  förblir  opartiskt.  Opartiskheten  skulle  däremot  brytas  ifall  vissa  familjer

nekades detta stöd på grund av sin hudfärg, kön eller religion – eller att någon får mer

på grund av att den känner en viss tjänsteman (Rothstein 2011, 19).

Det  innebär  att  opartiskhet  enligt  QoG  på  ett  grundläggande  plan

utesluter  all  form av korruption så  som klientelism,  nepotism eller  liknande.  I  ett

samhälle med opartiskhet som norm kan folk generellt  sett  lita  mer på samhällets

institutioner och systemet man verkar i brukar även det framstå som mer rättvist och

jämlikt (Rothstein 2011, 13-14). 

Men är inte detta ganska självklart? Måhända för en svensk eller någon

annan  som  är  van  och  uppvuxen  i  ett  relativt  opartiskt  system.  Men opartiskhet

innebär emellertid inte alla gånger effektivitet. Ponera att en myndighetsperson (M)

ska godkänna ansökningar om bygglov. I listan ser M sin systers ansökning. M vet

exakt allt om tomten som hon önskar få bygga på och alla omständigheter kring sin

systers bygge. M vet att hen skulle kunna godkänna bygget på en gång utan att göra

en kreditupplysning och undersöka saken närmare. Det skulle spara tid och resurser

om hen gjorde det. Men det skulle inte vara opartiskt eftersom M måste göra det på

alla andra ansökningar. Inte minst går det också att fundera kring vad rättvisa och

opartiskhet  betyder  för  vissa  och  inte  för  andra.  Ty  för  många,  särskilt  i

underprivilegierade grupper, kan uppfattad rättvisa innebära mer partiskhet eftersom

det potentiellt  skulle leda till  mer resurser för grupper som behöver det (Rothstein

2011, 23).

Opartiskhet är alltså inte alltid – om än inte uteslutande – förenligt med

effektivitet.  Emellertid  pekar  QoG  på  att  denna  opartiskhet  verkar  vara  en

nödvändighet för att inte rubba och förstöra den mellanmänskliga tilliten i samhället

eftersom  tilliten  mot  myndigheten  skulle  minska  om  det  kommer  ut  att

myndighetspersoner särbehandlar vissa (Rothstein 2011, 29-30). Så ett sätt att skapa en

känsla av opartiskhet verkar ur ett teoretiskt perspektiv vara att utforma samhället

och dess institutioner på ett sätt som minimerar risken för att vissa grupper ges mer
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än andra – alltså att inte behovspröva resurser utan att  agera utifrån en universell

norm (Rothstein, Uslaner 2005).

Detta påstående är emellertid inte helt  okontroversiellt  då relativt få

studier  har  undersökt  hur just  specifik  utformning av  samhällets  institutioner  och

program påverkar tilliten i samhället. I stället har större vikt lagts på att undersöka

just opartiskheten eller korruptionsfrågan i samhället, som kan beskrivas ligga ett steg

högre  upp  i  abstraktionstrappa.  Samtidigt  har  det  stöd  som  läggs  fram  för  en

universell  utformning  av  samhällsinstitutionernas  output  i  hög  grad  handlat  om

kvalitativa historiska jämförelser och landdata med stora N-tal som gör det svårt att

urskilja vilken enskild variabel som faktiskt ligger till grund för orsakskedjan (Korpi,

Palme 1998; Prado 2018; Rothstein, Uslaner 2005; Nannestad 2008). Det är i just denna

brist som denna studie tar sitt avstamp.

2.2.2 Jämlikhet

För Rothstein och Uslaner (2005) står jämlikhet i  början på den kausala kedja som

skapar förtroende till samhällets institutioner vilket möjliggör ett opartiskt utövandet

vilket i sin tur höjer den mellanmänskliga tilliten. Kan man inte lita på samhällets

institutioner och att dessa kommer att behandla en opartiskt så minskar också tilliten

gentemot, inte bara den institutionen, men också samhället i stort. För om en inte kan

lita på exempelvis polisen – eftersom denne när den ser  ens hudfärg ger  vissa en

högre böter – hur ska en då kunna lita på folk i allmänhet?

Jämlikhet  bör  i  det  här  fallet  förstås  utifrån två dimensioner  –  som

ekonomisk jämlikhet och som lika möjlighet. Jämlikhet ska alltså inte tolkas som lika

utfall (equity) utan lika möjlighet. Detta är en viktig distinktion  (Rothstein, Uslaner

2005; Bäck 2011, 19).

Att  jämlikhet,  så  som  det  definieras  ovan,  leder  till  en  högre

mellanmänsklig tillit har också konsekvenser för hur policys bör utformas för att göra

ett samhälle välmående och välfungerande (Korpi, Palme 1998). Som antytts tidigare i

uppsatsen  bör  det,  ur  ett  teoretiskt  perspektiv,  som går  under  namnet  universellt

utformade  sociala  policys/program  vara  mer  effektiva  i  att  skapa  jämlikhet,  en
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grogrund  för  opartiskhet  och  därmed  också  mellanmänsklig  tillit  än  så  kallade

behovsprövade program (Rothstein, Uslaner 2005). 

Anledningen  är  att  i  ett  system  där  samhällets  sociala  policys  är

utformade för att kunna ge alla lika mycket oavsett vem än är – alltså att alla ska ha

lika rätt till samma form av välfärd – så finns mindre anledning för individerna att tro

att  en  kommer  bli  diskriminerad  eller  på  annat  sätt  illa  behandlad  av  landets

institutioner. Och om så mot förmodan sker så finns potentiellt  också bättre lagligt

stöd  för  att  rätta  till  sådana  orättvisor.  Samtidigt  försvårar  det  för  individer  som

arbetar vid samhällets institutioner att  förse sina vänner eller familj  med särskilda

förmåner  eller  att  diskriminera  mot  andra  –  ehuru  det  blir  svårare  att  motivera

särbehandling. Är principen lika behandling ökar chanserna för opartiskhet jämfört

om en behovsprövad avvägning – ofta godtycklig – måste göras för att bestämma om

en viss person är berättigad något (Gustafsson, Johansson 1999).

Men  om  å  andra  sidan  samhället  konstruerar  sina  policys  enligt

principen att resurser ska behovsprövas – alltså justeras beroende på vem en är – så

uppfattas  hela  samhällssystemet  lätt  som orättvist  av  de som inte  kvalificerar  sig.

Uppfattas  systemet  som  orättvist  så  finns  inte  heller  någon  anledning  att  lita  på

samhällets institutioner, vilket tenderar att leda till korruption och öka ojämlikheterna

genom  att  grupperna  som  känner  att  de  blir  orättvist  behandlade  isolerar  sig

(Rothstein, Uslaner 2005).

Ökar  den  partikulära  tilliten  så  tenderar  som  bekant  också  den

mellanmänskliga  att  minska  vilket  leder  till  mindre  gynnsamma  samarbeten  och

interaktioner mellan grupper. Det  innebär att  de samhällsgrupper som är färre till

antal kommer att få det svårare att öka sitt ekonomiska kapital eftersom de har färre

individer att göra affärer med medan majoritetsbefolkningen som kommer att ha fler

att lita på drar iväg ekonomiskt. Sålunda ökar också de ekonomiska ojämlikheterna i

samhället (Rothstein 2011, 189).
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2.2.3 Omfördelningsparadoxen 

Att universella sociala policys fungerar bättre om målet är att reducera ojämlikheterna

i ett samhälle kan dock ses som en paradox. Att taxera de rika lika högt som de fattiga

för att ge lika till alla – även de rika – kan vid första anblick framstå som bakvänt,

särskilt om man tillhör en icke privilegierad grupp (Rothstein 2011, 158). Att se en

person eller  barn  till  personer  som redan har  det  gott  ställt  få  ut  lika  mycket  ur

samhället kan rent av svida i ögonen, och historiskt har detta också varit fallet genom

att  icke-privilegierade grupper  tenderar  att  rösta  för  behovsprövade program eller

partier som vill införa sådana – oavsett om dessa står till höger eller vänster eller rent

ut sagt bara är populistiska (Rothstein, Uslaner 2005).

Men om man vill skapa välfungerande samhällen har denna taktik ur

ett  historiskt  perspektiv visat  sig  fungera särdeles  dåligt  (Korpi,  Palme 1998).  Den

tekniska  anledningen  till  att  behovsprövade  program  inte  producerar  välmående

samhällen  och  tenderar  att  reducera  den  mellanmänskliga  tilliten  är  att  de  flesta

skattesystem i världen är proportionella medan det man får tillbaka av skatterna är

nominellt (Rothstein 2011, 158). Alltså – bara därför att du betalar mer skatt så får du

inte personligen fler och bättre publika vägar eller fler ambulanser än någon annan.

Personer som betalar mer i skatt får därför inte ut mer av systemet bara därför att de

betalar mer. Och om de till och med förväntas få mindre tillbaka än de som betalar

mindre skatt – genom behovsprövade system – så kan det vara svårt att motivera den

välbärgade delen av samhället att gå med på att höja skatterna (Åberg 1989, 167-168).

Det är i detta som kruxet ligger vilket också har konsekvenser för hur man uppfattar

rättvisan i systemet och – teoretiskt sett – också tilliten  (Korpi, Palme 1998). För om

den rikare delen av befolkningen inte går med på omfördelningen så får samhället

inte in de ekonomiska resurser som krävs för att faktiskt skapa jämlikhet över huvud

taget. Ur den rikare delen av befolkningens synvinkel kan därför samhällssystemet

lätt framstå om korrupt och orättvist gentemot dem (Rothstein 2011, 159).

Eftersom universella policys sålunda ger mer incitament för den del av

befolkningen  som  har  de  ekonomiska  medlen  att  reducera  klyftorna  och  öka

jämlikheten har länder med sådana policys visat sig besitta en högre och stabilare

socialt tillit än länder som brukar mer behovsprövade policys (Pierson 2000).
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Man skulle därför kunna argumentera för att de samhällsgrupper som

inte  har  det  bra  ekonomiskt  och  socialt  ställt  borde  vilja  införa  universella

policys/program eftersom det gynnar jämlikheten i samhället och i slutänden också

dem. Dels ger universella program en högre nivå av ekonomisk jämlikhet eftersom

incitamentet  att  omfördela  blir  högre,  men  också  eftersom  känslan  av  att  alla  i

samhället  delar  samma öde och får  lika  mycket  ökar den mellanmänskliga tilliten

(Gustafsson, Johansson 1999; Rothstein, Uslaner 2005). 

Men detta har  emellertid  historiskt  sett  sällan varit  fallet  (Rothstein,

Uslaner 2005). Den första anledningen till det är att logiken bakom varför universella

program i det långa loppet ger en mer än behovsprövade sådana är komplex och svår

att  förklara.  Samtidigt  tenderar  lågavlönade  grupper  vara  sämre  utbildade  än

högavlönade  vilket  gör  att  dessa  grupper  sällan  kommer  i  kontakt  med  logiken

bakom universella kontra behovsprövade program  (Rothstein, Uslaner 2005, 44-45).

Den andra anledningen är att universella program också gynnar välbärgade grupper

vilket kan göra det svårt för samhällen med låga nivåer av jämlikhet och därmed hög

partikulär tillit att förklara varför samhällets ofta knappa resurser också bör gå till de

som redan har (Rothstein 2011, 160).

2.2.4 Välfärdsprogram och hypoteser

Utifrån tanken på att opartiska institutioner och jämlikhet står i början på den kausala

kedja som leder till hög tillit argumenterar bland annat Rothstein och Uslaner (2005)

att en av de viktigaste institutionerna som dessa ideal bör tillämpas på för att bryta

problemet med sociala fällor är inom välfärden i samhället. På en makronivå är det

enligt  dem välfärdsprogrammen i  samhället  som garanterar  en åtminstone relativt

hög  materiell  och  personlig  säkerhet  för  samhällets  medborgare  –  vilket  föder

föregående avsnitts definition av jämlikhet och i förlängningen också mellanmänsklig

tillit (Rothstein 2011, 162).

Framför allt är det de universella välfärdsprogrammen som framhålls

som gynnsamma för att skapa och behålla tillit i ett givet samhälle (Prado 2018). Utan

exempelvis universell utbildning – alltså att alla ska ha råd och möjlighet att skicka

sina barn till  en likvärdig skola – hamnar de barn som inte får en utbildning i en
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ofördelaktig situation gentemot andra barn. De som faktiskt får en utbildning blir mer

kvalificerade och önskvärda på en arbetsmarknad i ett i övrigt meritokratiskt system

och därmed ökar i förlängningen också de ekonomiska ojämlikheterna (Pierson 2000;

Rothstein 2011, 163).

Detta  kan  jämföras  med  en  behovsprövad  välfärd  som  innebär  att

samhällets invånare måste uppfylla vissa krav för att erhålla någon given förmån. Inte

bara  ställer  det  krav  på  det  offentligt  anställda  att  vara  opartiska  eftersom  dessa

individuella  myndighetspersoner  i  varje  enskilt  fall  måste  tolka  lagtexterna  vilket

potentiellt kan ge utrymme för diskriminering och en hög grad av godtycke. Detta

kan vara svårt om samhället är ett av låg tillit eller inte har resurser nog att motverka

en sådan form av korruption. Inte minst kan detta också uppfattas som orättvist av

samhällets invånare eftersom alla inte har  samma syn på vad som bör rättfärdiga

särskilda  välfärdsförmåner  från  statens  sida,  vilket  tenderar  att  kasta  misstro  mot

institutionerna  (Bäck 2011,  42-43).  I  ett  system med i  huvudsak universell  välfärd

tenderar emellertid detta att inte vara något problem eftersom om det inte ges något

tolkningsutrymme  i  utövandet  av  de  mest  grundläggande  jämlikhets-  och

tillitsskapande institutionernas arbete (Rothstein, Uslaner 2005). 

Alltså – om tillit förmodas 1) komma från institutionerna i samhället

och  2)  välfärdsprogrammen  och  deras  utformning  pekas  ut  som  de  mest  viktiga

tillitsskapande institutionerna så finns i hög grad en anledning att undersöka detta

empiriskt oprövade orsakssamband. Utifrån den teoretiska distinktionen mellan de

olika välfärdsformerna har därför fyra hypoteser formulerats. 

Grundantagandet  att  universella  välfärdsprogram  skapar  en  högre

mellanmänsklig  tillit  än  behovsprövade  program  och  att  behovsprövade  program

skapar en högre partikulär tillit än universella program testas genom hypotes 1 och

hypotes 2.

Hypotes 1: Universella välfärdsprogram skapar en högre mellanmänsklig tillit

än behovsprövade välfärdsprogram.

Hypotes 2: Behovsprövade välfärdsprogram skapar en högre partikulär tillit än

universella program.
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Men  även  om  det  visar  sig  vara  så  att  exempelvis  universella

välfärdsprogram skapar en högre mellanmänsklig tillit än behovsprövade program så

innebär emellertid det inte per definition att universella välfärdsprogram skapar en

högre mellanmänsklig tillit än partikulär tillit, även om det finns teoretisk anledning

att tro det (Gunnarsson 2017; Holmberg, Rothstein 2016, 79-80).  Därför testas detta

teoretiska  antagande  genom  hypotes  3.  Hypotes  4  prövar  samma  sak  fast  i  den

omvända;  alltså  om  behovsprövade  välfärdsprogram  faktiskt  skapar  en  högre

partikulär tillit än mellanmänsklig tillit eller om den mellanmänskliga tilliten ändå är

högre än den partikulära tilliten i samhällen med behovsprövade välfärdsprogram?

Hypotes 3: Universella välfärdsprogram skapar en högre mellanmänsklig tillit

än partikulär tillit.

Hypotes 4: Behovsprövade välfärdsprogram skapar en högre partikulär tillit än

mellanmänsklig tillit.

Alltså:  hypotes 1 och 2 undersöker hur X välfärdsprogram påverkar

olika tillitsformer enskilt. Hypotes 3 och 4 jämför olika tillitsformer mot varandra och

mot välfärdsprogrammen för att pröva det teoretiskt symmetriska förhållandet.
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3.0 Metod

3.1 Metodologisk bakgrund – varför experiment?
Detta  är  måhända  inte  rätt  plats  för  en  utdragen  sammanfattning  av  hur

samhällsvetenskapen  är  delad  i  frågor  rörande  grundläggande  ontologiska  och

epistemologiska antaganden och dess ofrånkomliga metodologiska följder  (Shapiro

2005, 45-46). Inte desto mindre kan det nog vara bra för läsaren att få just ingången i

denna uppsats förklarad eftersom följderna kommer att få långtgående konsekvenser

när det kommer till undersökningens utformning och vad resultatet faktiskt ämnar –

och kan – säga. Samhällsvetenskapen kan nämligen beskrivas som mer eller mindre

delad i frågan hur den vetenskapliga kausaliteten verkligen bör förstås och hur vi kan

få kunskap om den – och olika läger i  frågan håller på grund av sina synsätt inte

nödvändigtvis med varandra om vad som faktiskt är det bästa eller ens lämpade sättet

att genomföra studier (Shapiro 2005, 46). Åsidosätter vi den nya postmoderna fåran av

tänkare,  vars  sätt  att  se på världens varande och kunskapen i  sig  inte  lämpar sig

särskilt  väl  för att  säga något om världen och verkligheten i  detta sammanhang –

ehuru en objektiv verkligheten anses svårligen möjlig att fångas över huvud taget – så

existerar  två  huvudsakliga  forskningstraditioner  inom  studier  av  social  tillit  –

instrumentell positivism och vetenskaplig realism (Shapiro 2005, 45-50).

I hopp om att inte göra en lång historia alltför lång så accepterar de

instrumentella  positivisterna  teorier  baserade  på  dess  statistiska  förklaringskraft

medan mindre vikt läggs på att förklara orsaksfrågan i sig. Fungerar det så fungerar

det helt enkelt. Kan teorin beskriva 90 procent av varför båten flyter så avfärdas de

återstående 10 procenten som ”brus” värd att  förbise eftersom få eller  inga andra

teorier eller modeller ens kan komma i närheten av samma statistiska förklaringskraft.

Även om detta är en beskrivning som målar med grova penseldrag så kan man säga

att det är en tämligen pragmatisk hållning (MacDonald 2003, 551-552).

Sedan 1970-talet har emellertid åskådningen kommit att utmanas av en

annan så kallade metateori – den vetenskapliga realismen (Shapiro 2005, 14). Ansatsen

här kan snarare beskrivas vara att  så korrekt  som möjligt  skildra och förklara hur

orsakssambandet mellan en variabel och en annan fungerar.  En vill  alltså veta vad
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som får något att hända och inte enbart säga om det finns ett statistiskt samband.

Realister menar alltså att  vetenskapliga företag – så som just denna uppsats – bör

drivas av ett problem och inte nödvändigtvis av hur stort statistiskt samband mellan

en eller flera variabler som kan tillskrivas båtens kapacitet att flyta (Shapiro 2005, 15). 

Om  tidigare  undersökningar  inom  social  tillit,  i  en  instrumentellt

positivistiskt anda, har visat att det verkar finnas ett starkt samband mellan länders

tillitsnivåer och utformningen av deras välfärdsprogram (Rothstein, Uslaner 2005, 44),

så intar den här studien ett vetenskapligt realistiskt synsätt för att på experimentell

väg  undersöka  orsaken.  Om 90  procent  av  båtens  förmåga  att  flyta  kan  härledas

tillbaka till institutioners utformning så ämnar denna studie undersöka de återstående

10  procenten  som  tar  studien  vidare  från  enbart  statistiska  samband  till

orsakssamband (MacDonald 2003, 551). 

Problemet med att ibland inte inta denna position och undersöka dessa

10 procent eller det som i litteraturen ibland beskrivs som ”det ej observerbara” är att

man trots starka samband inte kan vara säker på att den beroende variabeln, i det här

fallet  tillit,  inte  orsakas  av  någon annan variabel  som inte  ens  finns  formulerad  i

frågeundersökningarna  som  mäter  tillit  (McDermott  2002,  38-40).  Det  är  här  det

kontrollerade experimentet kommer in i bilden. Även om det finns empirisk data med

stora  N-tal  som  mäter  samband  mellan  länders  välfärdsutformning  och  nivån  av

mellanmänsklig tillit så kan man inte utan kontrollerade experiment vara på det säkra

om det finns någon kausal logik i dessa samband. Korrelation innebär ju som bekant

inte kausalitet (McDermott 2002, 38). Gjort på rätt sätt så finns det få, om ens någon

annan, metod kan erbjuda samma robusta nivå av interna validitet som experiment

kan. En kontrollerad ”laborationsmiljö” kan ge en unika möjligheter att kontrollera

samtliga aspekter av miljön så att endast den oberoende variabeln – välfärdsprogram

– skiljer sig åt vilket i sin tur gör att man kan tillskriva förändringen i den beroende

variabeln – tillit – själva manipulationen av välfärdsprogrammen och ingenting annat.

Därmed  kan  man  också  dra  slutsatser  om  vad  som  faktiskt  orsakar  skillnaden

(McDermott 2002, 39).
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Visserligen  är  experiment  inte  särskilt  vanliga  inom

samhällsvetenskapen, dels på grund av de etiska aspekterna som måste övervägas i

utförandet av ett experiment (detta kommer att diskuteras mer utförligt längre fram i

studien), men också på grund av att det är relativt tidskrävande jämfört med andra

metoder.  Samtidigt  brukar  experiment  ändå  beskrivas  som  guld-standarden  inom

kvantitativ forskning vilket gör att man kan fråga sig varför metoden inte tillämpas

mer ofta än vad den faktiskt gör i dag (Geortz, Mahoney 2012, 18-19)?

Vanliga  invändningar  mot  metoden  är  den  artificiella  miljön  som

deltagarna i experimentet ofrånkomligen presenteras med samt att frågor kring den

externa validiteten kan uppkomma, så som: vad kan ett enskilt experiment säga oss

om verkliga samhällsfenomen (McDermott 2002, 40)? Nog för att dessa invändningar

kan vara nog så befogade så bör i sammanhanget ändå fördelarna med ett experiment

ses överväga de potentiella nackdelarna (Geortz, Mahoney 2012, 20). Dels eftersom

ingen  annan  metod  faktiskt  kan  besvara  forskningens  syfte  men  också  eftersom

effekterna av invändningarna i praktiken kan minimeras och faktiskt har minimerats. 

Detta  har  skett  genom  att  själva  designen  av  experimentet  (detta

argument kommer att utvecklas i mer detalj senare i kapitlet) i korthet kan beskrivas

ha utformats för att vara av en spelteoretisk och något abstrakt natur – något som

också välfärdsprograms utformning ofrånkomligen är i verkliga livet. Även i en riktig

situation så måste person A överväga för och nackdelar som kan tillkomma denne i X

välfärdssystem och hur denne bör agera (lita) utifrån hypotetiska konsekvenser som

ännu inte blivit verkliga – eller med andra ord: person A måste i verkliga livet också

tänka  spelteoretiskt  och  göra  överväganden  gällande  sin  framtid.   Effekten  av

artificiella  situationer har  tidigare också visat  sig  vara liten och resultera i  mycket

snarlika  val  i  verkligheten  (Kuhberger,  Schulte-Mecklenbeck,  Perner  2002,  1170).

Ehuru detta argument visserligen i huvudsak fokuserar på den artificiella situationen

så kan samma argument också framföras mot kritik gällande den externa validiteten. 
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3.2 Experimentet
Med insikten att  ett  experiment med största sannolikhet var rätt  väg att  gå för att

bidra till att lösa upp trådarna i den hoptrasslade boll av garn som är orsaksfrågan, så

var nästa steg att börja fundera kring hur ett sådant experiment faktiskt skulle gå till.

En första tanke var att testa och jämföra effekten som välfärdsprograms

utformning  har  på  tilliten  mellan  olika  länder  –  högtillitande  Sverige  och  något

lågtillitande land så som Albanien eller Turkiet. Men det blev snabbt tydligt att i hopp

om att kunna hålla experimentet kontrollerat – ehuru det ens skulle finnas en poäng i

att utföra studien – så krävdes det att jag själv skulle behöva finnas på plats för att

praktiskt  utföra  studien.  Att  endast  skicka  ut  en  enkät  skulle  äventyra

experimentmetodens  stora  fördel,  nämligen  att  med  strikt  hand  kontrollera

omständigheterna. Samtidigt  fanns inte ekonomiskt kapital  till  att  personligen resa

utomlands med och inte heller något att få i form av bidrag, åtminstone på så kort

varsel,  vilket  satte  käppar  i  hjulet  för  den  idén  även  om  den  hade  varit  nog  så

intressant.

Däremot  visar  tidigare  forskning  med  snarlik  inriktning  att  effekter

som  olika  stimuli  har  på  personers  uppfattning  av  rättvisa  och  tillit  är  relativt

konsekvent länder emellan (Rothstein 2011, 44-45; Nannestad 2008, 423; Levi 1996, 47-

48).  Precis  som  Rothstein  och  Eek  (2006)  konstaterar  så  tenderar  alla  människor,

oavsett i vilket land man än bor i, ha sin inre moraliska kompass inställd på ungefär

samma våglängd när det kommer till en känsla av vad som är rättvist. Solane (et. al

2012) har till och med påvisat att barn så gamla som 20 månader verkar ha en inbyggd

känsla för vad som är rätt och fel. Det i sin tur har visat sig resultera i att människors

tillit  påverkas i ungefär lika stor grad vid stimuli i  form av exempelvis korruption

oavsett  om  personerna  befinner  sig  i  Sverige  eller  någon  annanstans  i  världen

(Rothstein, Eek 2006, de Cremer, Tyler 2007). Denna insikt uppbackad av data från

tidigare forskning möjliggjorde också experimentet att anta en mest lika design då

vinsten av att jämföra data mellan länder inte skulle bli särskilt stor, inte minst stödjer

insikten också den externa validiteten eftersom det finns fog att anta att människor

reagerar lika på rättvise/spelteoretiskt baserad stimuli av den sort som används i den

här studien (Geortz, Mahoney 2012, 43-44).  Ytterligare argument för att  smalna av
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studien var tids- och resursaspekten då experiment tenderar att vara mycket krävande

på  dessa  punkter  och  ytterligare  respondenter  inte  skulle  höja  den  ”statistiska

powern”, samt att studien av sin natur också skulle bli teoriprövande och det i dessa

fall är det gynnsamt att ha så lika undersökningsobjekt/respondenter som möjligt för

att kunna pröva den teoretiska förklaringskraften. Generaliserbarheten till en större

population är ju inte experimentets ansats, utan poängen är snarare att undersöka de

underliggande mekanismerna (Esaiasson et.al 2012, 103).

Ytterligare en grundläggande avvägning som behövde hanteras på ett

tidigt stadium var vad för sorts experiment studien egentligen skulle inbegripa. Detta

ringades snart in genom det som metodlitteraturen kallar ”judgement experiments”,

eller  omdömes  experiment  (Aronson,  Wilson  Brewer  1998,  99-101).  Omdömes

experiment är experiment där deltagarna utsätts för hypotetiska scenarier och sedan

får  uttrycka  sin  åsikter  kring  dessa,  till  skillnad  från  ”impact  experiments”  eller

påverkans  experiment  där  deltagarna  förväntas  handla  eller  agera  utifrån  den

påverkade variabeln (Rothstein 2011, 171).  Fördelen med det förstnämnda sättet är

dels  att  den  tydligare  hjälper  en  mäta  den  upplevda  tilliten  än  om  folk  skulle

förväntas  agera  på  något  sätt,  samt  att  påverkan  på  deltagarnas  efterföljande  liv

tenderar att bli mindre (om ens alls) och man därför inte behöver hantera ytterligare

svåra  etiska  överväganden  (Hoffman,  Hurst  1990,  197-199).  Men  mer  om

forskningsetik senare.

3.2.1 Urval och validitet – vilka ska undersökas och går det?

Ett experiment innebär i korthet att slumpmässigt utsätta olika individer eller grupper

för manipulation och mäta vad som händer. Men för att göra det krävs godkännande

av deltagarna och detta kan vara svårt  att  få.  De flesta vill  inte bli  manipulerade.

Därför är det inte heller av en slump som studenter ofta används i  experimentella

studier.  Dels  tenderar  studenter  att  vara  lättillgängliga  för  forskare  att  komma  i

kontakt  med och finnas geografiskt  nära och ofta vara samlade på en och samma

plats, men också vara mer villiga att delta i studier då de är bekant med institutionen

som  utför  experimentet.  Att  rekrytera  ett  fullständigt  representativt  urval  av

befolkningen som helhet är ytterst resurs- och tidskrävande och sker därför sällan,
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inte  ens  i  välfinansierade  studier  (Druckman,  Kam  2009,  2-3).  Kam  (2007,  17-18)

rapporterar  bland annat  att  mellan 1990 och 2006 så  använde en fjärdedel  av  alla

artiklar  med  experimentell  metod  i  vetenskapliga  journaler  sig  av  studenter  i

experimentgrupperna  och  inom  specialiserade  samhällsvetenskapliga  artiklar

använde inte mindre än 70 procent studenter. 

Men bör  man ifrågasätta  dessa  studiers  validitet?  De  som kritiserar

användandet  av  studenter  i  experiment  trycker  ofta  hårdast  på  just  frågan  som

uppstår  kring  den  externa  validiteten  –  alltså  hur  mycket  kan  man  egentligen

generalisera utifrån enbart en grupp studenter? Eller i det här fallet – går det att säga

något om välfärdsprograms inverkan på tillit utifrån att enbart undersöka studenter? 

För  att  utvärdera  generaliserbarheten  eller  den  externa  validiteten

måste  man först  fråga sig  –  från vad till  vad man hoppas  man egentligen kunna

generalisera? Som Druckman och Kam (2009, 5-6)  påpekar handlar extern validitet

inte  enbart  om  att  resultatet  i  en  specifik  studie  skulle  bli  exakt  samma  om den

utfördes  på  en  annan  population,  utan  bör  kanske  i  första  hand  förstås  som  om

studien är konceptuellt ekvivalent. Inte minst eftersom den externa validiteten av sin

natur kräver upprepade kontroller i mer än enbart en studie och därför är en för stor

fråga för enbart en forskare eller studie att göra vattentät – vilket givetvis också är

fallet här (McDermott 2002, 40).

Men var innebär då konceptuellt ekvivalent? Ekvivalent med vad? Från

vad  till  vad  hoppas  man  kunna  generalisera?  Detta  ”till  vad”  verkar  för  många

samhällsvetare referera till något utanför studiens ramar, men detta är emellertid inte

fallet – inte minst i teoriprövande studier så som denna. Experiment kan nämligen i

första hand beskrivas ha ett annat syfte: nämligen inte att ”matcha” beteendet eller

något utanför studiens ramar, utan snarare att undersöka de specifika variablerna som

läggs  fram  i  en  teori  (Druckman,  Kam  2009,  21-24).  Plott  (1991,  906)  uttrycker

distinktionen som: ”The experiment should be judged by the lessons it  teaches about the

theory and not by it's similarity with what nature might have happened to have created”. Den

experimentella poängen, som också gör den så kraftfull i orsaksfrågan, är att designen

testar  eller  utvecklar  en  teori  och  inte  i  första  hand  försöker  återspegla  en  så
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representativ population av exempelvis ett lands befolkning som möjligt eller etablera

generaliserbarhet. Detta är inte ens alltid önskvärt då det också finns en poäng i att

hålla personerna inom och mellan experimentgrupperna så lika som möjligt för att

reducera risken för att samvarierande variabler stör och skapar brus – det är ju enbart

den manipulerade variabelns effekt (i  detta fall  välfärdsprogram) på den beroende

variabeln (i detta fall tillit) som avses mätas (Druckman, Kam 2009, 7). Detta har också

visat  sig  vara  sant  empiriskt  i  välciterade  studier  då  de  potentiella  effekterna  av

stimuli är relativt homogen; som i det här fallet då tilliten enbart kan bli relativt hög

eller låg (Druckman, Kam 2009, 22).

Eftersom  samhällsvetenskapens  sedvanliga  käpphäst  –

generaliserbarheten – inte har visat sig vara ett så stort hinder i experimentella studier

som kanske vill  påstås – då det som sagt är de underliggande mekanismerna som

mäts  –  och  det  inte  finns  någon  större  poäng  i  att  också  förkasta  en  beprövad

urvalsgrupp i  sammanhanget så beslutades det tidigt att  fördelarna med att  också

använda universitetsstudenter i den här studien överväger de potentiella nackdelarna

(Cook  et.al  2005,  22).  Dels  möjliggör  studenter  för  mycket  homogena

experimentgrupper  vilket  är  fördelaktigt  för  att  enbart  pröva  den  manipulerade

variabelns (välfärdsprogrammens) inverkan på tillit och ingenting annat, men urvalet

minskar också resurskostnaderna dramatiskt vilket var något av ett krav för att hinna

med att  utföra ett  experiment inom ramen för  en magisteruppsats  (Esaiasson et.al

2012, 102-104).

Genom att vända mig till svenska studenter vid ett treårigt program på

Mittuniversitetets med totalt omkring 40 studenter i vardera klass skulle det maximala

urvalet  bli  omkring  120  personer  vilket  antalsmässigt  är  i  linje  med  andra

samhällsvetenskapliga experiment av liknande karaktär (Rothstein 2011, 177; Glaeser

et.al 2000, 819; Cook et.al 2005, 21). Samtliga möjliga studenter deltog emellertid inte

utan det  slutgiltiga  antalet  studenter  blev  98,  vilket  kan jämföras  med exempelvis

Rothsteins  och  Eeks  (2006)  64  svenska  studenter.  Utifrån  föregående  avsnitts

diskussion kring människors ”inre moraliska kompass” och den data som visar att

människors tillitsnivåer och känsla för rättvisa tenderar att påverkas lika oberoende

av samhälle en bor i så gjordes också bedömningen i urvalet att beslutet att ha svenska
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studenter i experimentgrupperna inte skulle påverka resultatet på något signifikant

sätt jämfört med om personer i andra länder skulle ha använts. Det finns med andra

ord  god  anledning  –  såväl  på  teoretisk  som  empirisk  nivå  –  att  tro  att

tillitsmekanismen som undersöks är densamma inom människor oavsett samhälle en

bor i (Rothstein 2011, 172, 189-191).

3.2.2 Utformning av enkäten

Den huvudsakliga frågan som den här uppsatsen försöker svara på är om och vilken

effekt som olika utformade välfärdsprogram har på människors tillit, eller med andra

ord om det finns en orsaksmekanism i spel här? Det handlar inte om att försöka finna

eller problematisera den redan snåriga terrängen med en ny mellanliggande variabel

utan fokus ligger i stället på frågan – vad får något att hända?

Men hur prövar man egentligen det?

För att svara på det måste vi först minnas den teoretiska anledning till

varför det finns fog att tro att välfärdsprogrammens utformning påverkar tilliten hos

människor.  Om  tilliten  ruttnar  från  uppifrån  och  ned  –  alltså  från

samhällsinstitutionerna ned till  individerna och inte tvärtom så innebär det att det

finns skäl att tro att individer drar slutsatser om andra och sin omgivning utifrån hur

samhället fungerar.  Detta kan emellertid anses vara svårt eller rent av omöjligt att

göra fullgott eftersom ingen person har en fullständig eller ens korrekt bild av hur

hela samhället egentligen fungerar i alla sina delar. Dock visar forskning att detta inte

heller behövs för att  människor ska dra slutsatser om samhällssystemets rättvisa –

man  är  rent  av  tvungen  att  göra  det  (de  Cremer,  Tyler  2007).  Och  om

samhällsinstitutionerna som hör till välfärden har en nyckelroll i skapandet av tillit

eftersom dessa  främjar  tidigare  nämnd definition  av  jämlikhet  antar  det  tilltänkta

orsakssambandet i sammanhanget att människor tänker – ”om jag inte kan lita på att jag

kommer behandlas lika som alla andra av samhället om jag blir sjuk, arbetslös eller måste skola

om mig, vad och vem kan jag då lita på?”. Eller lite  mer konkret:  att  människor drar

slutsatser om tillit beroende på hur samhället fungerar (Rothstein, Eek 2006).
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Insikten  att  människor  verkar  göra  det  är  en  fördelaktig  sådan  i

utformningen  av  experimentet  eftersom  det  gör  det  möjligt  att  manipulera  hur

människor tror att samhället de verkar i fungerar för att mäta hur denna ”tro” också

påverkar tilliten. För att pröva detta konstruerades två enkäter. Dessa enkäter började

med varsitt inledande ”text-scenario” som skiljde sig åt enkäterna emellan och som

sedan följdes upp med åtta tillitsmätande frågor samt ett  antal kontrollfrågor som

bland annat kön och ålder. Tidigare studier har som bekant visat att män tenderar att

vara något mer tillitsfulla än kvinnor, samt att ålder gör att man ackumulerar socialt

kapital  (Croson,  Buchan  1999;  McDonald,  Mair  2010;  Sharepour,  Arman  2014).

Kontrollfrågor  så  som  utbildning  fanns  det  ingen  praktisk  anledning  att  ha  med

eftersom  samtliga  deltagare  är  universitetsstudenter.  Vidare  pekar  studier  på  att

tillitsnivån  hos  individer  beroende  på  samhälle  man  lever  i  konsolideras  relativt

snabbt vilket gör det finns anledning att tro att etnicitet, kultur och andra föränderliga

faktorer spelar en mycket liten roll i sammanhanget (Wallman-Lundåsen, Wollebæk

2013).  Av  den  anledningen  och  för  att  hålla  på  experimentdeltagarnas  personliga

integritet användes endast ”oföränderliga” kontrollvariabler i enkäten.

Hur dessa frågor konstruerades och avvägningar kring dessa kommer

att  bli  föremål  för  ytterligare  nästa  del  i  uppsatsen,  först  vänder  vi  oss  åt

konstruktionen av själva scenarierna eller den så kallade ”manipulerade variabeln”

enkäterna emellan.

3.2.2.1 Utformning av scenarierna

När man konstruerar experiment så är det viktigt att experimentet framstår som en

situation som deltagarna kan uppfatta som realistisk eller åtminstone som något som

hypotetiskt  sett  skulle  kunna  hända  (Rothstein,  Eek  2006).  Det  innebar  att  en

fundering kring hur detta skulle gå till krävdes eftersom studenterna i experimentet

bor i ett land med hög tillit och med välfärdsprogram som övervägande del, om än

inte uteslutande, lutar åt det universella hållet – alltså att alla ska vara berättigad lika

välfärd oberoende av vem en är. 

Att därför formulera scenarierna i form av exempel på vissa konkreta

bidrag eller  andra  välfärdsprogram var  därför  uteslutet.  Dels  fanns  risken att  det
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enbart skulle mäta deltagarnas politiska eller ideologiska övertygelser eftersom vissa

välfärdsprogram onekligen kan tolkas som mer vänster eller höger  (Carter, Castillo

2011). Ytterligare ett problem med konkreta exempel – så som fri tandvård upp till 23

års ålder eller liknande – var att deltagarna skulle förstå dessa ur en svensk kontext

och besvara enkätfrågorna utifrån sättet som de redan uppfattar Sverige på.

För  att  lösa  detta  problem  konstruerades  i  stället  två  hypotetiska

exempel på välfärdssystem i vilka deltagarna uppmanades föreställa sig att man levde

och verkade i.  Fördelarna med förfaringssättet  är  flera.  Dels  fråntar  det  kravet  på

scenarierna att vara verklighetsbaserade men också för dem att vara realistiska i just

den svenska kontexten.  Samtidigt  motverkade en mer  hypotetisk  frågeställning en

stor  del  av  risken  att  deltagarna i  första  hand skulle  utgå från  sina egna tidigare

erfarenheter  av  välfärden i  Sverige  och  hur  samhället  fungerar  i  övrigt  (Aronson,

Wilson Brewer 1998, 99-100).

Med det vi kan kalla för ”det realistiska problemet” hanterat återstod

emellertid också frågan kring det mer specifika innehållet i scenarierna och inte minst

den interna validitetsfrågan. Även i ett hypotetiskt exempel riskerar deltagarnas redan

etablerade politiska åsikter göra att  man mäter något annat än just tillit,  samtidigt

finns  risken  att  vissa  deltagare  har  särskilt  starka  åsikter  om  specifika

välfärdsprogram  eller  kanske  rent  av  är  i  behov  av  X  välfärd,  exempelvis

studiebidrag.

Det mest lämpliga att lösa problemet på var därför att inte bara göra

scenarierna  hypotetiska  men  också  att  höja  abstraktionsnivån  bort  från  konkreta

exempel  och  endast  beskriva  olika  tankesätt  eller  vägledande  normer  –  alltså  ett

universellt  tankesätt  och  ett  behovsprövad  tankesätt.  Genom  att  göra  det  blev

deltagaren  inte  tvungen  ta  ställning  till  något  specifikt  beslut  eller  specifikt

välfärdsprogram utan ställningstagandet kunde göras mer spelteoretiskt.  Hur mycket

skulle jag kunna lita på någon i ett visst system?  Precis som i John Rawls (1971, 118-119)

klassiska tankeexperiment som frågar sig hur folk skulle välja att konstruera samhället

bakom en slöja av  okunnighet  där  man inte  vet  något  om vem man själv är  som

person så tvingades deltagarna här ta ställning till i vilken grad det skulle gå att lita på
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andra utan att veta något annat om systemet än att det i huvudsak är behovsprövat

eller  universellt.  Utan  att  veta  vad  samhällets  institutioner  letar  efter  när  det

behovsprövar  sina  resurser  så  kan  man  omöjligen  veta  om  man  kommer  att

missgynnas i det samhället. I det hypotetiska samhället – som man inte vet någonting

om eftersom det är hypotetiskt – så kan ju ens härkomst potentiellt vara den av en

majoritetbefolkningens eller den av en minoritet. Det går inte att säga (Rawls 1971,

118-120).

Alltså  –  genom  att  enbart  på  ett  abstrakt  plan  beskriva  vad  ett

behovsprövat respektive universellt  välfärdssystem är etablerades spelreglerna som

samhället verkar utifrån. Genom att göra samhället i sig hypotetiskt, alltså att säga att

vi i  övrigt inte vet någonting om det, föll  en slöja av okunnighet över deltagarens

förmåga att säga något i någon större utsträckning om hur denne skulle positionera

sig i det samhället (Rawls 1971, 118). Deltagarna var alltså tvungna att fatta beslut på

ofullständig information och endast ta ställning till välfärdssystemet (spelreglerna i

sig); en teknik som i spelteoretiska termer brukar kallas för heuristik (Ostrom 2005,

98).

Ett  bra sätt  att  illustrera denna abstrakta och möjligen komplicerade

tanke på är genom det behovsprövade scenariot som slutligen kom att användas:

Föreställ  dig  följande  scenario:  När  ett  samhälle  skapas  så  kan  det  samhällets

välfärdsutformning konstrueras och fungera utifrån ett antal olika idéer. 

En  sådan  idé  är  att  vissa  människor  ska  få  ytterligare  resurser  av  samhällets

institutioner. Alltså – att vissa människor beroende på vem en är, och som samhället

anser vara i särskilt behov av välfärd, ska få stöd prövat efter behov.

Rent konkret innebär det att när du är i kontakt med samhällets institutioner måste

kvalificera  dig  med  specifika  uppgifter  om dig  själv  och  din  person  för  att  vara

berättigad välfärd. Vem du är avgör exempelvis vad för sorts barnbidrag, stöd vid

arbetslöshet eller liknande som du kan få.
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Genom att be deltagarna ta ställning till just behovsprövning av välfärden utan att

veta vad, vem eller vilka som kommer att gynnas av behovsprövningen så blev de

också  tvungna  att  fundera  kring  vilka  de  är  som  person  och  hur  de  tror  att

utformningen kommer att  påverka just dem i det långa loppet och hur de tror att

andra kommer att reagera och bete sig i ett sådant system. Samma princip upprepades

också  i  den  enkät  som prövade hur  folk  skulle  reagera  om välfärden vore  av  en

universell karaktär:

Föreställ  dig  följande  scenario:  När  ett  samhälle  skapas  så  kan  det  samhällets

välfärdsutformning konstrueras och fungera utifrån ett antal olika idéer. 

En  sådan  idé  är  att  alla  människor  i  samhället  ska  behandlas  lika  av  samhällets

institutioner. Alltså – att alla oavsett vem en är eller vad en gör till vardags ska ha

exakt samma rätt och möjlighet att få ut samma form av välfärd.

Rent konkret innebär det att när du är i kontakt med samhällets institutioner inte

behöver kvalificera dig med specifika uppgifter om dig själv och din person för att vara

berättigad välfärd. Vem du är ska exempelvis inte avgöra vad för sorts barnbidrag,

stöd vid arbetslöshet eller liknande som du kan få, utan alla ska kunna få lika.

Genom  att  höja  abstraktionsnivån  så  att  scenarierna  enbart  kom  att  handla  om

välfärdens  utformning preciserades  alltså  det  som skulle  mätas,  och risken  att  av

misstag mäta något annat, så som politiskt åskådning, reducerades kraftigt. Men hur

skulle egentligen scenarierna fungera i praktiken?

Genom att revidera enkäterna i femton olika versioner och i hälften av

fallen  utföra  mindre  förstudier  med mellan  fyra  till  sex  deltagare  i  varje  omgång

prövades hur såväl scenarierna som enkätfrågorna mottogs och förstods (Cook et.al

2005, 20). Att göra detta var viktigt, inte minst eftersom ingen tidigare konstruerat ett

experiment i enkätform som prövar just välfärdsprograms effekt på tillit på samma

sätt. Det fanns med andra ord inga färdigkonstruerade scenarier att luta sig tillbaka på

eller återanvända.
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Utifrån dessa förstudier – som dels analyserades genom en utforskande

faktoranalys (Henson, Roberts 2006) av resultatsvaren men också en kvalitativ sådan

baserad  på  studiedeltagarnas  tankar  kring  enkäten  –  började  en  kritiska  fråga

konsekvent  att  dyka  upp,  nämligen  att  utformningen  av  scenarierna  var  lite  väl

abstrakt vilket gjorde det svårt för deltagarna att förstå vad dessa i praktiken faktiskt

skulle innebära för den enskilde. Ett kortare exempel lades därför till i slutet av texten

för att konkretisera innebörden av väldigt många begreppsmässigt diffusa koncept så

som välfärd, institutioner och jämlikhet. Fördelarna med att ha med ett kort exempel

bedömdes överväga nackdelarna eftersom frånvaron riskerade göra många deltagare

förvirrade och missförstå scenariernas innebörd. Skulle folk inte förstå texten så skulle

det inte heller gå att mäta något (Cook et.al 2005, 22).

Vad detta korta exempel skulle bestå i övervägdes noggrant eftersom

det inte fick kompromissa enkätens interna validitet genom att få deltagarna att tänka

alltför ideologiskt eller tolka välfärden ur en svensk kontext. Detta var en tankenöt.

Men  genom  ytterligare  förstudier  på  provdeltagare  –  som  undersökte  deras

tolkningar av enkäten – landade texten i  att  kort  nämna barnbidrag och stöd vid

arbetslöshet som tydliggörande exempel.  Fördelarna bedömdes med råge överväga

nackdelarna. 

Det  huvudsakliga argumentet  till  varför  barnbidrag användes  är  att

samtliga  riksdagspartier  i  Sverige  är  positiva  till  barnbidrag  och  att  den

välfärdsformen  därför  inte  bör  uppfattas  som  särskilt  politisk  kontroversiell  eller

ideologiskt förankrad av deltagarna. Samtidigt är deltagarna studenter vilket ger dem

en låg medelålder och bör jämfört med resten av befolkningen vara mindre beroende

av barnbidrag och i ytterst få fall ha egna barn. Det andra korta exemplet, stöd vid

arbetslöshet,  bör  även  det  framstå  som  relativt  okontroversiellt  i  sammanhanget

eftersom studenter är studenter och sålunda räknas vara i sysselsättning. Samtidigt är

arbetslöshet något som kan påverka alla i samhället, oavsett klass, kön, etnicitet eller

annat  som  potentiellt  kan  ligga  till  grund  för  behovsprövning.  Det  faktum  att

deltagarna är studenter och därmed en mycket homogen grupp gjorde också att det

fanns en möjlighet att spela på den homogeniteten till enkätens fördel – eftersom det
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viktigaste  i  konstruktionen  var  att  exemplen  uppfattades  lika  av  deltagarna

(Druckman, Kam 2009, 22-23).

I experimentet var det emellertid svårt att introducera en kontrollgrupp

eftersom en sådan grupp – som endast skulle få svara på enkätfrågorna utan att läsa

något scenario – enbart skulle riskera mäta hur svenskar ser på tillit och därmed inte

fungera som ett ”neutralt” eller opåverkat mätvärde (Esaiasson et.al 2012, 332-335).

Inte minst vore det med största sannolikhet också fruktlöst att konstruera ett scenario

med en icke existerande välfärd eftersom det kan tolkas som anarkistiskt och därmed

ideologiskt, för existensen av välfärd i sig förutsätter en stat och institutioner. Men

den  huvudsakliga  anledningen  till  att  endast  två  scenarier  användes  var  att  det

framför allt är effekten av just dessa två välfärdsutformningar och orsakssambandet

med tillit som avses mätas, inte avsaknaden av välfärd och dess relation till tillit.

3.2.2.2 Utformning av enkätfrågorna

Varje deltagare ombads vid experimenttillfället att läsa scenariot i början av enkäterna

(se appendix) först innan de fick gå vidare och svara på det efterföljande tio frågorna.

Hälften  av  alla  deltagare  fick  läsa  det  behovsprövade  scenariot  och  hälften  av

deltagarna fick läsa det universella scenariot, men båda grupper fick svara på samma

frågor efteråt. 

För att få en nyanserad och robust bild av deltagarnas uppfattade tillit

begränsades enkäten inte till den sedvanliga standardfrågan som används i de stora

frågeundersökningarna som utförs  av  bland annat  World  Value  Survey,  European

Value Survey etc., nämligen: ”Generellt sett, skulle du säga att det går att lita på de flesta

människor,  eller  att  man inte  kan  vara  nog försiktig  i  umgänge med andra  människor?”.

Anledningen till det var dels att svarsalternativen i standardfrågan skulle begränsa

svaren till två dikotoma motpoler – litar och litar inte – vilket inte nödvändigtvis är

hur  människor  i  allmänhet  faktiskt  uppfattar  tillit  (Yamagishi,  Sato  1986,  69).  Vid

förstudierna  prövades  också  denna  fråga  och  en  återkommande  synpunkt  bland

deltagarna var att frågan framstod som svårbegriplig och att man lätt kunde misstolka

den.
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För att mäta mellanmänsklig tillit fick deltagarna i stället svara på en

modifierad version av en mer utstuderad tillitsskala som utvecklats av Yamagishi och

Sato (1986, 67-68). Tillit är nämligen ett multidimensionellt begrepp som kan betyda

väldigt mycket och väldigt olika saker för olika personer och därför svårligen kan

fångas upp på ett fullgott sätt av en enskild fråga. Därför användes i stället fem av de

sex tillitsfrågor som Yamagishi och Sato tagit fram: ”att de flesta i samhället skulle vara

ärliga?”, ”att de flesta i samhället skulle vara trovärdiga?”, ”att de flesta i samhället skulle lita

på andra om andra litade på dem?”, ”att de flesta i  samhället skulle vara godhjärtade och

snälla?”, samt ”att de flesta i samhället skulle lita på andra?”. Den sista frågan som brukar

användas och som frågar om ”att de flesta i samhället generellt sett skulle lita på andra?”,

prövades även den under förstudierna, men eftersom det framkom överväldigande

kritik  mot  att  den var  för  lik  frågan:  ”att  de  flesta  i  samhället  skulle  lita  på  andra?”

utelämnades den för att inte förvirra deltagarna. Inte minst motiverades detta också

av att en förvirrad deltagare som inte förstår skillnaden mellan frågorna enbart skulle

fylla  i  samma svar  konsekvent  genom hela  enkäten  och därmed riskera  hela  den

interna validiteten (Revilla, Ochoa 2017).

Genom att skapa ett index av dessa fem frågor producerades ett mått

på mellanmänsklig tillit. Detta krävde emellertid att frågorna skulle ha en relativt hög

intern konsistens, alltså att svaren på de olika frågorna inte spretade alltför mycket

eftersom det skulle tyda på att frågorna mäter olika saker eller förstås fundamentalt

olika av respondenterna. Vid indexeringen kunde emellertid de fem frågorna – som

utgör  måttet  på  mellanmänsklig  tillit  –  uppvisa  ett  mycket  gott  värde  med  ett

Cronbach's α = 0.920 (Esaiasson et.al 2012, 388).

Vidare fanns ytterligare  fem frågor  med i  enkäten som bland annat

undersökte  deltagarnas  tillit  gentemot  samhällets  institutioner,  rättvisa  i  sig,

partikulär tillit, samt ett antal kontrollfrågor så som kön och ålder. Dessa utgick i stort

från SOM-institutets frågeformuleringar men begränsades till  ett mindre antal, dels

eftersom det huvudsakliga syftet med uppsatsen handlar om att mäta mellanmänsklig

tillit, men också eftersom enkäterna inte fick bli alltför långa och ta för lång tid att fylla

i.  Detta  var  av  yttersta  vikt  i  sammanhanget  eftersom  tillitsfrågorna  i  sig  kunde

uppfattas  som  mycket  snarlika,  vilket  som  bekant  lätt  gör  att  deltagarna  tappar
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intresse  och  slutar  fylla  i  enkäten  på  ett  seriöst  sätt.  Samtidigt  visade  de  interna

förstudierna att  om ytterligare  frågor  lades  till  för  att  mäta  fler  variabler  (så  som

partikulär tillit)  skulle deltagarna snabbt tappa intresse eftersom även dessa frågor

skulle framstå som relativt lika på toppen av redan lika frågor (Revilla, Ochoa 2017).

Frågorna besvarades därefter av deltagarna på en 11-gradig skala där 0

representerade en låg nivå av tillit och 10 en hög nivå av tillit, eller i fall frågan var

formulerad som ärlighet innebar 0 att man inte ansåg att folk var ärliga och 10 innebar

att  man  ansåg  att  folk  var  väldigt  ärliga.  En  11-gradig  skala  föredrogs  för  att  ge

deltagarna utrymme att med större precision placera ut sig själv än på en skala med

färre antal steg, samt eftersom skalor så som den 11-gradiga – med ett  udda antal

svarsalternativ – har visat sig producera mindre saknad data; alltså mer ifyllda svar än

skalor med ett jämnt antal svarsalternativ så som den i många enkätundersökningar

vanligt förekommande 10-gradiga skalan (Courser, Lavrakas 2012, 1-2).

3.3 Reliabilitet och validitet – en kort sammanfattning
Även om validitetsfrågan delvis har avhandlats löpande i texten så är den av en så

stort vikt att problemet ändå tarvar en egen sammanfattande kapitelpunkt, för om

man  misslyckas  med  att  operationalisera,  alltså  att  gå  från  övergripande

frågeställningar och begrepp till något som faktiskt mäter det man vill mäta – i det här

fallet  tillit  – så fallerar hela studien. Detsamma gäller reliabiliteten (Djurfeldt 2018,

104).

Låt oss börja med det sistnämnda begreppet. Reliabilitet avser i korthet

tillförlitligheten i det man mätt, avsaknaden av slarvfel och studiens replikerbarhet.

Att mäta individers tillit från ett redan existerande data-set eller exempelvis jämföra

folks  inkomst  med  var  de  bor  utifrån  telefonlistan  och  taxeringskalendern  ger

vanligtvis ganska exakta uppgifter då stora resurser läggs på att garantera just dessa

uppgifter. I det här fallet har emellertid data blivit tvungen att matas in i SPSS för

hand.  För  att  undvika  systematiska  inmatningsfel  så  matades  all  data  in  vid  två

tillfällen  och  kontrollerades  av  en  oberoende  kontrollant  med  tillfredsställande

resultat  –  alla 98 deltagares svar  var  lika i  de två data-seten.  Vidare kan problem

uppstå i form av respondentbias genom att frågorna i enkäten uppfattas olika av olika
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personer.  Detta  hanterades,  som  nämnt  tidigare,  genom  sju  förstudier  med

försöksrespondenter som fick komma med input gällande hur frågorna uppfattades.

Detta ledde till att vissa frågor reviderades och togs bort ända tills en kritisk gräns av

samstämmig mättnad uppnåddes i de olika försöksgrupperna (Revilla, Ochoa 2017).

Dessa grupper bestod av olika personer vid olika tillfällen,  förutom när enkäterna

reviderades helt då dessa grupper återanvändes.

Men bara därför att data inte matades in fel och kan ses som tillförlitlig

så innebär det inte per definition att det teoretiska begreppet tillit som avses mätas

svarar  mot  enkätfrågornas  konstruktion  (Djurfeldt  2018,  105).  Dels  hjälpte

försöksgrupperna med att öka reliabilitet i att frågorna kan antas producera liknande

svar  vid  en upprepning av  experimentet,  men också med att  upprätthålla  en hög

validitet genom att kontrollera för att frågorna uppfattades korrekt och svarade mot

det  teoretiska  ramverkets  definitioner  av  begrepp.  Men  om  vi  tillåter  oss  att  gå

händelserna i  förväg lite  och undersöker  studiens resultatet  så  finner  vi  också att

medelvärdet  för  experimentgrupperna  som  fick  den  universella  enkäten  kunde

uppvisa en högre genomsnittlig mellanmänsklig tillit än vad som är snittet för den

svenska populationen som helhet på cirka 60 procent (Holmberg, Rothstein 2015, 37),

och den behovsprövade gruppen fick en lägre tillit än den svenska populationen som

helhet.  Eftersom  inget  samhälle  fullt  ut  tillämpar  vare  sig  universella  eller

behovsprövade välfärdsprogram utan snarare kan beskrivas luta mer eller mindre åt

ett visst håll, så tyder det på att sättet som enkäterna förstods på (det finns större fog

att lita på människor om välfärdsprogrammen är mer universella) mycket väl svarar

mot det teoretiska begreppet tillit, vilket i sammanhanget rimligtvis bör tolkas som en

positiv indikator på en god validitet. Deltagarna ombads ju föreställa sig ett samhälle

där hela samhället i huvudsak var universellt eller behovsprövat, inte att det svenska

samhället  som  de  bor  i  skulle  omvandlas  och  vara  utgångspunkten.  Inte  heller

standardavvikelsen (Universell M = 7.22, std = 0.92) (Behovsprövad M = 4.69, std =

1.14) var så stor i något av fallen med mellanmänsklig tillit som beroende variabel att

resultaten passerar gränsen för den kritiska nivån på 6.0 (60 procent). Det ger med

andra  ord  stöd  för  att  det  inte  är  svenskars  tillitsuppfattning  som  mättes  utan

individernas vilket var det experimentet avsedde mäta.
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3.4 Etik
Vid experimentella undersökningar är forskningsetik a och o. Eftersom denna studie

är  en studentuppsats  råder emellertid inte samma prövningsregler  som vid annan

forskning.  Studien  behövde  alltså  inte  godkännas  av  Vetenskapsrådet.  Inte  desto

mindre  har  den  valt  att  följa  Vetenskapsrådet  (2009)  fyra  grundregler:

Informationskravet, som innebär att deltagarna informeras om sin roll i experimentet;

samtyckeskravet  som  innebär  att  deltagarna  får  godkänna  sitt  deltagande;

konfidentialitetskravet  som  innebär  att  största  möjlighet  konfidentialitet  rörande

personuppgifter  hålls;  samt  nyttjandekravet  som  innebär  att  uppgifterna  endast

används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2009).

Detta arbete tog sig uttryck i 1) att experimentdeltagarna informerades

som  forskningens  syfte.  Detta  gjordes  emellertid  först  efter  det  att  experimentet

genomförts  i  form  av  enkätutdelning,  eftersom  informationen  om  experimentets

innebörd och syfte innan genomförandet skulle riskera förstöra resultatet. Deltagarna

informerades dock innan enkäterna delades ut  om att  enkäten var  ett  experiment.

Givetvis är detta ingen okontroversiell sak, men på grund av att experimentet enbart

gick  ut  på  att  fylla  i  en  enkät  bedömdes  detta  förfaringssätt  vara  motiverat

(Vetenskapsrådet  2009).  Inte  minst  hänger  punkt  nummer  1  ihop  med hur  punkt

nummer 2 hanterades. 

Nämligen 2) genom att deltagarna erbjöds möjligheten att själva tacka

ja eller nej till att delta innan enkäten delades ut. Dessutom var alla deltagare över 18

år (M = 25.47) och därmed myndiga vid utförandes av enkäten.  

3) Studien tog också på största allvar att inte samla in mer uppgifter om

personerna än vad som absolut var nödvändigt för att utföra studien, detta för att

hålla på konfidentialiteten. Enkäten frågade därför enbart om personliga uppgifter i

form av ålder och kön – inte om namn, inkomst, studieprogram eller liknande. Dels

därför att antalet deltagare i experimentet inte är särskilt stort och resultatet därmed

skulle riskera bli utpekande, men också eftersom få teoretiska skäl kunde finnas för att

motivera en sådan omfattande kartläggning av deltagarnas privatliv.
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Eftersom en person svarade att hen hade en annan könstillhörighet än

man  eller  kvinna  redovisas  inte  heller  den  personens  ålder  eller  explicita  svar  i

resultatdelen av studien eftersom det skulle bli potentiellt alltför utpekande för den

personen. Dock togs personens svar med i den sammanvägda resultatanalysen när

välfärdsprogram används som oberoende variabler.

Datamaterialet skickades inte heller via universitetsmejl eller till någon

på  någon  av  universitetets  institutioner  för  att  frångå  risken  med  myndigheters

rådande praxis om rakt skaderekvisit (Hed 2009, 38). Deltagarna gavs också möjlighet

att direkt efter att de fyllt i enkäten och fått syftet med experimentet förklarat för sig

att ångra sin medverkan (Vetenskapsrådet 2009). 4) Slutligen informerades deltagarna

om  att  informationen  från  enkäterna  enbart  kommer  att  nyttjas  och  publiceras  i

forskningssammanhang.

3.5 Sammanfattning av materialet
Innan vi går vidare till att diskutera hur materialet kom att analyseras rent praktiskt

för  att  besvara  studiens  forskningsfrågor  följer  en  kort  sammanfattning  av  själva

materialet.

I experimentet deltog 98 studenter från Mittuniversitetet i  Sundsvall.

Två  enkäter  delades  ut  –  en  enkät  med  ett  behovsprövat  välfärdsscenario  som

introducerande  text  och  en  enkät  med  ett  universellt  välfärdsscenario  som

introducerande  text  (se  appendix).  49  av  dessa  deltagare  svarade på enkäten som

beskrev ett scenario med behovsprövad välfärd och 49 deltagare svarade på enkäten

som beskrev  ett  scenario  med universell  välfärd.  Vilka  deltagare  som gavs  vilken

enkät avgjordes slumpmässigt. Av de som svarade på den behovsprövade enkäten var

18 deltagare män och 30 kvinnor, samt en person som identifierade sig med en annan

könstillhörighet.  I  den  universella  enkäten var  28  deltagare  män och  21  deltagare

kvinnor.
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Tabell 1.1 Beskrivande data över deltagarna i experimentet

N Medelålder

Behovsprövad välfärd 49* 25.30

Män 18 27.11

Kvinnor 30 24.03

Universell välfärd 49 25.65

Män 28 26.64

Kvinnor 21 24.33

Total 98 25.47

*Note: Det totala antalet svarande i den behovsprövade gruppen är 49 personer men en person kryssade i att den

identifierade sig med en annan könstillhörighet. Av integritetsskäl redovisas därför inte den personens svar explicit i

varken texten eller tabellerna, dock har den personens svar inkluderats i analysen i kapitel 4.

Den totala medelåldern på alla respondenter var 25.47 år. Kvinnorna som deltog var

något  yngre  än  männen,  nämligen  24.03  och  24.33  år  för  den  behovsprövade

experimentgruppen respektive den universella.  Medelåldern för män var 27.11 år i

den behovsprövade gruppen och 26.64 år i den universella gruppen.

3.6 Analys av materialet 
3.6.1 I korthet

För att analysera experimentdatan användes i huvudsak tre separata analysmetoder:

t-test för att undersöka och signifikanspröva medelvärdesskillnaderna i tillit mellan

universella och behovsprövade välfärdsprogram; en tvåvägs variansanalys (ANOVA)

för att fortsätta undersöka medelvärdesskillnaderna mellan välfärdsgrupperna genom

att  kontrollera  för  ytterligare  potentiella  påverkansfakorer  så  som  kön,  samt

signifikanspröva  detta.  Inte  minst  användes  också  en  multivariat  variansanalys

(MANOVA) för att jämföra mellanmänsklig och partikulär tillit mot varandra (alltså

två beroende variabler) och hur dessa påverkas av de olika välfärdsprogrammen samt

ytterligare kontrollvariabler (de oberoende variablerna).

3.6.2 T-test, ANOVA och MANOVA – experimentets triumvirat

För att undersöka de bivariata sambanden mellan välfärdsprogram – som alltid finns

närvarande som kvalitativ oberoende variabel i samtliga analyser i studien – och de
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olika kvantitativa beroende variablerna i form av mellanmänsklig tillit (se kapitel 4.1),

institutionell  tillit  (se  4.2)  och partikulär  tillit  (se  4.3)  användes oberoende t-tester.

Detta  gjordes  för  att  kunna  undersöka  medelvärdena  mellan  de  två  olika

experimentgrupperna  (universell  och  behovsprövad  välfärd)  och  signifikanspröva

skillnaderna – alltså försäkra oss om att medelvärdesskillnaden inte beror på slumpen

(Pallant, 2010, 177). Den sedvanliga signifikansnivån på .05 tillämpades på grund av

urvalets – i experimentsammanhangets ”normala” storlek (Cook et.al 2005, 21) – och

för  att  minska  risken  för  både  typ-1  och  typ-2  fel;  alltså  att  nollhypotesen  (ingen

skillnad mellan grupperna) av misstag skulle förkastas. Att sänka värdet till .01 skulle

nämligen riskera flytta det kritiska gränsvärdet för mycket åt höger och i stället öka

risken  för  typ-2  fel  –  alltså  att  acceptera  nollhypotesen  trots  att  den  inte  är  sann

(Djurfeldt 2018, 192).

För att kunna tillämpa t-testet krävdes en normal spridning inom de

olika  experimentgrupperna.  Detta  kontrollerades  för  med  Levene's  test  som  till

skillnad från de sedvanliga p-testerna letar efter ett värde över .05 för att bekräfta en

normal spridning (Pallant, 2010, 179-181).

Efter  utfört  t-testet  kunde  också  experiment-stimulins

(välfärdsprogrammens)  effektstorlek  på  tilliten  mätas  genom  att  placera

experimentgruppernas medelvärden i relation till deras standardavvikelser. Detta var

en process som behövde göras manuellt eftersom SPSS själv inte gör den uträkningen

åt den. Cohen's d beräknas därför genom ekvationen δ=(μ2−μ1)/σ. Resultatet tolkades

efter Cohens riktlinjer där ett index på 0.2 (alternativt -0.2) anger en liten effekt, 05

(alternativt -.05) en medelhög effekt och 08 (alternativt -08) en hög effekt (Cohen 1992,

155-159).

I  detta  första  steg  av  resultatanalysen  kunde  också  en  envägs

variansanalys (ANOVA) ha tillämpats, men eftersom metodlitteraturen avråder från

att  tillämpa  denna  analysmetod  när  den  oberoende  variabeln  –  i  den  här  fallet

universella och behovsprövade program – enbart innehåller två kategorier (även om

det går  och är  något som kommer att  diskuteras utförligare nedan) så användes i

analysens  första  steg  enbart  ett  t-test  (Djurfeldt  2018,  229).  Resultatet  med
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medelvärden,  signifikans,  frihetsgrader  etc.  blir  densamma,  enbart  måttet  på

effektstorlek förändras då man i en ANOVA inte undersöker Cohen's d utan partial

eta  squared  (η2),  vilket  i  korthet  kan  beskrivas  som  ANOVA:s  motsvarighet  till

regressionsanalysens  R2.  η2  beskriver  hur  mycket  av  variationen  i  exempelvis

mellanmänsklig  tillit  som  kan  föras  tillbaka  på  behovsprövade  eller  universella

välfärdsprogram (Levine, Hullet 2002, 612-615).

Ett  t-test  kunde  emellertid  av  matematiska  skäl  inte  tillämpas  när

ytterligare oberoende variabler skulle läggas till för att kontrollera resultatet. T-testet

klarar  enbart  av  bivariata  analyser.   Därför  blev  analysen  i  dessa  fall  tvungen att

tillämpa en tvåvägs ANOVA (inte att förväxla med envägs ANOVA) som möjliggör att

undersöka medelvärdet mellan två eller fler olika grupper och samtidigt ta hänsyn till

interaktionen  mellan  flera  oberoende  variabler  samtidigt.  Precis  som  i  envägs

ANOVA:n så behövs emellertid fler än två experimentgrupper för att kunna utföra ett

efterföljande post-hoc test som utläser mellan vilka grupper medelvärdesskillnaderna

skiljer sig åt (Djurfeldt 2018, 301). Men som Gunnarsson, Svensson, Alli och Eriksson

(2013, 579) och Gunnarsson (2017) påpekar så kan medelvärdesskillnaderna, om två

oberoende experimentgrupper används, enbart existera mellan just dessa två grupper.

I sammanhanget går det därför att argumentera för att post-hoc testet blir överflödigt.

Därför användes ändå en tvåvägs ANOVA, dels för att faktiskt kunna ta hänsyn till

två  eller  fler  oberoende  variabler  samtidigt,  men  också  för  att  fungera  som  ett

robusthetstest  åt  t-testet.  Dock  presenteras  inte  medelvärdes-differensen  mellan

grupperna i en ANOVA utan ett post-hoc test, vilket gör att t-testet i sammanhanget

låter  fylla  dess  funktion  (Mitchel,  Jolley  2010,  410)1.  Samtidigt  bör  påpekas  att

förfaringssättet  att  göra  fler  t-tester  än  ett  för  att  ta  hänsyn  till  flera  oberoende

variabler  inte  är  att  rekommendera  eftersom  signifikansnivån  minskar  efter  varje

utfört t-test. ANOVA:n tar emellertid hänsyn till detta och justerar p-värdet (Banjeree

et.al 2009, 127-131).

1 Skillnaden mellan post-hoc test och t-test ligger i att ett post-hoc test är konstruerat för att korrigera för 
att man gör mer än två jämförelser i en ANOVA. Gör man mer än ett t-test på p < .05 nivån och säger att
man bara har 5 procent chans att göra typ-1 fel så ökar risken att göra typ 1 fel för varje jämförelse. Det 
är alltså vad post-hoc testet korrigerar för. Men i sammanhanget så utfördes enbart en jämförelse i t-
testet vilket inte gör den korrigeringen nödvändig eller att någon bonferroni korrigering behövs 
(Mitchel, Jolley 2010, 410-411).
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Eftersom detta  förfaringssätt  utan att  bruka ett  post-hoc test  inte  är

självklart  tillämpades  också  en  multivariat  regressionsanalys  (MRA)  för  att

signifikanspröva  och  därmed  ytterligare  robusthetstesta  resultaten  från  tvåvägs

ANOVA:n (Djurfeldt  2018,  301-203).  Men eftersom ANOVA är den i  särklass mest

vanliga  analysmetoden  i  experimentsammanhang  och  producerar  väldigt  robusta

resultat så är det den som presenteras löpande i studiens resultatkapitel. MRA:n går

dock  att  utläsa  i  kapitlets  fotnötter2.  Noteras  bör  också  att  ANOVA:n inte  enbart

presenterar  interaktionen  mellan  de  flera  oberoende  variablerna  utan  också  varje

oberoende variabels förklaringskraft mot den beroende variabeln separat. Detta gjorde

det möjligt att inte bara undersöka kontrollvariablerna enskilt men också undersöka

det bivariata sambandet som i en envägs-ANOVA (Sow 2014, 101-106).

För  att  besvara  studiens  tredje  och  fjärde  hypotes  behövde  två

beroende variabler (mellanmänsklig och partikulär tillit) jämföras mot varandra samt

hänsyn tas till ett flertal oberoende kontrollvariabler så som kön och ålder. Samma

avvägningar  som  vid  tvåvägs  ANOVA:n  beaktades  här  då  en  multivariat

variansanalys  tillämpades  (MANOVA).  Vid  små  urvalsgrupper  riskerar  emellertid

MANOVA:n att öka risken för typ-2 fel, men då båda experimentgrupperna innehåller

ett  antal  över  det  rekommenderade  gränsvärdet  N  =  <  30  och  innehåller  N  =  49

vardera  så  behövde  detta  inte  korrigeras  för  (Borg,  Westerlund  2006,  354-355).

Samtidigt  skyddar  MANOVA:n  mot  risken  att  typ-1  fel  begås  jämfört  om  flera

ANOVA:or hade används och jämförts mot varandra eftersom signifikansvärdet vid

enskilda upprepningar blir mer osäkert (Tabachnick, Fidell 2012, 245-246).

För  att  rapportera  medelvärdesskillnaderna  mellan

experimentgrupperna  när  mellanmänsklig  tillit  och  partikulär  tillit  användes  som

beroende variabler valdes Wilks’ lambda. Detta eftersom det är den i nuläget mest

använda och minst känsliga av den i MANOVA:n redovisade måtten: Hotelling’s trace

criterion,  Pillai’s  criterion  och  Roy’s  criterion  (Patel,  Bhvasar  2013,  37-38).  Wilk's

lambda  testar  i  korthet  procenten  av  variationen  i  de  beroende  variablerna

(mellanmänsklig och partikulär tillit) som inte förklaras av de oberoende variablerna

2 Alla dessa resultat visade sig också ligga i linje med varandra vilket därmed stödjer förfaringssättets 
tillförlitlighet.
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(välfärdsprogram och kontrollvariablerna kön och ålder).  Skalan går från 0-1 där 0

innebär att det inte existerar någon variation som inte kan förklaras av den eller de

oberoende variablerna. Ett lågt Wilk's lambda värde – nära noll – och ett signifikant p-

värde gör att  man med stor sannolikhet kan säga att  noll-hypotesen inte stämmer

(Nath, Pavur 1985).
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4.0 Resultat
Kapitlet  börjar med att  först analysera mellanmänsklig tillit  som beroende variabel

mot  den  alltid  förekommande  oberoende  variabeln  välfärdsprogram.  Sedan

undersöks den institutionella tilliten som beroende variabel och därefter partikulär

tillit. Sist av allt jämförs två beroende variabler, mellanmänsklig och partikulär tillit,

mot varandra samtidigt.

4.1 Mellanmänsklig tillit
Hypotes 1 förmodar att den mellanmänskliga tilliten borde vara högre i ett system som

i  huvudsak  tillämpar  universella  välfärdsprogram  än  i  system  som  tillämpar

behovsprövade  sådana.  Nedan  undersöks  denna  hypotes  genom  det  index  på

mellanmänsklig tillit som redogjordes för i avsnitt 3.2.2.2 (Cronbach's α = 0.920).

Tabell 1.2 T-test. Mellanmänskligt tillit (beroende variabel) beroende på typ av välfärdsprogram, samt kön 

(oberoende variabler)

Välfärdsprogram M Std N MD

Behovsprövad 4.69*** 1,14 49 -2.53

Man 4.97 1.08 18 -2.25

Kvinna 4.49 1.16 30 -2,72

Universell 7.22*** 0.92 49 2.53

Man 7.22 0.89 28 2.25

Kvinna 7.21 1.00 21 2,72

Note: *** = p<.001, ** = p<.01, * = p<05, MD = Medelvärdesdifferens, M = Medelvärde, std = standardavvikelse

Experimentgruppen som tilldelades enkäten med det universella välfärdsprogrammet

(N=49) uppmätte en nivå av mellanmänsklig tillit på M = 7.22 (SD = 0.92). Till skillnad

från  den  universella  experimentgruppen  kunde  den  behovsprövade

experimentgruppen (N=49) uppvisa en numeriskt uppfattad mindre mellanmänsklig

tillit M = 4.69 (SD = 1.14). För att testa hypotesen att individer i ett samhällssystem

som i huvudsak tillämpar universella välfärdsprogram har en högre mellanmänsklig

tillit  än  individer  i  ett  samhällssystem  som  i  huvudsak  tillämpar  behovsprövade
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välfärdsprogram  användes  ett  oberoende  t-test.  Utöver  t-testet  prövades  också

antagandet om att spridningen inom grupperna var densamma genom Lavene's F-test

som återvände med ett tillfredsställande resultat av homogenitet i variansen (F (96) =

3.500,  p = .064). Det oberoende t-testet visade också en statistiskt signifikant effekt (t

(96)  =  -12.026,  p =  .000)  och  därmed  förkastas  också  noll-hypotesen.  Alltså  –

individerna som utgick från att välfärdsprogrammen i samhällssystemet de verkar i är

universella uppvisade ett statistiskt signifikant högre medelvärde än individerna som

utgick  från  att  välfärdsprogrammen  i  samhället  är  behovsprövade.  Cohen's  d

beräknades till -2.44 vilket bör ses som en mycket stor effektstorlek baserat på Cohen's

(1992) riktlinjer.

Alltså hittades stöd för hypotes 1 eftersom den grupp som utgick från

att  samhällets  välfärd  var  universellt  definierad  uppvisade  ett  i  snitt  2.53  högre

medelvärde än den grupp som utgick från att samhällets välfärd var behovsprövad.

Tabell 1.3 Tvåvägs ANOVA. Mellanmänskligt tillit (beroende variabel) beroende på typ av välfärdsprogram och kön 

(oberoende variabler)

df MS F p η2

1.Välfärdsprogram 1 143.800 132.858 .000 .588

2. Kön 2 1.102 1.018 .365 .021

3. Ålder 5 1.856 1.819 .117 .095

1x2 Interaktion 1 1.310 1.210 .274 .013

1x3 Interaktion 4 1.332 1.305 .275 .057

Note. MS = Mean squares, η2 = partial eta aquare, df = degrees of freedom.

För att  pröva resultat användes kön och ålder som kontrollvariabler.  Detta skedde

genom en tvåvägs ANOVA:3. Som framgår av tabell 1.3 visade det sig emellertid att

interaktionen mellan kön och typ av välfärdsprogram inte  hade någon signifikant

3 Eftersom endast två experimentgrupper användes i undersökningen och sålunda ett post-hoc test i 
tvåvägs ANOVA:n inte kunde tillämpas, så antagningsprövades också resultatet med en multipel 
regressionsanalys (MRA) för att testa robustheten i resultatet. Även den visade ett icke signifikant 
resultat med kön som kontrollvariabel p = .185. Modellen som innefattar mellanmänsklig tillit och 
välfärdsprogram prövades också och visade ett signifikant resultat (F (2.95) = 73.797, p = .000), med ett 
justerat R2 = .600. De ostandardiserade β i MRA:n visade också att deltagarnas tillit ökade med 2.486 
enheter beroende på välfärdsprogram och 0.272 enheter beroende på kön, vilket ligger i linje med såväl 
t-testerna som tvåvägs ANOVA:n.
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effekt, inte heller kön enskilt. Ett icke signifikant resultat uppmättes också för ålder.

Den huvudsakliga effekten av välfärdsprogram på mellanmänsklig tillit  visade sig

också, precis som i t-testet, vara mycket stor såväl som signifikant (F (1.93) = 132.858, p

= .000, η2 = .588). Det innebär sålunda att 58,8 procent av variationen i mellanmänsklig

tillit kan förklaras av välfärdsprogrammens utformning

4.2 Tillit mot samhällets institutioner
Eftersom  en  hög  mellanmänsklig  tillit  teoretiskt  sett  behövs  för  att  skapa

välfungerande  institutioner  och  institutionerna  i  sig  påverkar  tilliten  (de  Cremer,

Tyler,  den  Ouden  2007,  397),  undersöks  också  tilliten  gentemot  samhällets

institutioner.

Tabell 1.4 T-test. Institutionell tillit (beroende variabel) beroende på typ av välfärdsprogram, samt kön (oberoende 

variabler)

Välfärdsprogram M Std N MD

Behovsprövad 5.26*** 1.89 49 -2.59

Man 6.00 1.13 18 -2.21

Kvinna 4.90 2.12 30 -2.48

Universell 7.85*** 1.80 49 2.59

Man 8.21 1.68 28 2.21

Kvinna 7.38 1.88 21 2.48

Note: *** = p<.001, ** = p<.01, * = p<05, MD = Medelvärdesdifferens, M = Medelvärde, std = standardavvikelse

För att analysera tillitsnivån mot samhällets institutioner beroende på vilken form av

välfärdsutformning som experimentdeltagarna utsattes för användes ett oberoende t-

test. Deltagarna som tilldelades den universella enkäten uppmätte en tillitsnivå mot

samhällets  institutioner  på  M  =  7.85  (SD  =  1.80)  medan  den  behovsprövade

experimentgruppen fick en tillitsnivå på M = 5.26 (SD = 1.89). För att pröva om det

fanns en tillfredsställande homogenitet i variansen utfördes också ett Lavene's F-test

som visade (F (96) = 1.865,  p = .175) – vilket innebär att  det fanns.  Den statistiska

effekten  av  välfärdsprogrammens  utformning  på  den  tillit  som  individer  känner

48



gentemot samhällets institutioner visade sig också ha en signifikant effekt (t (96) =

-6.94,  p =  .000).  För  att  ta  reda  på  effektstorleken  som  välfärdsprogrammens

utformning har på den institutionella tilliten beräknades Cohen's d till -1.40 vilket i

enligt Cohens (1992) riktlinjer bör räknas som en stor effekt.

T-testet följdes upp av en tvåvägs ANOVA för att pröva resultatet mot

kontrollvariablerna kön och ålder (tabell 1.5).  Varken interaktionen mellan kön och

välfärdsprogram eller ålder och välfärdsprogram på institutionell tillit visade sig vara

statistiskt signifikant. Kön enskilt visade sig dock ha en statistiskt signifikant effekt på

tilliten mot samhällets institutioner (F (2, 93) = 4.179,  p = .018,  η2 = .082), dock inte i

själva interaktionen med välfärdsprogram. Som framgår av tabell 1.4 kan dock utläsas

att män har en generellt sett högre tillit mot samhällets institutioner vid behovsprövad

välfärd M = 6.00 (SD=1.13), respektive M = 8.21 (SD=1.68) vid universell välfärd. Det

kan jämföras med kvinnors behovsprövade institutionella tillit M = 4.90 (SD=2.12) och

universella M = 7.38 (SD=1.88)4. Interaktionen var sålunda inte signifikant på grund av

den höga standardavvikelsen. Tvåvägs ANOVA:n visade däremot att huvudeffekten

av välfärdsprogram på tillit var signifikant (F (1.98) = 39.633, p = .000, η2 = .299). Det

innebär  att  29.9  procent  av  variansen  i  institutionell  tillit  kan  förklaras  av

välfärdsprogrammen. 

Tabell 1.5 Tvåvägs ANOVA. Institutionell tillit (beroende variabel) beroende på typ av välfärdsprogram och kön 

(oberoende variabler)

df MS F p η2

1.Välfärdsprogram 1 128.005 39.633 .000 .299

2. Kön 2 13.498 4.179 .018 .082

3. Ålder 5 1.352 .372 .867 .021

1x2 Interaktion 1 .413 .128 .721 .001

1x3 Interaktion 4 .919 .252 .907 .011

Note. MS = Mean squares, η2 = partial eta aquare, df = degrees of freedom.

4 I linje med tvåvägs ANOVA:n visade MRA:n att kön var signifikant i modellen (F (2.95) = 26.941, p = 
0.046), med ett justerat R2 = .348. De ostandardiserade β i MRA:n visade också att deltagarnas 
institutionella tillit ökade med 2.474 enheter beroende på välfärdsprogram och 0.724 enheter beroende 
på kön, vilket ligger i linje med såväl t-testerna som tvåvägs ANOVA:n. MRA:n visade också att 
välfärdsprogram enskilt var signifikant p = .000.
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4.3 Partikulär tillit
Eftersom  hypotes  2 förmodar  att  behovsprövade  välfärdsprogram  skapar  en  högre

partikulär tillit än universella program undersöks detta nedan. 

Tabell 1.6 T-test. Partikulär tillit (beroende variabel) beroende på typ av välfärdsprogram, samt kön (oberoende 

variabler)

Välfärdsprogram M Std N MD

Behovsprövad 5.79*** 1.75 49 -1.04

Man 6.33 1.41 18 -0.81

Kvinna 5.56 1.85 30 -0.86

Universell 6.83*** 1.16 49 1.04

Man 7.14 .97 28 0.81

Kvinna 6.42 1.28 21 0.86

Note: *** = p<.001, ** = p<.01, * = p<05, MD = Medelvärdesdifferens, M = Medelvärde, std = standardavvikelse

Den  partikulära  tilliten  uppmättes  med  standardfrågan  som  används  i  SOM-

institutets tillitsmätningar för att fånga just partikulär tillit och frågade i vilken grad:

”...du skulle kunna lite personer i området där du bor?”, vilket i sammanhanget bör ses

som ett mått på tilliten en känner gentemot personer i ens närhet och inte personer i

största allmänhet. Precis som under tidigare punkter deltog (N = 49) personer i den

behovsprövade experimentgrupper och (N = 49) i den universella experimentgruppen.

För att pröva hypotes 2 användes ett oberoende t-test (tabell 1.6) som

visade att  experimentgruppen som tilldelades  den behovsprövade enkäten  fick  en

partikulär tillitsnivå på M = 5.79 (SD = 1.75). Experimentgruppen som tilldelades den

universella enkäten uppvisade en partikulär tillitsnivå på M = 6.83 (SD = 1.16). För att

pröva  homogeniteten  i  variansen  genomfördes  också  ett  Lavene's  F-test  (F  (96)  =

10.191, p = .002). Det innebär att variansen mellan grupperna inte var signifikant olika

vilket  behövde  korrigeras  för  genom att  inte  anta  homogen varians.  T-testet  i  sig

visade dock en statistiskt signifikant skillnad mellan välfärdsprogram och partikulär

tillit,  (t  (96) = -3.46,  p =001).  Det innebär att  deltagarna som fick enkäten med det

universella  välfärdsscenariot  kunde  visa  en  statistiskt  signifikant  högre  nivå  av
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partikulär tillit än de som fick den behovsprövade enkäten.  Cohen's d beräknades för

att  uppskatta effektstorleken och kalkylerades till  -0.70 vilket enligt Cohen's (1992)

riktlinjer  bör tolkas  som en medium-stor  effekt  då den ligger  nära -0.80.  Eftersom

deltagarna  i  den  universella  experimentgruppen  kunde  uppvisa  en  statistiskt

signifikant högre nivå av partikulär tillit  jämfört med den behovsprövade gruppen

förkastas därmed hypotes 2.

Resultatet prövades sedan genom en tvåvägs ANOVA (tabell 1.7) och

införde  kontrollvariablerna  kön  och  ålder5.  Varken  interaktionen  mellan  kön  och

välfärdsprogram  eller  ålder  och  välfärdsprogram  visade  sig  vara  statistiskt

signifikant.

Den enskilda effekten av välfärdsprogram på partikulär tillit visade sig

dock vara signifikant (F (1.93) = 7.860, p = .006, η2 = .078).  Det innebär att 7.8 procent

av  den  totala  variansen  i  partikulär  tillit  kan  förklaras  av  välfärdsprogrammen.

Samma sak var sant för kön enskilt (F (1.93) = 5.018, p = .009, η2 = .097).

Tabell 1.7 Tvåvägs ANOVA. Partikulär tillit (beroende variabel) beroende på typ av välfärdsprogram och kön 

(oberoende variabler)

df MS F p η2

1.Välfärdsprogram 1 16.22 7.860 .006 .078

2. Kön 2 10.35 5.018 .009 .097

3. Ålder 5 2.244 1.065 .385 .058

1x2 Interaktion 1 .016 .008 .930 .000

1x3 Interaktion 4 4.159 1.967 .105 .083

Note. MS = Mean squares, η2 = partial eta aquare, df = degrees of freedom.

5 En tvåvägs ANOVA kunde inte tillämpas så därför antagningsprövades också resultatet med en 
multipel regressionsanalys (MRA). MRA:n visade att kön enskilt var signifikant i modellen (F (2.95) = 
7.532, p = .001) med ett justerat R2 = .119.  De ostandardiserade β i MRA:n visade också att deltagarnas 
partikulära tillit ökar med .961 enheter beroende på välfärdsprogram och .490 enheter beroende på kön.
Resultatet sammanfaller alltså med såväl t-testerna som tvåvägs ANOVA:n. MRA:n visade också att 
välfärdsprogram enskilt var signifikant p = .002.
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4.4 Mellanmänsklig tillit och partikulär tillit – en jämförelse
För att pröva hypotes 3 och 4, alltså att undersöka om H3)  universella välfärdsprogram

skapar  en  högre  mellanmänsklig  tillit  än  partikulär  tillit,  samt  om  H4)  behovsprövade

välfärdsprogram skapar en högre  partikulär  tillit  än mellanmänsklig tillit,  tillämpades en

multivariat variansanalys (MANOVA) som tillåter  en jämförelse med två beroende

variabler och flera oberoende variabler. 

Tabell 1.8 MANOVA. Partikulär och mellanmänsklig (beroende variabler), samt välfärdsprogram och kön 

(oberoende variabler).

Wilks λ df F p η2

1. Välfärdsprogram .615 2 75.027 .000 .615

2. Kön .745 2 15.708 .007 .073

3. Ålder .887 5 1.056 .391 .058

1x2 Interaktion .984 3 .764 .469 .016

1x3 Interaktion .872 4 1.528 .151 .066

Note. MS = Mean squares, η2 = partial eta aquare, df = degrees of freedom.

Genom  MANOVA:n  uppmättes  en  statistiskt  signifikant  skillnad  mellan

behovsprövade och universella välfärdsprogram som oberoende variabler när man tar

med i beräkningen såväl mellanmänsklig som partikulär tillit som beroende variabler

(Wilks λ .615, F (1.95) = 75.027,  p = .000,  η2 = .615).  Utöver det undersöktes Box's M

som fick ett värde på 13.740 och ett p värde på .155 vilket i sammanhanget tolkas som

ett signifikant värde baserat på Hubertys och Petoskeys (2000) riktlinjer. I MANOVA:n

kontrollerades  också  för  kön  och  ålder  samt  interaktionen  mellan  dessa,  de  två

tillitsformerna samt välfärdsprogram. Interaktionen visade sig inte vara signifikant (p

= .469), inte heller ålder (p = .151), men däremot kön enskilt (Wilks λ .745, F (2, 92) =

15.708, p = .007, η2 = .073).
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Tabell 1.9 Jämförelse mellan form av välfärdsprogram (oberoende variabel), mellanmänsklig tillit och partikulär tillit

(beroende variabler)

Behovsprövad Universell

Mellanmänsklig
tillit

Partikulär tillit Mellanmänsklig
tillit

Partikulär tillit

M 4.69 5.79 7.22 6.83

Std .111 .213 .111 .213

Note. Std = standardavvikelse, M = Medelvärde

Eftersom den mellanmänskliga tilliten (M = 7.22) var högre än den partikulära tilliten

(M = 6.83) inom experimentgruppen som fick den universella välfärdsenkäten kan

hypotes  3 bekräftas.  Samtidigt  var  den partikulära  tilliten (M = 5.79)  högre  än den

mellanmänskliga  tilliten  (M  =  4.69)  inom  experimentgruppen  som  fick  den

behovsprövade  enkäten  vilket  innebär  att  det  hypotes  4 bekräftas.  Behovsprövade

välfärdsprogram skapar alltså en högre partikulär tillit än mellanmänsklig tillit medan

universella program inte skapar en högre partikulär tillit än mellanmänsklig tillit.
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5.0 Resultatsammanfattning och slutsats
Studiens syfte var att undersöka om och hur välfärdsprograms utformning påverkar

människors tillit.  Tidigare forskning har genom att jämföra data mellan länder och

genom historiska studier funnit att befolkningen i länder som tillämpar universella

välfärdsprogram tenderar att ha en högre mellanmänsklig tillit än andra länder. Detta

innebär  dock  inte  att  det  är  de  universella  programmen  som  skapar  den  höga

mellanmänskliga tilliten. För att pröva om det faktiskt är så formulerades hypotes 1:

universella  välfärdsprogram  skapar  en  högre  mellanmänsklig  tillit  än  behovsprövade

välfärdsprogram.

Slutsatsen som kan dras av resultatet är att den experimentgrupp som

fick det universella välfärdsprogrammet i enkäten hade en statistiskt signifikant högre

mellanmänsklig  tillit  (M  =  7.22),  jämfört  med  experimentgruppen  som  fick  det

behovsprövade välfärdsprogrammet (M = 4.69). Därför bekräftas hypotes 1. Inte heller

kön  eller  ålder  visade  sig  ha  någon  signifikant  påverkan  på  deltagarnas

mellanmänskliga tillit oavsett välfärdssystem.

Också  deltagarnas  institutionella  tillit  prövades  eftersom  en  hög

institutionell  tillit  teoretiskt  sett  står  före  i  den  kausala  kedja  som  leder  till  hög

mellanmänsklig  tillit.  Slutsatsen  är  att  experimentdeltagarna  som  tilldelades  den

universella  enkäten  hade  en  högre  institutionell  tillit  (M  =  7.85)  än  experiment

gruppen som fick den behovsprövade enkäten (M = 5. 26), vilket ligger i linje med

resultatet i hypotes 1. Till skillnad från mellanmänsklig tillit visade det sig emellertid

att kön sett till sig själv hade en statistiskt signifikant påverkan på institutionell tillit.

Män i den behovsprövade gruppen hade en institutionell tillit (M = 6.00) och kvinnor

(M =4.90) och män i den universella gruppen (M =8.21) och kvinnor (M = 7.38). Alltså

litade män mer på samhällets institutioner än vad kvinnor gjorde.

Hypotes 2 förmodade att:  behovsprövade välfärdsprogram skapar en högre

partikulär tillit än universella program. Slutsatsen av resultatet är att experimentgruppen

som fick den universella enkäten uppvisade en högre partikulär tillitsnivå (M = 6.83)

än de som fick den behovsprövade enkäten (M = 5.79). Därför går det inte att bekräfta

hypotes 2. Ålder hade ingen påverkan på deltagarnas partikulära tillit, dock visade
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det sig kön enskilt ha det eftersom män i den behovsprövade gruppen hade (M = 6.33)

och kvinnor (M = 5.56) och män i den universella gruppen (M = 7.14) och kvinnor (M =

6.42). Alltså hade män en statistiskt signifikant högre partikulär tillit än kvinnor.

Eftersom det – även om det finns stöd för det teoretiskt (Gunnarsson

2017, 242-243; Holmberg, Rothstein 2016, 79-80) – inte nödvändigtvis är så att enbart

därför  att  universella  program  skapar  en  högre  mellanmänsklig  tillit  än

behovsprövade  välfärdsprogram  så  är  den  partikulära  tilliten  i  systemet  med

universella  program  lägre  än  den  mellanmänskliga  tilliten.  Sålunda  formulerades

hypotes 3 för att pröva detta: universella välfärdsprogram skapar en högre mellanmänsklig

tillit än partikulär tillit. Samma tanke prövades också i det omvända för att undersöka

om  förhållandet  är  symmetriskt,  alltså  om  det  är  så  att  behovsprövade

välfärdsprogram skapar en högre partikulär tillit än mellanmänsklig tillit? Hypotes 4

förmodade:  behovsprövade  välfärdsprogram  skapar  en  högre  partikulär  tillit  än

mellanmänsklig tillit.

Slutsatsen  är  att  eftersom  den  mellanmänskliga  tilliten  (M  =  7.22)

visade sig vara statistiskt signifikant högre än den partikulära tilliten (M = 6.83) hos

experimentgruppen som fick  den universella  enkäten  så  bekräftas  hypotes  3.  Och

eftersom den partikulära tilliten (M = 5.79) var  statistiskt  signifikant högre än den

mellanmänskliga tilliten (M = 4.69) i experimentgruppen som fick den behovsprövade

enkäten  så  bekräftas  också  hypotes  4.  I  båda  dessa  fall  spelade kön en  statistiskt

signifikant roll enskilt (Wilks λ = .745, p = .007), dock inte i interaktionen. Effekten kan

dock inte heller beskrivas som stor då (η2 = .073) vilket innebär att endast 7.3 procent

av variationen i de olika tillitsformerna kan härledas tillbaka till kön.
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6.0 Diskussion
Experimentella  resultat  bör  tolkas  med  försiktighet  och  inte  förrän  samma

experimentet upprepats ett flertal gånger kan några vetenskapligt ”säkra” slutsatser

dras.  Inte desto mindre står detta experimentresultat  mig veterligen för  den första

empiriska  indikationen  på  en  kausal  länk  mellan  samhällens  välfärdsprograms

utformning och nivån av tillit.  Tidigare har som bekant enbart statistiska samband

mellan  länders  tillitsnivåer  och  form  av  välfärdsprogram  uppmätts  (Rothstien,

Uslaner 2005). 

För  det  första ger  studien stöd åt  teorin som föreslår  att  universella

välfärdsprogram skapar en högre mellanmänsklig tillit än behovsprövade program.

Förvånande  i  sammanhanget  visade  det  sig  emellertid  att  behovsprövade

välfärdsprogram inte resulterade i en högre partikulär tillit än universella program

även  om  välfärdsprogrammens  utformning  visade  sig  ha  en  statistiskt  signifikant

påverkan på resultatet. Detta gjorde att hypotes 2 förkastades. Vad detta beror på går

att diskutera då fynden pekar på att det inte finns ett absolut symmetriskt förhållande

mellan mellanmänsklig och partikulär tillit och form av välfärdsprogram. Universella

program  skapar  en  högre  mellanmänsklig  tillit  än  behovsprövade  program  men

behovsprövade  program  skapar  inte  nödvändigtvis  en  högre  partikulär  tillit  än

universella program.

Däremot  visade  prövningen  av  hypotes  4  att  behovsprövade

välfärdsprogram skapar en högre partikulär tillit än mellanmänsklig tillit. Alltså fanns

ett  symmetriskt  förhållande  mellan  olika  former  av  tillit  beroende  på

välfärdsprogram,  men  inte  nödvändigtvis  inom  samma  tillitsform  beroende  på

välfärdsprogram.  Samtidigt  var  inte  skillnaden i  partikulär  tillit  mellan grupperna

(MD = 1.04) lika stor som skillnaden i mellanmänsklig tillit mellan grupperna (MD =

2.53), vilket bör tolkas som att effekten av att införa universella välfärdsprogram är

större än effekten av att införa behovsprövade välfärdsprogram. 

Detta  borde  förslagsvis  tolkas  som  uppmuntrande  data  eftersom

tidigare studier målat upp en tämligen dyster bild av effekten av sociala fällor och

samhällens förmåga att bryta dessa (Rothstein, Uslaner 2005; Rothstein 2003; Pierson
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2000; Bäck 2011, 32). Eftersom mellanmänsklig tillit har visat sig vara starkt relaterad

till många normativt önskvärda samhällseffekter så som högt BNP per capita, längre

livslängd, ekonomisk jämlikhet osv. (Rothstein 2011, 46-49) så torde de fördelaktiga

konsekvenserna av att införa universella välfärdsprogram kunna producera resultat

som överväger nackdelarna som en hög partikulär tillit för med sig och en utjämning

mellan samhällen ske med större kraft  än vad tidigare forskning indikerat  (Korpi,

Palme  1998;  Rothstein,  Uslaner  2005;  Bäck  2011,  19).  Visserligen  krävs  en  kritisk

tillitsnivå  för  att  det  ska  vara  rationellt  för  individer  att  stödja  ett  universellt

välfärdssystem som i sig föder tillit – vilket studiens resultat inte kan ge något svar på

hur man ska uppnå – men vad resultatet visar är att om tröskeln kan övervinnas så

bör återhämtningskraften av tillit gå snabbare än degraderingen av tillit. Detta givet

antagandet  att  människors  interna  moraliska/tillits-kompass  fungerar  lika  inom

individer oavsett samhälle en bor och verkar i (Delhey, Newton 2003). 

Problemet med sociala  fällor  är  alltså långt  ifrån löst.  Men eftersom

studien visar att mellanmänsklig tillit (M = 7.22) är högre än partikulär tillit (M = 6.83)

i  individer  som uppfattar  att  man lever  i  ett  system  med i  huvudsak  universella

välfärdsprogram och att det verkar existera ett starkt signifikant orsakssamband och

inte enbart ett statistiskt samband finns möjlighet för vidare forskning att – utöver att

upprepa just detta experiment för att stärka den externa validiteten – på mikronivå

undersöka hur och varför universella välfärdsprogram faktiskt kommer till skott och

hur man kan sänka tröskeln för att det för den enskilde personen ska vara motiverat

att vilja införa och stödja tillitskrävande program/policys och i förlängningen också

efterleva sådana program. 

Vidare  bör  påpekas att  eftersom varken kön eller  ålder  hade någon

statistiskt signifikant effekt i interaktionen med välfärdsprogram, oavsett tillitsform,

bör det rimligtvis tolkas som ytterligare stöd för att det finns ett orsakssamband i spel

här mellan tillit och välfärdsprogrammens utformning. Däremot hade kön enskilt en

statistiskt  signifikant  effekt  som  visade  att  män,  oavsett  tillitsform  och

välfärdsprogram, var mer tillitsfulla än kvinnor överlag. Vad detta beror på går endast

att  spekulera i.  Är det  en konsekvens av sociala faktorer  eller  biologiska faktorer?

Ingalunda  ligger  resultatet  i  linje  med  tidigare  forskning  som  visar  att  kvinnor
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tenderar att vara mindre tillitsfulla överlag, vilja omfördela mer än män och förvänta

sig mer ömsesidighet i sina sociala relationer (Croson, Buchan 1999; McDonald, Mair

2010; Sharepour, Arman 2014). Oklarhet råder dock kring själva orsaken till detta, inte

minst eftersom samhällsvetenskapliga studier ofta tenderar att förlita sig på statistiska

samband. För att reda ut frågetecknet skulle förslagsvis fler experimentella studier i

ämnet behöva göras – för det är ju i slutänden faktiskt dessa som kan säga något om

orsaksfrågan.
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Appendix
Behovsprövad enkät:  Notera att denna text och ordet behovsprövad innan inte stod

med  i  enkäten  som  deltagarna  tilldelades.  Denna  text  finns  endast  med  för  att

förtydliga. Notera också att formateringen av uppsatsen i sig gjort att formateringen

av enkäten nedan ser något annorlunda ut. En av uppsatsen oformaterade enkäter kan

begäras ut av uppsatsförfattaren.

Forskning pekar på att utformningen av samhällets institutioner påverkar i vilken

grad  personer  känner  tillit  gentemot  andra.  Syftet  med  den  här  enkäten  är  att

undersöka detta samband. Läs därför igenom nedanstående text och fyll sedan i

enkäten enligt instruktionerna.

Föreställ dig följande scenario: När ett samhälle skapas så kan det samhällets

välfärdsutformning konstrueras och fungera utifrån ett antal olika idéer. 

En sådan idé är att vissa människor ska få ytterligare resurser av samhällets

institutioner. Alltså – att vissa människor beroende på vem en är,  och som

samhället anser vara i särskilt behov av välfärd, ska få stöd prövat efter behov.

Rent konkret innebär det att när du är i kontakt med samhällets institutioner

måste kvalificera dig med specifika uppgifter om dig själv och din person för

att  vara  berättigad  välfärd.  Vem  du  är  avgör  exempelvis  vad  för  sorts

barnbidrag, stöd vid arbetslöshet eller liknande som du kan få.

Om  samhället  i  landet  du  bor  i  fungerade  på  det  här  sättet,  i  vilken

utsträckning skulle du säga … 

1) Att det skulle gå att lita på landets institutioner?

Inte alls Fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2) Att samhället skulle vara rättvist mot personer som dig?

Inte rättvist                   Väldigt rättvist

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Att de flesta i samhället skulle vara ärliga?

Inte alls ärliga                      Väldigt ärliga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Att de flesta i samhället skulle vara trovärdiga?

Inte alls trovärdiga               Väldigt trovärdiga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5) Att de flesta i samhället skulle lita på andra om andra litade på dem?

Inte alls                  Lita fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) Att de flesta i samhället skulle vara godhjärtade och snälla?

Inte alls                        Helt godhjärtade och snälla

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7) Att de flesta i samhället skulle lita på andra?

Inte alls                  Lita fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8) Att du skulle kunna lita på personer i området där du bor?

Inte alls                  Lita fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fyll i det som stämmer för dig.

9) Kön.

Man Kvinna Annan
könstillhörighet

10) Ålder.

Tack för din medverkan!
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Universell enkät:  Notera att denna text och ordet universell  innan inte stod med i

enkäten som deltagarna tilldelades. Denna text finns endast med för att förtydliga.

Notera också att formateringen av uppsatsen i sig gjort att formateringen av enkäten

nedan ser något annorlunda ut. En av uppsatsen oformaterade enkäter kan begäras ut

av uppsatsförfattaren.

Forskning pekar på att utformningen av samhällets institutioner påverkar i vilken

grad  personer  känner  tillit  gentemot  andra.  Syftet  med  den  här  enkäten  är  att

undersöka detta samband. Läs därför igenom nedanstående text och fyll sedan i

enkäten enligt instruktionerna.

Föreställ dig följande scenario: När ett samhälle skapas så kan det samhällets

välfärdsutformning konstrueras och fungera utifrån ett antal olika idéer. 

En  sådan  idé  är  att  alla  människor  i  samhället  ska  behandlas  lika  av

samhällets institutioner. Alltså – att alla oavsett vem en är eller vad en gör till

vardags  ska  ha  exakt  samma rätt  och  möjlighet  att  få  ut  samma form av

välfärd.

Rent konkret innebär det att när du är i kontakt med samhällets institutioner

inte  behöver  kvalificera  dig  med specifika  uppgifter  om dig  själv  och  din

person för att vara berättigad välfärd. Vem du är ska exempelvis inte avgöra

vad för sorts barnbidrag, stöd vid arbetslöshet eller liknande som du kan få,

utan alla ska kunna få lika.

Om  samhället  i  landet  du  bor  i  fungerade  på  det  här  sättet,  i  vilken

utsträckning skulle du säga … 

1) Att det skulle gå att lita på landets institutioner?

Inte alls Fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2) Att samhället skulle vara rättvist mot personer som dig?

Inte rättvist                   Väldigt rättvist

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Att de flesta i samhället skulle vara ärliga?

Inte alls ärliga                      Väldigt ärliga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Att de flesta i samhället skulle vara trovärdiga?

Inte alls trovärdiga               Väldigt trovärdiga

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5) Att de flesta i samhället skulle lita på andra om andra litade på dem?

Inte alls                  Lita fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) Att de flesta i samhället skulle vara godhjärtade och snälla?

Inte alls                        Helt godhjärtade och snälla

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7) Att de flesta i samhället skulle lita på andra?

Inte alls                  Lita fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8) Att du skulle kunna lita på personer i området där du bor?

Inte alls                  Lita fullständigt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fyll i det som stämmer för dig.

9) Kön.

Man Kvinna Annan
könstillhörighet

10) Ålder.

Tack för din medverkan!
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