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1.2 Inledning 
 
Idag har socialt kapital blivit ett väl använt begrepp inom statsvetenskapen. Sedan Robert 

Putnam skrev ”Den fungerande demokratin” har antalet publikationer i ämnet ökat markant. I 

viss mån råder emellertid ännu oklarheter i vad mån staten kan påverka det sociala kapitalet 

eller om det i självet verket är staten som styrs. Robert Putnam menar, i ”Den fungerande 

Demokratin”, att lösningen bland annat är att bygga sociala nätverk såsom har gjorts i norra 

Italien, till skillnad från i de södra delarna. Men är detta lösningen på problemet? I flera av de 

viktigaste studierna på området sociala fällor och socialt kapital är det tydligt att trygghet 

förefaller vara avgörande för det sociala kapitalet. Putnam talar om betydelsen av sociala 

nätverk och Ostrom nämner i ”Governing the commons” tryggheten som essentiellt för de 

regler som ska begränsa användandet av den gemensamma varan. Men hur är det då med den 

trygghet som staten står för? Kan välfärden skapa socialt kapital? 

 

I den liberala teorin är den centrala punkten att marknaden ska vara fri, statens uppgift är att i 

så hög utsträckning som möjligt låta marknaden var fri. Det innebär att inte snedvrida den 

genom olika former av statliga medel. Således vill man inte ha statliga bidrag eftersom dessa 

skulle förändra de naturliga balanserna som är det viktigaste för staten att upprätthålla.  

 

Men om det är så att en generösare välfärd leder till ett högre socialt kapital, är det då lika 

självklart marknadens balans som är viktigast? 

 

Om man medger att en generös välfärd ger mer trygghet och ett högre socialt kapital torde det 

vara rimligt att förändringar som gör välfärden mindre universal också leder till ett lägre 

socialt kapital. 

 

Detta förutsätter emellertid att det verkligen finns en möjlighet för en regering att förändra det 

sociala kapitalet genom den välfärdsregim som man väljer att bedriva och det är vad detta 

arbete handlar om. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att testa om det finns en koppling mellan typen av välfärdssystem 

och det sociala kapitalet. Detta kommer att testas genom en Jämförelse av ett antal länder, 

såsom de sorteras in av Esping-Andersen. Men, eftersom Esping-Andersen skrev ”The Three 

Worlds of Welfare Capitalism”, som den aktuella boken heter, 1990, kommer man också att 

undersöka om Esping-Andersens indelning fortfarande är relevant. Förutom att naturligtvis ha 

den som bas för undersökningen kommer man också att kunna konstatera om dessa stater 

bedriver sin välfärdspolitik på ett sätt som man kan förvänta utifrån modellen. 

 

Länderna kommer alltså att delas in i grupper av välfärdssystem baserat på den uppdelning 

som Esping-Andersen presenterar i ”The Three Worlds of Welfare Capitalism”. Varpå man 

kommer att jämföra dem och det sociala kapital respektive land har för att se om hypoteserna 

stämmer. Hypoteserna är emellertid endast ett medel för att kunna besvara de frågeställningar 

som presenteras. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Stämmer Esping-Andersens indelning fortfarande för de aktuella fallen? 

 

2. Finns det ett samband mellan välfärdsnivå och socialt kapital? 

 

3. Stämmer dessa iakttagelser med vad man kan förvänta sig av indelningen? 

 

För att svara på frågeställningarna kommer alltså ett par hypoteser att användas. Avsikten 

med detta är att med hjälp av dessa hypoteser påvisa om de förväntade sambanden är med 

verkligheten överensstämmande. 

Den första hypotesen:  

”Höga offentliga utgifter för sådana utgiftsposter som är relevanta visar på en mer 

socialdemokratisk välfärdsregim. För den liberala välfärdsregimen är det viktigaste att man 

inte försätter den fria marknaden ur spel. Således bör man ha en låg ersättning för 

arbetslöshet, men också för familj och barn. I det korporativistiska fallet bör vi framförallt 

kunna se högre utgifter för familjer.” 
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Den andra hypotesen:  

”Den socialdemokratiska välfärdsregimen ger upphov till ett högre socialt kapital än de båda 

övriga, samt att den liberala modellen är den som ger upphov till lägst socialt kapital.” 

2.1 Metod 
 
Denna uppsats är både teoritillämpande, eftersom den bygger på den indelning som Esping-

Andersen talar om i ”The Three Worlds of Welfare Capitalism”, men också teoriprövande 

eftersom en uppdatering av hans resultat kommer att göras.1 Men den mest relevanta delen är 

teoriutvecklande eftersom man försöker hitta stöd för att välfärdsregimen påvekrar det sociala 

kapitalet.2 

 

Syftet är att ta reda på om välfärdsregimen kan påverka det sociala kapitalet. Proceduren 

kommer att vara jämförande.3 Jämförelsen syftar till att ta reda på om valet av välfärdsregim 

påverkar det sociala kapitalet. 

 

Nedan kommer begreppen att redas ut i mer klargörande indelning. 

2.2 Material 
 

I denna jämförande studie kommer ett antal länder att behandlas. Dessa väljs ut enligt några 

principer. Framför allt kommer Esping-Andersens tre välfärdsregimer vara en central del i 

basen för urvalet. 

 

Det innebär att vi behöver exempel på varje form av välfärdsregim. Det är också rimligt att 

välja fall som är jämförbara, både vad gäller historisk bakgrund och ekonomisk 

utvecklingsnivå. För att garantera detta kommer denna studie att fokusera på Europeiska 

länder (medlämmar i EU). Således kan man vara säkrare på att det verkligen är den variabel 

som testas som har effekt.  

 

Länderna som kommer att medverka i studien är Sverige som exempel på socialdemokratisk 

välfärdsregim, Tyskland som konstruktivistisk och Storbritannien som liberal. 

 

                                                 
1 Giljam, Mikael m.fl.. Metodpraktikan (Vällingby: Norstedts juiridik, 2007) s. 99 
2 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s 125 
3 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 101 
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Anledningarna till att Sverige är det bästa exemplet på socialdemokratisk välfärdregim är 

många, Esping-Andersen själv använder landet i sin studie. Han menar att Sverige har 

synnerligen höga värden vad gäller socialdemokrati och i princip alla välfärdsmått.4 Bo 

Rothstein menar att Sverige har varit mest påverkat av socialdemokratisk makt av alla 

västländer.5 Det socialdemokratiska partiet har haft en synnerligen ovanlig maktställning i 

landet. Det har varit det största partiet sedan 1917 och har den mesta tiden innehaft 

regeringsställning.6 Sammantaget leder detta till att landet förefaller vara det bästa 

alternativet. 

 

Tyskland förekommer ävenledes som huvudexempel i Esping-Andersens studie.7 Där har man 

haft kristdemokratisk dominans på senare tid, vilket talar för att den kan sorteras in under den 

korporativistiska modellen.8 Dessutom har landet underutvecklad barnomsorg och kommer ur 

kyrkans inflytande. Följden av detta är att relativt få kvinnor finns i arbetslivet.9Detta har 

emellertid börjat förändras under senare tid.10 Tysklands politik har sedan efterkrigstiden 

dominerats av två partier, dels kristdemokraterna men också socialdemokrater.11 

 

Tysklands moderna historia har varit omvälvande. Inte minst sammanslagningen av öst- och 

Västtyskland i och med berlinmurens fall. Denna händelse tilldrog sig förvisso under den tid 

Esping-Andersen arbetade med sin bok, således bör han inte sett till hela Tyskland utan endast 

till västtyskland. Trots detta kommer man här att se till hela landet, det är trots allt så det ser 

ut idag. Den politik som förts sedan landet enades är den som förts sedan Esping-Andersen 

skrev sin bok. Tyskland har just nu en kristdemokratisk ledning, genom allians 90.12 

 
Storbritannien förekommer i Esping-Andersens studie som exempel på liberal 

välfärdsregim.13 Det är emellertid inte ett huvudexempel, som Sverige och Tyskland, men 

eftersom de huvudexempel han använder inte tillför den europeiska unionen nödgas vi välja 

Storbritannien i stället. 14 Storbritanniens regeringsmakt har genom historien skiftat mellan 

                                                 
4 Esping-Andersen, Gösta Three Worlds Of Welfare Capitalism (Oxford: Blackwell Publishers 1993) s. 114 
5 Rothstein, Bo Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm: SNS förlag 2003) s. 117 
6 Landguidens hemsida. Om Sveriges politiska system. Hämtat  2008-12-30 
7 Esping-Andersen. 1993 S. 27 
8 Se kapitel Definitioner och avgränsningar - Välfärdsstat 
9 Landguidens hemsida. Om Tysklands Sociala förhållanden. Hämtat  2008-12-30 
10 Landguidens hemsida. Om Tysklands Sociala förhållanden. Hämtat  2008-12-30 
11 Landguidens hemsida. Om Tysklands politiska system. Hämtat  2008-12-30 
12 CIA World fact book. Hämtat  2008-12-30 
13 Esping-Andersen. 1993 s. 151 
14 Esping-Andersen. 1993s. 27 
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Labour och det konservativa partiet.15 År 1999 införde man en minimilön i landet, men den är 

så låg att människor har svårt att leva på sin lön.16 I Storbritannien lever 13 miljoner 

människor under fattigdomsstrecket, och de sociala klyftorna är omfattande.17  

 
För att mäta socialt kapital används dels resultatet från surveyundersökningar, i detta fall 

kommer ESS, det vill säga european social survey, att användas till att mäta förtroendet 

individer emellan, främst för civilsamhället, men också liknande mätningar av förtroende för 

samhälleliga institutioner.18 I övrigt kommer viss statistik för i vilken utsträckning 

medborgarna i de olika länderna organiserar sig också att användas. 

 

ESS är en akademiskt driven social studie av medborgarna i ett trettiotal länders inställning 

och åsikter i en mängd olika frågor. Studien har genomförts i tre olika upplagor och nu pågår 

en fjärde. I detta arbete kommer emellertid den tredje upplagan att användas.  

 

För information om välfärdsregimerna kommer Eurostat att användas. Både för att undersöka 

om de fortfarande är aktuellt att indela dem på samma sätt som Esping-Andersen gjorde och 

för att garantera att man kan använda sig av statliga utgifter för att undersöka inriktning. 

 
De oberoende variabler som kommer att användas för att testa socialt kapital består av 

förtroendet människor emellan; organiseringsgrad i någon typ av frivilliga 

samarbetsorganisationer och förtroende för samhällets institutioner. 

 

Förtroendet människor emellan innebär i hur hög grad de själva anser att de kan lita på 

varandra. Eftersom att förtroende ingår i definitionen av socialt kapital torde denna variabel i 

sak säga sig själv. 

 

Organiseringsgrad kommer att vara medlemskap i fackföreningar. Eftersom medlemskap är 

en form av frivillig sammanslutning är det ett tydligt tecken på socialt kapital. Slutligen 

kommer förtroendet för samhället institutioner att användas. Det torde också vara ett tecken 

på tillit. 

 

                                                 
15 Landguidens hemsida.  Om Storbritanniens politiska system. Hämtat  2008-12-30 
16 Landguidens hemsida. Om Storbritanniens arbetsmarknad. Hämtad 2009-01-02 
17 Landguidens hemsida. Om Storbritanniens sociala förhållanden. Hämtat  2008-12-30 
18 ESS hemsida. 2009-01-07 
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Anledningen till att man valt dessa variabler är att man på så sätt kan ta upp frågan från två 

håll. Dels har vi den delen som gäller individerna och fokuserar på dem. Något som brukar 

gälla för behaviouralistisk vetenskap.19 Men vi har också fokus på statliga institutioner och 

organiseringsgrad, vilket brukar vara ett fokus för institutionalister.20  

 

Granskningen av Esping-Andersens resultat syftar alltså till att kontrollera att hans resultat 

fortfarande är aktuellt vad gäller indelningen för de aktuella länderna. De variabler som 

kommer att användas för detta är sociala utgifter, totalt och på en grupp områden. 

 

Anledningen till att man använder de sociala utgifterna är att man på så sätt kan se vilket land 

som lägger mest pengar på välfärden samt vilka områden de olika länderna prioriterar.  

 

Vad gäller att granska länderna för att se om de är jämförbara kommer man att se till 

arbetslösheten och ekonomiska styrkan. Det beror på att man knappast kan betrakta sociala 

utgifter som tecken på vilken välfärdsregim som gäller om ett land har avsevärt högre 

arbetslöshet än ett annat, eftersom det innebär att landet tvingas göra av med mer pengar på 

detta. Dessutom måste länderna ha ungefär samma förutsättningar att prioritera de områden de 

vill. 

 

2.3 Procedur 

 

För uppsatsen första del, som består i att uppdatera Esping-Andersens resultat för de 

medverkande fallen kommer tillvägagångssättet att gestalta sig som en hypotes som testas 

medelst en genomgång av de data som den innefattar.   

 

Uppsatsen kan emellertid delas in i två delar. Den första går ut på att se om den uppdelning 

som Esping Andersen har gjort fortfarande är aktuell för de medverkande fallen; den andra 

innebär att testa om det finns en skillnad i socialt kapital mellan de olika fallen. Således är 

uppsatsen teoritestande och teoriutvecklande. Också den andra delen kommer att testa genom 

en hypotes som testas. 

                                                 
19 Marsh, David & Stoker, Gerry, Theory and methods in Political Science. (New York: Palgrave Macmillan, 
2002) s. 45 
20 Marsh, David & Stoker, Gerry. 2002 s. 90 
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Det som först ska testas är alltså följande:  

 

Höga offentliga utgifter för sådana utgiftsposter som är relevanta visar på en mer 

socialdemokratisk välfärdsregim. För den liberala välfärdsregimen är det viktigaste att man 

inte försätter den fria marknaden ur spel. Således bör man ha en låg ersättning för 

arbetslöshet, men också för familj och barn. I det korporativistiska fallet bör vi framförallt 

kunna se högre utgifter för familjer. 

 

Detta baserat på den definition Esping-Andersen använder i ”Three Worlds Of Welfare 

Capitalism”.21 

 

Den andra delen består i att testa om de olika välfärdregimerna ger upphov till olika socialt 

kapital. Den andra hypotesen lyder:  

 

Den socialdemokratiska välfärdsregimen ger upphov till ett högre socialt kapital än de båda 

övriga, samt att den liberala modellen är den som ger upphov till lägst socialt kapital.  

 

Testet består i att visa upp den data som är relevant utifrån vad hypoteserna tar upp. Det 

innebär att man kommer att ta upp det som Esping-Andersens välfärdsregimer bör uppvisa. 

Alltså att Sverige bör vara generöst vad gäller utgifter för de utgiftsområden som är relevanta 

för välfärden. Det innebär också att Storbritannien i högst grad bör undvika att ge höga bidrag 

eftersom att det skulle störa marknaden. En drivkraft som torde vara störst bland de länder 

som har liberal välfärdsregim. Man kan likaledes förvänta sig att Tyskland kommer att ligga 

emellan de båda andra länderna, eftersom de varken har ett starkt incitament att inte störa 

marknaden, men inte heller styrs av de universala idéer som socialdemokratin står för. 

Tyskland borde också lägga mycket pengar på de utgiftsområden som hör familjen till, 

eftersom det främst är här den korporativistiska modellen lägger sin tyngdpunkt.22 

 

Problemet som uppstår i och med att man säger att det är utgifterna som man ska titta på för 

att avgöra vilken välfärdsregim som gäller är att utgifterna kan variera beroende på t.ex. hur 

hög arbetslöshet det enskilda landet har. Därför krävs det, utöver att man väljer liknande 

                                                 
21 Esping-Andersen. 1993s. 27 
22 Esping-Andersen. 1993s. 27 
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länder, att man kollar att viktiga data stämmer. Dessutom kan länderna ha olika möjligheter 

att införa de olika regimerna. Därför måste länderna kontrolleras för att säkerställa att det inte 

finns en olämplig snedvridning i urvalet. Man har visserligen tagit hänsyn till detta genom att 

välja länder inom den europeiska unionen. Kontrollen är emellertid nödvändig trots detta.  

 

För att testa den huvudsakliga hypotesen, att välfärdsregimen ger upphov till socialt kapital, 

kommer man således att titta på civilsamhället, organiseringsgrad samt förtroende för 

institutioner. Det innebär fortfarande att man listar den relevanta informationen för att se att 

den sammanfaller med de förutsägelser man kan göra. 

2.4 Databehandling 

 
I arbetet förekommer ett flertal diagram. Dessa är endast deskriptiva och alltså inte mer 

avancerade former. Trots detta krävs en viss förklaring av dem och den data de innehåller. 

 

Diagrammen baseras främst på data från ESS, som beskrevs på sidan 8, och Eurostat, eller 

också är det sammansatta utifrån en annan källa, vilken källa som är aktuell kommer att anges 

för varje enskilt diagram. All data från ESS kommer från den tredje undersökningen de 

utförde, vilken är från år 2006. 

3.1 Definitioner och avgränsningar 

 
Detta kapitel syftar till att presentera de olika teorier som utgör själva grundvallen för 

uppsatsen. Det vill säga teoretisk bakgrund. Bland annat vad som menas med socialt kapital 

samt en genomgång av välfärdstatsteorin med fokus på Esping-Andersens indelning. 

3.2 Välfärdsstat 

 

Välfärdsstatens roll är att agera som statens ansvar, den säkrar de grundläggande behoven av 

välfärd för medborgarna.23 Detta är i sanning en mycket tunn definition, men den måste också 

vara det eftersom ämnet är så diversifierat och kontroversiellt. Å ena sidan har vi dem som 

menar att det vore förträffligt om staten kunde fördela alla resurser rättvist bland medborgarna 

och å andra sidan menar somliga att staten bör vara så liten som möjligt för att inte störa 

marknadens lagar.24 Dessutom finns det naturligtvis många mellanlägen. 

                                                 
23 Esping-Andersen. 1993 s. 18 - 19 
24 Esping-Andersen. 1993 s. 27 
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Esping-Andersen menar i ”The Three Worlds Of Welfare Capitalism” att det finns tre typer av 

välfärdsregimer. Dessa skiljer sig åt på flera olika plan. De bygger på olika idéer och historia 

och har därigenom fått olika utseenden och funktion. 

 

En första grupp besår utav liberala välfärdssystem, dessa fokuserar på den finansiella 

marknaden. Avsikten är att se till att alla bidrag är så låga att man inte riskerar att någon väljer 

bidrag före arbete. Det är således centralt att inte riskera att sätta marknadens lagar ur spel. 

Modellen domineras av sociala försäkringar och universala överföringar, men det är viktigt att 

det bara sker till dem som är tillräckligt fattiga.  

 

En andra regimtyp är dominerande i Centraleuropa. Här har man inte varit lika fokuserade på 

marknadens effektivitet. Den historiska korporativismen blev uppdaterad för att få plats med 

den postindustriella klasstrukturen. Eftersom att marknadens effektivitet inte blev samma 

fokus här, har man inte haft samma konflikt vad gäller välfärdsnivåer. Dessa välfärdstyper har 

emellertid i allmänhet formats av kyrkan, därför är de också fokuserade på att bevara 

kärnfamiljen. Därmed är systemet byggt för familjer och kliver in när familjens förmåga till 

försörjning är satt ur spel. En följd av detta är att svårigheter uppstår för ensamstående 

mödrar.  

 

Den tredje regimen kallar Esping-Andersen den socialdemokratiska. De flesta länder som tar 

plats i denna fick sina välfärdssystem uppbyggda av socialdemokratiska partier. Dessa system 

domineras av universala bidrag som inte är olika beroende på vilken social status som ett yrke 

har. De kännetecknas också av att bidragsnivåerna är synnerligen höga. Men även om 

systemen ger bidrag åt alla så är de ändå graderade efter inkomstnivå. Denna modell tar ej 

hänsyn till marknaden, eller kärnfamiljerna. Således är den en form av socialdemokratisk 

modell som tar hänsyn till liberalism.  
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3.3 Socialt kapital 

 
Socialt kapital kan närmast beskrivas som en samling normer, förtroenden och nätverk, dessa 

har som effekt att de instiftar till ökat samarbete och därmed effektiviserar samhället.25  

 

För att förstå vad socialt kapital är bör man ställa det i kontrast till allmänningens tragedi. En 

allmänning är en gemensam vara. Det kan exempelvis röra sig om en betesmark som en by 

har att dela på. En enskild bonde tjänar på att låta sina djur beta mer än vad marken tål, 

eftersom hans vinst av att göra det sker på allas bekostnad snarare än bara på hans egen. I 

längden skadar han emellertid sig själv eftersom allmänningen försvinner.  

 

Samma argument gäller våra övriga naturtillgångar. Såsom fisket, den enskilde fiskaren tjänar 

på att ta mer än sin beskärda del oavsett om de andra fiskarna gör likadant eller inte. Om de 

andra inte fuskar, då gör det inte så mycket om han gör det, men om de andra också fuskar, då 

är han korkad om inte han också gör det. 

 

Således får vi en situation där man missbrukar sina allmänningar och de försvinner. Denna 

problematik har flera föreslagna lösningar, Hobbes talade om att en utomstående ledare, 

Leviathan, skulle ha makten att avgöra sådana frågor så att medborgarnas egenintresse inte 

skulle färga besluten. 26  

 

Socialt kapital är ävenledes en förklaring till varför dessa allmänningar kan brukas på ett bra 

sätt trots att man inte tar hjälp av en diktator. Ostrom talar om en grundläggande tillit som 

nödvändig för att skapa system som löser denna allmänningens tragedi. Även om det inte i sig 

är tillräckligt med tillit så är det grundläggande, utan den skapas inte den övervakning av 

allmänningen som krävs.27 

  

                                                 
25 Putnam, Robert Den fungerande demokratin - Medborgarandans rötter i Italien (Stockholm: SNS förlag 
1996) s. 201 
26 Ostrom, Elinor Governing the Commons – The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: 
Cambridge University Press 1990)  s. 1 - 22 
27 Ostrom. 1990 s. 208 



 

4.1 Empiri 

4.2 Länderna 
 
Länderna som presenterats i metoden har valts dels med tanke på Esping

uppdelning av välfärdsregimer, men också därför att de alla är västeuropeiska länder med 

medlemskap i den Europeiska 

bakgrund, säkerställa att de i så stor utsträckning som möjligt har haft liknande möjligheter att 

forma sin välfärdspolitik som de velat.

 

Men eftersom Esping-Andersens bok är så pass gammal är

presenterade inte längre är relevant.

det bör vara enligt indelningen samt att 

 

Om man ska titta på länders respektiv

syftet att härleda en politisk inriktning är det viktigt att man inte blir lurad av andra orsaker till 

skillnader i utgifter. För att undvika problemet som kan uppstå

är troligt att utgifterna för arbetslösa kan variera med hur hög arbetslöshet 

aktuella landet, kommer man att presentera en del uppgifter som tjänar till att försäkra oss om 

att dessa siffror alltjämt kan betraktas som givande. 

1. Arbetslöshet 

Diagram 1 visar arbetslöshet. Arbetslösheten representeras av ett procenttal av arbetskraften. Arbetskraften är det 

totala antalet anställda och arbetslösa. Arbetslösheten består av personer i åldrarna 15 
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Länderna som presenterats i metoden har valts dels med tanke på Esping-Andersens 

uppdelning av välfärdsregimer, men också därför att de alla är västeuropeiska länder med 

medlemskap i den Europeiska Unionen. Avsikten med detta är, förutom att de har en liknande 

bakgrund, säkerställa att de i så stor utsträckning som möjligt har haft liknande möjligheter att 

forma sin välfärdspolitik som de velat. 

Andersens bok är så pass gammal är det möjligt att den indelning han 

presenterade inte längre är relevant. Således måste det också säkerställas att 

ningen samt att de siffror som används inte är missvisande. 

respektive utgifter i vissa områden som hör välfärden till

syftet att härleda en politisk inriktning är det viktigt att man inte blir lurad av andra orsaker till 

ör att undvika problemet som kan uppstå, i och med att det

utgifterna för arbetslösa kan variera med hur hög arbetslöshet som råder i det 

ommer man att presentera en del uppgifter som tjänar till att försäkra oss om 

att dessa siffror alltjämt kan betraktas som givande.  

 

Diagram 1 visar arbetslöshet. Arbetslösheten representeras av ett procenttal av arbetskraften. Arbetskraften är det 

totala antalet anställda och arbetslösa. Arbetslösheten består av personer i åldrarna 15 – 75 år som varit 
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arbetslösa under en referensvecka och som var tillgängliga för arbete före slutet av de två veckor som följde på 

referensveckan. Och som dessutom aktivt sökte arbete.

 

Genom Diagram 1 kan vi se att det finns ett 

förvisso den förhållandevis hög

Diagram 1 har dessa länder åtminstone i Sveriges och Storbritanniens fall en arbetslöshet på 

ungefär samma nivå. Tyskland en högre arbetslöshet än de andra länderna, det innebär således 

att vi får alltså ta hänsyn till detta när vi jämför länderna med varandra.

 

Ingenting kan vara mer centralt för att jämföra länders utgifter än att de faktiskt är jämförbara 

vad gäller ekonomisk styrka. L

pengar de faktiskt har möjlighet att lägga på välfärden. Ett rikt land kan lägga ut mer pengar 

på välfärden även om det inte nödvändigtvis är så att det fattigare landet genomför en 

medvetet vald politik. Det är med andra ord elementärt att länderna i detta

jämförbara. 

 

För att garantera att ländernas olika ekonomiska förutsättningar inte spelar in jämfördes deras 

ekonomiska styrka med hjälp av BNP/capita.

2. BNP/Capita 

Diagram 2 visar BNP/capita. Det innebär landets bruttonationalprodukt delat m

visas i US dollar. 
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a och som var tillgängliga för arbete före slutet av de två veckor som följde på 

referensveckan. Och som dessutom aktivt sökte arbete. 

Genom Diagram 1 kan vi se att det finns ett mindre problem med dessa siffror, det gäller 

förvisso den förhållandevis höga arbetslösheten som råder i Tyskland. Som vi också kan se i 
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på välfärden även om det inte nödvändigtvis är så att det fattigare landet genomför en 

medvetet vald politik. Det är med andra ord elementärt att länderna i detta avseende är 

För att garantera att ländernas olika ekonomiska förutsättningar inte spelar in jämfördes deras 

ekonomiska styrka med hjälp av BNP/capita. 

 

Diagram 2 visar BNP/capita. Det innebär landets bruttonationalprodukt delat med antalet invånare. Resultatet 
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Som vi kan se i Diagram 2 är länderna alltså tämligen likvärdiga vad gäller ekonomisk styrka 

i förhållande till sin befolkningsmängd. Visserligen har Sverige här ett högre värde, men det 

är trots allt så pass små skillnader att det inte bör påverka resultatet. Det ska emellertid 

påpekas att Sverige trots allt har ett relativt betydande försprång i detta fall.  

Sveriges ekonomi är starkare än de båda andra ländernas vad gäller BNP/capita. Samtidigt 

tampas Tyskland med en högre arbetslöshet än vad de andra gör. Storbritannien har lägst 

arbetslöshet, men Sverige ligger tämligen nära.  

 

Länderna förefaller ligga nära varandra på alla dessa nivåer och således finns det inget som 

talar för att jämförelsen skulle vara betydande snedvriden. Trots detta ska det emellertid 

tillstås att man bör ta hänsyn till Tysklands höga arbetslöshet och Sveriges starkare 

BNP/capita. 

 

4.3 Välfärdsstaterna 

 

Vi har alltså konstaterat att länderna är jämförbara, inte bara genom det urval vi gjort utan 

också till följd av den data som presenterades ovan. När vi då har konstaterat att utgifterna på 

enskilda områden kan betraktas som relevanta, med vissa hänsyn tagna, leder det oss till att 

använda oss av ländernas utgifter för att se vilken välfärdsregim de tillhör. Detta Esping-

Andersen skepsis mot denna typ av siffror till trots.  

 

Det som ska testas är alltså följande:  

 

Höga offentliga utgifter för sådana utgiftsposter som är relevanta visar på en mer 

socialdemokratisk välfärdsregim, Här avses alla de utgifter som är aktuella i denna studie. 

För den liberala välfärdsregimen är det viktigaste att man inte försätter den fria marknaden 

ur spel. Således bör man ha en låg ersättning för arbetslöshet, men också för familj och barn. 

I det korporativistiska fallet bör vi framförallt kunna se högre utgifter för familjer. 
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3. Sociala utgifter 

30 

Diagram3 visar sociala utgifter, såsom eurostat räknar. Sociala utgifter innefattar bidrag, vilket innebär 

överföringar i form av pengar eller tjänster till hushåll och individer för att frigöra dem från bördan av en 

definierad grupp behov eller risker. Den består också av administrationskostnader vilka representerar 

kostnaderna som är kopplade till områdets administration och styrelse. Dessutom räknar man med övriga utgifter 

till dessa områden i form av exempelvis lokaler och dylikt. 

 

Utifrån Diagram 3 som behandlar de totala sociala utgifterna kan man i korthet konstatera att 

det finns en betydande skillnad mellan framförallt Sverige och de båda andra länderna, vilka i 

sin tur ligger ganska nära varandra.  

 

Det är också slående att skillnaden är så pass betydande mellan Sveriges utgifter i detta 

avseende gentemot de båda övriga fallen. 

 

Som vi kommit fram till i metodkapitlet behöver vi också specialstudera ett par utgiftsposter 

för att alls kunna dra några relevanta slutsatser. Det är inte tillräckligt med att veta vilket land 

som lägger mest pengar på sociala utgifter, vi vill naturligtvis också ha information om hur 

fördelningen ser ut på vissa grundläggande områden. 
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4. Sociala utgifter per område 

31 

Diagram 4 visar 3 områden Hälsa, sjukvård; Familj och barn; Arbetslöshet. Hälsa och sjukvård; familj och barn; 

och arbetslöshet innebär de statliga överföringar i form av kapital och tjänster som går till respektive del av 

välfärden. Enheten är euro per capita. 

 

I Diagram 4 presenteras den data som gäller dessa, för välfärden, viktiga utgiftsposter. Det 

man kan konstater utifrån detta är hur det tre länderna själva prioriterar sina utgifter.  

 

Det är intressant att Sverige lägger med pengar per invånare på varje enskilt område. Det är 

också tydligt att Storbritannien lägger sina pengar på sjukvården och har klart minst pengar på 

de olika bidragssystemen. Tyskland lägger däremot mer pengar på dessa bidragssystem än 

vad Storbritannien gör.  
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4.4 Det sociala kapitalet 

 
Som vi redan har konstaterat är socialt kapital ett tämligen vagt begrepp. Det innebär att det är 

svårt att exakt mäta, men det finns flera föreslagna lösningar på hur det ska mätas. 

 

Vi konstaterade redan tidigare

förtroende för institutioner. Dessa variabler bör undersökas,

överskådligt vis gestalta hur länderna står emot varandra på varje given var

 

Det finns som sagt en grupp saker att kolla på. Dels har vi förtroende männ

5. Förtroende människor emellan.
 

Diagram 5 visar svar på frågan om man kan lita på de flesta eller om man inte kan vara nog försiktig. De svar 

som finns nära siffran 1 innebär att man inte kan vara nog försiktig. Närmare 11 innebär 

flesta. Y-axeln anger procent av de svarande.

 

Som Diagram 5 visar att Sverige har en stark övervikt bland de högre svarsalternativen förstår 

vi att det är här man i högst grad betraktar människor i allmänhet som tillförlitliga. Tyskland 

har en övervikt av lägre siffror emedan Storbritannien ligger emellan dem. 

 

En annan av variablerna som presenterades gäller den grad av organisering bland 

medborgarna som finns i de olika länderna. 

fackföreningsrörelsen i de olika ländern
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Som vi redan har konstaterat är socialt kapital ett tämligen vagt begrepp. Det innebär att det är 

svårt att exakt mäta, men det finns flera föreslagna lösningar på hur det ska mätas. 

konstaterade redan tidigare att man bör titta på civilsamhället, organiseringsgrad samt 

Dessa variabler bör undersökas, på så vis kan man på ett lätt 

överskådligt vis gestalta hur länderna står emot varandra på varje given var

Det finns som sagt en grupp saker att kolla på. Dels har vi förtroende männ

Förtroende människor emellan. 

Diagram 5 visar svar på frågan om man kan lita på de flesta eller om man inte kan vara nog försiktig. De svar 

siffran 1 innebär att man inte kan vara nog försiktig. Närmare 11 innebär att man kan lita på de 

axeln anger procent av de svarande. 

Som Diagram 5 visar att Sverige har en stark övervikt bland de högre svarsalternativen förstår 

r man i högst grad betraktar människor i allmänhet som tillförlitliga. Tyskland 

har en övervikt av lägre siffror emedan Storbritannien ligger emellan dem. 
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6. Medlemskap i fackförening.

Diagram 6 visar svaren på frågan om man tillhör en fackförening. Frågan ställdes av ESS 2005 då deras tredje 

undersökning gjordes. 

 

I Diagram 6 visas medborgarnas svar på frågan om 

 

Det är mycket tydligt att det är i Sverige man har de flesta medlämskapen.

svar på frågan överstiger de andras med god marginal.

svarande som har medlemskap i en fackförening i Storbritannien än vad som är fallet i 

Tyskland. 
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Medlemskap i fackförening. 

Diagram 6 visar svaren på frågan om man tillhör en fackförening. Frågan ställdes av ESS 2005 då deras tredje 

visas medborgarnas svar på frågan om de har medlemskap i en fackförening. 

Det är mycket tydligt att det är i Sverige man har de flesta medlämskapen. 

svar på frågan överstiger de andras med god marginal. I övrigt är det något högre andel av de 

svarande som har medlemskap i en fackförening i Storbritannien än vad som är fallet i 

 

 
30 

Yes, previously No

20,7
23,5

27,3

56,6

22,7

67,4

Diagram 6

Sweden

United Kingdom

Germany

33 

Diagram 6 visar svaren på frågan om man tillhör en fackförening. Frågan ställdes av ESS 2005 då deras tredje 

de har medlemskap i en fackförening.   

 Landets positiva 

I övrigt är det något högre andel av de 

svarande som har medlemskap i en fackförening i Storbritannien än vad som är fallet i 

United Kingdom



 

7. Förtroende för institutioner.

Diagram 7 illustrerar alltså förtroendet för samhällets institutioner, i detta fall gäller det förtroende för landets 

parlament. Liksom i Diagram 5 är det högre värde som visar högre förtroende och vice versa.

 

Det är tydligt att Sverige har mer av de högre värdena

skillnaden emellan de båda andra länderna ligger. De tycks som att deras resultat är 

synnerligen likt. Däremot är som sagt resultatet för Sverige mycket högt även på denna punkt.

 

I Sverige tycks det som om de flesta värden

andra länderna. Detta kan det inte råda några tveksamheter kring. Reslutaten är mycket 

övertygande. 

 

Det andra man kan se är att värdena tycks vara något högre i Storbritannien än vad de är 

Tyskland på vissa områden men inte på alla.
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Förtroende för institutioner. 

illustrerar alltså förtroendet för samhällets institutioner, i detta fall gäller det förtroende för landets 

parlament. Liksom i Diagram 5 är det högre värde som visar högre förtroende och vice versa.

Det är tydligt att Sverige har mer av de högre värdena, men det är svårare att se vari 

skillnaden emellan de båda andra länderna ligger. De tycks som att deras resultat är 

Däremot är som sagt resultatet för Sverige mycket högt även på denna punkt.

I Sverige tycks det som om de flesta värden är avsevärt högre än vad som är fallet i de båda 

Detta kan det inte råda några tveksamheter kring. Reslutaten är mycket 

Det andra man kan se är att värdena tycks vara något högre i Storbritannien än vad de är 

a områden men inte på alla. 
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5.1 Resultat 
 
Vad gäller välfärden hade Sverige högst värden på varje enskilt område. Också vad gällde 

socialt kapital hade landet ett tydligt försprång i förhållande till de andra fallen. Storbritannien 

lägger mindre pengar på bidragsområden, se Diagram 4, än de båda andra länderna, trots detta 

tycks det sociala kapitalet vara högre här än vad det är i Tyskland. Det är emellertid avsevärt 

mycket större skillnad upp till Sverige än ned till Tyskland. 

 

Tyskland lägger förvisso mer pengar på bidragssystemen än vad Storbritannien gör, men trots 

detta var alla värden av socialt kapital något lägre för dem än vad fallet var för Storbritannien. 

Vi måste emellertid ta hänsyn till att den högre arbetslösheten kan ha resulterat i att bidragen 

för arbetslösa inte är fullt så mycket högre som utgifterna ger sken av. 

 
Dessa slutsatser förefaller ligga ganska nära det förväntade resultatet. Vi har det stora 

försprång för Sverige på det sätt som vi förväntat oss, vi har också Storbritanniens respekt för 

marknadens förmåga att hantera sig själv. Tyskland har många av de egenskaper vi förväntar 

oss även om man inte kan säga att deras utgiftsnivåer är särledes spektakulära. 

 

Vi presenterar återigen hypoteserna som vi ska besvara. Den första syftar till att svara på den 

första frågeställningen: ”Stämmer Esping-Andersens indelning fortfarande för de aktuella 

fallen?”.  

 

Den andra hypotesen syftar till att besvara den andra frågeställningen: ”Finns det ett samband 

mellan välfärdsnivå och socialt kapital?”.  

 

Den första hypotesen:  

 

”Höga offentliga utgifter för sådana utgiftsposter som är relevanta visar på en mer 

socialdemokratisk välfärdsregim. För den liberala välfärdsregimen är det viktigaste att man 

inte försätter den fria marknaden ur spel. Således bör man ha en låg ersättning för 

arbetslöshet, men också för familj och barn. I det korporativistiska fallet bör vi framförallt 

kunna se högre utgifter för familjer.” 

 

Den andra hypotesen:  
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”Den socialdemokratiska välfärdsregimen ger upphov till ett högre socialt kapital än de båda 

övriga, samt att den liberala modellen är den som ger upphov till lägst socialt kapital.” 

5.2 Hypotes 1 
 

Det kan inte vara en slump att Sverige har högst utgifter både vad gäller de totala utgifterna 

samt varje enskilt område vi tittat på. Således tycks Esping-Andersens välfärdsregimindelning 

fortfarande stämma i detta fall. Alltså kan vi nu konstatera att Sverige fortfarande är präglat 

av en socialdemokratisk välfärdsregim.  

 

Storbritannien undviker att störa marknaden genom att ge bidrag, men de prioriterar likväl 

sjukvården, vilket också är vad man kan förvänta sig utifrån hypotesen. Tyskland låter sig inte 

hindras av marknaden i samma utsträckning, men man hade också kunnat förvänta sig att de 

skulle lägga mer pengar på familjer och dylikt. Det är dock säkerställt att Storbritannien 

fortfarande är präglat av den liberala välfärdsregimen. Frågan är emellertid och Tyskland är 

konstruktivistiskt i lika hög grad som de var när Esping-Andersen gjorde sin studie. Vi 

förutspådde redan från början att saker och ting är annorlunda nu. Landet har enats och de 

östra delarna är inte i lika hög grad präglade av kyrkan och de kristdemokratiska partierna. 

 

Detta leder till att våra iakttagelser i hög utsträckning stämmer överens med de förväntningar 

vi formulerade i hypotes ett. Vi kan alltså konstatera att både Sverige och Storbritannien 

tillhör samma välfärdsmodell som de gjorde när Esping-Andersen utförde sitt arbete i början 

av 1990-talet. 

 

Problemet är att Tyskland inte helt lever upp till vad vi kunde förvänta oss i form av 

bidragsnivåer. Landet ligger emellertid emellan Sverige och Storbritannien, dessutom har vi 

sett en hel del tydliga tecken när landet presenterades så man kan med viss säkerhet säga att 

landet ännu är präglat av konstruktivistisk välfärdsregim även om det inte är sant i lika hög 

grad som det var innan öst och väst enades. 
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5.3 Hypotes 2 
 

Sverige har alltså högst värden på alla välfärdsmättningar och är ett solklart fall av 

socialdemokratisk välfärdsregim. Landet har också högst värden på alla mått av socialt 

kapital. Detta kan inte vara en slump, så långt man kan komma med endast tre fall är det 

tydligt att socialdemokratisk välfärdsmodell är vida överlägsen de båda andra när det gäller att 

skapa socialt kapital.  

 

Storbritannien har tydligtvis tämligen låga bidragsnivåer. De lägger relativt mycket pengar på 

sjukvård men undviker alltså att störa marknaden. Detta system skapar knappast socialt 

kapital i jämförelse med det socialdemokratiska systemet, men det är också rimligt att anta att 

deras prioritet som mer ligger på att inte störa marknaden, helt enkelt inte tar hänsyn till 

förtroende och trygghet på samma sätt.  

 

I Tyskland bygger systemet på kyrkans ideal, detta ger också avtryck i att bidragen är 

utformade med syfte att familjen ska vara den centrala enheten. Landet lägger emellertid 

ungefär lika mycket pengar på de flesta områden som Storbritannien, mer i de bidragstunga 

områden där man riskerar att störa marknaden. Trots detta har man något lägre värden på alla 

mått på socialt kapital än vad man har i Storbritannien. Det är emellertid möjligt att detta kan 

ha att göra med Tysklands moderna historia. Det skulle vara intressant att se vari skillnaden 

ligger mellan de östra och västra delarna. Till stor del kan de låga värdet bero av den 

kommunistregim som styrde i de östra delarna. Detta är emellertid endast en spekulation. 

 

Dessa iakttagelser ger vid handen att också den andra hypotesen stämmer i stor utsträckning. 

Den svenska modellen ger mest socialt kapital. Däremot finns ett problem vad beträffar den 

Liberala och korporativistiska. Det tyska fallet uppvisar ett lägre socialt kapital i flera av de 

relevanta mätningarna. Exempelvis diagram fem och sex. Det är dock möjligt att det faktum 

att landet på grund av berlinmurens fall inte är riktigt representativt för den politik som förs. 

Visst har den korporativistiska modellen varit ledande både vad gäller före murens fall, i väst, 

och efter murens fall, i hela landet. Den kommunistiska regimens politik kan ha förändrat 

resultatet, men det vet vi inte, det är endast en spekulation. 
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5.4 Diskussion 
 

Vad säger oss då dessa samband? Det är tydligt att det sociala kapitalet kan påverkas genom 

välfärden. Detta torde också vara eftersträvansvärt, ett högre socialt kapital har förknippats 

med en stor mängd positiva effekter av författare som exempelvis Robert Putnam. Således 

borde länder som Storbritannien och andra som anammar den liberala välfärdsregimen 

upphöra att bekymra sig så oerhört mycket om att inte störa den fria marknaden, även om de 

naturligtvis inte helt bör ringakta dess betydelse. 

 

Om man anser att ett högt socialt kapital är eftersträvansvärt torde man beakta det faktum att 

det går att skapa med hjälp av den politik som förs. Trygghet är nyckelordet och välfärden är 

medlet.  

 

Det verkar som att den socialdemokratiska modellen har varit överlägsen i alla aspekter som 

har begrundats i denna uppsats. Kanske är landet i den meningen ett extremfall. Det ska också 

sägas att Sveriges utveckling inte har varit spikrak uppåt sedan Esping-Andersen gjorde sin 

studie. Dels har vi 1990-talets kris. Dessutom går landet i skrivandets stund, slutet av 2008, in 

i en ny kris, som emellertid är mer global till sin natur. Trots detta är mätningarna tämligen 

nya, och landets resultat är precis vad man kunde förvänta sig i alla mätningar som tagits upp. 

Landet hade också högst resultat för bnp/capita, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

man har en generös välfärdsmodell, kanske är det en lyx för ett rikt land och inte ett medel för 

att uppnå välstånd.   

 

Det skulle vara av godo att göra en ny studie som tar hänsyn till fler fall, denna har tjänat sitt 

syfte i och med att man har påvisat att sambandet förtjänar att tas hänsyn till. Men Tysklands 

sociala kapital lever inte upp till de förväntningar som man hade, vilket visserligen tycks ha 

sina naturliga förklaringar. Det är också viktigt att få se fler fall så att man kan sluta sig till att 

inget av länderna är ett extremfall.  

 

Dessutom är det, när man bara har ett fall för varje välfärdsregim möjligt att det resultat man 

fått beror på en annan orsak. Kanske har Sverige högt socialt kapital på grund av att landet är 

rikt. Denna problematik borde emellertid i hög grad ha tagits hänsyn till eftersom länderna 

trots allt ligger nära varandra vad gäller ekonomisk styrka och dessutom har en liknande 

historisk bakgrund. 
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Det största problemet med studien är naturligtvis Tyskland, och detta tycks bero på att landet 

har en vital skillnad i den moderna historiska bakgrunden. 

 

Således finns en del att göra innan man med säkerhet kan konstatera att en enskild 

välfärdsmodell är överlägsen de andra, men att döma av det vi sett i denna studie är den 

socialdemokratiska just det, överlägsen.  

6.1 Sammanfattning 
 
Under senare tid har fler och fler forskare betonat det sociala kapitalets betydelse för 

samhället. Men vilken betydelse har välfärden i denna aspekt? Det finns en stark koppling 

mellan trygghet och socialt kapital, vissa går så långt som att säga att trygghet är en 

fundamental faktor för att undvika sociala fällor. Men kan man då skapa socialt kapital genom 

välfärden? Detta skulle innebära att en generösare välfärd mer är en investering för samhället 

än en välgörenhet.  

 

Det enklaste sättet att ta reda på om det finns en koppling mellan välfärden och socialt kapital 

är att jämföra en grupp länder som har olika typ av välfärdsregim. I detta arbete har man tittat 

på Tyskland som tillhörande den korporativistiska gruppen, Storbritannien som företrädare för 

de liberala länderna samt Sverige som får stå för den socialdemokratiska välfärdsregimen. 

Allt baserat på den indelning som Gösta Esping-Andersen presenterade i sitt verk ”The Three 

Worlds of Welfare Capitalism” i början av 1990-talet. 

 

Hade möjligheten funnits hade ett större antal länder varit att föredra, men eftersom 

indelningen gjordes för många år sedan är det nödvändigt att kontrollera att resultatet av den 

är aktuellt även idag. Således kommer de enskilda länderna att behandlas i högre grad i detta 

arbete, och det finns inte plats för en större grupp länder.  

 

Man har i arbetet ställt sig en grupp frågeställningar som syftar till att utröna, dels om Esping-

Andersens indelning ännu är aktuell, men också då om det finns ett samband mellan 

välfärdstypen och det sociala kapitalet och vad det har för betydelse. 

 



27 
 

För att svara på dessa frågeställningar ställer man upp två hypoteser och prövar dem med data 

för de olika länderna. På så sätt bör skillnaderna uppenbara sig såsom de bör vara för varje 

land om hypoteserna stämmer. 

 

Den första hypotesen:  

”Höga offentliga utgifter för sådana utgiftsposter som är relevanta visar på en mer 

socialdemokratisk välfärdsregim. För den liberala välfärdsregimen är det viktigaste att man 

inte försätter den fria marknaden ur spel. Således bör man ha en låg ersättning för 

arbetslöshet, men också för familj och barn. I det korporativistiska fallet bör vi framförallt 

kunna se högre utgifter för familjer.” 

 

Den andra hypotesen:  

”Den socialdemokratiska välfärdsregimen ger upphov till ett högre socialt kapital än de båda 

övriga, samt att den liberala modellen är den som ger upphov till lägst socialt kapital.” 

I uppsatsen visade det sig att hypoteserna i hög grad stämde överens med den data som 

granskades. Således kunde man konstatera att det faktiskt fortfarande är aktuellt med den 

indelning som Esping-Andersen presenterade samt att det förefaller finnas en koppling mellan 

välfärdsregimen och det sociala kapitalet, som dessutom förefaller stämma överens med vad 

som förväntades. 

 

Det innebär att den socialdemokratiska välfärdsregimen förefaller vara överlägsen på att 

skapa socialt kapital. Däremot var det inte lika tydligt vad gäller Tysklands resultat, detta 

skulle kunna bero på att landet har en speciell historia i och med det relativt nyliga enandet av 

Öst- och Väst- Tyskland. Det kan däremot inte säkerställas i detta arbete. Kanske hade det 

varit klokare att endast se till de västra delarna som ju Esping-Andersen gjorde. Men 

framtiden ligger ändå inte i en sådan ändring. Det som bör ske i framtiden i ämnet är en 

storskalig statistisk jämförelse av en betydligt större grupp länder.   

 

Således har vi kunnat konstatera att den socialdemokratiska välfärdsmodellen av allt att döma 

är bäst på att skapa socialt kapital av dem som granskats i studien. Däremot var det svårare att 

avgöra om den liberala eller konstruktivistiska modellen är effektivast i sammanhanget.  
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För diagram 1, 2, 3, 4 
 
För citaten angående definitionen på de variabler som de använder avses också samma källa. 
Förklaringen finns för varje tabell. 
 
ESS 
 
För förklaring av ESS: 
 
http://www.europeansocialsurvey.org/ 
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För diagramen: 
 
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ 
 
För diagram 5, 6, 7 
 
All data från ESS kommer från den tredje undersökningen de utförde, vilken är från år 2006. 
DVS. ESS omgång 3 2006. 


