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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att ge en insikt i de generella välfärdspolitiska attityder socionomstudenter 

i Sverige och Storbritannien har kring organisering av och ansvarsfördelning i välfärden. Syftet är 

vidare att ta reda på om det finns några likheter eller skillnader i välfärdspolitiska attitydmönster hos 

socionomstudenter i Sverige respektive Storbritannien som kan kopplas till de socialpolitiska 

institutioner som karaktäriserar olika välfärdsregimer. Studien har en kvantitativ forskningsansats och 

metoden för datainsamling har varit av surveydesign där digitala enkäter har distribuerats till 

socionomstudenter vid en högskola i respektive land. Undersökningen omfattade sammanlagt 141 

studenter, varav 77 respondenter studerade i Sverige och 64 studerade i Storbritannien. 

Av undersökningens resultat utvisas att det finns ett samband mellan socionomstudenternas 

landstillhörighet och deras attityder gentemot omfördelningar i socialpolitiken, ansvarsfördelning, 

universalitet respektive selektivitet samt beskattning och offentliga utgifter. Vidare kan de 

välfärdspolitiska attitydmönstren i viss mån återkopplas till ländernas välfärdsinstitutionella kontext 

men inte i sådan utsträckning att en tydlig koppling kan göras till de strukturella skillnader som 

beskrivs i Esping-Andersens teori om välfärdsregimer. 

 

 

Nyckelord: Välfärd, Välfärdsstat, välfärdsregimer, institutioner, attityder, välfärdspolitiska attityder, 

socionomstudenter. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

De flesta industrialiserade länder i Europa betraktas idag som välfärdsstater. De karaktäriseras av 

demokratiska processer i politiken, kapitalistisk ekonomi och en utvecklad välfärd där staten genom 

socialpolitiska åtgärder spelar en betydande roll i att motarbeta ekonomisk och social ojämlikhet och 

utsatthet (Giddens, 2007, s. 306). Esping-Andersen beskriver hur välfärdsstater har en komplex 

sammansättning av sociala institutioner som utgör den medborgerliga välfärden och som syftar till att 

tillförsäkra medborgarna sociala rättigheter (Esping-Andersen, 1990). Även om de övergripande 

målen hos den moderna välfärdsstaten är enhetliga finns det variationer mellan länder gällande 

välfärdssystemens organisering och till vilken grad staten ansvarar för medborgarnas välfärdsbehov. 

Västerländska, industrialiserade länder i Europa skiljer sig således åt i den logik som ligger bakom 

välfärdens strukturering och hur man ur ett makroekonomiskt perspektiv fördelar resurser i 

socialpolitiskt syfte. Sverige beskrivs exempelvis ha en generöst utformad välfärdspolitik med höga 

offentliga utgifter som kan härröras till det socialpolitiska området samt en stor andel välfärdstjänster 

som är kommunalt finansierade. Sveriges universella socialpolitiska inriktning där hela befolkningen 

innefattas av de offentliga förmånerna skiljer sig i viss utsträckning från många andra länder i Europa 

(Olofsson, 2011).  

Esping-Andersen skriver kring skillnader och likheter i olika länders övergripande välfärdspolitik. 

Han gör skillnad på tre olika typer av välfärdsregimer där Sverige kategoriseras till den 

socialdemokratiska regimtypen med hög beskattning, stora sociala utgifter och en socialpolitik som är 

omfördelande och utjämnande. En regimtyp som skiljer sig från denna är enligt Esping-Andersen den 

liberala som karaktäriseras av en marknadsfokuserad välfärd med en mer utbredd privat sektor samt en 

socialpolitik som främst riktar sig till de mest socialt utsatta. Ett av de länder som nämns som exempel 

för denna regimtyp är Storbritannien (Esping-Andersen, 1990). 

De institutioner som utgör ländernas välfärdssystem påverkar i stor utsträckning samhälleliga 

förutsättningar och möjligheter till social trygghet för medborgarna inom den institutionella kontexten. 

Börjeson beskriver socialarbetarens roll i välfärdsstaten och menar att det sociala arbetet fungerar som 

ett socialpolitiskt skyddsnät för de som faller igenom landets trygghetssystem. De strukturella 

institutioner som utmärker ett lands välfärdsystem, i form av bland annat socialförsäkrings- och 

bidragssystem samt ekonomiskt omfördelande processer, är på så sätt direkt avgörande för de villkor 

under vilka det sociala arbetet utförs (Börjeson, 2010). Ytterligare en aspekt i relationen mellan 

socialarbetaren och välfärdspolitiken beskrivs i de internationella etiska koderna för socialarbetare. 

Där framhålls den professionella socialarbetarens ansvar att uppmärksamma och påvisa orättvisor i 

socialpolitiken och i distributionen av resurser inom välfärden (The professional codes of ethics of the 

International Federation of Social Workers, 2004). Det föreligger således ett komplext samspel mellan 

socialarbetare och välfärdsinstitutioner. Den nationalekonomiska och välfärdspolitiska strukturen 
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skapar i hög grad förutsättningarna för det sociala arbetet samtidigt som socialarbetare förväntas 

influera riktningen för välfärdspolitikens utformning. 

 

1.2 Problemformulering  

Socialt arbete som profession faller i betydande utsträckning in under ramarna för de områden som 

innefattas av ett lands välfärdssystem och mycket av det praktiska sociala arbetet styrs på så sätt av de 

övergripande socialpolitiska strukturer som rör statens ansvar för medborgarnas välfärd (Börjeson, 

2010). Vi vill med anledning av detta undersöka socionomstudenters välfärdspolitiska attityder då det 

är av intresse att se hur blivande socionomer ser på de samhälleliga institutioner och 

välfärdsorganisatoriska aspekter som kan komma att influera deras framtida arbete. Att socialarbetare 

vidare förväntas ta en aktiv roll för att påverka den statliga välfärdspolitiken (The professional codes 

of ethics of the International Federation of Social Workers, 2004) gör det av ytterst stor vikt att få 

insikt i hur socionomstudenter förhåller sig till välfärdens organisering. 

Välfärdsstatens socialpolitiska strukturering utgörs av olika typer av institutioner som bland annat 

syftar till att skydda medborgarna mot sociala risker och att genom transfereringar omfördela resurser 

för att främja jämlikhet. Då de socialpolitiska institutionerna skiljer sig åt mellan olika länder är det av 

vikt att implementera ett institutionellt perspektiv för att förstå en eventuell koppling mellan 

välfärdsfaktorer på makronivå och attitydformation gentemot transfereringar i välfärden. Det är 

intressant att se huruvida de skillnader som framhålls av bland andra Esping-Andersen (1990) 

återspeglas i de välfärdspolitiska attityderna hos socionomstudenter från länder med övergripande 

institutionella olikheter i utformningen av respektive välfärdssystem. I tidigare komparativ forskning 

har försök att visa på en konvergens mellan Esping-Andersens typologi och nationella attitydmönster 

gjorts. Trots att man funnit ett visst stöd för en eventuell koppling mellan övergripande skillnader i 

välfärdssystem och tvärnationella attitydmönster har dock varierande resultat gjort det svårt att påvisa 

att välfärdsregimers skilda socialpolitiska institutioner skulle vara en avgörande faktor vid 

attitydformation (Larsen 2006). Vidare har mycket lite forskning gjorts kring det sociala arbetet i 

relation till institutionella effekter på välfärdspolitiska attityder. Det är på så sätt av vikt att titta på 

attitydmönster hos blivande socialarbetare i förhållande till välfärdspolitiska makrostrukturer i den 

institutionella kontext de befinner sig i, för att på så sätt undersöka en sådan koppling. Följaktligen vill 

vi undersöka och jämföra attityder gentemot välfärdens övergripande organisering och 

ansvarsfördelning främst vad gäller transfereringar, hos socionomstudenter i Sverige och 

Storbritannien, två länder av olika regimtyper. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få insikt i de generella välfärdspolitiska attityder socionomstudenter i Sverige 

och Storbritannien har kring de övergripande strukturer som utgör välfärdens organisering och 
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ansvarsfördelning mellan stat, marknad och individ i frågor om kollektiv finansiering, 

socialförsäkringssystem och bidrag.  

Vi vill vidare ta reda på huruvida det finns några likheter eller skillnader i välfärdspolitiska 

attitydmönster hos socionomstudenter i Sverige respektive Storbritannien som kan kopplas till de 

socialpolitiska institutioner som karaktäriserar välfärdsregimerna. 

 

1.4 Frågeställning och hypoteser 

Den frågeställning som vi i denna studie ämnar besvara är som följer:  

Vilka välfärdspolitiska attityder har socionomstudenter i Sverige och Storbritannien kring välfärdens 

övergripande organisering och ansvarsfördelning? 

 

Utifrån frågeställningen vill vi vidare pröva följande hypoteser: 

1. Det finns en skillnad i attityder till omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

2. Det finns en skillnad i attityder till statligt- alternativt marknadsstyrd välfärd mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

3. Det finns en skillnad i attityder kring ansvarsfördelning i välfärden mellan socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien.  

4. Det finns en skillnad i attityder till universella och selektiva förmåner i välfärden mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

5. Det finns en skillnad i attityder till socialförsäkringssystem mellan socionomstudenter i Sverige 

och Storbritannien.  

6. Det finns en skillnad i attityder till offentliga utgifter och beskattning mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

 

1.5 Studiens avgränsningar 

Vi har valt att endast undersöka och jämföra välfärdspolitiska attityder hos socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien. Valet av land grundar sig i att länderna enligt Esping-Andersens teori 

tillhör skilda regimtyper som karaktäriseras av stora, systematiska olikheter i välfärdens organisering 

(Esping-Andersen, 1990). Studien är begränsad till en skola i respektive land.  

Vidare behandlas i studien enbart socionomstudenternas generella välfärdspolitiska attityder i 

relation till välfärdssystemens övergripande utformning snarare än inställning till distinkta, 

socialpolitiska program eller åtgärder. I studien undersöks således inte välfärdsorganisatoriska 

aspekter som är direkt kopplade det sociala arbetets riktade insatser.  
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1. 6 Begreppsförklaringar 

Välfärd- Med välfärd menar vi de välfärdstjänster och transfereringar som i ett samhälle syftar till att 

ge medborgarna en viss grad av social trygghet. Vi syftar vidare på de trygghetssystem som fungerar 

som sociala skyddsnät i samhället. 

 

Välfärdsstat- Välfärdsstater karaktäriseras av demokratiska processer i politiken, kapitalistisk ekonomi 

och en utvecklad välfärd där staten genom socialpolitiska åtgärder spelar en betydande roll i att 

motarbeta ekonomisk och social ojämlikhet och utsatthet (Giddens, 2007, s. 306). Välfärdsstater har 

en komplex sammansättning av sociala institutioner som utgör den medborgerliga välfärden och som 

syftar till att tillförsäkra medborgarna sociala rättigheter (Esping-Andersen, 1990). De flesta av 

Europas industrialiserade nationer faller idag in under denna definition av begreppet välfärdsstat. 

 

Institutioner- Definitionen av begreppet kan institution variera något, bland annat i användningen 

inom olika vetenskaper såsom sociologin, statsvetenskapen och socialantropologin. Ofta beskrivs dock 

institutioner som mer eller mindre formella regelsystem som strukturerar socialt beteende. Det kan till 

exempel röra sig om strukturerade sammansättningar av normer och regler i samhället såsom politiska 

och ekonomiska samhällssystem (Eriksson-Zetterquist, 2009). I denna studie syftar vi i användningen 

av begreppet främst till de övergripande regelsystem som utgör ramarna för den välfärdspolitiska 

organiseringen. 

 

Transfereringar- Det socialpolitiska område som rör olika former av ekonomiska bidrag samt 

socialförsäkringar. Transfereringar syftar till att skydda mot sociala risker men även att omfördela 

resurser i samhället för att på så sätt främja jämlikhet (Olofsson, 2011, s.7). 

 

Socialförsäkringar- Socialförsäkringar är välfärdsrelaterade trygghetssystem som bygger på någon 

form av försäkringsfunktion. Med detta menas att finansieringen åtminstone delvis kommer ifrån 

inbetalda premier. I Sverige omfattar de offentliga socialförsäkringarna exempelvis ålderspension, 

sjukförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. 

 

Välfärdsregim- Vi använder oss i denna studie av Esping Andersens definition av det teoretiska 

begreppet välfärdsregim. I sin användning av konceptet välfärdsregim kombinerar Esping-Andersen 

innebörden av begreppen regim samt välfärdsstat. Begreppet regim syftar till den strukturella 

organisering som utgör ett lands sociala, politiska och ekonomiska styrsystem. I sin definition av 

välfärdsstater syftar Esping-Andersen på stater med en relativt hög grad av involvering i medborgarnas 

välmående och där ett omfattande ansvar tas för att tillförsäkra medborgarna en viss nivå av välfärd. I 

begreppet välfärdsregim inkluderar Esping-Andersen således ett antal olika aspekter i den 
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övergripande, strukturella utformningen av välfärdsstaters socialpolitiska system som i sina likheter 

och skillnader länkar samman flera välfärdsstater med varandra för att bilda olika typer av 

välfärdsregimer (Esping-Andersen, 1990). 

 

Dekommodifiering- Dekommodifiering är ytterligare ett begrepp som används frekvent i teorin om 

välfärdsregimer och vi kommer därför att använda oss av Esping-Andersens begreppsförklaring. 

Dekommodifiering anger den grad till vilken en välfärdsstat genom sin samhälleliga struktur begränsar 

medborgarnas beroende av marknaden för att tillgodose sina välfärdsbehov (Esping-Andersen, 1990).  

 

Stratifiering- Med begreppet stratifiering avses den samhälleliga struktur av hierarkisk karaktär som 

delar upp befolkningen olika strata eller klasser (Esping-Andersen, 1990). 

 

Universalitet- Med universalitet syftar vi på en välfärd där alla medborgares välfärdsbehov 

kontinuerligt tillgodoses oberoende av inkomstnivå. I praktiken är det få välfärdsförmåner som är 

fullständigt universella och både specifika förmåner samt övergripande välfärdssystem kan vara av 

mer eller mindre universell karaktär (Johansson, 2008, s. 105). 

 

Selektivitet- När vi studien talar om selektivitet syftar vi på förmåner i välfärden som utgår ifrån 

inkomstselektiva eller behovsprövande principer. Till skillnad från universella förmåner tillfaller de 

inte stora grupper av medborgare enbart baserat på tillhörighet i en viss kategori (Giddens, 2007, s. 

308). 

 

Institutionell socialpolitik- Institutionell socialpolitik syftar på välfärdsrelaterade förmåner som är av 

universell karaktär. En institutionell välfärdsmodell eller ett välfärdssystem som bygger på en 

institutionell logik bygger således på en hög grad av universalitet (Johansson, 2008, s. 106). 

 

Residual socialpolitik- Med residual socialpolitik eller en residual välfärdsmodell syftas istället till en 

välfärdspolitik som riktar sig till utsatta grupper i samhället. Den offentliga välfärden omfattar 

huvudsakligen dem som verkligen behöver den och inte klarar av att tillgodose dessa behov på egen 

hand. Detta kontrolleras genom behovsprövning (Olofsson, 2011, s.77). 
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2. Teori 

 

2.1 Institutionell teori 

Denna studie syftar delvis till att belysa välfärdspolitiska attityder i en institutionell kontext och vidare 

till att undersöka en eventuell länk mellan tvärnationella attitydskillnader hos socionomstudenter och 

regimrelaterade skillnader i välfärdsinstitutioner. Studiens övergripande inriktning och analys grundas 

således i ett institutionellt teoriperspektiv där fokus ligger på institutionernas roll i välfärdspolitisk 

attitydformation. 

 

Institutionell teoribildning har inom olika discipliner använts för att förklara samspelet mellan 

samhälleliga institutioner, organisationer och individer. Då institutionell teori har tillämpats inom flera 

olika vetenskaper såsom sociologin, statsvetenskapen och socialantropologin varierar också 

definitionen av begreppet institution. Ofta beskrivs dock institutioner som mer eller mindre formella 

regelsystem som strukturerar socialt beteende. Det kan till exempel röra sig om strukturerade 

sammansättningar av normer och regler i samhället såsom politiska och ekonomiska samhällssystem 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). I denna studie syftar vi i användningen av begreppet främst till de 

övergripande regelsystem som utgör ramarna för den välfärdspolitiska organiseringen. 

I de äldre framställningarna av den institutionella teorin låg huvudsakligt fokus på analys av de 

formella, styrande institutionernas karaktär ur ett makroperspektiv. Forskningen inom teoritraditionen 

utpräglades till stor del av jämförande analyser av nationers övergripande samhällsinstitutioner såsom 

lagstiftning för att förstå deras organisatoriska struktur, funktion och relation till samhällets aktörer. 

Vidare var ett historiskt och normativt synsätt framträdande i forskningen. Samhällsinstitutioners 

karaktär genom historien ansågs bidra till utvecklingsmönster som var avgörande för den strukturella 

utformningen av politiska system. Behavioristiska och rationella synsätt kom under andra halvan av 

1900-talet att influera den institutionella teoritraditionen vilket ledde till en utveckling av vad som 

kallas den nyinstitutionella teorin (Peters, 2012).  

 Nyinstitutionalismen är en teori som med ett sociologiskt perspektiv kombinerar analyser av 

institutioner i samhället på mikro och makronivå. Nyinstitutionalismen framhäver till skillnad från den 

traditionella institutionalismen vikten av att förstå snarare än att beskriva institutioners kontextuella 

utveckling och deras komplexa växelverkan med styrsystem, organisationer och individer i samhället. 

Vidare läggs ett större fokus på det individuella och de effekter institutioner har på individer snarare 

än tvärtom. I teorin framhålls kulturella och kognitiva aspekter som centrala för förståelsen av 

samhällsinstitutioner och den effekt de har på individers beteende (DiMaggio & Powell, 1991). 

 I institutionell teori beskrivs olika aspekter av samspelet mellan samhälle och institutioner där 

den äldre institutionalismen huvudsakligen kretsade kring hur samhällsinstitutioner formas och den 

inverkan individer och grupper i samhället har på utvecklingen av politiska system. I samband med 



 

11 
 

teorins utveckling har dock förklaringsmodeller för samhällsinstitutioners effekt på kollektivt, politiskt 

handlande samt individuellt beteende och tänkande presenterats (Peters, 2012).  

Organisationssociologen Scott beskriver tre viktiga element i institutioners beskaffenhet som 

förklarar den inverkan politiska institutioner har på socialt beteende. Han menar att institutioner har 

regulativa, normativa och kognitiva effekter på individer. 

Det regulativa elementet i institutioner syftar på reglerande ramverk som genom belönings- och 

bestraffningsfunktioner influerar människors medvetna handlande. Dessa explicita regelverk bidrar till 

att skapa social ordning. De gör att individer kan välja att agera för att undvika sanktioner alternativt 

handla på ett sätt som utifrån institutionernas reglerande strukturer är nyttomaximerande.  

Den normativa aspekten behandlar institutioners legitimitetsskapande effekt på vad som i samhället 

betraktas som socialt önskvärt beteende. Styrande institutioner i samhället kan ha en betydande 

inverkan på informella regelverk i form av normer och värderingar som influerar individer att agera 

utifrån hur de upplever att de borde agera.  

Synen på institutioners kognitiva effekt på människors beteende har ett starkt kulturellt inslag. Det 

kognitiva perspektivet framhåller institutioners inverkan på hur individer gör mening av den sociala 

verklighet de lever i. Institutioner bidrar till att forma kollektiva, kulturellt rotade föreställningar om 

den sociala verklighetens beskaffenhet som influerar individer till gemensamma tankesätt grundade i 

kulturell identitet och institutionell kunskapsbakgrund. Institutioners kognitiva inverkan innebär 

således att individer agerar utifrån kollektiva, obestridda uppfattningar av hur saker är och ska vara 

vilket leder till likhet och stabilitet i socialt beteende. Individer internaliserar på så sätt den 

verklighetsbild som utgörs av den institutionella omgivningen och handlar utifrån vad som uppfattas 

som självklart snarare än avsiktligt utifrån ofrånkomliga krav, plikt och önskvärdhet (Scott, 2001). 

 

2.2 Teorins relevans för studien 

Studiens institutionella perspektiv gör det intressant att se huruvida en koppling finns mellan 

samhällsinstitutioner och individuellt samt kollektivt beteende. I teorin uttrycks inte explicit något 

samband mellan institutioner och attityder men däremot att institutioner kan påverka individer och 

leda till gemensamma beteende- och tankemönster vilket implicit antyder likartad inställning till 

samhällsinstitutionerna. Teorin kan på så sätt kopplas till kollektiva mönster i attityder gentemot 

välfärdsinstitutioner vilket gör den lämplig för analys av tvärnationella attitydmönster i koppling till 

övergripande välfärdsstrukturer. Med en institutionell logik kan det tänkas att attityder i välfärdsfrågor 

påverkas av normsystem grundade i samhällsinstitutioner alternativt genom kognitiv och kulturell 

inverkan som leder till en kollektivt internaliserad verklighetsuppfattning där alternativ till existerande 

institutioner är svåra att tänka sig. Studiens institutionella perspektiv framgår genom att 

undersökningen bygger på strukturella skillnader i socialpolitiska institutioner och välfärdens 

organisering samt att datainsamlingsinstrumentet utformas därefter.  
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2.3 Teori om välfärdsregimer 

För att belysa de tvärnationella skillnader i välfärdsinstitutioner som föreligger mellan olika länder tar 

denna studie fasta på de strukturella skillnader i välfärdssystem som beskrivs i Esping-Andersens teori 

om välfärdsregimer. 

 

Gösta Esping-Andersen är en välkänd dansk socialforskare som år 1990 gav ut boken ”The three 

worlds of welfare capitalism”. Boken behandlar Esping-Andersens teori om välfärdsregimer. Den 

framstående välfärdsstatsforskaren ställde sig kritisk till de tidigare studier som genomförts inom 

området vilket till viss del blev utgångspunkten för utformningen av hans forskning och teoribildning. 

Kritiken som Esping-Andersen framförde grundade sig bland annat i att existerande forskning enbart 

utgick från OECD:s uppgifter om hur mycket olika länder spenderade på sociala utgifter och bortsåg 

från viktiga influerande faktorer såsom socialpolitik och skattepolitik. Esping-Andersen valde istället 

att studera välfärdsstater med utgångspunkt i deras institutionella struktur. Syftet med denna typ av 

studie var att belysa komparativ välfärdsstatsforskning ur ett sociologiskt perspektiv (Johansson, 2008, 

s.136-137). 

Esping-Andersen utgår från två hypoteser i sin studie. Dels menar han att en viktig beståndsdel för 

att analysera välfärdsstatlig utveckling är att först urskilja sociala klasser då klassmobilisering 

betraktas som en avgörande faktor vid samhälleliga omvälvningar och ekonomisk tillväxt. Ytterligare 

en central faktor som Esping-Anderson framhåller är klasskoalition, i de flesta demokratiska stater har 

arbetarklassen många gånger ingått koalitioner med politiska grupper för att uppnå förändring. Utifrån 

undersökningar med utgångspunkt i dessa två hypoteser urskiljer Esping-Andersen att det i de 

nordiska länderna länge funnits en tradition av koalitioner och en hög grad av klassmobilisering. 

Esping-Andersen jämför Storbritannien och Sverige där han framhåller att Storbritannien tidigt 

urbaniserades och industrialiserades och redan under 1900-talet var ekonomin så stark hos 

medelklassen att de hade tillräckliga medel för att köpa sin egen välfärd. Detta i kontrast till Sverige 

där Socialdemokratiska partiet som hade varit styrande under större delen av 1900-talet istället haft 

som ambition att genom olika socialpolitiska reformer innefatta alla medborgare. Alla medborgare 

skulle känna sig gynnade av välfärden.   

Esping-Andersens utgår i sin typologi om välfärdsregimer från tre centrala begrepp: 

dekommodifiering, stratifiering samt begreppet välfärdsstatsregim. Begreppet dekommodifiering är 

centralt i Esping-Andersens analytiska ramverk. Dekommodifiering beskriver relationerna mellan 

marknad och stat där graden av dekommodifiering anger hur mycket en välfärdsstat genom sin 

institutionella struktur begränsar medborgarnas beroende av marknaden för att tillgodose sina 

välfärdsbehov. Med begreppet stratifiering avses istället den samhälleliga struktur där befolkningen 

delas upp i olika klasser. Utformningen av ett lands välfärdssystem har enligt Esping-Andersen en 

betydande inverkan på det hierarkiska indelningssystem som är avgörande för klassformation och 

social mobilitet. 
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I sin användning av konceptet välfärdsregim kombinerar Esping-Andersen innebörden av 

begreppen regim samt välfärdsstat. Begreppet regim syftar till den institutionella organisering som 

utgör ett lands sociala, politiska och ekonomiska styrsystem. I sin definition av välfärdsstater syftar 

Esping-Andersen på stater vars välfärdspolitiska organisation grundar sig i syn på medborgarnas 

välfärdsbehov som sociala rättigheter. Med utgångspunkt i detta har välfärdsstater en relativt hög grad 

av involvering i medborgarnas välmående och ett omfattande ansvar tas för att tillförsäkra 

medborgarna en viss nivå av välfärd. I begreppet välfärdsregim inkluderar Esping-Andersen således 

ett antal olika aspekter i den övergripande, strukturella utformningen av välfärdsstaters socialpolitiska 

system som i sina likheter och skillnader länkar samman flera välfärdsstater med varandra. 

Välfärdsregimer belyses på så sätt genom de historiska och institutionella ramar som ligger till grund 

för välfärdsstaternas socialpolitiska organisation (Johansson, 2008, s. 135-153).  

I sin bok ”The three worlds of welfare capitalism” har Esping-Andersen delat upp arton stater i tre 

distinkta typer av välfärdsstatsregimer. I sin kategorisering utgår han ifrån graden av de-

kommodifiering samt välfärdssystemens inverkan på social stratifiering i samhället. Med dessa mått 

kan tydliga mönster uttydas som förenar länderna i kluster för skilda regimtyper som Esping-Andersen 

väljer att kalla liberala, konservativa samt socialdemokratiska välfärdsregimer. 

Liberala välfärdsregimer exempelvis USA, Kanada och England återfinns främst i den 

anglosaxiska världen. Välfärden är kommodifierad och säljs på marknaden och det finns en hög grad 

av stratifiering. Här uppmuntrar staten medborgarna att tillgodose sina resursbehov, deras 

försäkringsskydd och sociala tjänster genom att vända sig till marknaden. Staten stödjer aktivt privata 

stora välfärdsprojekt och garanterar endast medborgarna ett minimalt skyddsnät i form av akut bistånd. 

I den liberala välfärdsregimen är offentligt bistånd huvudsakligen behovsprövat och på så sätt främst 

tillgängligt för de som starkast behöver det, man följer således en residual logik. I dessa stater är ofta 

inkomstskillnaderna betydande. Det finns få åtgärder för att begränsa polariserande effekter av 

marknadsfördelade resurser och detta leder i sin tur till att det blir en ekonomisk ojämnhet och en hög 

grad av stigmatisering i samhället. Samhället divideras i en gynnad överklass, ett bättre ställt 

mellanskikt som använder sig av marknadsdifferentierad välfärd och en marginaliserad fattig 

befolkningsdel som lever på statligt finansierad välfärd vilken generellt håller en låg nivå (Esping-

Andersen, 1990, s.26). 

Konservativa välfärdsregimer återfinns främst i kontinentala Europa, till exempel Frankrike, 

Tyskland och Italien. I de konservativa välfärdsregimerna finner man istället en välfärd till stor del 

byggd på individernas egna inbetalningar till staten vilket förstärker stigmatiseringen och höjer 

inkomstskillnaderna och klasskillnaderna. Staten har ett betydande engagemang gällande 

socialförsäkringarna men systemet bygger på att skilda kassor för olika yrkesgrupper. Välfärden är i 

hög grad dekommodifierad och staten ersätter marknaden men bara då individens egna resurser är 

uttömda. Denna typ av välfärdsregim kännetecknas av subsidiaritet vilket innebär att medborgarna till 

stor del får förlita sig till den egna familjen och socialförsäkringssystemet inkluderar ofta inte kvinnor 
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alls då socialförsäkringen uppmuntrar till moderskap och detta subventioneras i skattesystemet. I dessa 

stater är den offentliga tjänstesektorn mycket låg. De konservativa välfärdsregimerna har ett 

socialförsäkringssystem som ämnar till att bevara kärnfamiljen (Esping-Andersen, 1990, s. 28). 

Socialdemokratiska välfärdsregimer återfinns nästan enbart i Skandinavien. Exempel på denna typ 

av välfärdsregim är Norge, Sverige och Finland. I den socialdemokratiska regimtypen finner man ett 

välfärdssystem med en hög grad av dekommodifiering. Välfärden är statligt organiserad och till stor 

del separerad från marknaden. Huvudparten av välfärdstjänster och bidrag finansieras och produceras i 

offentlig regi. I de socialdemokratiska välfärdsregimerna har man vidare ett universellt synsätt vilket 

betyder att välfärdens förmåner riktar sig till alla eller breda grupper av medborgare oavsett 

samhällsklass, inkomst eller behov. Det socialdemokratiska systemet syftar till att minska 

inkomstskillnader genom att jämna ut dem med skatter och bidrag. Den socialdemokratiska 

välfärdsregimen verkar således genom omfördelande transfereringar aktivt mot stratifiering som ofta 

ligger på en låg nivå. Välfärden i dessa stater håller generellt en hög standard (Esping-Andersen, 1990, 

s.29). 

 

2.4 Teorins relevans för studien 

Studien utgår ifrån ett institutionellt perspektiv på samhällsstrukturers inverkan på individers attityder 

till välfärdens övergripande organisering. Esping-Andersens teori om välfärdsregimer framhåller de 

strukturella förhållanden som utgör olika välfärdsmodeller vilket gör den lämplig för att illustrera 

övergripande välfärdsinstitutioner hos välfärdsstater. Vidare görs genom teorins komparativa 

inriktning skillnad på olika typer av välfärdssystem där länder med liknande välfärdspolitisk struktur 

kategoriseras in i skilda regimtyper. Detta gör teorin användbar för jämförande analys av studiens 

undersökta länders attitydmönster i koppling till de skillnader som karaktäriserar välfärdsstaterna. 

 

2.5 Kritiska reflektioner kring teorin 

Esping-Andersens teori om välfärdsregimer har från flera håll fått omfattande kritik. Exempelvis har 

antalet regimtyper som Esping-Andersen framhåller diskuterats och behandlats vidare av andra 

forskare. Bland annat menar Ferrera (1996) att Esping-Andersens typologi inte räcker till för att 

kategorisera in de skilda välfärdsstaterna och att det skulle kunna finnas fler regimtyper utöver de som 

framhålls av Esping-Andersen. Vidare har indelningen inom varje regimkategori analyserats utförligt 

inom forskning. Teorin kritiseras för att överskatta homogeniteten hos välfärdsstater genom att dela in 

dem i få kategorier trots stora strukturella skillnader i välfärdsmodeller. Till exempel framhålls de 

kraftigt skilda dragen i välfärdspolitisk inriktning hos de välfärdsstater som av Esping-Andersen 

kategoriseras som liberala. Denna kritik har Esping-Andersen medgett till viss del vara befogad men 

han anser dock inte att detta har någon större effekt vad gäller diskreditering av typologin (Johansson, 

2008, s. 170).  
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Bristen på regimtyper och variationer inom varje kategori har föga inverkan på teorins relevans för 

denna studie då endast attityder hos socionomstudenter i två olika länder undersöks. Huruvida 

välfärdsmodellerna i dessa länder skiljer sig från andra inom samma regimtyp är ovidkommande. 

Viktigt är endast att länderna skiljer sig från varandra vad gäller välfärdspolitiska samhällsstrukturer 

för att institutionell inverkan på gruppens attitydformation ska kunna undersökas. Dessa skillnader i 

välfärdssystem kommer vidare att beskrivas utförligt studiens kapitel som behandlar ländernas 

välfärdspolitiska bakgrund. 

Ytterligare kritik som har framförts mot teorin om välfärdsregimer är att Esping-Andersen 

huvudsakligen har utgått ifrån socialförsäkringssystem, pensioner, sjukförsäkringar och 

arbetslöshetsförsäkringar i sin jämförelse av välfärdsstater. Mycket lite fokus har således lagts på 

andra centrala delar av välfärden såsom offentlig konsumtion i form av välfärdstjänster. Andra 

forskare har kritiserat och vidareutvecklat Esping-Andersens typologi med komparativa 

undersökningar av social service vilket har nyanserat bilden av välfärdsregimer (se exempelvis 

Anttonen & Sipilä, 2005). Denna forskning har till viss del bekräftat de kategorier som framställs av 

Esping-Andersen. Annan forskning som inkluderar socialbidrag utöver socialförsäkringssystem visar 

dock på stora variationer inom regimtyper där till exempel liberala välfärdsstater skiljer sig åt vad 

gäller socialbidragssystem. Välfärdsstaterna inom den socialdemokratiska regimtypen skiljer sig 

mindre åt vad gäller socialbidrag men systemen för denna del av välfärden har istället en distinkt 

residualinriktning vilket skiljer sig från deras socialförsäkringssystem (Johansson, 2008).  

 Att teorin om välfärdsregimer fokuserar på socialförsäkringssystem kan ha viss inverkan på 

analysmöjligheterna utifrån teorin i denna studie. Det huvudsakliga syftet med studien var att 

undersöka transfereringar i välfärden vilket inkluderar socialförsäkringssystem och andra typer av 

ekonomiska förmåner. Dock behandlas i viss mån även välfärdstjänster och i vidare utsträckning 

socialbidrag i undersökningen vilket exkluderas i Esping-Andersens teori.  

Trots kritiken mot Esping-Andersens typologi om välfärdsregimer har teorin en betydande roll 

inom fältet och den har använts i stor utsträckning inom komparativ forskning kring välfärdspolitiska 

attityder (Se exempelvis Bean & Papadakis, 1998; Andress & Heien, 2001; Gelissen, 2002; Svallfors 

2003). 

 

3. Välfärdspolitisk bakgrund 

I föregående kapitel har studiens teoretiska inriktning framförts, där övergripande skillnader i 

välfärdsmodeller beskrivits utifrån Esping-Andersens teori om välfärdsregimer. I följande kapitel 

kommer en historisk kontext att ges kring hur dessa strukturella skillnader sett ut i praktiken i Sverige 

respektive Storbritannien. Vidare kommer den historiska bakgrunden att följas av en inblick i hur 

ländernas välfärdspolitiska system och socialpolitiska utgifter ser ut i nutid.  
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3.1 Välfärdspolitisk bakgrund Sverige 

Redan under 1600-talet etablerades de offentligt organiserade fattigvårdslagstiftningarna i Sverige, 

men det var svårt att nå ut till befolkningen då staten inte hade möjlighet att styra socknarna och de 

resurser som fanns var väldigt begränsade och lokala. Det var också väldigt svårt att hantera den 

fattigdom som bredde ut sig under 1800-talet. Fattigvårdslagstiftningen syftade till att ta ansvar för de 

mest utsatta grupperna i samhället, föräldralösa barn, äldre, sjuka och arbetsoförmögna. En av de 

största grupperna i behov av hjälp utifrån lagstiftningen var under tidsperioden de äldre, detta tills dess 

att pensionsförsäkringarna infördes under 1900-talet (Olofsson, 2011, s. 55-60).  

Under första halvan av 1900-talet grundades vad som kom att kallas ”Den svenska modellen”. Den 

svenska modellen innefattar arbetsmarknadspolitik, de socialpolitiska trygghetssystemens konstruktion 

samt ekonomisk politik. De ekonomer som använder sig av begreppet den svenska modellen syftar 

främst till Rehn-Meidner-modellen som i stora drag gick ut på att via höjda skatter och solidarisk 

lönepolitik effektivisera företag. Modellen syftade också till att via en aktiv arbetsmarknadspolitik, 

skapa gynnsammare förutsättningar för permitterad arbetskraft att få nyanställning i lönsamma företag, 

någonting som för företaget kunde innebära selektivt sysselsättningsstöd (Bergh, 2009, s.20). Rehn-

Meidner-modellen handlade också om höga skatter och betydande överföringar av ekonomiska 

resurser mellan olika befolkningsgrupper i syfte att ge en generellt ökad levnadsstandard. 

Levnadsstandarden skulle ökas och jämnas ut genom allmän välfärd i form av exempelvis barnbidrag, 

studiestöd, pension och bostadsbidrag, detta öppnade upp för en omfördelning av befintliga resurser 

mellan samhällsskikt och generationer.  Inom socialpolitisk forskning menar man att den svenska 

modellen står för att de svenska socialpolitiska institutionerna karakteriseras av en universell 

inriktning.  Inom arbetsmarknadspolitiken kopplar man istället den svenska modellen till 

Saltsjöbadstraditionen som gick ut på ökat samarbete mellan olika partsorganisationer och 

fackförbund både lokalt och centralt. Det var genom detta samarbete som grunden lades för den 

industriella utvecklingen och välfärdens uppbyggnad efter andra världskriget. Kopplingen mellan 

arbetsgivarorganisationerna, staten och fackföreningsrörelsen hade därmed en avgörande betydelse för 

utformningen av välfärdsstaten Sverige. Då socialförsäkringarna i Sverige bygger på 

inkomstbortfallsprincipen och omfattar alla förvärvsarbetare lämnar den svenska modellen lite 

utrymme för behovsprövning (Olofsson, 2011, s.157).  

Efter börskraschen i USA 1929 följde en ekonomisk kris. I början av 1930-talet nådde krisen 

Sverige och många menar att det var nu den första fasen av uppbyggnaden av den svenska välfärden 

började på allvar. I den politik som nu började byggas upp hade sociala reformer en nyckelroll. Den 

sociala frågan hade förvisso varit central för samhällsdebatten även under 1800-talet genom att frågor 

om politiska rättigheter, ekonomiska maktfrågor och sociala reformer kopplades ihop, men efter 1930 

fick dessa frågor en ny tolkning. Nu byggde man ut det sociala skyddsnätet bland annat gällande 

barnbidrag, moderskapspenning och lagstadgad semester (Andersson m.fl., s.37). 
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På 1930-talet lanserade dåvarande socialdemokratiske statsminister Per Albin Hansson ”Det svenska 

folkhemmet”. Folkhemstanken innebar en rad socialpolitiska reformer med kraftigt socialdemokratiskt 

ideologisk riktning. Reformerna innebar förändringar gällande bland annat arbetslöshet, utbildning, 

familjepolitik, sjukförsäkringar och höjningar av folkpensionen. Hela landets välfärdssystem 

utvecklades och det investerades också kraftigt i landets infrastruktur (Olofsson, 2011, s. 153). 

Man kopplade nu även ihop den ekonomiska krisen med befolkningsfrågan och därmed också frågor 

gällande sociala reformer samt aktiva statliga åtgärder både gällande näringsliv och ekonomi. Några 

som aktivt argumenterade starkt för befolkningsfrågan var Alva och Gunnar Myrdal, de menade att 

man genom sociala satsningar skulle kunna öka barnafödandet som nu på grund av den ekonomiska 

krisen var extremt lågt. Istället för att få kvinnor födde många barn skulle man genom att aktualisera 

försörjnings- och familjefrågorna kunna bredda barnafödandet genom en modell där fler kvinnor 

istället födde färre barn. Alva och Gunnar Myrdal lanserade denna modell där trebarnsfamiljen låg till 

grund. Genomförandet av denna förändring skulle dock kräva ett stort statligt stöd via breda 

socialpolitiska reformer. På detta sätt skulle klasskillnaderna minska, köpkraften öka och de statliga 

satsningarna på den sociala infrastrukturen skulle hjälpa en ekonomisk utveckling. På detta sätt skulle 

också barnen ges samma grundförutsättningar. Reformerna skulle slutligen leda till att köpkraften 

ökade, bostadsbyggandet likaså och dessa två faktorer skulle ge upphov till flera arbeten (Andersson et 

al, s. 34). Gunnar Myrdal ansåg att socialpolitiken inte var en kostnad utan en framtida investering. 

Efter andra världskriget, under slutet av 1940-talet lade socialdemokraterna fram ett politiskt program 

där den fortsatta utbyggnaden av sociala reformer fastslogs, detta var den andra fasen av Sveriges 

utbyggnad av välfärdssystemet (Andersson m.fl., s.32). Sverige hade under 1950 och 1960 en god 

tillväxt då det rådde en rationell arbetsdelning mellan marknad och politik, där politiken skapade 

stabila spelregler och jämlika förutsättningar, medan marknaden skapade innovationer och ökat 

välstånd (Bergh, 2009, s.31). 

 

3.2 Välfärdspolitiska strömningar i modern tid  

Sverige utvecklades mellan 1870 och 1970 till att bli ett av de länder i världen med jämnast 

inkomstfördelning men också det fjärde rikaste landet i världen, detta från att innan 1870 ha varit ett 

av Europas fattigaste länder.  Under åren 1965 och 1997 ökade andelen medborgare som erhöll 

socialbidrag med 193 % (Bergh, 2009). Mellan 1970 och 1995 försökte staten vid ett flertal tillfällen 

rädda Sveriges ekonomi genom devalveringar vilket resulterade i att Sverige tappade köpkraft och fick 

ekonomiska problem. Jämlikheten minskade och arbetslösheten ökade. Mellan 1985 och 1997 ökade 

återigen befolkningens ekonomiska frihet inom många områden, detta trots fortsatt höga skattenivåer 

och bestående välfärd (Bergh, 2009, s. 12). 1990-talet kännetecknas av ekonomisk kris i Sverige. 

Andelen arbetslösa ökade dramatiskt och detta resulterade i att flera av de svenska välfärdssystemen 

påverkades negativt. Det svenska socialförsäkringssystemet bygger på en hög sysselsättningsgrad hos 

medborgarna, ett mål som åsidosattes då Sveriges ekonomiska situation akut förvärrades med hög 
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inflation, sjunkande bostadspriser och fallande efterfrågan på varor. Socialdemokraterna som under 

denna period var det styrande partiet försökte rädda den svenska ekonomin genom att sänka 

socialförsäkringsnivåerna och höja bankernas räntor. Regeringen satsade på budgetsanering bland 

annat i det så kallade Konsolideringsprogrammet mellan 1994 och 1998 och det gjordes stora 

nedskärningar i den offentliga ekonomin i form av minskade transfereringar till hushållen. En del av 

befolkningen vände sig nu istället till privata marknadslösningar (Björkman, 2003, s 14-19). Under 

1990-talet fick ”New Public Management”, marknadsorienterade organisationsformer sitt genomslag. 

New Public management innebar att man genom marknadsanpassning av verksamheterna kunde öka 

kravet på effektivitet inom den offentliga sektorn. Nu applicerades flera modifierade 

marknadslösningar inom den offentliga sektorn. New Public Management gav medborgarna en större 

valfrihet, minskade vårdköerna och ökade resurser. Privatiseringarna inom välfärden släpptes dock 

inte helt utan lades ut på anbud under kontroll av myndigheterna (Björkman, 2003, s.77). Så 

småningom hämtade sig den svenska ekonomin och Sverige återgick till att vara ett av världens rikaste 

länder. 

 

3.3 Välfärdspolitisk bakgrund i Storbritannien 

Det har under 1900-talet skett många förändringar i Storbritanniens organisering av välfärden. 

Betydande reformer och socialpolitiska strömningar har inneburit förändringar i balansen mellan de 

centrala sektorerna familj, stat och marknad vad gäller tillhandahållande av välfärd. Statens roll i 

välfärdssystemet har i stor utsträckning omdefinierats och synen på statligt ansvar i fråga om sociala 

risker utvecklats. Utvecklingen mot vad som betraktas som den moderna välfärdsstaten inleddes till 

viss del under tidigt 1900-tal då det liberala partiets valseger 1906 och arbetarrörelsens ökade 

inflytande ledde till ett antal välfärdspolitiska reformer som innebar ökat statligt inflytande och en 

något mer kollektivistisk inriktning i socialpolitiken. Bland annat infördes skattefinansierad, 

behovsprövad ålderspension och år 1911 stadgades genom National insurance act ett nationellt 

socialförsäkringssystem. Den nya försäkringsmodellen som finansierades genom bidrag från 

arbetsgivare, arbetstagare och stat innebar bistånd i form av utbetalningar vid sjukdom och tillfällig 

arbetslöshet till arbetande personer med en inkomst lägre än en viss fastställd nivå. Den obligatoriska 

socialförsäkringen var separerad från de gällande fattiglagarna i landet och inkluderade endast en 

begränsad grupp av medborgare. Trots detta innebar de liberala reformerna som ägde rum under 

perioden början på en avveckling av fattiglagarna och en utveckling mot ett välfärdssystem mer 

karaktäristiskt för den traditionella välfärdsstaten (Whiteside, 2012, s. 117-120). 

Den sociala och samhällsekonomiska problematik rörande bland annat massarbetslöshet och 

kraftigt ökade offentliga utgifter som uppstod under mellankrigstiden ledde dock senare till striktare 

behovsprövningar och inskärningar i den statligt tillhandahållna välfärden. De ambitioner som legat 

bakom reformerna under tidigt 1900-tal kom att bli svåra att efterleva och den socialpolitiska 

riktningen började av den orsaken skifta. En marknadsstyrd välfärd med minskat statligt inflytande för 
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att förebygga de eskalerade sociala problemen sågs som lösningen. Den socialpolitiska kursen ledde 

dock till få gynnsamma effekter för landets ekonomiska tillväxt och sociala problemkomplex vilket 

följaktligen influerade de kraftiga välfärdspolitiska omvälvningar som ägde rum under 1940-talet 

(Whiteside, 2012, s. 117-122). 

År 1942 presenterades en inflytelserik rapport av den liberala ekonomen William Beveridge där ett 

antal centrala samhällsproblem identifierades och en övergripande plan för motverka dessa lades fram. 

I Beveridgerapporten rekommenderades ett ökat tillhandahållande av universella förmåner i form av 

bland annat kostnadsfri sjukvård och barnbidrag samt utformningen av ett mer omfattande 

socialförsäkringssystem med utbetalningar till sjuka, arbetslösa och pensionerade. Den föreslagna 

modellen skulle bidra till att tackla problem med försörjning, sjukdom, utbildning, bostadslöshet och 

arbetslöshet genom att erbjuda en grundtrygghet för alla medborgare. Vidare framhölls de 

samhällsekonomiska fördelarna med ett sådant system som beskrevs som effektivare och mindre 

kostsamt än ett statligt reglerat, behovsprövande välfärdssystem riktat till de fattiga (Page, 2012, s. 124 

128). När det brittiska arbetarpartiet tog över makten vid valet 1945 skulle ett antal av de reformer 

som föreslagits av Beveridge komma att implementeras i det välfärdspolitiska systemet. Bland annat 

lagstiftades om nationella system som innebar en kraftig ökning av statligt inflytande vad gäller 

utbildning och sjukvård som skulle tillhandahållas alla medborgare genom statlig finansiering. Den 

privata sektorn var dock fortfarande viktig vad gällde tillhandahållande av välfärd och även inom 

utbildning och sjukvård hade privata aktörer en betydande roll jämte statens välfärdsutbud. 

Socialförsäkringssystemet som grundlagts genom National insurance act 1911 vidareutvecklades 

och systematiserades och blev till en grundsten i det brittiska välfärdssystemet. Den nationella 

socialförsäkringen byggde på antagandet om att medborgarnas primära inkomst skulle utgå från mäns 

avlönade arbete. Genom inbetalningar från arbetstagare samt arbetsgivare till försäkringssystemet 

skulle statlig kompensation vid inkomstbortfall minimeras. Det statliga ansvaret ersatte på så sätt inte 

marknadens och familjens roll i välfärdens organisering men bistod medborgarna i de fall då 

sektorerna inte förslog, bland annat genom behovsprövade bidrag vid inkomstbortfall separerade från 

sociala försäkringar i samhället (Clarke & Langan, 1993, s. 20-26). 

Under denna mycket signifikanta tid i Storbritanniens välfärdspolitiska historia åtog sig staten ett 

ökat ansvar för de centrala, sociala problemen i samhället och förde en politik ämnad att bistå 

medborgarna genom hela livet, från vaggan till graven. Utvecklingen av det nationella 

socialförsäkringssystemet och de universella förmånerna i välfärden lade i stor utsträckning grunden 

för den moderna välfärdsstaten. Under tiden som följde ökade de offentliga utgifterna och de statliga 

välfärdstjänsterna signifikant. Dock fanns det tydliga inskränkningar i de målsättningar om socialt 

medborgarskap och sociala rättigheter som karaktäriserade tidsperioden i form av begränsad 

universalitet och olika slags förbehåll kopplat till de statliga bistånden. Trots en expandering av vad 

som betraktades som statens ansvar förväntades medborgarnas välfärdsbehov i huvudsak tillgodoses 
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genom familj och marknad. Det rådde på så sätt en tydlig blandekonomi i landets välfärd (Page, 2012, 

s. 124-129). 

 

3.4 Välfärdspolitiska strömningar i modern tid 

Den klassiska välfärdsstatspolitiska riktningen i Storbritannien varade fram till 1970-talet då 

ytterligare betydande reformer kom att förändra landets välfärdssystem. Perioden mellan 1979-1997 

karaktäriserades av en socialpolitik som brukar benämnas som ”Thatcherism” efter den inflytelserika 

premiärministern Margareth Thatcher som med sin nyliberalistiska politik och konservativa 

värderingar inbringade stora förändringar vad gäller statens roll i välfärden. I skuggan av den 

ekonomiska krisen och höga arbetslösheten i landet implementerades ett antal välfärdspolitiska 

reformer i syfte att begränsa de offentliga utgifterna samt främja snabbare återgång i arbete. 

Restriktioner vad gällde höjningar av bidrag vid inkomstbortfall ledde till större klyftor i inkomst 

mellan personer med och utan jobb och sanktioner bestraffade individer som inte fullgjorde uppsatta 

krav för att motta ekonomiskt bistånd. Vidare fick behovsprövningar en allt större roll i välfärden och 

fokus rörande statligt stöd skiftade till personer av starkast behov i samhället. Den socialpolitiska 

riktningen som rådde under Thatcher och det konservativa partiets styre byggde på grundantaganden 

om att individer i samhället bar ett stort egenansvar för välfärdsbehoven hos sig själva och andra i sin 

omgivning. Thatcher förespråkade fri marknadsekonomi med reducerad statlig reglering i 

välfärdsplaneringen och i enighet med detta genomfördes en omfattande privatisering av statligt ägda 

välfärdsinstitutioner. Individer förväntades på så sätt i första hand tillgodose sina egna och sin familjs 

sociala behov genom inkomst från avlönat arbete och privata välfärdsalternativ (Glennerster, 2012, 

s.13-132). 

Thatchers starkt ideologiskt färgade styrning ledde dock inte till de positiva effekter som förväntats 

vad gällde ekonomisk tillväxt samt effektivisering och ökad kvalité i välfärden. Vidare låg 

arbetslösheten under perioden på fortsatt höga nivåer och den ekonomiska ojämlikheten ökade 

dessutom kraftigt efter en lång trend av minskade klassklyftor. Trots ett visst motstånd mot Thatchers 

politik framåt slutet av 1990-talet bestod delar av den kritiska inställningen gentemot den typiska 

välfärdsstatspolitiken vilket kom att färga den efterföljande new labour tiden i landets välfärdspolitiska 

historia (Rodger, 2000). 

Den följande politiska perioden inleddes med det socialdemokratiska arbetarpartiets valseger 1997 

och varade under större delen av 2000-talet. Partiet undergick under Premiärministern Tony Blairs 

styre ett skifte i socialpolitisk inriktning vilket kom att påverka landets välfärd. Blair talade för en 

modernisering av välfärdsstaten och förespråkade en utveckling av den så kallade ”tredje vägens 

politik”. Det kan ses som att den politiska inriktningen som syftar på en medelväg mellan kapitalism 

och socialism innebar en kombination av de politiska ideologier som varit dominerande under det 

välfärdsstatsinriktade 1940-talet och Thatchers konservativa styre (Powell, 2012, s. 135-139). 

Arbetarpartiet som nu marknadsförde sig som ”New labour party” stod bakom ett antal reformer som 
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syftade till att utveckla en kombination av kapitalistisk, marknadsstyrd ekonomi och en moderniserad 

socialism vad gällde välfärden. Det skedde en decentralisering av det statliga inflytandet och 

marknadsinriktningen med en utvecklad privat sektor var fortsatt rådande inom välfärdsområdet 

(Connell, 2011).  

Blair förespråkade etisk socialism som innebar en strävan mot social rättvisa i form av politisk och 

ekonomisk frihet som skulle ge alla samma möjligheter till välstånd snarare än jämlikhet i utfall 

genom omfördelning av resurser. Ett stort individuellt egenansvar lades på medborgarna och den 

välfärdspolitiska orienteringen kretsade huvudsakligen kring att främja arbetsmöjligheter samt skapa 

lika möjligheter för alla. Istället för att motarbeta fattigdom genom stora offentliga utgifter riktade till 

omfördelande transfereringar skulle arbetsmarknadsåtgärder, skattereduceringar och sanktioner 

uppmana till arbete och minska biståndsberoendet (Powell, 2012, s. 135-139). 

 

3.5 Välfärden i Sverige och Storbritannien idag  

Gemensamt för välfärdsstater är en aktiv och omfattande involvering i medborgarnas sociala 

välmående vilket i stor utsträckning sker genom relativt höga offentliga utgifter i socialpolitiskt syfte. 

Hur stora de sociala utgifterna är och hur de offentliga resurserna fördelas skiljer sig dock åt mellan 

välfärdsstaterna Sverige och Storbritannien. Dessa variationer kan i vissa fall kopplas till väl 

etablerade välfärdsinstitutioner och strukturella karaktärsdrag i ländernas välfärdsorganisering. Den 

svenska välfärden kännetecknas även idag av höga skatter, höga offentliga utgifter och relativt 

generösa förmåner. I landet är partsorganisationerna väl samordnade och socialpolitiken bygger på en 

hög sysselsättningsgrad och höga skatteintäkter för att finansiera omfattande förmåner som täcker alla 

eller stora grupper av medborgare. Staten har ett stort organisatoriskt och finansiellt ansvar för 

välutvecklade trygghetssystem med många lagstadgade skydd och rättigheter (Åmark, 2005).  

Det brittiska välfärdssystemet har en komplex struktur med många olika typer av avgiftsfinansierade- 

och icke avgiftsfinansierade förmåner samt behovsprövande socialbidrag. Socialförsäkringssystem 

som bygger på inbetalda premier samt inkomstselektiva och behovsprövade förmåner är utmärkande 

för Storbritannien. Staten spelar en betydande roll i finansieringen av välfärden och stor del av de 

offentliga intäkterna utgörs av inkomstskatter samt obligatoriska socialförsäkringsavgifter. Landet 

karaktäriseras dock av en tydlig blandekonomi där välfärden i ökad utsträckning tillhandahålls i privat 

regi (Bochel, 2012, s. 209-214). 

Det är tydligt att Sveriges och Storbritanniens välfärd i många avseenden skiljer sig åt vilket vidare 

återspeglas i statistik om ländernas offentliga utgifter och resursfördelning. Sveriges offentliga sociala 

utgifter låg år 2014 på 28,1 % av landets BNP vilket är betydligt högre än de 21,7 % av BNP som i 

Storbritannien gick till socialpolitiska ändamål (OECD, 2015). Dessa siffror illustrerar tydligt 

skillnaderna i ländernas ekonomiska satsningar på det statligt finansierade välfärdsutbudet. Värdena 

inkluderar dock inte alla viktiga välfärdspolitiska åtgärder såsom Storbritanniens omfattande 

skattereduceringar som ej syns som offentliga utgifter. De offentliga sociala utgifterna delas vidare 
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upp i två huvudsakliga kategorier. Den ena stora utgiftsposten är offentlig konsumtion som innefattar 

alla typer av välfärdstjänster såsom äldreomsorg och sjukvård och den andra är transfereringar som 

omfattar det trygghetssystem som i ett land utgörs av socialförsäkringar och ekonomiska bidrag 

(Olofsson, 2011, s.7). Vad gäller transfereringar så är skillnaderna i offentliga utgifter mindre 

påtagliga än vid mätningar av de sammanlagda sociala utgifterna. År 2014 var de offentliga utgifterna 

riktade till sociala, ekonomiska förmåner i välfärden 12,1 % i Sverige och 10,5 % i Storbritannien 

(OECD, 2015). Anledningen till de relativt små skillnaderna kan bero på Storbritanniens sedan länge 

välutvecklade socialförsäkringssystem (Olofsson, 2011, s.177). Vad som framförallt är intressant 

gällande ländernas utgifter för transfereringar är hur stor andel av dessa som går till inkomst- eller 

behovsprövade former av bistånd. År 2012 gick i Sverige 2,9 % av de offentliga utgifterna för 

ekonomiska bidrag till inkomstselektivt eller behovsprövat bistånd vilket är avsevärt mindre än 

Storbritanniens 25,9 % (OECD, 2015). Detta exemplifierar tydligt den universella inriktningen i den 

Svenska välfärdspolitiken och den starkare residualsynen i det brittiska behovsprövande 

välfärdssystemet som huvudsakligen riktar sig till de medborgare som är i störst behov av välfärd. 

Transfereringar syftar till att skydda mot sociala risker men även att omfördela resurser i samhället 

för att på så sätt främja jämlikhet. Socialdemokratiska regimer såsom Sverige karaktäriseras av en 

omfattande tillämpning av omfördelande socialpolitik som leder till en låg grad av stratifiering i 

samhället. Storbritannien som tillhör kategorin liberala välfärdsregimer tillämpar däremot mindre 

inkomstfördelande politik och klassklyftorna i landet är större (Esping-Andersen, 1990). Ett sätt att 

mäta just de omfördelande effekterna av ett lands socialpolitiska åtgärder är att jämföra 

ginikoefficienten före och efter skatter och transfereringar. Ginikoefficienten är ett mått som mäter 

inkomstspridning med ett värde som ligger mellan 0 och 1 där ett högre värde visar på större 

ekonomisk ojämlikhet (Olofsson, 2011, s.127). Mätningar från år 2011 visar att ginikoefficienten före 

skatter och skatter och transfereringar låg på 0,435 i Sverige och 0,525 i Storbritannien. Efter 

inkomstfördelande socialpolitiska åtgärder låg ländernas värden istället på 0,273 respektive 0,344 

(OECD, 2015). Detta visar att de ekonomiska klyftorna är lägre i Sverige till att börja med men även 

att den procentuella reduceringen av inkomstspridning är större än i Storbritannien. De 

omdistribuerande effekterna av Storbritanniens välfärdspolitik är således mindre än i Sverige och 

landet har en hög grad av ekonomisk ojämlikhet. Detta är ett relativt typiskt för behovsprövande 

system som huvudsakligen syftar till att bekämpa akut nöd hos de fattigaste i samhället snarare än att i 

stor utsträckning påverka levnadsstandarden hos alla medborgare (Olofsson, 2011, s.137). 

 

4. Välfärdspolitiska attityder i tidigare forskning 

I följande kapitel kommer utvald forskning av relevans för studien att presenteras. Detta för att ge en 

övergripande bild av hur det har sett ut på forskningsfältet gällande välfärdspolitiska attityder samt för 

att resultatet i studien ska kunna återkopplas till redan existerande forskning.  
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En betydande mängd forskning har gjorts inom området kring välfärdspolitiska attityder, både i 

Sverige och internationellt. Under 1980- och 90-talet skedde en kraftig ökning gällande intresset för 

forskningsfältet och en rad studier genomfördes med syfte att undersöka allmänna opinioner kring 

statligt ansvar och inflytande samt förtroende för välfärdsinstitutioner (Svallfors, 2012). I huvudsak 

gjordes nationella undersökningar där välfärdsattityder hos medborgarna i enskilda länder 

analyserades i olika kontexter (se exempelvis Saunders, 1986; Svallfors, 1989). Trots begränsningar i 

tillgång till omfattande och adekvat internationell data gjordes även en del jämförande forskning som 

innefattade komparativa analyser av välfärdspolitiska attityder i olika länder (Se exempelvis Taylor-

Gooby, 1983, 1985). Svallfors beskriver några gemensamma mönster som går att uttyda i forskningen 

från sent 80-tal och tidigt 90-tal. Bland annat framförs att gemensamt för de flesta nationer i Europa 

var att det generellt fanns ett utbrett stöd för välfärdsstaten och att stödet var större för universellt 

bistånd snarare än för riktade, selektiva insatser i välfärden (Svallfors, 2012). De tvärnationella 

studierna från denna tid har till viss del kommit att influera riktningen för fortsatt forskning inom 

området. Efterfrågan om mer data har bland annat lett till utvecklingen av internationella 

organisationer som sysslar med produktion av omfattande attityddata från ett stort antal nationer. 

Exempel på sådana databaser är World values surveys och European social survey vars systematiska 

datainsamling har gjort att forskningsfältet idag är rikt på data kring välfärdspolitiska attityder 

(Svallfors et al, 2012).  

 I en rapport från European social survey författad av Svallfors summeras och analyseras några 

av de mest framstående resultaten från organisationens fjärde modul som behandlar just allmänhetens 

attityder till välfärdsstatens politik. Empirin som samlats in under år 2008 visar trots vissa variationer 

inte på några avsevärda tvärnationella skillnader vad gäller attityder till statligt ansvar. Stödet för 

statlig inblandning i välfärdens organisering tycks, precis som tidigare studier visat, vara generellt hög 

i de flesta europeiska välfärdsstater och staten tillskrivs av medborgarna en hög grad av ansvar inom 

ett brett spektra av sociala områden (European social survey, 2012). 

Vad gäller forskning kring välfärdspolitiska attityder i Sverige så har ett antal undersökningar 

genomförts rörande attityder hos den allmänna befolkningen. Den framstående svenska forskaren 

Stefan Svallfors, har gjort en rad betydelsefulla studier inom området, både runt attityder i Sverige 

samt kring internationella attitydmönster ur ett jämförande perspektiv. Han har i sin forskning bland 

annat kartlagt trender i attityder gentemot välfärdsstaten i Sverige mellan åren 1981-2010. Data kring 

attityder gentemot offentlig organisering av välfärden, offentliga utgifter och kollektiv beskattning 

samt förtroende för välfärdsinstitutioner har Svallfors hämtat från svenska surveystudier. Han har i 

undersökningen funnit att det finns en relativt hög grad av stabilitet i attityderna över tid. Staten 

attribueras genomgående ett omfattande ansvar för medborgarnas välmående och välfärdsbehov och 

de mindre förändringar som skett under tidsperioden tyder på ett något ökat stöd för statlig involvering 

i välfärden. Ett ökat antal personer ser exempelvis positivt på kollektiv finansiering av utgifter i 

välfärdspolitiskt syfte och fler är dessutom beredda att betala högre skatter för att finansiera 
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utökningar i välfärden. Trots 2000-talets socialpolitiska inriktning mot ökad privatisering inom 

välfärden fortsätter större delen av svenskarna således att stödja skattefinansierad och statligt 

tillhandahållen välfärd (Svallfors, 2011). Ytterligare forskning tyder dock på en viss ökning i stödet 

för en modell där välfärden huvudsakligen är statligt finansierad men där utförandet av välfärdstjänster 

sker i en blandning av offentlig och privat regi (Edlund & Johansson Sevä 2013). 

Även i Storbritannien har det i betydande utsträckning forskats kring allmänna opinioner gentemot 

välfärdsstaten och dess politik. Bland annat har den brittiske forskaren Taylor-Gooby i ett antal studier 

undersökt attitydmönster i välfärdsrelaterade frågor. Han framhåller att det tycks finnas ett utbrett stöd 

för principer om social rättvisa som övergripande målsättning i välfärden men att attityder gentemot 

bistånd i välfärden är starkt kopplade till olika grupper av förmånsmottagare. Stödet för offentliga 

utgifter och välfärdsförmåner riktade till passiva mottagare som inte anses bidra till välfärden är 

betydligt mindre än för välfärd som utgår till aktivt bidragande mottagare som betraktas som förtjänta. 

Det tycks finnas en inställning om att välfärdssystemet bör inkludera både en viss mån av sociala 

rättigheter samt medborgerliga skyldigheter knutna till det individuella ansvaret (Taylor-Gooby, 

2005).  

Vidare beskriver Taylor-Gooby hur en övervägande majoritet tycker att klyftorna i samhället är för 

stora och att en högre grad av ekonomisk jämlikhet är eftersträvansvärt. Data från 2003 visar även att 

större andel personer anser att det är statens ansvar att omfördela resurser (42 %) än vad som anser att 

detta inte är statens ensak (26 %). Det är dock ett stort glapp mellan antalet personer som menar att 

inkomstskillnaderna är för stora och de som anser att staten bör göra något åt detta. Frågor om 

beskattning och offentlig finansiering av välfärden visar dessutom att den brittiska befolkningen ställer 

sig tveksamma till generellt höjda skatter för att finansiera ökade sociala utgifter. Dock anser en 

majoritet att skatterna för personer med hög inkomst bör ökas vilket visar på ett utbrett stöd för ett 

progressivt beskattningssystem (Taylor-Gooby, 2005). 

I Storbritannien görs vidare regelbundet statistiska undersökningar kring medborgarnas attityder 

gentemot landets välfärdspolitik. Bland annat genomförs årligen en surveyundersökning, British social 

attitudes (BSA) survey, med 3000 slumpmässigt utvalda personer kring deras attityder i 

välfärdspolitiska frågor. I en analys av data som insamlats av organisationen mellan åren 1983 och 

2011 kartläggs och analyseras välfärdspolitiska attitydmönster hos de brittiska medborgarna under 

tidsperioden. Även här har man funnit att stödet för ökade välfärdsutgifter är relativt lågt och att det 

har sjunkit kraftigt under de senaste årtiondena. Särskilt lågt är stödet för offentliga utgifter riktade till 

system för social säkerhet och allra mest negativa attityder har allmänheten gentemot välfärdspolitiska 

kostnader för arbetslöshetsersättningar. Gemensamt bland alla samhällsgrupper tycks även vara att 

bistånd i välfärden bedöms uppmana till och framkalla beroende av statligt stöd (Clery, Lee & Kunz, 

2013). I en rapport från OECD framgår skillnaden mellan Storbritannien och Sverige tydligt vad gäller 

frågan om välfärdspolitiska utgifter. Till skillnad från Sverige uppvisar de Brittiska medborgarna ett 

betydligt mindre stöd för ökningar av sociala utgifter (29 % i Storbritannien och 49 % i Sverige). 
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Vidare är det mer än dubbelt så många i Storbritannien (23 %) jämfört med Sverige (8 %) som vill 

minska de statliga välfärdsutgifterna (OECD, 2014). 

Utöver kartläggning av allmänna opinioner görs i analysen av BSA:s data kopplingar mellan 

förändringar i välfärdspolitiska attitydmönster hos de brittiska medborgarna till ekonomiska och 

politiska omställningar i landet. Man finner att ekonomiska förändringar och kriser har haft en 

begränsad effekt på medborgarnas attityder även hos samhällsgrupper som kan förväntas påverkas 

kraftigast av de ekonomiska förhållandena i form av ökad risk för behov av statligt stöd. Istället tycks 

attitydmönstren influeras av och i vissa avseenden följa politiska strömningar i samhället. Det är 

tydligt att attityderna har förändrats avsevärt under den senaste perioden då arbetarpartiet varit 

styrande och att allmänheten i viss mån tycks anamma Labour-regeringens och den nuvarande 

koalitionsregeringens inställning till begränsade välfärdsutgifter (Clery et al, 2013). 

I nämnd studie görs vissa försök att förklara vad förändringar i välfärdspolitiska attityder beror på 

genom att relatera dessa till samhälleliga förändringar i politiken. En strävan om att förstå och förklara 

formation och förändring i välfärdsattityder är utöver kartläggning ett genomgående fokus i 

existerande forskning inom området. Varierade försök har gjorts för att utvisa avgörande 

determinanter för attitydbildning i välfärdspolitiska frågor. Bland anat framhålls klass många gånger 

som en central relaterad faktor vad gäller inställning till välfärdssystemets utformning. Vissa samband 

har i forskning återfunnits mellan individuell klasstillhörighet och välfärdspolitiska attityder 

(Svallfors, 2004).  

Vidare finns det forskning som snarare än att förklara formation och förändring av välfärdsattityder 

utifrån socioekonomiska faktorer har fokus i ett institutionellt teoriperspektiv med kombinerande 

analyser av faktorer på makronivå och attitydformation på individnivå. Institutioner i välfärden i form 

av styrande socialpolitisk kurs beskrivs av bland andra Mettler & Soss (2004) ha effekter på individers 

föreställningar av deras medborgerliga roll i välfärdssamhället. De politiska institutionernas inverkan 

på individers attityder till välfärdsstatens politik beskrivs i viss forskning som feedback-effekter. Det 

syftas då till hur individuella upplevelser och intressen samt normativ uppfattning av välfärden 

påverkas av dess institutioner (Pierson, 1993). Samband mellan individers personliga erfarenheter av 

välfärden i samhället samt attityder i välfärdsfrågor har påvisats av bland andra Kumlin vilket 

exemplifierar en viss typ av institutionell påverkan (Kumlin, 2004). Ytterligare forskning betonar 

istället individers attitydformation kopplat till hur specifika ekonomiska intressen hos individerna 

relaterar till välfärdsinstitutioners utformning (Andress & Heien, 2001). Vad gäller intresseorienterad 

forskning har dock visats att förklaringsmodeller som fokuserar på materialistiskt egenintresse är 

begränsade och att en inkludering av institutionernas normativa effekter är essentiellt för förståelsen av 

välfärdspolitiska attityder. Svallfors menar bland annat att attityder till välfärden bör betraktas ur ett 

moraliskt ekonomiperspektiv där den institutionella kontexten skapar normativa föreställningar av hur 

faktorer relaterade till rättigheter, skyldigheter och välfärdspolitiskt ansvar bör se ut (Svallfors, 2004, 
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2012). I välfärdsinstitutioner innefattas således både ett legitimitetsskapande element samt ett 

regulativt som influerar individers medvetna åsiktsbildning (Larsen, 2006; Svallfors, 2012). 

 Den institutionella inriktningen har vidare haft en central roll i den betydande mängd 

komparativ forskning som har gjorts inom området. Ett flertal studier har liksom denna utgått ifrån 

Esping-Andersens skildring av välfärdregimernas strukturella karaktärsdrag för att undersöka 

institutionernas effekt på välfärdspolitisk attitydformation (Se exempelvis Bean & Papadakis, 1998; 

Andress & Heien, 2001; Gelissen, 2002; Svallfors 2003). Larsen sammanfattar några av de centrala 

resultat som framkommit genom framstående regimrelaterad attitydforskning. Han framhåller att 

attitydmönster i välfärdsfrågor skiljer sig avsevärt mellan olika länder och att dessa skillnader i viss 

utsträckning kan kopplas till Esping-Andersens regimtyper. I socialdemokratiska välfärdsregimer 

uppvisas många gånger ett institutionstypiskt större stöd för välfärdsstatsförknippad socialpolitik än 

vad som återfinns i liberala välfärdsregimer (Larsen, 2006). Trots att man funnit visst stöd för att ett 

samband föreligger mellan övergripande skillnader i välfärdssystem och tvärnationella attitydmönster 

har man dock inte kunnat påvisas att distinkta attitydkluster skulle finnas som reflekterar de kluster 

som utgör Esping-Andersens välfärdsregimer (Svallfors, 2012).  

En hel del forskning har således gjorts som beaktar olika sociologiska, demografiska och 

institutionella faktorer vid studiet av välfärdens organisering och välfärdspolitiska attityder. 

Varierande resultat har dock gjort det svårt att påvisa att socialpolitiska institutioner skulle vara en 

avgörande faktor vid attitydformation. Vidare finns mycket lite forskning som kopplar ett eventuellt 

samband mellan institutionella välfärdsstrukturer och attitydformation kring välfärdsfrågor till det 

sociala arbetet. Denna studie tar således utgångspunkt i en övertygelse om att det inom 

forskningsområdet finns ett behov av en vidare förståelse för detta tema, framförallt inom fältet för 

socialt arbete. 

 

5. Metod 

5.1 Forskningsstrategi och forskningsdesign 

Denna studie har en kvantitativ forskningsstrategi vilket innebär att empiri kring de attityder som vi 

ämnar undersöka har insamlats i form av kvantitativ data (Bryman, 2011, s.40). Detta då den typ av 

mönster som vi i studien är intresserade av att undersöka gör det lämpligt med en metod som 

möjliggör insamling av data från en större mängd respondenter. Studiens frågeställning kring vilka 

välfärdspolitiska attityder socionomstudenter i Sverige respektive Storbritannien har gällande 

välfärdens övergripande organisering och ansvarsfördelning besvaras med hjälp av en surveydesign. 

Detta innebär att data, genom distribution av enkäter, har insamlas från ett flertal olika individer under 

en specifik, sammanhängande period (Bryman, 2011, s.63). Studien har vidare en komparativ 

utformning då syftet utöver att undersöka generella välfärdspolitiska attityder i respektive land är att 

jämföra attityderna hos socionomstudenter i Sverige och Storbritannien emot varandra. Utifrån den 
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övergripande frågeställningen har följaktligen ett antal hypoteser utformats kring förväntade skillnader 

i attitydmönster mellan de undersökta länderna. Studien grundar sig på så sätt i en deduktiv inriktning 

där vi tillämpar en hypotesprövande forskningsprocess som utgår ifrån den teoretiska grund som 

studien bygger på (Bryman, 2011, s.26). Hypoteserna har deducerats utifrån en teoretisk uppfattning 

om institutionell påverkan på attitydformation samt med beaktande av de strukturella skillnader som 

karaktäriserar olika välfärdsregimer (Esping-Andersen, 1990).   

 

5.2 Sökning och val av forskning och teori 

I det forskningsproblem vi ämnar undersöka utgår vi ifrån övergripande välfärdspolitiska skillnader 

mellan nationer för att se huruvida det finns skillnader även i de välfärdspolitiska attityderna hos 

socionomstudenter i två länder med olika välfärdsmodeller. Med anledning av detta har vi valt att utgå 

ifrån ett institutionellt teoriperspektiv då teorin erbjuder analysmöjligheter på både mikro- och 

makronivå. Teorin gör det möjligt att förklara eventuella attitydmönster utifrån institutionella 

skillnader på strukturell nivå i de båda länderna. Vi tittade till en början på teorier kring 

attitydformation inom socialpsykologin men teorierna gav individualistiska förklaringar med fokus på 

personliga erfarenheter som i begränsad utsträckning skulle kunna belysa våra resultat. Vi sökte då 

istället efter teorier inom sociologi, statsvetenskap och välfärdsorganisering. I samband med detta 

tittade vi bland annat på systemteori, teorier inom funktionalismen och strukturfunktionalismen m.m. 

Vi valde dock att använda oss av institutionell teori då den institutionella logiken ger ett intressant 

perspektiv på kollektiva attitydmönster. För att beskriva de institutionella skillnader som finns mellan 

Sverige och Storbritanniens välfärdssystem har vi vidare valt att använda oss av Esping-Andersens 

teori om välfärdsregimer. Teorin beskriver de övergripande strukturella olikheter som föreligger 

mellan länderna och kategoriserar dessutom in dessa i skilda regimtyper. I tolkningen av våra resultat 

har vi således utgått ifrån de samhälleliga välfärdsskillnader som beskrivs i denna teori. 

Vid urval till kunskapssammanställning sökte vi först och främst på forskning av Svallfors som vi 

vet är en framstående forskare inom området kring välfärdspolitiska attityder. Vi valde att skriva om 

Svallfors forskning då den är mycket relevant för vårt forskningsområde framförallt med hänsyn till 

det jämförande inslaget av länder med olika välfärdsmodeller. 

Vidare har vi sökt efter forskning ibland i annat AcademicSearch, Google scholar och DiVA på 

sökorden: Welfare, welfare attitudes, welfare attitudes Britain, comparison welfare attitudes, welfare 

state attitudes, välfärds attityder, välfärds attityder Sverige, välfärdspolitiska attityder, attityder 

välfärdsregimer m.m. Vi valde utifrån sökningarna ut forskning som är relevant för vår studie och som 

på olika sätt belyser det forskningsproblem vi ämnar undersöka. Vi valde bland annat att använda oss 

utav forskning som behandlar välfärdspolitiska attityder i Sverige respektive Storbritannien, forskning 

som kretsar kring determinanter för attitydformation i välfärdsfrågor samt forskning som likt vår 

studie grundar sig i ett institutionellt perspektiv med en komparativ inriktning. Den forskning som 
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valdes ut relaterar vidare till de påståenden som framförts i enkäten för att resultaten skulle kunna 

tolkas i ljuset av tidigare forskning inom området. 

 

5.3 Urval och bortfall 

Vid val av skolor för datainsamling utgick vi delvis från bekvämlighet i kombination med information 

om skolornas läge. I Sverige valdes en centralt belägen högskola där kontaktuppgifter till alla elever 

vid skolan var tillgängliga för oss. I Storbritannien sökte vi på internet efter skolor med utbildningar 

motsvarande Sveriges socionomprogram som likt skolan i Sverige låg i nära anslutning till större 

städer. Då vi funnit ett antal skolor som motsvarade ovanstående kriterium skickades förfrågan ut via 

e-post till administrativt ansvarig personal om huruvida möjlighet fanns att assistera oss med 

distribuering av länken till vår enkät. Valet av skola gjordes då en skola accepterat vår förfrågan.  

Urvalet som enkäten distribuerades till består av alla socionomstudenter på respektive skola. 

Sammanlagt distribuerades enkäten till 304 studenter, varav 209 i Sverige och 95 i Storbritannien. 

Antalet respondenter som besvarade enkäten i bägge länder var sammanlagt 141 st vilket innebär att 

det sammanlagda bortfallet var 46 %. I Sverige besvarades enkäten av 77 respondenter vilket gav ett 

bortfall på 63 %. I Storbritannien medverkade 64 respondenter i undersökningen vilket innebar en 

bortfallsandel på 33 % av urvalet. Låga svarsfrekvenser är ett vanligt förekommande metodologiskt 

problem i enkätstudier och något vi varit medvetna om vid ingång i forskningsprocessens (Bryman, 

2011, s.192). I ett försök att minska bortfallet skickades en påminnelse ut till respondenterna cirka två 

veckor efter att enkäten distribuerats. Vidare förlängdes den planerade datainsamlingsperioden då en 

längre ledighet än förväntat i Storbritannien resulterade i svårigheter att få in data. 

 

5.4 Datainsamlingsinstrument 

Vi har att använt oss av en surveydesign med webbaserade enkäter för insamling av data. Enkäten 

inleds med en informerande text till studenterna som därefter följs av tre bakgrundsfrågor. Dessa 

frågor är kön, ålder och termin där den första besvaras genom att kryssa i ett svarsalternativ medan de 

andra två besvaras genom ifyllande av en siffra. Efter bakgrundsfrågorna följer 16 påståenden som 

respondenterna besvarar genom att fylla i ett av följande svarsalternativ i: instämmer helt, instämmer 

delvis, varken instämmer eller tar avstånd, tar delvis avstånd och tar helt avstånd. Svarsalternativen är 

utformade enligt en Likertskala vilket lämpar sig väl för attitydundersökningar (Bryman, 2011, s.157). 

Enkäten avslutas med en fråga kring beskattning där svarsalternativen istället utgörs av påståenden 

som relaterar till olika typer av beskattningsformer. Respondenterna ombeds vid denna fråga att välja 

det påstående som ligger närmast den egna inställningen i frågan.  

 Enkätens utformning utgår ifrån de övergripande attitydteman som anges i studiens hypoteser. 

Det fanns vissa svårigheter vad gällde att operationalisera det svårfångade och vida begreppet 

välfärdspolitiska attityder. Vi tog därför fasta på den teoretiska grund som vi utgått ifrån vid 

deducering av hypoteserna för att vidare utforma mätinstrumentet. Enkätvariablerna specificerades 
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således med utgångspunkt i de strukturella, välfärdspolitiska skillnader som framhålls av Esping-

Andersen i hans kategorisering av välfärdsregimer. Vi har en förhoppning om att 

datainsamlingsinstrumentet på så sätt speglar centrala välfärdsinstitutioner och socialpolitiska 

tankesätt karaktäristiska för regimerna och därför ger en insikt i studenternas attityder gentemot dessa. 

 

5.5 Tillvägagångssätt/Datainsamling 

Vid insamling av data i Sverige skickades, via E-post, ett introducerande brev följt av en länk till den 

digitala enkäten till alla studenter på socionomprogrammet vid den utvalda skolan. För att medverka i 

undersökningen ombads respondenterna att klicka på länken som då förde dem vidare till en webbplats 

med enkäten. I Storbritannien skedde datainsamling genom att det inledande brevet och länken till 

enkäten skickades till ansvarig administrativ personal vid skolan som därefter distribuerade 

informationen via e-post till alla elever inskrivna vid relevant utbildning. Eleverna gavs först en 

tidsram om tre veckor att besvara enkäten där påminnelse gick ut via e-post efter ca två veckor. På 

grund av en längre ledighet än vi räknat med i Storbritannien samt allmänt låga svarsfrekvenser 

tvingades vi förlänga svarstiden betydligt. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vi har i vår studie utgått från Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. I 

16§ i ovan nämnda lag (SFS 2003:460) framgår att respondenterna ska få ta del av viss information 

om studiens syfte och genomförande. Forskaren ska vidare ge sanningsenlig information som är 

tillräckligt informativ för att respondenterna ska kunna ta till sig den (Forsman, 1997, s.75). Vi har 

därmed valt att inleda enkäten med tydlig information om studiens syfte, konfidentialitet, vilka som 

kommer att ta del av studiens resultat samt hur enkäten ska besvaras. Informationen har lämnats 

skriftligt till respondenterna i vår undersökning, dels för att det kan vara mycket information att ta in 

på en gång om den lämnas muntligt, men också för att kunna återkoppla till informationen i ett senare 

skede om behov av detta skulle uppstå. Genom att informationen lämnats till våra respondenter 

skriftligt blir den också tydlig. Det kan resoneras kring huruvida dålig information om studien innebär 

att respondenten egentligen inte samtyckt vilket vi i största mån har försökt undvika (Forsman, 1997, 

s.46). En annan viktig aspekt är samtyckeskravet som framgår av samma lag (2003:460). Det är viktigt 

att respondenten samtycker till medverkan och deltar frivilligt samt att respondenten verkligen förstår 

innebörden av sitt deltagande i studien (Forsman, 1997, s. 43, Bryman, 2009,s.446). Vi har enkätens 

inledning informerat om att det är frivilligt att deltaga samt att respondenterna har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan i studien. Om respondenten vill avbryta sitt deltagande i studien behöver inte 

något skäl anges för detta (Forsman, 1997,s.76), skulle detta inträffa sparas inte heller några av de 

uppgifter som respondenten lämnat föregående sitt avbrytande. Ytterligare en etisk princip som vi i 

studien har strävat efter att upprätthålla är principen om konfidentialitet som innebär att uppgifter om 

respondenternas person ska behandlas konfidentiellt på så sätt att obehöriga ej kan få tag i dem 
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(Bryman, 2011, s. 131). De enda personuppgifter som insamlats genom den digitala enkäten är termin 

och ålder. Enkätsvaren har genom det webbaserade enkätprogrammet inte kunnat kopplas till någon 

specifik person utan enbart till skola. Vi har valt att utelämna namnen på de skolor vid vilka våra 

respondenter studerar för att på så sätt säkerställa anonymiteten hos våra studenter. I ovannämnd lag 

(SFS 2003:460) framgår vidare att det krävs vårdnadshavares samtycke om respondenterna är 

minderåriga men då populationen som urvalet i vår studie har tagits ifrån är studenter vid en högre 

utbildning kan vi vara säkra på att våra respondenter är över 18 år gamla.  

 

5.7 Databehandling och analys 

I det webbaserade enkätprogram som använts för att samla in materialet till undersökningen framställs 

data i form av svarsfrekvenser för respektive variabel i enkäten samt respondenternas individuella svar 

för varje enkätfråga. Data som genererats genom enkäten är av huvudsakligen av ordinalskalenivå. 

Detta innebär att värdena för enkätens variabler kan rangordnas men att skalan saknar nollpunkt och 

ekvidistans, med andra ord ett mätbart och jämförbart avstånd mellan positionerna i skalan (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 42). Vilket land respondenterna studerar i är dock en nominalvariabel 

som har varit central för studiens komparativa design och statistiska analys. Variabelns data består av 

kvalitativa kategorier utan inbördes ordning och är således av nominalskalenivå (Djurfeld et al, 2010, 

s. 42). 

För bearbetning och statistisk analys av den insamlade empirin har statistikprogrammet SPSS 

version 22 använts. Både univariata analyser i form av datasammanställning i diagram samt bivariata 

analyser i form av signifikansprövning av samband har gjorts i datorprogrammet för statistisk analys. 

Univariat analys innebär att data har analyserats för att utvisa respektive variabels fördelning genom 

en deskriptiv framställning av frekvenser (Bryman, 2011, s. 322). 

Den samlade empirin presenteras inledningsvis deskriptivt i form av stapeldiagram där 

svarsfrekvenser för varje variabel framgår. Vi har dock valt att separera fördelningen för respektive 

land i den deskriptiva framställningen av materialet för att tydliggöra attitydmönster i vardera land för 

sig. Diagrammen syftar till att ge en grafisk illustrering av hur respondenterna i respektive land har 

besvarat enkätfrågorna och därigenom deras inställning till de utformade påståendena.  

Utöver den deskriptiva statistiken har bivariata analyser gjorts i form av chi-två test. Chi-två är en 

analysmetod som kombinerar flera variabler åt gången för att undersöka huruvida ett statistiskt 

samband föreligger mellan variablerna (Djurfeld et al, 2010, s. 137, 197). För att utvisa 

sambandsmönster prövar ett Chi-två test om de observerade värdena för olika variabler skiljer sig 

signifikant från de frekvenser som kan förväntas om variablerna saknar samband och fördelningen 

således skulle vara styrd av slumpen (Bryman, 2011, s. 335). Då chi-två test hypotesprövar samband 

utifrån frekvensfördelningar möjliggörs analys av variabler som är på nominal- eller ordinal nivå. 

Detta gör det statistiska testet lämpligt för studiens komparativa inriktning med syfte att undersöka ett 

eventuellt samband mellan välfärdspolitiska attityder och den välfärdsinstitutionella omgivning som 
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respondenterna studerar i. Frekvensfördelningen i samtliga av enkätens frågor testades för ett 

signifikant samband med socionomstudenternas landstillhörighet. Vidare gjordes en transformering av 

svarsalternativen till positiva och negativa värden. Instämmer helt och delvis slogs då samman till 

instämmer och svarsalternativen tar delvis och helt avstånd slog samman till tar avstånd. Därefter 

gjordes ytterligare signifikansprövning med hjälp av chi-två test på enkätvariablerna med 

sammanfogade värden. Detta gjordes för att ett stort intresse i studien är att undersöka positiva och 

negativa attityder till variablerna i enkäten och inte i vilken grad de instämmer eller tar avstånd till 

påståendena då detta trots allt är ett mycket subjektivt mått. 

 Vi har valt att fastställa den högsta acceptabla signifikansnivån vid P < 0,05 vilket innebär att 

vi betraktar samband som signifikanta om det P-värde som har framkommit är mindre än 0,05 (5 %). 

Det är vanligt att man inom samhällsvetenskaplig forskning sätter den högsta accepterade 

signifikansnivån vid denna nivå vilket innebär att man accepterar en risk för felaktig slutsats på 5 % 

(Bryman 2011, s. 334).  

 

5.8 Metodologisk diskussion 

Valet av forskningsstrategi och design har i studien motiverats av den forskningsfråga som ämnats 

undersökas. De val som har gjorts i forskningsprocessen innebär dock olika fördelar samt 

metodologiska svagheter eller problem vad gäller bland annat validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet kretsar kring huruvida en undersökning verkligen mäter vad den ämnar 

mäta. Detta har att göra med de slutsatser som dras utifrån studiens empiri och om dessa är trovärdiga 

(Bryman, 2011, s. 64, 163). Valet att samla in kvantitativ data genom en surveydesign gör att vi kan 

utföra statistiska analyser och genom dessa upptäcka signifikanta mönster och samband, vi kan då 

tydligt upptäcka om det finns någon koppling mellan våra valda variabler. Trots att vi kan visa på 

sambandsförhållanden mellan variabler innebär dock metoden för datainsamling att inga kausala 

orsaksförhållanden kan påvisas. Detta då enkätundersökningar saknar möjligheten att manipulera en 

oberoende variabel för att undersöka dess effekt på en beroende variabel och således utvisa en 

orsaksriktning. Detta kan kopplas till den interna validiteten i studien som handlar om den säkerhet 

med vilken man kan säga att en variabel påverkar en annan, med andra ord kausalitet. Den interna 

validiteten i denna undersökning är således, likt annan forskning med surveydesign, låg (Bryman, 

2011, s. 50, 163). 

 Användningen av enkäter för insamling av data kan vidare diskuteras i relation till reliabilitet 

som behandlar en studies tillförlitlighet. Detta har bland annat att göra med det utvecklade måttets 

stabilitet, huruvida ytterligare undersökningar skulle ge liknande resultat eller om måttet är känsligt för 

inverkande faktorer (Bryman, 2011, s. 49). En fördel med att använda sig av kvantitativa strukturerade 

enkäter är att man många gånger får en högre reliabilitet än vid till exempel kvalitativa intervjuer då 

datainsamlingsinstrumentet ser lika ut oavsett vem som använder sig av dem till skillnad från 

intervjuer som kan påverkas av intervjuareffekter. En svaghet med enkäter som utgörs av fasta 
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svarsalternativ är dock att respondenterna inte får möjlighet att uttrycka sina egna reflektioner utan blir 

styrda av redan formulerade frågor med minimal möjlighet till tilläggsinformation. Detta innebär 

bristande möjligheter till en djupare insikt i de bakomliggande tankegångar som påverkar 

respondenternas svar. Vidare är det vanligare med internt bortfall vid enkätundersökningar än 

exempelvis intervjuer då respondenter i vissa fall missar alternativt väljer att hoppa över frågor. Det 

saknas dessutom möjlighet för respondenterna att få någon fråga i enkäten förklarad för sig om de 

eventuellt inte skulle förstå (Bryman, 2011, s 229-230). 

 Ytterligare en positiv faktor med surveydesign är att möjligheter till hög replikerbarhet är 

goda. Som tidigare nämnt är forskarens roll och inverkan i enkätundersökningar begränsad och 

datainsamlingsinstrumentet är i hög grad strukturerat vilket gör att replikering av en sådan 

undersökning många gånger är enklare än vid mindre strukturerade kvalitativa intervjuer (Bryman, 

2011, s 352). Genom utförlig och tydlig beskrivning av tillvägagångssätt vid bland annat utformning 

av datainsamlingsinstrument, urval och analys, har vi i studien försökt uppnå en hög grad av 

transparens. Detta för att möjliggöra eventuell replikering av undersökningen och således uppnå en 

hög grad av replikerbarhet. 

 Vad gäller utformningen av datainsamlingsinstrumentet finns det flera faktorer som kan ha en 

inverkan på studiens validitet och reliabilitet. Bland annat är det viktigt att beakta studiens 

mätningsvaliditet eller begreppsvaliditet. Men detta menas att en bedömning görs kring om måttet 

eller datainsamlingsinstrumentet speglar vad som ingår i det begrepp som ämnas undersökas, i detta 

fall välfärdspolitiska attityder (Bryman, 2011, s 352). I syfte att få en god begreppsvaliditet har i 

studien ett antal hypoteser deducerats från en teori som har valts ut på grund av dess relevans för den 

begreppsbildning som är av intresse. Utifrån dessa hypoteser och studiens teoretiska ramverk har 

datainsamlingsinstrumentet utformats för att i så stor utsträckning som möjligt återspegla 

komplexiteten i forskningsfrågans begrepp och ge studien en god teoretisk validitet. 

 Även studiens reliabilitet kan kopplas till enkätens utformning. Enkätfrågorna inkluderar ett 

antal olika komplexa och mångfacetterade begrepp vars innebörd inte beskrivs för respondenterna i 

enkäten. Detta innebär att resultaten kan tänkas vara känsliga för respondenternas tolkningar av dessa 

begrepp och då undersökningen omfattar grupper från två olika länder är det sannolikt att studenterna 

tillskriver begreppen olika innebörd utifrån deras skilda kontextuella utgångspunkter. Tolkningen av 

begrepp såsom välfärd, sociala rättigheter, universalitet och selektivitet kan mycket väl skilja sig åt 

mellan länderna då stora olikheter välfärdssystem kan tänkas influera hur de värderas och vad de anses 

inbegripa. Det är till exempel så att välfärd i Sverige många gånger syftar till de omfattande generella 

förmåner som förknippas med medborgarnas sociala rättigheter medan begreppet i Storbritannien kan 

tänkas förknippas med riktade socialpolitiska insatser som utgår till utsatta grupper. Att enkäterna 

lämnar ett relativt stort tolkningsutrymme i ett antal frågor gör att reliabiliteten i måttet kan betraktas 

som något begränsad. 



 

33 
 

Vad gäller tillvägagångssätt vid distribution av enkäten så innebär användandet av webbaserade 

enkäter ett metodologiskt problem då vi inte har haft möjlighet att kontrollera vilka som genom 

länkarna har besvarat enkäterna. Enkäten har visserligen enbart distribuerats till personer som ingår i 

urvalet men det finns trots allt en möjlighet att andra än de tilltänkta respondenterna har besvarat 

enkäten alternativt att samma person har besvarat den flera gånger. För att undvika att respondenterna 

av misstag besvarar enkäten flera gånger var vi i utskickade påminnelser tydliga med att endast de som 

inte tidigare deltagit uppmanas till att medverka. 

 Det finns vidare vissa begränsningar i generaliserbarhet på grund av metoden vid val av 

respondenter (Bryman, 2011, s. 180). Urvalet har endast tagits från två specifika fall, två skolor. Vi 

kan inte vara säkra på att urvalet är representativt för en större population av socionomstudenter i 

respektive land. Det är möjligt att studenterna vid dessa specifika skolor skiljer sig i något avseende 

från övriga socionomstudenter i länderna. Det kan reflekteras kring huruvida resultaten således kan 

appliceras på andra kontexter än de som undersökts i denna studie. Dock finns inget indikerar att 

skolorna eller deras studenter på något sätt skulle särskilja sig i någon särskild bemärkelse från andra 

skolor vilket ger anledning att ändå reflektera kring huruvida de resultat som framkommit i denna 

studie eventuellt skulle kunna återfinnas i en större population. Det stora bortfallet begränsar dock 

generaliseringsmöjligheterna ytterligare då endast de som av olika skäl är mer benägna att medverka 

deltar vilket kan tänkas ge en skevhet i resultatet. 

 

6. Resultat och analys 

Nedan följer en presentation av resultaten från enkätundersökningen som strukturerats utifrån studiens 

inledande hypoteser. Efter en deskriptiv framställning av frekvenserna för de enkätfrågor som indelas 

under respektive hypotes görs en analys av vad data från enkätfrågorna säger om dessa hypoteser, 

huruvida de verifieras eller motsägs. Hypoteserna som resultat och analys utgår ifrån lyder som följer: 

Det finns en skillnad i attityder till omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till statligt- alternativt marknadsstyrd välfärd mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder kring ansvarsfördelning i välfärden mellan socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till universella och selektiva förmåner i välfärden mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till socialförsäkringssystem mellan socionomstudenter i Sverige och 

Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till offentliga utgifter och beskattning mellan socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien.  
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6.1 Attityder till omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan 

Figur 6.1.1: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 1 (se appendix A & B).  

 

Av svarsfrekvenserna framgår att respondenterna från både Sverige och Storbritannien uppvisar ett 

utbrett stöd för omfördelningar i välfärdspolitiken. En majoritet av respondenterna i Storbritannien 

instämmer helt i påståendet och nästan en tredjedel av respondenterna i landet instämmer delvis. En 

mindre andel av studenterna i Storbritannien (4,7 %) är tveksamma till statlig omfördelning av 

resurser och lika många tar delvis avstånd från påståendet. Även i Sverige håller majoriteten av 

studenterna med om att det är statens ansvar att sträva efter en viss grad av ekonomisk jämlikhet (68,9 

% instämmer helt eller delvis). Fler studenter än i Storbritannien tar dock avstånd från eller ställer sig 

tveksamma till påståendet vilket tyder på en något högre grad av negativa attityder gentemot 

ekonomisk resursfördelning. Skillnaden mellan länderna är signifikant på 1 % nivån med ett p-värde 

på 0,003. Vid en sammanslagning av de positiva värdena till instämmer och de negativa till tar 

avstånd, framgår att skillnaden mellan länderna även då är signifikant på 5 % nivån med ett p-värde på 

0,016. Respondenterna i Storbritannien ser i större utsträckning positivt på statlig utjämning av 

inkomstskillnader (90,6 % i Storbritannien och 68,8 % i Sverige) medan studenterna i Sverige i något 

högre grad tar avstånd från påståendet (19,5 % i Sverige och 4,7 % i Storbritannien). 

Bortfallet för frågan var 1,3 % i Storbritannien och 0 % i Sverige. 

 

Figur 6.1.2: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 5 (se appendix A & B).  
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Även i denna fråga kan uttydas att huvudparten av respondenterna i både Sverige och Storbritannien 

har en positiv inställning till en organisering av välfärden som främjar jämlikhet. Majoriteten av 

studenterna som medverkat i undersökningen instämmer i påståendet och endast ett fåtal respondenter 

tar avstånd i frågan. Likt fråga 1 är skillnaderna statistiskt signifikanta utifrån en sannolikhetsnivå på 1 

% med ett p-värde på 0,005. Det är återigen studenterna från Storbritannien som i högre grad ser 

positivt på en välfärdspolitisk jämlikhetssträvan där 96,9 % instämmer helt eller delvis i påståendet 

jämfört med de 68,2 % av respondenterna som instämmer i Sverige. Fler respondenter i Sverige tar 

följaktligen avstånd till påståendet om välfärdssystemets jämlikhetsfrämjande funktion. Av 

svarsfrekvenserna i denna och föregående fråga framgår dock att färre respondenter från Sverige tar 

avstånd från en generell jämlikhetssträvan än en aktiv omfördelning av resurser såsom anges i fråga 1. 

Bortfallet för frågan var 2,6 % i Storbritannien och 0 % i Sverige. 

 

Figur 6.1.3: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 6 (se appendix A & B). 

 

I ovanstående diagram kan utläsas att respondenterna från Storbritannien i större utsträckning 

instämmer i påståendet än tar avstånd. Hälften (50%)  av de brittiska studenterna håller med om att 

jämlikhet i möjligheter snarare än i utfall bör betraktas som rättvisa i jämförelse med de 26,5% som 

motsätter sig detta. Av de svenska respondenterna är det istället fler som helt eller delvis tar avstånd 

från påståendet (46,8%) än som instämmer (33,8%). En betydande andel av studenterna i bägge länder 

(15,6% i Sverige och 23,4% i Storbritannien) varken instämmer till eller tar avstånd från att staten ska 
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skapa samma möjligheter för medborgare och inte fördela resurser. Det föreligger en statistisk 

signifikans i de tvärnationella skillnaderna som kan utvisas i enkätvariabeln. P-värdet är 0,003 vid en 

analys av variabeln med separerade svarsalternativ vilket är signifikant på 1%-nivån. P-värdet vid 

analys av sammanfogade värden är 0,022 vilket är signifikant på 5%-nivån. Bortfallet i frågan är 3,6% 

i Sverige och 0% i Storbritannien.  

 

Utifrån en analys av den empiri som framkommit genom ovannämnda enkätvariabler har vi funnit  

statistiskt signifikanta skillnader i samtliga enkätvariabler som behandlar studenternas attityder till 

omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan. Därmed bekräftar reultaten studiens hypotes om 

att det finns en skillnad i attityder till omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien. 

 

6.2 Attityder till statligt- alternativt marknadsstyrd välfärd  

Figur 6.2.1: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 2 (se appendix A & B). 

 

Utifrån respondenternas svar i detta påstående kan uttydas att en övervägande majoritet i både Sverige 

och Storbritannien instämmer helt eller delvis i att samhällets välfärd huvudsakligen bör vara statligt 

organiserad. Ingen statistisk signifikant skillnad föreligger dock mellan ländernas svarsfrekvenser, P-

värdet ligger på 0,630 vid separat analyserade svarsalternativ och 0,405 vid sammanslagna värden. De 

positiva attityderna till en välfärd som är separerad från marknaden är dock något högre i 

Storbritannien där 79,7 % av respondenterna i varierad utsträckning instämmer i påståendet, medan 

68,9 % av respondenterna i Sverige uttrycker en positiv inställning till samma påstående. Noterbart är 

vidare att nästan dubbelt så många studenter i Sverige jämfört med Storbritannien ställer sig 

tveksamma till en statligt styrd välfärd genom att varken instämma eller ta avstånd från påståendet. 

Bortfallet i frågan är 1,3 % i Storbritannien och 0 % i Sverige.  

 

Figur 6.2.2: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 13 (se appendix A & B). 
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Likt föregående fråga kan ur diagrammet uttydas att majoriteten av studenterna i både Storbritannien 

och Sverige anser att välfärdssystemet ej bör vara marknadsstyrt. Skillnaden mellan respondenternas 

attityder till påståendet är statistiskt signifikant på 1 % -nivån med ett P-värde på 0,002. Fler personer i 

Storbritannien tar delvis avstånd till påståendet medan en större andel av respondenterna i Sverige tar 

helt avstånd i frågan. Vid en statistisk analys av sammanslagna svarsalternativ till instämmer och tar 

avstånd återfinns dock inget signifikant samband med ett p-värde på 0,131. Sammanlagt är det 83,1 % 

av respondenterna i Sverige och 68,8 % av respondenterna i Storbritannien som tar avstånd från att 

medborgare ska bekosta sina välfärdsbehov själva i ett marknadsstyrt välfärdssystem. Vidare är det 

fler studenter i Storbritannien än i Sverige instämmer alternativt ställer sig tveksamma till påståendet. 

Bortfallet i frågan är 0 %. 

 

Då ingen statistisk signifikant skillnad har kunnat fastställas utifrån en acceptabel signifikansnivå i 

fråga 2 (se figur 8.1.1) och ej heller vid sammanslagna värden i fråga 13 (se figur 8.1.2), bör studiens 

hypotes om att det finns en skillnad i hur socionomstudenter i Sverige, respektive Storbritannien ser på 

marknadsstyrd alternativt statligt styrd välfärd förkastas. Det föreligger visserligen en skillnad i hur 

hög grad studenterna tar avstånd från att välfärden bör vara marknadsstyrd (se figur 8.1.2) men inte 

mellan huruvida de instämmer eller tar avstånd vilket i samband med fråga 2 gör att ett tydligt 

samband mellan landstillhörighet och attityder i frågan ej kan påvisas.  

 

6.3 Attityder kring ansvarsfördelning i välfärden 

Figur 6.3.1: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 4 (se appendix A & B). 
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Av diagrammet framgår att studenternas attityder till det individuella ansvaret i välfärden är relativt 

spridda. Cirka en tredjedel av studenterna i både Sverige och Storbritannien tar delvis avstånd till 

påståendet om att det huvudsakligen ligger på individens eget ansvar att tillgodose sina egna 

välfärdsbehov. Ungefär lika många respondenter tar helt avstånd till påståendet i Sverige men endast 

hälften så många respondenter tar helt avstånd i Storbritannien. En relativt stor andel av 

respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet, dock betydligt fler i Storbritannien där 48,4 % 

anser att statens roll att tillgodose välfärdsbehov är sekundär till individ, familj och marknad. Detta 

står i tydlig kontrast till de 26 % av studenterna i Sverige som instämmer helt eller delvis i påståendet.  

Sambandet mellan de tvärnationella skillnaderna i attitydmönster och studenterna svar i frågan är 

statistiskt signifikant på 5 % -nivån med ett P-värde på 0,039 respektive 0,018 vid sammanslagna 

värden. Bortfallet i frågan är 0 %.  

 

Figur 6.3.2: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 10 (se appendix A & B). 

 

Det framgår tydligt av enkätvariabelns svarsfrekvenser att studenterna i Sverige och Storbritannien till 

största del är eniga om att medborgare i ett samhälle har ett antal sociala rättigheter som staten har ett 

ansvar att tillgodose. En klar majoritet i båda länderna instämmer helt eller delvis i påståendet, 81,8 % 

i Sverige och 90,6 % i Storbritannien. Ett fåtal tar delvis avstånd från påståendet, och endast en person 

i Storbritannien tar helt avstånd i Sverige och ingen i Storbritannien. Ingen signifikant skillnad 

föreligger mellan länderna då värdena i variabeln analyseras separat (P-värde = 0,132) men vid en 
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sammanslagning av de positiva respektive negativa värdena blir P-värdet 0,046 vilket är signifikant 

utifrån en sannolikhetsnivå på 5 %. Det är studenterna i Storbritannien som i större utsträckning 

instämmer i påståendet medan fler respondenter i Sverige varken instämmer eller tar avstånd i frågan 

om sociala rättigheter. Bortfallet i frågan är 0 %. 

 

Figur 6.3.3: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 12 (se appendix A & B). 

 

I frågan kring huruvida statligt bistånd gör att individer tar mindre ansvar för sina välfärdsbehov kan 

en relativt stor spridning uttydas. Lite fler än hälften av studenterna i respektive land tar avstånd från 

påståendet, helt eller delvis. Nästan en tredjedel av de svenska respondenterna (31,2 %) instämmer i 

påståendet medan endast en fjärdedel (25 %) instämmer i Storbritannien. Skillnaden mellan länderna 

är dock inte signifikant, P =. 0,727 vid separata svarsalternativ och P = 0,544 vid sammanfogade 

värden. En relativt stor andel i båda länderna varken instämmer till eller tar avstånd från att offentligt 

bistånd reducerar individers benägenhet att ta ansvar för sina sociala behov. Bortfallet i frågan är 0 %.  

 

Studenternas attityder gällande ansvarsfördelning skiljer sig sammanfattningsvis åt i vissa avseenden 

men i andra inte. Det finns skillnader i hur studenterna ser på övergripande statligt och individuellt 

ansvar (se figur 9.1.1 och 9.2.2) men inte vad gäller konsekvenser av statligt ansvar för benägenheten 

att ta individuellt ansvar. Då ett samband har kunnat påvisas mellan socionomstudenternas 

landstillhörighet och attityder i vissa aspekter av frågan finns det anledning att anta att hypotesen om 

att det finns en skillnad i attityder kring ansvarsfördelning i välfärden mellan socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien stämmer. 

 

6.4 Attityder till universella och selektiva förmåner i välfärden 

Figur 6.4.1: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 3 (se appendix A & B). 
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Av svarsfrekvenserna framgår att betydligt fler studenter i Storbritannien jämfört med Sverige ser 

positivt på ett välfärdssystem som främst omfattar selektiva förmåner och som riktar sig till de 

individer i samhället som har störst behov. I Sverige tar en majoritet av studenterna, 63,6 % helt eller 

delvis avstånd från påståendet. Detta är en avsevärt större andel än de 37,5 % respondenter i 

Storbritannien som har en avståndstagande inställning till samma fråga. Andelen respondenter som i 

Sverige instämmer till att välfärdssystemet ska vara behovsprövade och främst utgöras av selektiva 

förmåner är 28,6% medan andelen i Storbritannien är 51,5%.  Sambandet mellan vilket land 

studenterna kommer ifrån och attityderna till selektiva förmåner är statistiskt signifikant på 1 % -

nivån, med ett P-värde på 0,008 både vid analys av separata och sammanslagna svarsalternativ. 

Bortfallet i frågan är 0 %.  

 

Figur 6.4.2: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 7 (se appendix A & B). 
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välfärdssystem som huvudsakligen består av universella bidrag, 59,8 % av studenterna i landet 

instämmer helt eller delvis i frågan jämfört med Storbritanniens 42,2 %. I Storbritannien är det en 

knapp majoritet (51,6 %) som tar avstånd till påståendet i varierande grad, detta betydligt fler än den 

andel i Sverige (28,6 %) som ser negativt på ett universellt välfärdssystem. Skillnaderna är med ett P-

värde på 0,026 vid separata värden och ett P-värde på 0,031 vid sammanfogade värden, statistiskt 

signifikanta utifrån en sannolikhetsnivå på 5 %. 
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Bortfallet i frågan är 2,6 % i Sverige och 0 % i Storbritannien. 

 

Figur 6.4.3: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 8 (se appendix A & B). 

 

Av diagrammet framgår att det finns tydliga tvärnationella skillnader i synen på universella förmåners 

konsekvenser i form av obehövligt mottagande av bistånd. Ca två tredjedelar (61,1 %) av de svenska 

studenterna instämmer i påståendet vilket är betydligt fler än i Storbritannien, där ca en tredjedel 

instämmer delvis och endast 4,7 % instämmer helt i påståendet. I Storbritannien tar istället majoriteten 

(62.5 %) avstånd till att universalitet i välfärden resulterar att medborgare utan behov får del av 

offentligt bistånd. Det är vidare en noterbart större andel av de svenska studenterna (14,3 %) som har 

en tveksam hållning i frågan och varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. Skillnaderna i 

attitydmönster utifrån landstillhörighet är signifikanta utifrån en sannolikhetsnivå på 0,1 % då 

P<0,001. Bortfallet i frågan är 3,9 % i Sverige och 0 % i Storbritannien.  

 

Utifrån en analys av den empiri som framkommit genom ovannämnda enkätvariabler har vi funnit  

statistiskt signifikanta skillnader vilket bekräftar vår hypotes om att attityder till universella och 

selektiva förmåner i välfärden skiljer sig åt mellan socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

 

6.5 Attityder till socialförsäkringssystem 

Figur 6.5.1: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 9 (se appendix A & B). 
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I diagrammet illustreras hur respondenterna i både Sverige och Storbritannien tycks vara relativt eniga 

i frågan om det statliga ansvaret vid bristande täckning av socialförsäkringar. Inte heller föreligger 

någon signifikant skillnad mellan länderna varken vid analys av separata eller sammanslagna värden 

med P-värden på 0,194 respektive 0,589. Huvudparten av studenterna i båda länderna instämmer i att 

staten har ett ansvar att komplettera socialförsäkringar för att tillförsäkra medborgarna deras basala 

välfärdsbehov. Ungefär lika stora andelar av respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet, 

cirka 80 %, dock något fler i Sverige än i Storbritannien. Mindre än en tiondel av studenterna i Sverige 

respektive Storbritannien tar avstånd till att staten bör gå in och täcka upp då individer inte har bidragit 

tillräckligt för att omfattas av socialförsäkringssystem. 

Bortfallet i frågan är 1,3 % i Sverige och 0 % i Storbritannien. 

 

Figur 6.5.2: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 11 (se appendix A & B). 
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separat (P = 0,155) eller vid en sammanslagning till positiva respektive negativa värden (P = 0,111). 

Bortfallet i frågan är 0 %. 
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skillnad i attityder till socialförsäkringssystem mellan socionomstudenter i Sverige och Storbritannien 

förkastas. 

 

6.6 Attityder till offentliga utgifter och beskattning 

Figur 6.6.1: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 14. (se appendix A & B) 

 

Av respondenters svar i fråga om huruvida respektive lands skattenivå är befogad i relation till den 

offentligt tillhandahållna välfärden framkommer att skillnaderna mellan attityderna hos studenterna 

från Sverige respektive Storbritannien är avsevärda. Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad på 

1 %-nivån både vid separat och sammanslaget analyserade värden där P-värdet i båda fallen är mindre 

än 0,001. Studenterna i Sverige håller i betydligt högre utsträckning med om att skatterna är befogade 

där 83,2 % instämmer helt eller delvis i påståendet. Detta skiljer sig mot Storbritannien där endast 39 

% av respondenterna i varierande grad instämmer i påståendet. Det är betydligt större andel 

respondenter i Storbritannien (32,8 %) som tar avstånd från påståendet att välfärden ligger på en nivå 

som berättigar landets skattesättning, än i Sverige där endast ett fåtal motsätter sig påståendet (5,2 %). 

Noterbart är att nästan en tredjedel av studenterna i Storbritannien och ca var tionde respondent i 

Sverige inte kan eller vill ta ställning i frågan. Bortfall i frågan är 2,6 % i Sverige och 0 % i 

Storbritannien.  

 

Figur 6.6.2: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 15 (se appendix A & B). 
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Det framgår i detta diagram tydligt att majoriteten av studenterna i både Sverige och Storbritannien 

håller med om att höjda skatter är att föredra framför reduceringar i välfärden, dock i varierad grad 

beroende på landstillhörighet. Skillnaden mellan hur studenterna i respektive land besvarat frågan är 

statistiskt signifikant på 1 %-nivån med ett P-värde som är mindre än 0,001. I Sverige är det en 

betydligt större andel som instämmer helt i påståendet medan det i Storbritannien är fler som 

instämmer delvis. Det är vidare fler respondenter i Sverige som delvis tar avstånd till påståendet 

medan fler respondenter i Storbritannien istället tar helt avstånd. Vid en analys där svarsalternativen 

slagits samman till instämmer respektive tar avstånd förekommer dock ingen signifikant skillnad, P = 

0,458. Det är ungefär lika många i båda länderna, ca 80 % som föredrar höjda skatter framför minskad 

välfärd. Det är heller ingen större skillnad mellan hur många som tar avstånd från påståendet. Bortfall i 

frågan är 2,6 % i Sverige och 0 % i Storbritannien.  

 

Figur 6.6.3: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 16 (se appendix A & B). 

 

Svarsfrekvenserna i detta diagram visar att merparten av respondenterna som medverkat i 

enkätundersökningen tar avstånd från påståendet att sänkta skatter är att föredra framför utökningar i 

välfärden. 72,7 % av respondenterna i Sverige tar helt eller delvis avstånd från ovannämnt påstående 

och i Storbritannien är andelen istället 62,6 %. Detta visar att något fler studenter i Sverige än i 

Storbritannien motsätter sig skattesänkningar till förmån för expanderad välfärd. Färre svenska 

studenter instämmer vidare helt eller delvis till påståendet (9,1 %) jämfört med den andel av 

respondenterna som i Storbritannien ser positivt på skattesänkningar (18,8 %) Sambandet mellan 

landstillhörighet och attityder i frågan är dock inte statistiskt signifikant varken då värdena analyseras 

separat (P = 0,064) eller sammanslagna (P = 0,185). I bägge länderna är det en förhållandevis stor 

andel respondenter som varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. Bortfall i frågan är 2,6 % i 

Sverige och 0 % i Storbritannien.  

 

Figur 6.6.4: Diagrammet visar respondenternas svar på fråga 17 (se appendix A & B). 
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I enkätens sista fråga, där svarsalternativen skiljer sig från föregående enkätvariabler framgår att en 

majoritet av studenterna i Sverige och Storbritannien ser positivt på progressiv skattesättning där den 

procentuella andelen skatt ökar i relation till inkomst. Man stödjer därmed att personer med högre 

inkomst också betalar en högre procentuell andel skatt än personer med lägre inkomst. Studenterna i 

Storbritannien är mer positiva till progressiv skatt (90,6 %) än studenterna i Sverige (62,3 %). De 

svenska respondenterna anser istället i större utsträckning att alla medborgare ska betala lika stor 

procentuell andel i skatt oberoende av inkomst (35,1 %) jämfört med Storbritannien(9,4 %). Endast en 

mycket liten andel av respondenterna anser att medborgare oberoende av sin inkomst ska betala 

samma summa pengar i skatt, 2,6 % i Sverige och 0 % i Storbritannien. Det statistiska sambandet 

mellan vilket land studenterna studerar i och deras attityder till beskattningsform är signifikant utifrån 

en sannolikhetsnivå på 0,1 % då P är mindre än 0,001. Bortfallet i frågan är 2,6 % i Sverige och 0 % i 

Storbritannien.  

 

Ett statistiskt signifikant samband har ur empirin kunnat påvisas mellan det land respondenterna 

studerar i och attityder till vissa aspekter rörande offentliga utgifter och beskattning. Det är främst 

attityderna vad gäller nöjdhet med den välfärd som skatterna finansierar samt beskattningsform som 

uppvisar signifikanta tvärnationella skillnader. Inga samband mellan land och huruvida 

respondenterna instämmer eller tar avstånd från höjda respektive sänkta skatter har kunnat konstateras. 

En viss skillnad har visserligen återfunnits i den grad respondenterna instämmer till att höjda skatter är 

att föredra över nedskärningar i välfärden men den höga subjektiviteten i ett helt eller delvis 

instämmande gör att studenternas landstillhörighet inte betraktas som avgörande för positiva 

alternativt negativa attityder i frågan. Att attityderna ändå skiljer sig i vissa avseenden vad gäller 

skatter och statliga expenser gör att studiens hypotes kring att det finns en skillnad i attityder till 
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offentliga utgifter och beskattning mellan socionomstudenter i Sverige och Storbritannien kan 

accepteras. 

 

7. Slutsatser 

Det kan sammanfattningsvis sägas att det i många avseenden finns signifikanta skillnader mellan hur 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien ser på välfärdens organisering. Det är framförallt vad 

gäller omfördelningar i socialpolitiken, ansvarsfördelning, universalitet respektive selektivitet samt 

beskattning och offentliga utgifter som de övergripande välfärdspolitiska attityderna skiljer sig åt. 

Utifrån studiens resultat bekräftas därmed följande hypoteser: 

Det finns en skillnad i attityder till omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder kring ansvarsfördelning i välfärden mellan socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till universella och selektiva förmåner i välfärden mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till offentliga utgifter och beskattning mellan socionomstudenter i 

Sverige och Storbritannien.  

Ett samband har således påvisats mellan socionomstudenternas landstillhörighet och deras attityder 

i dessa frågor. Ur den samlade empirin kan ett antal slutsatser kring den undersökta gruppens 

välfärdspolitiska attityder dras. Bland annat har i studien påvisats att studenter från bägge länder ser 

positivt på omfördelande socialpolitik men att de brittiska studenterna i signifikant större utsträckning 

betonar statens ansvar att genom transfereringar utjämna inkomstskillnader.  

Vad gäller attityder till individuellt ansvar i välfärden råder relativt spridda åsikter hos 

socionomstudenterna i både Sverige och Storbritannien. Vi kan dock dra slutsatsen att de brittiska 

studenterna i högre grad än de svenska framhåller ett primärt egenansvar för de individuella 

välfärdsbehoven. Studenterna i bägge länder tillskriver vidare staten ett generellt ansvar för 

medborgarnas sociala behov. Socionomstudenterna från Storbritannien anser dock i större utsträckning 

än de svenska socionomstudenterna att det är statens skyldighet att tillgodose välfärdsbehov som 

kopplas till medborgarnas sociala rättigheter.  

Studenterna från Sverige skiljer sig även från de brittiska studenterna när det gäller attityder till 

välfärdsförmånernas utformning genom att de i högre grad ser positivt på universella bidragsformer 

och negativt på selektiva förmåner.  

Vad gäller attityder till skattenivåer kan ur empirin påvisas att de svenska socionomstudenterna i 

huvudsak anser att landets skattenivå är befogad medan de brittiska studenternas attityder i frågan är 

relativt spridda. I bägge länder föredras vidare höjda skatter framför nedskärningar i välfärden och 
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man ser negativt på skattesänkningar. I både Sverige och Storbritannien förespråkas en progressiv 

beskattningsform dock i betydligt större utsträckning av de brittiska studenterna.  

De hypoteser som genom studiens resultat inte har kunnat verifieras är följande:  

Det finns en skillnad i attityder till statligt- alternativt marknadsstyrd välfärd mellan 

socionomstudenter i Sverige och Storbritannien.  

Det finns en skillnad i attityder till socialförsäkringssystem mellan socionomstudenter i Sverige och 

Storbritannien.  

I frågan om marknadsstyrd respektive statligt styrd välfärd ser större delen av socionomstudenterna 

i bägge länder positivt på en statligt styrd välfärd som är separerad från marknaden. Vad gäller 

attityder till socialförsäkringssystem så ser studenterna från bägge länder positivt på en statlig 

involvering som komplement till socialförsäkringssystem.  

 

8. Diskussion 

I följande avsnitt kommer de analyserade resultaten och slutsatserna att tolkas och diskuteras 

utifrån teorier och redan existerande forskning inom området. De teman som behandlas i 

studiens hypoteser kommer inledande att diskuteras separat för att därefter följas av en 

slutlig/sammanfattande diskussionsdel. 

 

8.1 Attityder till omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan 

De frågor i enkäten som behandlar välfärdssystemets omfördelande funktion och ansvar tyder på 

generellt positiva attityder gentemot omdistribuerande transfereringar i socialpolitiken. Detta är 

enhetligt med vad som beskrivs som den övergripande välfärdsstatliga funktionen att arbeta för en viss 

grad av ekonomisk jämlikhet (Giddens, 2007, s. 306). Sverige har ur en historisk kontext länge haft en 

stark jämlikhetssträven vilket även visar sig i aktuella mätningar av omfördelande transfereringars 

effekt på ginikoefficienten i landet (OECD, 2015). De svenska studenternas positiva attityder kan 

således relateras till landets välfärdspolitiska riktning och vidare till Esping-Andersens beskrivning av 

socialdemokratiska välfärdsregimers aktiva bekämpning av stratifiering i samhället ( Esping-

Andersen, 1990). De attitydmönster som i undersökningen återfinns hos de svenska respondenterna 

stämmer väl överens med den institutionella utformning som utgör ramarna för statens 

resursfördelande roll i välfärdssystemet. Att Sveriges långa tradition av att motverka klasskillnader 

tycks återspeglas i de svenska studenternas attityder till statens ansvar gällande ekonomisk jämlikhet 

skulle kunna ha att göra med institutionernas normativa alternativt kognitiva effekt (Scott, 2001). Det 

kan tänkas att de sedan länge väl etablerade, politiska normsystemen kring omfördelningar i välfärden 

har influerat studenternas syn på vad som är eftersträvansvärt i samhället vad gäller till exempel 

jämlikhet och rättvisa. Vidare befinner sig studenterna i en specifik institutionell kontext vilket kan ha 
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haft en kognitiv påverkan på attityderna i dessa frågor då system som skiljer sig avsevärt från 

studenternas utgångspunkt kan vara svåra att föreställa sig. 

Storbritannien har enligt Esping-Andersen en hög grad av stratifiering då de omfördelande 

drivkrafterna inte är lika stora i liberala välfärdsregimer som i de socialdemokratiska (Esping-

Andersen, 1990). Storbritannien har vidare ur ett historiskt perspektiv i mindre utsträckning än Sverige 

arbetat för att aktivt motverka polariserande effekter av marknaden och främja jämlikhet genom 

omfördelning av resurser. (Glennerster, 2012; Powell, 2012) Utifrån dessa välfärdspolitiska strukturer 

skulle kunna förväntas att de brittiska studenternas attityder till statlig omdistribuering av resurser 

borde ha varit mindre positiva än i Sverige, om de hade internaliserat dessa etablerade 

välfärdsinstitutioner. Istället framkommer i studien att studenterna från Storbritannien i signifikant 

högre grad än de svenska studenterna har en positiv inställning till omfördelning och jämlikhetssträvan 

i välfärden. Vi kan utifrån detta reflektera kring huruvida resultatet istället speglar ett missnöje mot 

den befintliga omfördelande socialpolitik som förs i landet. Den politik som fördes under Thatcher och 

New Labour-rörelsen hade få positiva effekter för den ekonomiska tillväxten och för klassklyftorna i 

samhället vilket kan tänkas ha genererat i ett utbrett stöd för ökad resursfördelning. Detta är något som 

bekräftas i tidigare forskning om allmänna opinioner där det framgår att de brittiska medborgarna 

anser att de ekonomiska klyftorna i landet är alltför stora och att jämlikheten borde vara högre. Samma 

forskning visar dock även att endast 42% av dess respondenter anser att det är statens ansvar att 

åtgärda dessa klyftor genom att omfördela resurser. (Taylor-Gooby, 2005) Resultatet skiljer sig 

avsevärt från de resultat som framkommit i denna studie där respondenterna är socionomstudenter 

varav mer än 90% instämmer till att staten bär ett ansvar för att utjämna inkomstskillnader. Utifrån 

detta kan tänkas att gruppen socionomstudenter i Storbritannien således skiljer sig från den allmänna 

befolkningen vad gäller attityder kring offentligt ansvar för inkomstfördelning.  

 Vad gäller fråga 6 (se figur 6.1.3) om rättvisa i form av lika möjligheter snarare än lika utfall 

genom omfördelningar av inkomst framgår att attityderna hos studenter i Sverige och Storbritannien 

skiljer sig åt. Studenter i Sverige tar i större grad än studenterna från Storbritannien avstånd till 

påståendet medan studenter från Storbritannien i större utsträckning instämmer till att staten bör skapa 

lika möjligheter för alla men ej omfördela inkomster. Detta resultat står i viss kontrast till föregående 

frågor (se figur 6.1.1 och 6.1.2) där de positiva attityderna till offentlig omfördelning var större hos de 

brittiska studenterna. Det kan tänkas att man i Storbritannien ser positivt på omfördelande socialpolitik 

men har anammat den retorik som i landet förs på det välfärdspolitiska planet kring att alla ska ges 

samma möjligheter till välstånd snarare än att staten ska påverka det ekonomiska utfallet.  

 Det är tydligt att attityderna gentemot omfördelande välfärdspolitik och jämlikhetssträvan i 

välfärden skiljer sig mellan socionomstudenter i Sverige och Storbritannien. Dessa skillnader 

återspeglar i vissa fall de övergripande regimskillnader som beskrivs av Esping-Andersen men inte i 

en sådan utsträckning att ett tydligt samband kan påvisas mellan regimteorins framställda institutioner 

och socionomstudenternas attityder. 
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8.2 Attityder till statligt- alternativt marknadsstyrd välfärd 

Vad som tydligt framgår av empirin är att större delen av studenterna som ingått i studien, oberoende 

av landstillhörighet, tycks stödja ett välfärdssystem som är statligt styrt och separerat från marknaden.  

Trots brist på ett statistiskt signifikant samband mellan vilket land studenterna studerar i och 

attityderna till påståendet kan ändå ur empirin uttydas att respondenterna från Storbritannien i något 

större utsträckning ser positivt på en statligt organiserad välfärd och negativt på marknadsstyrning. 

Detta står i kontrast till Esping-Andersens teoribeskrivning av välfärdsregimernas 

dekommodifieringsgrad. Sverige som enligt Esping-Andersen representerar en typisk 

socialdemokratisk välfärdsregim har en välfärdspolitisk struktur som karaktäriseras av en hög grad av 

dekommodifiering vilket skiljer sig från Storbritannien där dekommodifieringen är lägre. De 

skillnader som finns i attitydmönster kan således inte betraktas som representativa för regimteorins 

beskrivning av ländernas institutionella skillnader i välfärdssystem vad gäller dekommodifiering. 

(Esping-Andersen, 1990) Vi vet dock att Sverige under de senaste två decennierna har gått mot en mer 

blandad modell med marknadsorienterade inslag i välfärden (Björkman, 2003). Det kan tänkas att 

traditionen av ökningar av tillhandahållen välfärd i privat regi har påverkat de svenska studenternas 

syn på statlig involvering och marknadens roll i välfärden.  

Tidigare forskning visar på att det har skett en ökning i allmänhetens stöd för kombinationen av 

marknadens ökade inflytande och den statligt tillhandahållna välfärden.  (Edlund & Johansson Sevä, 

2013) Vi kan spekulera i huruvida denna utveckling i Sverige influerar respondenterna i landet att i 

mindre utsträckning än studenterna från Storbritannien instämma i påståendena. Vidare skulle den 

relativt stora andelen respondenter i landet som varken instämmer till eller tar avstånd från påståendet 

kunna ha att göra med att man stödjer en blandad välfärdsmodell med en kombination av statligt 

finansierade bidrag och tjänster samt marknadstillhandahållen välfärd.  

Att större delen av studenterna i Storbritannien tar avstånd från en marknadsstyrd välfärd stämmer 

inte väl med den välfärdspolitiska traditionen i landet som sedan en lång tid tillbaka har karaktäriserats 

av omfattande privatiseringar och en hög grad av marknadsorientering (Powell, 2012; Connell, 2011). 

De välfärdspolitiska institutionerna som styr landets ansvarsfördelning mellan stat och marknad tycks 

således inte ha haft någon avgörande normativ effekt på gruppen som undersökts i studien. Det finns 

anledning att reflektera kring huruvida den brist på tvärnationella skillnader i attitydmönster som kan 

kopplas till ländernas skilda välfärdsmodeller kan tänkas bero på att den specifika grupp som 

undersökts i studien skiljer sig från den allmänna befolkningen i sina välfärdspolitiska attityder. Det 

skulle kunna vara så att attitydformationen hos socionomstudenter influeras av andra mer avgörande 

faktorer än ländernas övergripande socialpolitiska konstruktion. Studenternas socioekonomiska 

bakgrund, motivation och drivkraft till framtida yrkesval samt specifika normkontext utgör särskilda 

förhållanden som skulle kunna ha en central effekt på gruppens attityder gällande välfärdsfrågor.  
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8.3 Attityder kring ansvarsfördelning i välfärden 

De enkätvariabler som behandlar attityder kring ansvarsfördelning inom välfärden visar att 

inställningen till det individuella ansvaret i välfärden är i båda länderna förhållandevis delad men 

respondenterna i Storbritannien instämmer ändå i betydligt högre grad än de svenska studenterna till 

att det huvudsakligen ligger på individens eget ansvar att tillgodose sina egna välfärdsbehov (se figur 

6.3.1). Denna skillnad kan tänkas ha att göra med de socialpolitiska riktningar som under en lång tid 

har varit rådande i Sverige respektive Storbritannien. Den politik som i Storbritannien fördes under 

Thatchers långvariga styre samt under den efterföljande New labour tiden baserades i stor utsträckning 

på en tanke om att medborgare bär ett stort egenansvar för sina sociala behov och att statens 

involvering i välfärden därmed bör vara begränsad (Rodger, 2000). Det individualistiska perspektivet 

syns fortfarande tydligt i landets välfärdspolitik som syftar till att skapa jämlikhet i möjligheter, för att 

därefter medföljas av ett stort, förväntat individansvar och minimal statlig involvering för att påverka 

utfall (Powell, 2012). Detta står i motsats till det breda och omfattande, offentliga ansvar som 

kännetecknar den svenska modellen och som länge har karaktäriserat Sveriges välfärdspolitiska 

tradition (Olofsson, 2011). Dessa skilda synsätt som utgör väl etablerade ramar för ländernas 

socialpolitiska struktur kan mycket väl ha bidragit till de skillnader i svarsfrekvenser som återfinns i 

påståendet om individuellt välfärdsansvar. Att studenterna i Storbritannien i större utsträckning än i de 

i Sverige betonar individansvar i välfärden korrelerar med de skillnader i välfärdspolitiska synsätt som 

föreligger mellan länderna. Dock är resultaten alltför spridda för att visa på en tydlig och utbredd 

internalisering av respektive lands välfärdspolitiska hållning i frågan. 

 Att en övervägande majoritet av studenterna, både i Sverige och i Storbritannien, vidare anser 

att medborgare har ett antal sociala rättigheter och att staten därmed är skyldiga att tillgodose deras 

välfärdsbehov (se figur 6.3.2) kan relateras till tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. I 

undersökningar av allmänna opinioner framkommer att staten i de flesta europeiska länder attribueras 

med ett omfattande ansvar för medborgarnas välfärdsbehov (European social survey, 2012). Empirin i 

denna studie uppvisar således liknande resultat som tidigare undersökningar och det finns anledning 

att anta att gruppen socionomstudenters attityder inte skiljer sig avsevärt från hur allmänheten 

betraktar offentligt ansvar att tillgodose medborgerliga rättigheter. Den stora andelen svenska 

studenter som instämmer i påståendet stämmer vidare väl överens med den beskrivning som Esping-

Andersen gör av landets välfärdsmodell. Den svenska välfärden som består av omfattande universella 

bidrag grundas i en institutionell logik som innebär att förmåner i välfärden ses som en rättighet för 

alla (Esping-Andersen, 1990). De svenska respondenternas attityder i fråga om sociala rättigheter i 

samband med offentligt ansvar speglar på så sätt den institutionella välfärdskontext som studenterna 

befinner sig i. 

Att en så stor andel av de brittiska studenterna instämmer i att staten har en skyldighet att tillgodose 

medborgarnas välfärdsbehov har dock inte en lika självklar koppling till landets välfärdspolitiska 
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struktur gällande offentligt ansvar och socialt rättighetstänk. Välfärdssystemet i Storbritannien bygger 

trots allt på en residuallogik som innebär att staten endast ska tillgodose behoven hos de med störst 

behov snarare än att tillhandahålla en universell välfärd som tillfaller alla medborgare (Esping-

Andersen, 1990). Vidare kan de positiva attityderna i påståendet vid första anblick verka oförenliga 

med svarsfrekvenserna i fråga 4 (se figur 6.3.1) där ett relativt stort antal respondenter betonar det 

individuella ansvaret i välfärden. Dock specificeras av påståendet inte vilka sociala rättigheter som 

innefattas eller hur brett dessa sträcker sig. Då svaren i fråga 4 och 10 beaktas i relation till landets 

residualsyn kan det tänkas att attitydförhållandena beror på att man i första hand anser att det är 

individens ansvar att tillgodose sina egna välfärdsbehov men att då alla andra resurser är uttömda så är 

staten skyldig att bistå sina medborgare. Även om det statliga ansvaret i Storbritannien inte sträcker 

sig riktigt så långt som i Sverige så är det viktigt att ha i åtanke att respondenterna i sina bedömningar 

av enkätens påståenden utgår ifrån de förhållanden de känner till. Det kan således tänkas att 

institutionernas kognitiva funktion har influerat vad studenterna inkluderar i begrepp såsom 

rättigheter. De skillnader som föreligger mellan länderna i fråga 4 återspeglar dock inte på ett påtagligt 

vis de kategoriska skillnader i välfärdsinstitutioner som lyfts fram i Esping-Andersens regimteori. 

I fråga om attityder till det offentliga biståndets inverkan på individers benägenhet att ta ansvar för 

sina egna sociala behov (se figur 6.3.3) kunde inget samband med landstillhörighet att påvisas. 

Enkätvariabeln genererade en okoncentrerad fördelning vilket tyder på spridda attityder till de 

negativa konsekvenser som statligt ansvarstagande i välfärden skulle kunna medföra. Påståendet skulle 

kunna kopplas till attitydforskning kring konsekvenserna av offentligt bistånd som visar att 

medborgare i Storbritannien i stor utsträckning anser att statligt bistånd leder till att individer förlitar 

sig på det statliga ansvarstagandet och fastnar i biståndsberoende (Clery, Lee & Kunz, 2013). Detta är 

inte enhetligt med de resultat som framkommit i denna studie där betydligt fler av de brittiska 

studenterna tar avstånd från påstående än vad som instämmer. Vidare är det studenterna i Sverige som 

i något större utsträckning upplever att offentligt bistånd minskar det individuella ansvarstagandet. Det 

kan reflekteras kring huruvida bristen på tvärnationella skillnader och de spridda svarsfrekvenserna i 

frågan kan bero på att individuella faktorer på mikronivå är av central betydelse för attitydformation 

kring faktiska konsekvenser. Forskning har visat att individers personliga, välfärdsrelaterade 

erfarenheter influerar deras attityder i välfärdsfrågor (Kumlin, 2004). Det skulle således kunna vara så 

att skilda erfarenheter av negativa konsekvenser i välfärden har haft en inverkan på respondenternas 

inställning i frågan och orsakat den spridda fördelningen. 

 Studenternas attityder gällande ansvarsfördelning skiljer sig sammanfattningsvis åt i vissa 

avseenden men i andra inte. Det finns skillnader i hur studenterna ser på övergripande statligt och 

individuellt ansvar men inte vad gäller konsekvenser av relationen mellan dem. De skillnader som har 

kunnat påvisas kan till viss del kopplas till institutionella regimskillnader men inte i någon betydande 

utsträckning. 
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8.4 Attityder till universella och selektiva förmåner i välfärden 

Av studiens analys och slutsats framgår att attityderna till universalitet respektive selektivitet i 

välfärden skiljer sig beroende på landstillhörighet. Studenterna i Sverige har mer positiva attityder till 

universella bidrag i välfärden medan de brittiska studenterna istället ser mer positivt på selektiva 

förmåner som riktar sig till de grupper i samhället som är av störst behov. Dessa resultat är enhetliga 

med den residualsyn respektive det universella synsätt som enligt Esping-Andersen karaktäriserar de 

skilda välfärdsregimerna.  Det svenska välfärdssystemet som representerar en typisk 

socialdemokratisk välfärdsregim kännetecknas av omfattande universella förmåner medan 

Storbritannien som liberal välfärdsregim har mer selektiva förmåner som baseras på inkomst och 

behov (Esping-Andersen, 1990). Dessa strukturella förhållanden bekräftas vidare av nyare statistik om 

välfärdspolitiska utgifter i form av behovsprövat bistånd (OECD, 2015). De tvärnationella 

skillnaderna i socionomstudenternas attityder i frågan kan således betraktas som förenliga med den 

institutionella välfärdskontext i vilken respondenterna befinner sig i. Det kan därmed resoneras kring 

huruvida de organisatoriska skillnaderna i ländernas välfärdssystem har varit en bidragande faktor till 

den undersökta gruppens attitydformation i frågan. Det kan tänkas att välfärdsinstitutionerna i de båda 

länderna har haft normativa respektive kognitiva effekter på studenternas välfärdspolitiska 

attitydbildning. Ett universellt välfärdssystem betraktas eventuellt som mer önskvärt i Sverige medan 

selektivitet ses som eftersträvansvärt utifrån rådande normer i Storbritannien. Det skulle vidare kunna 

vara så att svarsfrekvensernas förenlighet med regimernas institutionella utformning beror på att de 

etablerade strukturerna i respektive land ses som självklara. 

 Av figur 6.4.3 kan uttydas att respondenterna från Sverige är mer benägna än respondenterna 

från Storbritannien att tro att universella bidrag gynnar grupper som inte har ett egentligt behov av 

dem. Detta skulle kunna tolkas som att de svenska studenterna till skillnad från de brittiska studenterna 

i högre grad betonar de negativa konsekvenserna av ett universellt välfärdssystem.  Resultatet kan 

förefalla något tvetydigt med tanke på empirin som framkommit genom de två föregående påståendena 

(se figur 6.4.1 och 6.4.2) där studenterna i Sverige ändå är mer positiva till universella förmåner. Det 

kan resoneras kring huruvida detta skulle kunna bero på erfarenheter av konsekvenser av universella 

bidrag i ett land där detta system för bidrag och förmåner tillämpas i stor omfattning. Frågan 

specificerar dock inte huruvida obehövligt mottagande av statligt finansierade förmåner skulle vara 

negativt eller inte, vilket gör att svarsfrekvenserna även skulle kunna vara ett konstaterande av faktiska 

konsekvenser av universella bidrag utan bakomliggande värdering. Respondenterna i Storbritannien 

tar i betydligt större utsträckning avstånd från påståendet.  Beroende på hur frågan har tolkats av 

respondenterna skulle detta således kunna innebära att man antingen inte ser negativa konsekvenser av 

att alla medborgare gynnas av universella bidrag eller att man inte upplever att denna konsekvens 

existerar utan snarare anser att alla medborgare har behov oavsett inkomst. Som tidigare nämnt har 

forskning visat att det finns ett samband mellan individuella erfarenheter och välfärdspolitiska 

attityder (Kumlin, 2004). Vi har ovan (se kapitel 8.3) resonerat kring huruvida denna aspekt skulle 
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kunna spela en mer väsentlig roll vad gäller just attityder till välfärdsrelaterade konsekvenser. Detta 

skulle eventuellt kunna förklara de spridda resultaten även i denna fråga. 

De skillnader i attityder till universella och selektiva förmåner som har konstaterats i studiens 

analys  är i relativt stor utsträckning enhetliga med de institutionella regimskillnader som framhålls av 

Esping-Andersen. 

 

8.5 Attityder till socialförsäkringssystem  

Ur de resultat som genererats genom ovanstående enkätvariabler är tydligt att socionomstudenter från 

både Sverige och Storbritannien anser att utbetalningar vid inkomstbortfall inte enbart ska baseras på 

inbetalningar till försäkringssystem och vidare att staten bär ett ansvar att komplettera 

socialförsäkringar (se figur 6.5.1 och 6.5.2). Välfärdsmodellerna i Sverige och Storbritannien skiljer 

sig visserligen åt vad gäller socialförsäkringar men i bägge länder tar staten ett kompletterande ansvar 

för medborgarnas välfärdsbehov. Detta skulle kunna förklara de genomgående positiva attityderna till 

offentligt ansvarstagande vid sidan av försäkringssystemen. De välfärdsinstitutioner som är styrande i 

respektive land omfattar liknande strukturer åtminstone vad gäller kombinerande av avgiftsbaserade 

och offentligt finansierade förmåner i välfärden. Det kan således vara så att studenternas attityder i 

frågorna är enhetliga med och influerade av den institutionella kontext i vilken de utvecklats. 

Socialförsäkringssystem som bygger på inbetalda premier spelar en betydligt större roll i 

Storbritanniens välfärdsorganisering (Olofsson, 2011). Detta tycks dock inte ha resulterat i att de 

brittiska studenterna har en mer individualistisk syn på ansvarstagande i relation till socialförsäkringar 

än de svenska. Detta skulle vidare kunna ha att göra med att utbetalningarna från 

socialförsäkringssystemen många gånger är mindre generösa än i Sverige (Olofsson, 2011) vilket 

lämnar ett större utrymme för behov av kompletterande statligt, behovsprövat bistånd. 

I Sverige tar staten ett omfattande ansvar för medborgarnas välfärdsrelaterade behov och även om 

socialförsäkringar har en viktig funktion i landets välfärdssystem så bygger den övergripande politiska 

hållningen på universalitet som tillförsäkrar en standardtrygghet för alla medborgare (Esping-

Andersen, 1990). De svenska studenternas positiva attityder till frågan om statligt ansvar vid sidan av 

socialförsäkringssystem är således förenligt med deras välfärdsinstitutionella omgivning. 

 

8.6 Attityder till offentliga utgifter och beskattning  

I analysen av de enkätvariabler som behandlar skattenivåer (se figur 6.6.1, figur 6.6.2 och figur 6.6.3) 

framgår att det finns vissa skillnader i attityderna hos socionomstudenter i Sverige respektive 

Storbritannien. De svenska studenterna tycks se mer positivt på den nuvarande skattesättningen i 

landet i relation till den välfärd som tillhandahålls, medan betydligt fler brittiska studenter inte anser 

att välfärdsutbudet berättigar den nuvarande skattenivån. Det är intressant att man trots de höga 

skattenivåerna i Sverige tycks vara nöjd med välfärden. Detta kan ha att göra med de regimrelaterade 
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karaktärsdrag som beskrivs av Esping-Andersen där Sverige generellt har en hög nivå på välfärden 

samt universella förmåner som inkluderar alla medborgare (Esping-Andersen, 1990). Det kan tänkas 

att den utbredda nöjdheten i Sverige beror på att respondenterna upplever att de inkluderas och får ta 

del av en välutvecklad välfärd med omfattande förmåner. Positiva erfarenheter av välfärdens 

institutioner för individerna kan således ha influerat deras inställning i frågan (Kumlin, 2004). Utifrån 

institutioners regulativa element skulle studenternas attityder kunna betraktas som nyttomaximerande 

där man stödjer finansieringen av ett välfärdssystem som gynnar individerna själva. Vidare kan 

reflekteras kring huruvida de svenska studenternas attityder även kan kopplas till positiva erfarenheter 

av institutionernas effekt på samhälleliga faktorer såsom ekonomisk tillväxt, arbetslöshet och 

jämlikhet. Sverige har en relativt låg arbetslöshet och är ett av de landen i Europa med störst 

ekonomisk jämlikhet (OECD, 2015). Det kan tänkas att studenternas upplevelse av konkreta, positiva 

samhällskonsekvenser av den förda skattepolitiken i landet har resulterat i det utbredda stödet hos 

respondenterna i undersökningen. Ytterligare förklaringsalternativ skulle även kunna vara att man i 

Sverige, såsom den institutionella teorin beskriver, utgår ifrån de välfärdsinstitutioner som finns i 

landet och inte kan föreställa sig andra alternativ. De sociala rättigheter och förmåner som 

medborgarna har ses som givna.  

Att respondenterna i Storbritannien i högre grad tar avstånd från att skattenivåerna i landet är 

befogade utifrån den välfärd som tillhandahålls kan antingen bero på att man anser att skattenivåerna 

är för höga alternativt att den tillhandahållna välfärden håller allt för låg nivå. I relation till de brittiska 

studenternas svar i fråga 15 (se figur 6.6.2) kan tolkas att studenterna snarare är missnöjda med 

välfärden generellt än att man anser att skatterna i sig är för höga, detta då majoriteten av 

respondenterna föredrar höjda skatter över en reducerad välfärd. Vidare framgår även i fråga 16 (se 

figur 6.6.3) att studenterna i Storbritannien inte stödjer sänkta skatter om detta skulle innebära 

reduceringar i välfärdens förmåner vilket bekräftar att för höga skattenivåer inte tycks vara problemet. 

Det kan även här tänkas att erfarenheter av både individuella och samhälleliga konsekvenser av den 

rådande välfärdspolitiken har påverkat studenternas attityder. Esping-Andersen menar att liberala 

välfärdsstater många gånger har lägre skatter och socialpolitiska utgifter då välfärdssystemet inte 

syftar till att tillförsäkra en hög nivå av välfärd för alla utan snarare riktar sig till de fattigaste i 

samhället (Esping-Andersen, 1990). Eventuellt upplever studenterna negativa personliga effekter av en 

sådan politik alternativt är man missnöjd med de negativa ekonomiska, och sociala samhällseffekter 

som den välfärdspolitiska riktningen under en längre tid har resulterat i (OECD, 2015; Rodger, 2000).  

Det omfattande stödet för höjda skatter och utökade offentliga utgifter hos studenterna i 

Storbritannien kontrasterar till den tidigare forskning som gjorts kring allmänhetens attityder i frågan. 

I forskningen framgår att britterna i liten utsträckning vill se höjningar i skatter och välfärdsrelaterade 

utgifter (Clery et. al, 2013; Taylor-Gooby, 2005). Svenskarnas positiva attityder följer å andra sidan de 

tidigare forskningsresultaten i något större utsträckning (Svallfors, 2011). Dock ser betydligt större 

andelar av studenterna i både Sverige och Storbritannien positivt på utökningar i skatter och offentliga 
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sociala utgifter än vad man funnit hos den allmänna befolkningen i de båda länderna (OECD, 2014). 

Detta tyder på att den undersökta gruppen skiljer sig ifrån hur den övriga befolkningen ser på denna 

fråga vilket kan tänkas bero på centrala faktorer som är gemensamma för socionomstudenter. 

 Vad gäller fråga 17 (se figur 6.6.4) om den beskattningsform studenterna anser bör tillämpas i 

det politiska systemet framgår tydligt att studenterna från bägge länder ser positivt på progressiv 

beskattning. Majoriteten i både Sverige och Storbritannien menar att personer med högre inkomst bör 

betala en större procentuell andel i skatt än de som har lägre skatt vilket tyder på att man anser att 

skattesystemet i viss utsträckning ska ha en omfördelande funktion. Detta stämmer väl överens med de 

resultat som diskuterats tidigare (se kapitel 8.1) som även visar på studenternas positiva attityder till et 

jämlikhetsfrämjande välfärdssystem. Att det är en signifikant större andel av studenterna från Sverige 

som i denna fråga anser att personer ska betala samma procentuella andel i skatt oavsett inkomst 

återspeglar dock inte de övergripande regimskillnaderna i Esping-Andersens teori. Det 

socialdemokratiska systemet syftar i större utsträckning än det liberala till att fördela resurser (Esping-

Andersen, 1990) och skillnaderna kan således inte kopplas till institutionella skillnader utifrån 

regimteorin. 

 

8.7 Slutdiskussion 

Det kan sammanfattningsvis sägas att socionomstudenter i Sverige och Storbritannien ser på 

välfärdens organisering på olika sätt. Detta främst vad gäller omfördelningar i socialpolitiken, 

ansvarsfördelning, universalitet respektive selektivitet samt beskattning och offentliga utgifter. Det är 

således rimligt att anta att det i dessa frågor finns ett samband mellan socionomstudenternas attityder 

och det land i vilket studierna äger rum. De välfärdspolitiska attitydmönstren speglar i viss mån 

ländernas välfärdsinstitutionella kontext men inte på så sätt att skillnader i attitydmönster tydligt kan 

kopplas till strukturella välfärdsskillnader i Esping-Andersens regimteori. I vissa fall har det tvärtom 

förelegat ett motsatsförhållande mellan skillnaderna i attityder hos studenterna och ländernas skilda 

välfärdspolitiska institutioner. Detta innebär att studien liksom tidigare forskning har misslyckats med 

att visa på ett obestridligt samband mellan välfärdspolitiska attityder och de institutionella skillnader 

som karaktäriserar Esping-Andersens uppdelade kluster av välfärdsregimer (Svallfors, 2012). De 

tvärnationella skillnaderna tyder dock på att det ändå föreligger någon form av institutionell effekt 

som kan förklara varför socionomstudenternas attityder tycks vara beroende av landstillhörighet. I de 

fall då attityderna reflekterar institutionella nationsskillnader kan ett sådant samband förklaras genom 

en normativ alternativt kognitiv inverkan på den undersökta gruppens inställning i olika i 

välfärdsrelaterade frågor. I annat fall bör reflekteras kring huruvida institutionerna i välfärden har 

påverkat studenterna på annat sätt. Det kan till exempel vara så att den institutionella utformningen av 

respektive välfärdssystem skapar strukturer som inte är gynnsamma på ett individuellt alternativ 

samhälleligt plan vilket skapar missnöje. Ett sådant missnöje skulle således kunna visa sig genom att 

välfärdsattityderna hos studenterna inte stämmer överens med respektive lands välfärdspolitiska 
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hållning. Oavsett vilken typ av inflytande ländernas övergripande välfärdsinstitutioner har haft på 

respondenternas attityder så tyder empirin i varje fall på att landstillhörighet i vissa välfärdsrelaterade 

frågor är en avgörande faktor för attitydformation.   

Vad gäller analysen och tolkningen utifrån Esping-Andersens teori så kan reflekteras kring de 

välfärdsstrukturer som ligger till grund för teorins utformning. Teorin utgår främst ifrån 

socialförsäkringssystem och andra typer av gruppselektiva ekonomiska förmåner. Att Esping-

Andersen tillskriver den svenska välfärdsmodellen en hög grad av universalitet har till stor del att göra 

med de former av välfärdsförmåner som undersökts och legat till grund för typologin. I vår studie har 

fokus huvudsakligen legat på ekonomiska förmåner i välfärden, däribland socialbidrag. Socialbidrag 

är en av de förmåner som i Sverige tydligt karaktäriseras av en residualsyn där riktade bidrag genom 

behovsprövning utgår till socialt utsatta individer. Inslagen av selektiv välfärdspolitik i det svenska 

välfärdssystemet och framförallt i det riktade sociala arbetet inkluderas i föga utsträckning i teorin och 

socionomstudenternas attityder bör således betraktas med detta i åtanke. Inte heller inkluderar Esping-

Andersens teori i någon större utsträckning offentlig konsumtion och välfärdstjänster vilket är en 

betydande del av vad som ingår i begreppet välfärd och som vidare ingår i ett antal av enkätfrågorna. 

Hur studenterna har tolkat enkätfrågorna med utgångspunkt i dessa centrala välfärdsorganisatoriska 

aspekter kan således ha bidragit till en diskrepans mellan attitydmönster och de strukturer som 

framhålls i teorin om välfärdsregimer.  

Utöver vissa skillnader i välfärdspolitiska attityder mellan socionomstudenter i Sverige och 

Storbritannien har vidare framkommit att den undersökta gruppen tycks skilja sig i flera avseenden 

från hur allmänheten i stort ser på de frågor som behandlats i undersökningen. Bland annat har ovan 

diskuterats att, socionomstudenterna i större utsträckning positivt på omfördelande välfärdspolitik 

samt höjda skatter och ökad offentliga utgifter i socialpolitiskt syfte. Dessa attityder speglar en 

välfärdspolitisk hållning som kan kopplas till en socialdemokratisk alternativt vänsterinfluerad 

ideologi. Det finns en utbredd föreställning om att socialarbetare generellt har värderingar och 

moraliska inställningar som utgår ifrån en vänsterinriktad politisk hållning. Forskning har dock visat 

att professionella socialarbetare och socionomstudenter har varierade politiska åsikter (Rosenwald, 

2006). Detta gör att vårt resultat ger en intressant insikt i hur socionomstudenters attityder i 

välfärdsrelaterade frågor eventuellt ändå skulle kunna särskilja sig från befolkningen i allmänhet vilket 

visar på ett behov av ytterligare forskning inom området.  

Genom en utökad kunskapsbild kring blivande socionomers välfärdspolitiska attityder hoppas vi att 

studien ska bidra till en vidare förståelse för deras inställning till de samhälleliga institutioner som 

utgör ramarna för statligt inflytande, makt och ansvar i sociala frågor. Den insikt som studien 

genererar i attityderna hos en grupp som kan komma att utgöra nästa generations professionella 

socialarbetare hoppas vi kan bli ett intressant bidrag till forskningsfältet för det sociala arbetet. 
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Appendix A 

Enkät till socionomstudenter i Sverige 

 

Till studerande vid socionomprogrammet!  

Vi är två studenter som studerar på socionomprogrammets sjätte termin på Ersta Sköndal 

Högskola. Som en del av vårt examensarbete genomför vi en jämförande studie med syfte att 

få insikt i de välfärdspolitiska attityder socionomstudenter i Sverige och Storbritannien har, 

kring statens roll och ansvar vad gäller välfärdens organisering.  

Vår data kommer att samlas in via denna enkät som distribueras till samtliga 

socionomstudenter på en skola i Sverige samt till studenter vid motsvarande utbildning på en 

skola i Storbritannien.  

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. De uppgifter som lämnas i samband med medverkan i undersökningen kommer 

att hanteras konfidentiellt. Du kommer inte att ange ditt namn på enkäten, och ingen 

utomstående kommer därför att kunna koppla de svar du angett till dig som person. 

Enkäten kommer att bestå av 16 påståenden som besvaras genom att kryssa i ett av följande 

svarsalternativ; Instämmer helt, instämmer delvis, varken instämmer eller tar avstånd, tar 

delvis avstånd och tar helt avstånd. Enkäten innehåller även en fråga om beskattning där 

svarsalternativen istället består av påståenden.  

Tack för din medverkan! 

Annika Norberg Landin och Angelica Lillehed 

 

Kön:  

Man 

Kvinna 

Annat 

 

Ålder:  

(Svara med en siffra) 

 

 

Termin: 

(Svara med en siffra) 

 

 

 

 



 

62 
 

1. Det är statens ansvar att utjämna inkomstskillnader mellan personer med hög 

inkomst och personer med låg inkomst. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

 

2. Välfärden i samhället bör vara separerad från marknaden med huvudsakligen statligt 

finansierade bidrag och tjänster.  

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

 

3. Välfärdssystemet bör huvudsakligen bestå av selektiva förmåner. Statliga 

myndigheter ska, genom behovsprövning, endast tillgodose behoven hos de som starkast 

behöver det. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 
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Tar helt avstånd 

4. Det är främst individens eget ansvar att tillgodose sina välfärdsbehov, endast då dessa 

behov inte kan tillgodoses på annat sätt av familj eller marknad ska offentligt 

finansierat bistånd tillhandahållas. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

 

5. Välfärdssystemet ska syfta till att främja jämlikhet genom att kompensera för de 

orättvisor som uppstår i ett samhälle. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

6. Att alla personer ges samma möjlighet till framgång i samhället bör betraktas som 

rättvisa. Det är inte statens ensak att fördela resurser från framgångsrika personer i 

samhället till medborgare som har det sämre ställt. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 
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Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

7. Välfärdssystemet bör bestå av omfattande universella bidrag som tillfaller breda 

grupper av medborgare baserat på tillhörighet till en viss kategori (till exempel äldre 

eller föräldrar med minderåriga barn) oavsett inkomst eller behov. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

8. Generella/universella förmåner i välfärden leder till att medborgare som inte har ett 

egentligt behov av statligt finansierat bistånd mottager det oavsett. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

 

9. Det är statens ansvar att bistå individer som inte omfattas av eller har bidragit 

tillräckligt till försäkringssystem i samhället för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda vid inkomstbortfall. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 
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Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

10. Alla medborgare har ett antal sociala rättigheter och det är därför statens skyldighet 

att tillgodose medborgarnas välfärdsbehov. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

11. Utbetalningar vid inkomstbortfall ska baseras fullständigt på inbetalningar som 

gjorts av individen till system för socialförsäkringar. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

12. Statligt finansierat bistånd gör människor mindre benägna att ta ansvar för de 

sociala behoven hos sig själva och sina familjemedlemmar. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 
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Tar helt avstånd 

 

13.  Välfärdssystemet bör huvudsakligen vara marknadsstyrt där majoriteten av 

befolkningen själva bär ansvaret för att bekosta sina välfärdsbehov. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

14. Skattenivån i landet är befogad med hänsyn till den välfärd som tillhandahålls av 

staten. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

15. Höjda skatter och större offentliga utgifter är att föredra framför nedskärningar i 

välfärden. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 
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Tar helt avstånd 

 

 

16. Sänkta skatter är att föredra framför mer statligt finansierade förmåner i välfärden. 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Varken instämmer eller tar avstånd 

Tar delvis avstånd 

Tar helt avstånd 

 

 

17. Föreställ dig två personer. Person 1 tjänar dubbelt så mycket som person 2. Vilket 

av dessa påståenden ligger närmast i hur du anser att de ska beskattas? 

(Markera ett svarsalternativ) 

 

Person 1 och 2 ska betala lika stor procentuell andel i skatt oberoende av inkomst 

Person 1 med högre inkomst ska betala en högre procentuell andel i skatt än person 2 med 

lägre inkomst 

Person 1 och 2 ska betala samma summa pengar i skatt oberoende av inkomst 
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Appendix B 

Enkät till socionomstudenter i Storbritannien 

 

To the students of the BA Social Work program!  

We are two students studying at the Bachelor Social Work program's sixth semester at Ersta 

Sköndal University College. As part of our bachelor thesis, we conduct a comparative study 

with the aim to gain insight into the welfare attitudes of social work students in Sweden and 

the UK, regarding the state's role and responsibilities in welfare organization.  

Our data will be collected through this survey distributed to all social work students at a 

school in Sweden as well as all the students at a school in the UK.  

Your partaking in this survey is voluntary and you may at any time cancel your participation. 

All information provided during the study will be treated confidentially. You will not put your 

name to the survey, and no outsider will therefore be able to connect the answers you provide 

to you as a person.  

The survey will consist of 16 statements which you will answer by choosing one of the 

following response options; Strongly agree, slightly agree, neither agree nor disagree, slightly 

disagree, and strongly disagree. The questionnaire also contains a final question about 

taxation where the response choices instead consists of assertions.  

 

Thank you for your participation!  

Annika Landin & Angelica Lillehed 

 

Gender:  

Male 

Female 

Other 

 

Age:  

(Answer with a number) 

 

 

Termin: 

(Aswer with a number) 
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1. It is the responsibility of the government to reduce the differences in income between 

people with high incomes and those with low incomes. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

2. The welfare of society should be separated from the market with mainly state funded 

benefits and services. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

3. The welfare system should consist primarily of selective benefits. Government 

authorities should, by means testing, only meet the needs of those who need it the most. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 
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4. It is primarily the responsibility of the individual to meet their own welfare needs, 

only when these needs cannot be met otherwise by the family or the market should 

publically funded benefits be provided. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

5. The welfare system should aim to promote equality by compensating for the injustices 

that occur in a community. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

6. That all individuals are given the same opportunity for success in society should be 

considered as justice. It is not for the state to reallocate resources from successful people 

in society to citizens who are worse off. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 
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7. The welfare system should consist of extensive universal benefits given to broad 

groups of citizens based on belonging to certain categories (for example elderly or 

parents with underage children) without further tests of means or needs. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

8. General/universal benefits in welfare makes so that citizens who do not have an actual 

need of state funded assistance receive it regardless. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

9. It is the responsibility of the government to assist individuals who are not covered by 

or who have not contributed sufficiently to insurance schemes in society to have their 

basic need covered at loss of income. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 
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10. All citizens have a number of social rights and therefore it is the state's obligation to 

meet citizens’ welfare needs. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

11. Payments at loss of income should be based entirely on contributions paid by the 

individual to social insurance scheme. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

12. State-funded benefits make people less inclined to take responsibility for the social 

needs of themselves and their family members. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 
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13. The welfare system should mainly be market-driven where the majority of the 

population bear the responsibility for paying for their own welfare needs. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

 

14. The tax rate in the country is justified in view of the welfare provided by the state. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

 

15. Higher taxes and greater public spending is preferable over welfare cuts. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 
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16. Lower taxes are preferable over more state funded benefits in welfare. 

(Choose one option) 

 

Strongly agree 

Slightly agree 

Neighter agree nor disagree 

Slightly disagree 

Strongly disagree 

 

 

17. Imagine two people. Person 1 earns twice as much as a person 2. Which of these 

statements comes closest to how you think they should be taxed? 

(Choose one option) 

 

Person 1 and 2 shall pay an equal percentage in taxes regardless of income. 

Person 1 with higher income should pay a higher percentage in taxes than person 2 with a 

lower income. 

Person 1 and 2 shall pay the same amount of money in tax regardless of income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


