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Sammanfattning 
 
Uppsatsen granskar kritiskt Gøsta Esping-Andersens inflytelserika teori om väster-
ländska välfärdsstatsregimer från boken Three Worlds of Welfare Capitalism. Fokus 
ligger på den typologi som presenteras i boken. I synnerhet studeras det så kallade 
dekommodfieringsindex som Esping-Andersen använder som indelningsgrund. Syftet 
med uppsatsen är att undersöka om, och i sådana fall i vilken utsträckning, det finns 
empiriskt stöd för välfärdsstatsregimteorin. Regimteorin testas i uppsatsen genom ett 
antal olika kvantitativa metoder som fokuserar på regimernas stabilitet och deras 
interna koherens. Samma typ av data som Esping-Andersen grundade analysen i 
Three Worlds på används till analyserna i uppsatsen. Resultaten pekar på att huruvida 
det går att tala om empiriska belägg för välfärdsstatsregimerna beror på vilken 
detaljnivå som studeras. Om endast aggregerad generositet (dekommodifiering) hos 
välfärdsstaten är av intresse så erhåller regimteorin stöd i undersökningen. Studeras 
däremot välfärdssystemen något mer ingående så framstår resultaten som proble-
matiska för teorin. Ett flertal länder har en synnerligen spretig karaktär och är svåra 
att foga in i de av Esping-Andersen definierade regimerna. Det finns lite väl många 
interna skillnader bland ländernas delsystem för att en sammantagen indelning i tre 
generella grupper ska te sig rimlig. Dessutom passar det ersättningssystem som 
Esping-Andersen menar är av speciell vikt, pensionssystemet, tämligen dåligt in i det 
förväntade mönstret enligt regimerna. Dessa faktum gör det enligt uppsatsförfattaren 
svårt att upprätthålla regimteorin i den form som Esping-Andersen förfäktar den i 
Three Worlds. 
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1  Inledning 

Inom välfärdsstatsforskningen intar Gøsta Esping-Andersens verk The Three Worlds of Welfare 

Capitalism från 1990 en av de centralare positionerna och omnämns inte sällan som en modern 

klassiker (”Three Worlds” nedan). Den typologi som presenterades i boken har fått ett kraftfullt 

genomslag och hänvisningar till Esping-Andersens indelning av de västerländska välfärds-

staterna är legio i många statsvetenskapliga sammanhang. Typologin tenderar inte sällan tas för 

given som en statsvetenskaplig sanning och används ofta utan större förbehåll i uppsatser, 

artiklar och andra publikationer.1 Mot denna bakgrund skulle det kunna förmodas att typologin 

är lika välbelagd som den är – och har varit – inflytelserik. Det skulle jag emellertid hävda inte 

är fallet. Det saknas visserligen inte en diskussion kring Three Worlds men den är främst 

inriktad mot huruvida enskilda länder har felklassificerats eller om det bör läggas till någon typ 

av fjärde eller femte regimtyp. En annan kritik brukar vara att Esping-Andersen förbisåg någon 

del av välfärdsstaten som grund för indelningen. Exempelvis genuseffekter, social service eller 

välfärdsproduktion. Dessa invändningar har emellertid karaktären av ”korrigeringar i kanten”. 

Att Esping-Andersen i huvudsak har rätt i sin teori och att det går att dela in länderna på ett 

dylikt sätt förefaller de flesta hålla med om och tyst antaga. Jag menar dock att Esping-

Andersens metod och belägg för typologin, såsom den framställs i Three Worlds, inte alls står i 

proportion till bokens närmast monomentala inflytande. Jag skulle därför vilja ställa den i 

sammanhanget fundamentala frågan om det överhuvudtaget är rimligt att tala om välfärdsstats-

regimer i enlighet med Esping-Andersens framställning i Three Worlds.  

 Uppsatsen bör betraktas som ett kritiskt inlägg i den tämligen omfattande debatten kring 

hur de västerländska välfärdsstaterna kan delas in i olika typer och grupper. Kritiken utgår från 

– och är främst riktad mot – Esping-Andersens ursprungliga typologi i Three Worlds. Men i och 

med bokens stora genomslag i forskningsvärlden utgör uppsatsen också en kritik mot hur 

typologin har använts i många olika sammanhang. Jag menar att det är något märkligt att en 

typologi vilken har tillkommit på ett sätt som är metodologiskt tveksamt har fått ett sådant stort 

genomslag. Just eftersom teorin är så inflytelserik anser jag att det är högintressant att kritiskt 

granska densamma. Då en ansenlig del av den statsvetenskapliga välfärdsforskningen i olika 

                                                 
1 Tre exempel är Swank (2002), Ireland (2004) och Powell & Barrientos (2004). Det finns många fler. Påståendet bör förstås 
som ett generellt intryck jag fått efter att ha tagit del av en betydande del av litteraturen inom området. Därmed inte sagt att det 
inte också finns gott om exempel på motsatsen. Scruggs & Allan förefaller ha en liknande uppfattning och påpekar det något 
märkliga i att klassificeringen i Three Worlds har blivit så oerhört inflytelserik och använts i otaliga studier, trots att bokens 
resultat inte har bekräftats med andra data.(Scruggs & Allan, 2006a, s. 56) 
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grad bygger på eller knyter an till Esping-Andersens tankar i Three Worlds är teorins hållbarhet 

av stor vikt för denna statsvetenskapliga forskningsdisciplin. 

 Ämnet i uppsatsen knyter i hög grad an till den omfattande och främst metodologiska 

frågan om nyttan med typologier och idealtyper. Hur Esping-Andersens välfärdsstatsregimer 

ska värderas beror i stor utsträckning på i vilket sammanhang de används. Typologier kan tjäna 

flera olika syften. De kan tillskrivas ett visst egenvärde då de kan förenkla förståelsen av 

fenomen genom att erbjuda en koncis sammanfattning av något mer komplext. En typologi kan 

också vara av mer instrumentell nytta för andra forskningsändamål genom att exempelvis vara 

till hjälp i val av studieobjekt för en fallstudie eller erbjuda vägledning till hur skillnader mellan 

studieobjekt kan förklaras. Oavsett syftet med en typologi är det emellertid avgörande att 

typologin är giltig för det den används till. Annorlunda uttryckt gäller det att typologins 

indelningsgrund dels de facto föreligger och dels är relevant i sammanhanget. Eftersom 

typologier närmast med nödvändighet innebär en förenkling av verkligheten är det speciellt 

viktigt att en typologi och ett tänkt användningsområde för typologin håller sig på ungefär 

samma detaljnivå. Jag menar att det kan vara olyckligt att använda en typologi eller idealtyps-

modell av ett övergripande slag i sammanhang där skillnader mellan analysobjekt på detaljnivå 

studeras. Det finns skäl att tro att denna typ av diskrepans förekommer vid användning av 

Esping-Andersens teori. 

 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns välfärdsstatsregimer. Frågeställningen kan 

konkret uttryckas som: finns det empiriska belägg för att det föreligger tre välfärdsstatsregimer 

i Esping-Andersens tappning? 

 Eftersom jag avser att besvara frågan med hjälp av empiriska data bör frågeställningen 

förstås som att gälla välfärdsstatsregimer som ett verklighetsbeskrivande begrepp. Jag tar inte 

ställning till teorin i den mån välfärdsregimer kan tänkas betraktas som ett abstrakt begrepp 

utan verklighetsförankring vilket exempelvis kan komma till användning i teoretiska disku-

ssioner. Denna inriktning menar jag också korresponderar med Esping-Andersens framställning 

då jag förstår honom som att han hävdar att regimerna är något reellt förekommande och inte 

endast en teoretisk referenspunkt. Denna tolkning går i linje med att han själv frekvent använ-

der empiriska referenser för att definiera de olika regimerna.2

                                                 
2 Esping-Andersen (1990) hänvisar kontinuerligt till olika typer av statistik och datauppgifter. De kanske främsta exemplen är 
dekommodiferingsindexet, s. 50ff, och stratifieringsindexet, s. 70ff. 
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 Uppsatsen utgår i första hand från hur Esping-Andersen presenterar typologin i Three 

Worlds. Sedan bokens publicering har en intensiv diskussion förts där förslag på förändringar 

och påstådda förbättringar inte har saknats.3 I Social foundations of postindustrial economies 

(1999) nyanserar Esping-Andersen sin ståndpunkt något och erkänner också vissa tillkorta-

kommanden i Three Worlds. Hans huvudsakliga slutsats om tre välfärdsstatsregimer är 

emellertid densamma.4 Då det i statsvetenskapliga sammanhang fortfarande främst är Three 

Worlds som utgör grunden för diskussionen i ämnet väljer jag att bara i begränsad utsträckning 

ta hänsyn till senare eventuella revideringar av teorierna i boken. 

 Vilka egenskaper hos en välfärdsstat som bör utgöra grund för en välfärdsregimstypologi 

är en synnerligen komplex fråga där det finns många olika åsikter. Det är knappast särskilt 

enkelt att med en uppsättning variabler försöka fånga en hel välfärdsstat. Jag väljer att utgå från 

samma typ av data och variabler som Esping-Andersen. Att skapa en alternativ typologiserings-

metod och använda dess resultat som en jämförelsepunkt till Esping-Andersens dito vore 

visserligen spännande, men torde vara en alltför omfattande uppgift som inte ryms inom de 

ramar som gäller för en sådan här uppsats. Min kritik är vad som skulle kunna kallas ”en kritik 

av Esping-Andersen på Esping-Andersens villkor”. Genom att testa hans indelning genom 

liknande data men med flera olika analysmetoder är syftet att kunna bekräfta eller förkasta hans 

resultat. Jag undviker också eventuell kritik om att jag mäter något annat än Esping-Andersen 

vilket skulle kunna förklara eventuella skillnader i resultat. Att jag begränsar mig till att 

använda samma variabler som Esping-Andersen innebär dock att jag bara kan ta ställning till 

om det finns välfärdsregimer med hänsyn till just dessa variabler. Huruvida välfärdsregimer 

föreligger eller inte om vi ser till en annan variabeluppsättning (beskrivning av välfärdsstaten) 

är inget som undersöks i uppsatsen. 

 Jag fokuserar närmast uteslutande på den inledande delen av Three Worlds som använder 

ländernas dekommodifieringspotential som indelningsgrund.5 I huvudsak använder Esping-

Andersen sig av två kvantitativa metoder för att avgöra hur länderna klustrar sig kring 

regimerna i Three Worlds – ett dekommodifieringsindex och ett stratifieringsindex.6 För att 

kunna göra en grundlig utredning av indelningen och metoden måste jag begränsa mig till ett av 

dessa index. Jag väljer dekommodifieringsindexet då jag bedömer att det har fått större 

uppmärksamhet, betydelse och genomslag än stratifieringsindexet i den statsvetenskapliga 

                                                 
3 Exempelvis Arts & Gelissen (2002), Bonoli (1997), Castles & Mitchell (1993) och Orloff (1993). 
4 Esping-Andersen, 1999, s. 94. 
5 I första hand kapitel två, Esping-Andersen, 1990, s. 35-54. 
6 Esping-Andersen, 1990, dekommodifiering: tabell 2.2 , s. 52 och stratifiering: tabell 3.3, s. 74. Stratifieringsindexet är tänkt att 
mäta hur och i vilken utsträckning som välfärdssystemen delar upp – eller stratifierar – medborgarna i olika grupper. 
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diskursen.7 Det är också tydligare och ger en mer lättolkad bild än stratifieringsindexet som i 

flera avseenden är ambivalent.8 Esping-Andersen själv gör inte heller, till skillnad från dekom-

modifieringsindexet, någon definitiv indelning av länderna utifrån stratifieringsindexet.9 Det är 

därför tveksamt att tala om stratifieringsindexet som grund för en typologi (mer än kanske för 

ett fåtal typiska länder) vilket i sin tur gör det svårt att utifrån det indexet testa välfärdsregims-

teorin. En del författare förefaller också i vissa sammanhang helt enkelt ha identifierat typo-

login som synonym med just dekommodifieringsindexet.10

 

                                                 
7 Arcanja (2006) och Scruggs & Allan (2006a) är exempel där dekommodifieringsdimensionen främst är i fokus. Att 
stratifieringsindexet uppmärksammats mindre uttrycks också i Scruggs & Allan (2006b, s. 2) 
8 Flera länder placerar sig på ett sätt i stratifieringindexet som gör det svårt att bedöma vilken regim de egentligen hör till. 
Exempelvis Nya Zeeland (”low” på ”conservatism” och ”liberalism” samt ”medium” på ”socialism”) och Storbritannien (”low” 
på  ”conservatism”, ”medium” på ”liberalism” och ”socialism”). Även andra länder som Tyskland, Nederländerna, Irland och 
Finland är inte självklara att kategorisera utifrån poängen i tabell 3.3. De solklara fallen begränsas i princip till Sverige och 
USA. Att stratifieringsindexet är något svårtolkat har troligen bidragit till att det rönt mindre uppmärksamhet än dekommodi-
fieringsindexet. Märkligt nog skriver Esping-Andersen själv i Three Worlds att dekommodifieringsindexet och stratifierings-
indexet genererar i stort sett samma klustring av länderna – trots att det i realiteten inte ens med hans egen data är fallet. 
(Esping-Andersen, 1990, s. 77, en jämförelse av tabell 2.2 (s. 52) och 3.3 (s. 74) avslöjar snabbt diskrepanser) 
9 Esping-Andersen, 1990, Tabell 2.2 (s. 52) och 3.3 (s. 74). Det görs ingen slags sammanfattande summering av tabell 3.3, till 
skillnad från tabell 2.2. 
10 Exempelvis Arcanja (2006), s. 5f. 
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2 Bakgrund 

Det är lämpligt att inleda med en kort övergripande beskrivning av den teori vilken hela denna 

uppsats kretsar kring – Esping-Andersens välfärdsstatsregimteori från Three Worlds. 

Indelningsmetoden för typologin är av speciell betydelse för den vidare framställningen och 

förklaras och diskuteras därför relativt detaljerat. 

  

2.1 De tre världarna 

Three Worlds är en bred och ambitiös bok där Esping-Andersen försöker besvara ett flertal 

frågor gällande välfärdsstatens framväxt och karakteristika. Han uppmärksammar att de 

västerländska välfärdsstaterna uppvisar betydande skillnader vad gäller deras funktion och 

organisation. Hans tes är att skillnaderna följer speciella linjer och att vissa egenskaper tenderar 

att i hög grad samvariera med andra. Utifrån dessa skillnader går det att, enligt Esping-

Andersen, identifiera tre olika typer av välfärdsstater: den liberala, den konservativa (eller 

korporativistiska) samt den socialdemokratiska.11 Han kallar dessa tre typer för tre olika 

välfärdsstatsregimer (ofta förkortat till välfärdsregimer). Genom att använda ordet regim vill 

han poängtera att typologiseringen ser till en stor mängd faktorer inom i stort sett hela välfärds-

staten och även inkluderar relationen mellan staten och ekonomin.12 En välfärdsstatsregim är ett 

sätt att organisera och strukturera hela välfärdsstaten vilket föranleder Esping-Andersen att tala 

om de tre regimerna som tre olika ”världar”. 

 Begreppet ”dekommodifiering” (”de-commodification”) kompletterar välfärdsstats-

regimer som organiserande tema för Three Worlds. Dekommodifiering som begrepp har 

Esping-Andersen lånat från Karl Polanyis klassiker The Great Transformation (1944). Det 

betecknar i vilken grad välfärdsstaten gör dess medborgare oberoende av marknaden.13 

Begreppet bygger på en föreställning om att den moderna arbetsmarknaden förvandlar arbets-

tagarnas arbete till en vara (”commodity”) som säljes på marknaden. När en arbetstagare inte är 

attraktiv på arbetsmarknaden och inte kan sälja sitt arbete hamnar denne i en svår situation 

eftersom hon då saknar försörjning. Det är, enligt Esping-Andersen, välfärdsstatens uppgift att 

avhjälpa dessa problem så att inte medborgarna är helt utelämnade åt marknadens hårda logik.14 

                                                 
11 Esping-Andersen, 1990, s. 26ff. 
12 Ibid, s. 2. Esping-Andersen förstår “välfärdsstaten” i bred bemärkelse. I begreppet inkluderar han inte bara sociala 
ersättningssystem och dylikt utan även den politiska ekonomin gällande exempelvis arbetsmarknad och den makroekonomiska 
politiken. (Esping-Andersen, 1990, s. 1f) 
13 Esping-Andersen, 1990, s. 3. 
14 Ibid, s. 21ff. 
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Annorlunda uttryckt bör välfärdsstaten dekommodifiera medborgarna. För de tre regimerna är 

skillnader i dekommodifieringspotential en avgörande faktor.  

 Den liberala regimen präglas, enligt Esping-Andersen, av modesta behovsprövade 

ersättningar som vanligtvis kräver betydande motprestationer av mottagaren. Regimen förlitar 

sig i hög grad på marknadslösningar och erbjuder därmed en låg dekommodifieringspotential. 

Inom den konservativa regimen är välfärdsstaten mer generös men välfärdslösningarna är ofta 

differentierade beroende på yrkesgruppstillhörighet. Kyrkan har också en central roll vilket 

medför att välfärdsstaten tenderar att vara organiserad i enlighet med traditionella normer där 

familjen har stor betydelse. Den konservativa regimen är inte särskilt marknadsberoende men är 

bara måttligt dekommodifierande eftersom välfärdssystemens generositet beror på en persons 

klass- och yrkestillhörighet. Den tredje regimen – den socialdemokratiska – erbjuder den högsta 

dekommodifieringspotentialen. Marknaden spelar en tillbakadragen roll och välfärdssystemen 

kännetecknas av universalism och generositet.15

 

2.2 Esping-Andersens metod: dekommodifieringsindexet 

Esping-Andersen använder vad han kallar ett dekommodifieringsindex för att dela in de 18 

västerländska välfärdsstater han undersöker i Three Worlds.16 Indexet är tänkt att utgöra en 

måttstock för hur pass väl en välfärdsstat kompenserar en individ för marknadens effekter vid 

exempelvis arbetslöshet eller sjukdom; det vill säga i vilken grad välfärdsstaten gör med-

borgarna oberoende av marknaden för sin livskvalité. Ett högt värde signalerar en hög grad av 

dekommodifiering och en välutbyggd välfärdsstat. Med hjälp av indexet delar Esping-Andersen 

in länderna i tre olika grupper vilka är tänkta att överensstämma med de tre olika välfärds-

regimerna. Indelningen görs helt enkelt med avseende på om indexet indikerar en låg, medel 

eller hög dekommodifieringspotential.17

 Esping-Andersen har bildat dekommodifieringsindexet utifrån data för länderna gällande 

arbetslöshetsförsäkring, sjukpenningförsäkring18 och pensioner. Samtliga data är från 1980. I 

detalj är de respektive variablerna för de två första försäkringarna: (1) ersättningsnivå i 

förhållande till lön för en ”normal” arbetare, (2) maximal ersättningstid, (3) kvalificeringstid, 

                                                 
15 Esping-Andersen, 1990, s. 26ff. Observera att genomgången av regimerna är mycket schematisk och bara är tänkt att ge en 
inledande förståelse av teorin. Esping-Andersen utkristallerar i själva verket regimerna betydligt mer detaljerat. 
16 I appendix 2 återfinns vilka stater det är samt deras dekommodifieringsindex från Three Worlds. 
17 Esping-Andersen, 1990: s. 49ff. 
18 Sjukpenningförsäkring avser den ersättning en anställd erhåller vid tillfällig frånvaro från arbete på grund av sjukdom. 
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(4) karenstid innan ersättning ges, samt (5) täckningsgrad.19 För pensionerna är variablerna 

istället: (1) minimipensionens ersättningsnivå i förhållande till lön för en normal arbetare, (2) 

standardpensionens ersättningsnivå i förhållande till lön för en normal arbetare, (3) kvali-

ficeringstid, (4) arbetstagarens finansieringsandel samt (5) täckningsgrad.20

 Variabel (5) har en speciell funktion och används till viktning av resultatet vilket vi 

återkommer till nedan. Varje variabelvärde för variablerna (1) till (4) ger en, två eller tre 

dekommodifieringspoäng beroende på hur ett lands variabelvärde fördelar sig i förhållande till 

ett intervall om två standardavvikelser kring variabelns medelvärde (se figur 2.1). Ett variabel-

värde som ligger inom intervallet plus/minus en standardavvikelse kring medelvärdet ger alltid 

två poäng. Ett högre variabelvärde än plus en standardavvikelse ger tre poäng – om ett högre 

värde på variabeln innebär en större dekommodifieringspotential. Är förhållandet det omvända 

innebär det en poäng.21 För att inte enstaka extremvärden ska ha alltför stor påverkan utesluter 

Esping-Andersen vissa höga värden vid beräkningen av variablernas medelvärden och standard-

avvikelser. Detta görs för maximal ersättningstid för arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning 

samt för kvalificeringstid för sjukpenning.22 När dekommodifieringspoängen är satta i för-

2 standardavvikelser 
för variabeln

1 poäng 2 poäng 3 poäng 

variabelmedelvärde 

Poänggivningsexempel där högre variabelvärde innebär större dekommodifieringspotential

Figur 2.1 

                                                 
19 Ersättningsnivån mäts netto (det vill säga efter skatter och dylikt) och ska motsvara den nivå en ”standard worker” erhåller de 
första 26 veckorna av arbetslöshet eller sjukdom. (Esping-Andersen, 1990: s. 54)´”Kvalificeringstid” är den tid man måste 
arbeta för att vara berättigad till ersättning från försäkringssystemen (vanligtvis ett antal månader). ”Täckningsgrad” är andelen 
i procent av arbetskraften som har rätt till ersättning från försäkringssystemen. 
20 Esping-Andersen är inte helt tydlig med vad skillnaden är mellan ”minimipension” respektive ”standardpension”. (1999, s. 
54) Enligt den tolkning som Scruggs & Allan gör är den förstnämnda pensionen den (vanligtvis behovsprövade) ersättningsnivå 
en person som passerat pensionsåldern erhåller från det allmänna pensionssystemet (till exempel ”Supplement Security Income 
for the aged” i USA, ”social pension” i Italien). Det vill säga en slags grundpension men inklusive behovsprövade tillägg för de 
Nordiska systemen. ”Standardpension” tolkar de som den ersättningsnivå en person som tjänat ”normal arbetarlön” (”APW-
wage”) varje år under sitt arbetsliv och som är ”fullt försäkrad” (”fully insured”) erhåller. (Scruggs & Allan, 2006a, s. 57f) 
 ”Kvalificeringstid” vad gäller pensioner är det antal år som en person måste arbeta och bidra till pensionssystemet för att vara 
berättigad till pension. ”Täckningsgrad” för pensioner är andelen av befolkningen över den officiella pensionsåldern som 
erhåller pension från det offentliga pensionssystemet. 
21 Esping-Andersen, 1990: s. 54. 
22 Esping-Andersen själv specificerar inte hur han justerar sin metod för extremvärden. För information om detta har jag därför 
använt mig av den redogörelse som Scruggs & Allan (2006a) gör samt Scruggs beskrivningar i Comparative Welfare 
Entitlements dataset (Scruggs, 2006d). Jag förstår Scruggs & Allan (2006a, s. 58) som att de varit i kontakt med Esping-
Andersen för att få information om tillvägagångssättet vilket torde borga för att uppgifterna är tillförlitliga. Enligt Scruggs 
(2006d) utesluts värden högre än 155 dagar för variablerna maximal ersättningstid för arbetslöshetsförsäkring och kvalifi-
ceringstid för sjukpenning, samt värden högre än 156 för ersättningstid för sjukpenning. Jag finner ingen förklaring till skill-
naden i gränser men dessa överensstämmer med tabell 1 i Scruggs & Allan (2006a, s. 60). 
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hållande till variablernas medelvärden och standardavvikelser gör Esping-Andersen vissa 

efterhandskorrigeringar.23 Dels applicerar han en regel om att ett max- eller minvärde för en 

variabel alltid ska betyda maximal eller minimal poäng – oavsett om standardavvikelse-

gränserna är uppfyllda.24 Dels förefaller Esping-Andersen även ha gjort vissa mer godtyckliga 

justeringar av poängen då länder legat väldigt nära en standardavvikelsegräns (diskuteras vidare 

i avsnitt 2.3 nedan).25

 Poängen för ersättningsnivåerna26 multipliceras med två. Denna dubblering görs eftersom 

Esping-Andersen menar att ersättningsnivån är av större betydelse för ett systems dekommodi-

fieringspotential än övriga variabler. Därefter summeras poängen för variabel (1) till (4) för 

vardera ersättningssystem. Denna summa viktas mot hur stor andel av befolkningen som täcks 

av ersättningssystemet – det vill säga variabel (5). Detta görs genom att summan multipliceras 

med täckningsgraden, vilken kan variera mellan noll och ett. Vad gäller täckningsgrad utgör 

Australien och Nya Zeeland ett specialfall. Ersättningssystemen i dessa länder är till stor del 

behovsprövade vilket Esping-Andersen menar betydligt sänker systemens dekommodifierings-

potential.27 För att straffa dessa länder för detta sätts täckningsgraden för de behovsprövade 

ersättningarna till 0,5.28 De viktade poängsummorna för de tre ersättningssystemen summeras 

slutligen till en total poängsumma vilken utgör själva dekommodifieringsindexet. 

 

2.3 Diskussion av Esping-Andersens metod 

Det poängsystem som Esping-Andersen använder sig av lämnar en del övrigt att önska. Att 

använda endast tre skalsteg innebär att en stor mängd information i data slängs bort och inte 

används för analysen.29 Det får också effekten att länder med variabelvärden nära poäng-

gränserna kan få mycket skilda resultat trots att de reella skillnaderna är små. Exempelvis tar 

                                                                                                                                                           
 
23 Scruggs & Allan, 2006a, s. 50. 
24 Ibid, s. 70. Det innebär till exempel att det land som har det lägsta värdet av alla länder på en variabel där ett lågt värde 
innebär en låg dekommodiferingspotential alltid tilldelas en poäng – även om det aktuella variabelvärdet inte understiger 
variabelmedelvärdet minus en standardavvikelse. 
25 Scruggs & Allan, 2006a, s. 50 och slutnot 12. 
26 Variabel (1) för arbetslöshets- och sjukförsäkringen. Variabel (1) och (2) för pensioner. (Scruggs 2006a) 
27 Esping-Andersen, 1990, s. 54. 
28 Det framgår inte i Three Worlds precis vilka system som straffas på detta sätt men enligt Scruggs & Allan torde det gälla 
arbetslöshets- och sjukpenningförsäkring i Australien och Nya Zeeland samt även pensionssystemet i Australien. Jag har följt 
Scruggs & Allan och justerat täckningsgraderna för dessa system. (Scruggs & Allan, 2006a, slutnot 13) 
29 De använda gränserna med plus/minus en standardavvikelse från medelvärdet innebär också i sig ytterligare bortkastning av 
information. Sannolikheten för en ”tvåpoängare” är nämligen betydligt större än den för en eller tre poäng. Om data skulle vara 
normalfördelat skulle fördelningen vara ungefär: en poäng 16%, två poäng  68% och tre poäng 16%. Nu är data troligen inte 
normalfördelad men approximationen ger en fingervisning. I Scruggs & Allans replikation av Esping-Andersens uträkning av 
dekommodiferingsindexet resulterar 57% av variabelvärdena i två poäng. (2006a, s. 59) Det att en oproportionerligt stor del av 
variabelvärdena resulterar i just två poäng innebär att variationen i data minskar mer än om en proportionell poängtilldelning 
hade använts. De valda gränserna förstärker alltså ytterligare effekten av de få skalstegen. 
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Scruggs & Allan upp det att variabelvärden på +0,9 respektive +1,1 standardavvikelser från 

medelvärdet ges olika poäng medan +0,9 och -0,9 ges samma (2 poäng).30 Små skillnader i 

reella variabelvärden – men som genererar poängskillnader – förstärks också ytterligare om det 

rör sig om ersättningsnivåer eftersom poängen då dubbleras. Detta skulle i ett oturligt fall kunna 

innebära att exempelvis två länder som skiljer sig åt ett par tiondels standardavvikelser i 

variabelvärden för tre av de fem dubblerade poängen, men som i övrigt är helt lika, kan hamna 

på upp till sex poängs skillnad i det slutliga dekommodifieringsindexet (beror på täcknings-

graden). Flera olyckligt fördelade gränsfall kan innebära ytterligare tveksamma effekter. Av 

dessa skäl kan Esping-Andersens poänggivningssystem med data som är ofördelaktigt 

beskaffad ge upphov till delvis godtyckliga poängresultat. Beroende på data behöver detta 

emellertid inte med nödvändighet bli problematiskt men det förefaller klart oklokt att använda 

en metod som introducerar en sådan här uppenbar risk för tveksamma resultat. Att göra vissa 

efterhandskorrigeringar manuellt, vilket Scruggs och Allan håller för troligt att Esping-

Andersen gjort, är ett dubiöst sätt att försöka komma till rätta med problemet. Det förefaller 

finnas en överhängande risk att dessa görs på ett tendentiöst sätt som präglas av förutfattade 

meningar från Esping-Andersens sida om vilken regim ett land ”bör” tillhöra. Bland annat höjs 

troligen Sveriges pensionspoäng från två till tre då Sverige hamnar nära men under standard-

avvikelsegränsen för att ”egentligen” få tre poäng.31 Det är också i sig tvivelaktigt av Esping-

Andersen, om Scruggs och Allan har rätt i sin förmodan, att göra denna typ av korrigeringar 

utan att vara tydlig med hur och varför detta görs.32 Det är inte utan att frågor uppstår om vilka 

länder som har korrigerats och hur pass konsekvent Esping-Andersen varit i dessa modi-

fieringar. 

 En springande punkt i uppställandet av en välfärdsstatstypologi är att varje kluster bör 

präglas av en inre koherens där de olika länderna har likartade system medan det finns gemen-

samma skiljelinjer gentemot länderna i de andra klustren. Om så inte är fallet framstår en 

regimtypologi inte särskilt meningsfull. Jag hävdar emellertid att liknande resultat i dekom-

modifieringsindex för ett antal länder inte alls behöver innebära att ländernas välfärdssystem 

korresponderar. Ett liknande resultat anger bara en liknande dekommodifieringspotential men 

som grund för en hel välfärdstypologi är det tveksamt då skillnaderna mellan två länder som har 

liknande totalpoäng kan vara stor. Det ena kan ha en mycket generös arbetslöshetsförsäkring 

                                                 
30 Scruggs & Allan, 2006a, s. 60. 
31 Ibid s. 60 och slutnot 12. 
32 Jag uppfattar det som att detta inte nämns överhuvudtaget i Three Worlds. Esping-Andersen metodredogörelse på s. 54 är 
emellertid tvetydig och kanske kan den tolkas som att den här sortens korrigeringar inte är uteslutna. Det är dock inget som det 
redogörs för explicit. I vilket fall bör inte den här typen av metodfrågor behöva vara föremål för tolkning. 
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men minimala pensioner medan det omvända kan gälla för det andra. Dekommodifierings-

poängen blir densamma men är det verkligen rimligt att påstå att två sådana länder är lika och 

bildar en speciell typ av välfärdsstat (regim) när de i själva verket nästan kan vara varandras 

motsatser? Att det de facto finns stora skillnader inom länderna mellan de olika försäkrings-

systemen framgår också i Three Worlds.33 Denna kritik blir speciellt stark i ljuset av Esping-

Andersens tanke om att respektive regim präglas av vissa bakomliggande gemensamma idéer 

för välfärdsstatens uppbyggnad och karaktär.34 Idéer som, såvitt jag förstår, bör gälla för 

samtliga delsystem – helheten – vilka tillsammans utgör välfärdsstaten. Men det förefaller 

tveksamt att utifrån likartade resultat i dekommodifieringsindex tala om något slags gemensamt 

idéarv när en liknande poäng kan vara resultatet av en summering av vitt olika resultat i de 

ingående ”delindexen”. Att, som Esping-Andersen gör, skapa sin typologi genom att sortera 

länderna efter stigande summerat index innebär att mycket information och variation i data 

sorteras bort och inte används för själv typologin. I princip är alltså kritiken mot summerings-

metoden liknande den i stycket ovan. 

 Mot bakgrund av de problem som Esping-Andersens indelningsmetod uppvisar anser jag 

att det vore intressant att prova giltigheten i typologin med hjälp av andra metoder som i högre 

grad utnyttjar all information och variation i data; något som vanligtvis brukar uttryckas som ett 

ideal i dataanalyseringssammanhang. 

 

                                                 
33 Esping-Andersen, 1990, s. 50. 
34 Att Esping-Andersen bör förstås på detta vis är något som jag menar successivt växer fram i Three Worlds (regimbegreppet 
definieras ju aldrig explicit). Det är av den anledningen svårt att endast referera till en bestämd sida  Men till de sidor där 
resonemanget byggs upp hör: s. 26ff, s. 32, s. 38ff och s. 110ff.  
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3 Tillvägagångssätt 

3.1 Att testa välfärdsstatsregimer 

För att kunna utvärdera hållbarheten i Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer behövs 

en måttstock med vilken det går att avgöra om regimer faktiskt föreligger. Jag behöver en 

uppsättning av villkor eller krav som bör uppfyllas för att det faktiskt ska vara rimligt att tala 

om välfärdsregimer. Med hjälp av en sådan ”kravspecifikation” är det möjligt att empiriskt testa 

om teorin överensstämmer med verkligheten. Vad som komplicerar ett dylikt förfarande är att 

Esping-Andersen inte själv explicit definierar vad som karakteriserar en välfärdsstatsregim. 

Han menar vidare att de tre regimerna bör betraktas som idealtyper och att inga länder kan 

förväntas överensstämma exakt med en viss regim. ”[W]e must recognize that there is no single 

pure case”, skriver Esping-Andersen.35 Att det finns och kommer att finnas tveksamma fall med 

länder som är svårklassificerade och att många länder kan ha drag av olika regimer är inget som 

Esping-Andersen hymlar med.36 Jag uppfattar det som att han menar att regimbegreppet syftar 

på en helhet där enstaka särdrag hos länder inte bör ges så stor betydelse. Frågan är emellertid 

vad som ger helheten och i vilken utsträckning avvikelser kan tolereras inom en och samma 

regim. 

 Eftersom regimbegreppet är något oklart och tillåter en betydande variation är det 

knappast möjligt att formulera villkor av en diskret natur. Det går inte genom att till exempel 

påvisa att ett enskilt land hamnar i olika regimtyper beroende på analysmetod hävda att 

regimbegreppet saknar empiriskt stöd. Att vissa länders regimtillhörighet kan variera ryms 

inom Esping-Andersens teori. Å andra sidan vore det svårt att försvara teorin om länders 

regimtillhörighet visar sig variera fullständigt beroende på exempelvis data, analysmetod och 

tidpunkt. Det måste alltså oundvikligen bli fråga om en gradvis skala. Jag menar att regim-

begreppet kan tåla en del anomalier men inte vad som helst och fortfarande framstå som 

välförankrat och meningsfullt. Exempelvis kan varje regim sägas ha vissa enstaka länder, eller 

grupper av länder, som ligger speciellt nära respektive idealtyp. Främst märks kanske här 

Tyskland (den konservativa regimen), de skandinaviska länderna (den socialdemokratiska 

regimen) samt de anglosaxiska länderna (den liberala regimen). Om dessa länder som enligt 

Esping-Andersens framställning är relativt klara fall av respektive regim inte kan uppvisa en 

betydande konsistens i regimtillhörighet förefaller regimbegreppet avgjort skadeskjutet. Likaså 

                                                 
35 Esping-Andersen, 1990, s. 28. 
36 Ibid, s. 28f. 
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(och i synnerhet för dessa kärnländer) vore hopp mellan ytterpunkterna – den socialdemo-

kratiska och den liberala regimen – också problematiska att rymma inom modellen. 

 Givet att det är ett rimligt krav att klustringen av länder ska vara relativt stabil blir nästa 

fråga: stabil gentemot vad? Det vill säga vad bör man kunna variera utan att det påverkar 

klustringen i någon större utsträckning. Jag föreslår data, analysmetod och tidpunkt.  

 Vad gäller data är det helt enkelt frågan om att resultatet inte ska vara avhängigt en 

speciell datauppsättning. I princip går det att anta att så gott som alla mer omfattande dataset 

inom samhällsvetenskapen innehåller någon typ av fel eller åtminstone tveksamhet. Det är 

sällsynt att två dataset som är insamlade på olika sätt är identiska även om de innehåller exakt 

samma typ av variabler.37 Med hänsyn till detta bör ett forskningsresultat helst kunna bekräftas 

med ett alternativt dataset för att verkligen kunna få status som fastlagt resultat. I fallet med 

Three Worlds verkar det finnas extra stor anledning att göra en sådan ytterligare kontroll då det 

finns relativt klara indikationer på att vissa datauppgifter är av en tveksam karaktär.38 Om 

klustringen av länder bara framträder med Esping-Andersens eget dataset utgör det ett klart 

argument mot välfärdstypologins hållbarhet. 

 Ofta kan den samhällsvetenskaplige forskaren välja mellan ett stort antal analysmetoder 

för att behandla och göra intressanta iakttagelser utifrån ett dataset. Vilka variabler ska vara 

föremål för analys och på vilket sätt? Att besvara en dylik fråga är sällan enkelt och blir 

speciellt svårt när målet med analysen är att åstadkomma en typologi över något så omfattande 

och komplext som välfärdsstater. Esping-Andersens tillvägagångssätt med dekommodifierings-

indexet utgör ett alternativ – som det dock går att ifrågasätta i vilken utsträckning det fångar en 

hel välfärdsstats karaktär. Arbetslöshets-, sjukpenningförsäkring och pensioner är visserligen 

system som utgör en väsentlig del av välfärdsstaten men är knappast de enda systemen av 

betydelse. Att bilda en helt alternativ modell vad gäller såväl data som analysmetod bedömer 

jag emellertid som en alldeles för stor uppgift för denna uppsats. Jag väljer därför att utgå från 

samma typ av data och variabler som Esping-Andersen men däremot variera själva analys-

metoden. Detta bedömer jag som en lämplig väg att gå inte minst mot bakgrund av att metoden 

                                                 
37 Detta beror i hög grad på att det inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet vanligtvis är svårt att göra exakta mätningar 
av det man är intresserad av att undersöka. Den sortens data som här är aktuell – gällande välfärdssystems generositet – kan 
dock tyckas vara ett undantag då ersättningsnivåer och dylikt är relativt handgripligt. Men även denna typ av tillsynes enkla 
siffror kan skilja mellan dataset beroende på att exempelvis olika definitioner och datakällor har använts. Systemen kan också 
variera på många sätt gällande villkor och förutsättningar för ersättningarna vilket kan göra det komplicerat att få fram jämför-
bara data mellan länder. Datainsamlaren kan därför behöva göra olika val och eventuellt approximationer under datainsam-
lingen för att försöka uppnå jämförbarhet. Alla steg i datainsamlingen som involverar valsituationer för insamlaren skapar 
möjligheter för skilda insamlingsmetoder och därmed även skilda slutresultat. Det är också, hur noggrann en datainsamlare än 
är, väldigt lätt hänt att något eller några fel smyger sig in i ett omfattande dataset med tusentals dataceller. Att insamlandet av 
data för välfärdssystemen är komplicerat diskuteras bland annat i Scruggs & Allan (2006a). 
38 Scruggs & Allan, 2006a, s. 62ff. Gäller bland annat data för USA och Italien. Se utförligare beskrivning i avsnitt 3.2.1. 
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bakom dekommodifieringsindexet i Three Worlds avgjort lämnar utrymme för förbättringar. 

Genom att inte använda andra typer av data än Esping-Andersen undviker jag också en 

diskussion om att ett resultat som skiljer sig från det i Three Worlds beror på att jag inte mäter 

samma sak som Esping-Andersen. Ett av de större problemen med dekommodifieringsindexet i 

Three Worlds är att så mycket information i data slängs bort och inte påverkar slutresultatet. 

Detta skapar en viss misstänksamhet då det är betydligt lättare att finna mönster och samvaria-

tion i data om den totala variationen minskas. Utöver Esping-Andersens ursprungliga metod 

testar jag därför även två andra metoder som i högre grad tar hänsyn till all variation i data.  

 Regimernas beständighet över tid är Esping-Andersen relativt försiktig med att uttala sig 

om i Three Worlds. I Social foundations of postindustrial economies skriver han dock att 

typologier “provide a snapshot of the world at one point in time and do not easily capture 

mutations or the birth of new species. Any typology of welfare regimes therefore remains valid 

only as long as history stands still.”39 Jag uppfattar detta citat (och andra passager) som att han 

reserverar sig för att hans typologi från Three Worlds skulle vara giltig över tid. Samtidigt anser 

jag dock att han, om än indirekt, genom hur han använder regimbegreppet ger uttryck för 

motsatsen. Eftersom Esping-Andersen inte erbjuder en uttrycklig och klar definition av 

välfärdsregimsbegreppet i Three Worlds får dess innebörd lov att växa fram implicit i boken. I 

inledningen skriver han: ”[t]o talk of ’a regime’ is to denote the fact that in the relation between 

state and economy a complex of legal and organizational features are systematically 

interwoven.”40 Av vad Esping-Andersen vidare skriver är det tydligt att ”en regim” är något 

som gäller helheten och att enskilda mindre delar är av liten betydelse för regimtillhörighet.41 

Om ett land tillhör en viss regimtyp är inte avhängigt en enskild reform av välfärdssystemen – 

frågan gäller den stora bilden. Vilka grundläggande idéer är det som präglar välfärdssystemen; 

till exempel universalism, behovsprövning eller differentiering av olika yrkesgrupper? Esping-

Andersen betonar även att regimtyperna växt fram under årtionden och pekar på speciella skäl 

till varför länder kommit att tillhöra en viss typ.42

 Jag hävdar att det av regimbegreppet rimligen bör följa åtminstone en viss institutionell 

tröghet över tid – om inte även beständighet över tid. Att mena att typologin bara är giltig vid 

en enskild tidpunkt, vilket Esping-Andersen verkar göra, skulle jag säga undergräver välfärds-

regimsbegreppet. Det förefaller svårförenligt att säga att regimernas medlemmar enkelt kan 

kastas om år från år samtidigt som regimerna avspeglar speciella ”sammanflätningar” av 

                                                 
39 Esping-Andersen, 1999, s. 73. 
40 Esping-Andersen, 1990, s. 2. 
41 Esping-Andersen, 1999, s. 73f. 
42 Esping-Andersen, 1990, s. 26ff, s. 38ff och s. 44f. 
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komplexa system som sägs ha utvecklats under tämligen lång tid och under specifika omstän-

digheter.43 Den sortens övergripande välfärdsperspektiv som Esping-Andersen vill använda 

regimbegreppet för förändras vanligtvis trögt. Därmed inte sagt att snabba förändringar är 

omöjliga men det de får i första hand betraktas som undantag som kan infalla när speciella 

omständigheter föreligger. Ett exempel skulle kunna vara Margaret Thatchers reformering av de 

brittiska systemen under 1980-talet vilken innebar en stor och snabb omsvängning.  

 Att välfärdsregimerna bör uppvisa en viss beständighet över tid går också hand i hand 

med den besläktade teoribildningen Varieties of Capitalism.44 Denna bygger också på en slags 

regimteori med en indelning av de västerländska staterna i så kallade koordinerade och liberala 

marknadsekonomier. Ett nyckelbegrepp inom teorin är ”institutional complementarities”45. Det 

syftar på att institutionella lösningar tenderar att komplettera varandra. Vissa institutioner 

passar helt enkelt bra ihop med en viss övrig uppsättning av institutioner. Jag hävdar att detta 

resonemang bör vara överförbart till Esping-Andersens välfärdsregimer. Inte minst med tanke 

på hur han i citatet på föregående sida formulerar sig om att en regim innebär att ”legal and 

organizational features are systematically interwoven”. Poängen är att när institutionella 

lösningar på detta sätt går i varandra skapar de ett institutionellt komplex som är svårförändrat. 

Att försöka ändra en enskild institution är komplicerat eftersom att övriga institutioner då 

tenderar att ”streta emot”. 

 Mot bakgrund av argumentationen ovan menar jag att ett rimligt krav på en typologi 

baserad på välfärdsregimer i Esping-Andersens tappning, trots att han själv svävar något på 

målet, är en viss beständighet vad gäller ländernas regimtillhörighet över tid. En dylik tolkning 

är också i linje med hur typologin har kommit att användas inom statsvetenskapen. Det talas 

vanligtvis inte särskilt mycket om att data är från 1980 och att typologin endast skulle vara 

giltig för detta år. Tvärtom tenderar den användas och refereras till i många sammanhang som 

gäller långt senare tidpunkter än 1980.46 Det är också svårt att komma ifrån för Esping-

Andersen själv att det förefaller motsägelsefullt för honom att hävda att regimerna inte har en 

viss giltighet över tid – då typologin i sådana fall var obsolet redan när Three Worlds publi-

cerades 1990. 

                                                 
43 Esping-Andersen, 1990, s. 29ff. Ytterligare ett argument för att regimerna bör vara beständiga över tid är den diskussion 
Esping-Andersen för om att välfärdssystem innebär social stratifiering (kap. 3 i Three Worlds). Om Esping-Andersens stånd-
punkt accepteras så borde det att ett välfärdssystem skapar olika sociala grupper i sig bidra till en tröghet i systemet. Det är 
nämligen troligen politiskt svårt att genomföra en förändring av ett system som skulle innebära att stora grupper skulle få sämre 
villkor. Ett starkt stratifierande system tenderar också leda till att institutioner byggs upp efter gruppindelningens linjer vilket 
också bidrar till att cementera det nuvarande systemet. 
44 Hall & Soskice, 2001. 
45 Ibid, s. 17ff. 
46 Hur typologin har kommit att användas av andra är dock knappast något som Esping-Andersen kan lastas för. Att typologin 
används som om den vore beständig över tid gör det emellertid onekligen intressant att testa om detta stämmer. 
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 Ett krav som jag menar följer av regimbegreppet i sig, och som är av en annan typ än 

robusthet eller stabilitet i hur länderna klustrar sig, gäller att vardera land som klart sägs tillhöra 

en bestämd regim måste uppvisa en betydande inre koherens. En av de grundläggande tankarna 

bakom välfärdsregimsbegreppet är att vardera regim präglas av en bakomliggande ideologi eller 

idé vilken återfinns i konstruktionen av – om inte alla så – åtminstone de allra flesta ingående 

delarna i ett lands välfärdssystem.47 Jag förstår Esping-Andersen som att han hävdar att de tre 

olika regimerna generellt erbjuder olika grader av dekommodifieringspotential. De liberala 

länderna är generellt – för alla ersättningssystem – mindre generösa än de två övriga regimernas 

medlemmar. Han talar vanligtvis om välfärdssystemen i sin helhet och nämner sällan huruvida 

olika delsystem är generösa eller ej. Delsystemen förmodas överensstämma med regimens 

huvudsakliga inriktning. Att döma av detta menar jag att det torde vara en förutsättning för 

regimteorin att välfärdssystemet i ett och samma land – åtminstone generellt – uppvisar en viss 

enhetlighet och konsistens som går hand i hand med en speciell idé eller ideologi. Om det är 

svårt att ens se enskilda länders välfärdssystem som enhetliga förefaller det dödfött att försöka 

hävda att grupper av länder har en enhetlig typ av välfärdssystem.  

 Gregory J. Kasza (2002) argumenterar i The Illusion of Welfare ’Regimes’ utefter dessa 

linjer för att regimbegreppet i grunden bygger på felaktiga antaganden om hur välfärdssystem 

är uppbyggda. Han menar att det är ovanligt att välfärdssystem är enhetligt strukturerade och att 

en gemensam bakomliggande idé får tillåtas genomsyra samtliga lösningar. Vanligtvis byggs 

systemen upp och förändras successivt under lång tid och då är det oftast olika politiska 

majoriteter som beslutar om dem, olika (internationella) trender som påverkar valet av lös-

ningar och olika aktörer som har inflytande på hur ett delsystem bör utformas. Detta resulterar 

enligt Kasza i att välfärdssystemen vanligtvis snarast har en ”lapptäckeskaraktär” där olika bitar 

har förändrats och fogats till enligt skilda idéer allteftersom. Systemen är helt enkelt alldeles för 

stora och omfattande för att en enskild regering ska kunna bygga upp eller reformera alla 

välfärdssystem enligt en enda gigantisk generalplan. Det vanliga är istället, menar Kasza, att 

olika regeringar och majoriteter koncentrerar sig på något eller eventuellt ett par enskilda 

ersättningssystem, vilket ger det successiva ”lappandet” på systemen. Sammantaget leder detta, 

enligt Kasza, till att välfärdssystem vanligtvis är spretiga skapelser där olika delar vittnar om 

skilda regeringars hjärtefrågor och ambitioner.48

 Med tanke på denna diskussion anser jag att det vore intressant att komplettera testen av 

stabiliteten hos ländernas regimtillhörighet med att undersöka om regimbegreppets krav på en 

                                                 
47 Esping-Andersen, 1990. s. 26ff, s. 32, s. 38ff och s. 110ff. 
48 Kasza, 2002. 
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inre koherens hos ländernas välfärdssystem kan sägas vara uppfyllt. Frågan torde vara av 

central betydelse för regimteorins hållbarhet då den innebär ett ifrågasättande av ett av de 

grundläggande antagandena för teorin. 

 

3.2 Metodspecifikation 

Utifrån diskussionen ovan väljer jag att genomföra min undersökning i två steg. I det första 

steget testar jag i vilken utsträckning länderna klustrar sig i enlighet med Esping-Andersens 

regimer (avsnitt 4). Det andra steget tar istället fasta på huruvida enskilda länder i sig har 

koherenta välfärdssystem (avsnitt 5). 

 

3.2.1 Dekom I: Replikation av Three Worlds 

Steg ett inleder jag med att göra samma dekommodifieringsindexanalys som Esping-Andersen i 

Three Worlds. Analysen benämns dekom I. Den innebär främst ett test för om samma resultat 

erhålls med ett annat dataset. Jag gör dock även analysen för åren 1990 och 2000 för att se om 

ländernas klustring är stabil över tid. I stort sett gör jag precis på samma sätt som Esping-

Andersen förklarar att han gått tillväga i Three Worlds.49 Då hans metodredovisning i flera 

avseenden är otydlig har jag tagit hjälp av Scruggs och Allans replikation av Esping-Andersens 

dekommodifieringsindex för att utröna en del detaljer.50 Det gäller bland annat hur extrem-

värden bortsorteras innan uträkning av medelvärde och standardavvikelse för vissa variabler. 

 I ett par hänseenden har jag dock avvikit från Esping-Andersens metod. Jag har avstått 

från att i efterhand justera länders poäng för variabler då värdet ligger väldigt nära en standard-

avvikelsegräns. Dels saknar jag information om hur Esping-Andersen gick tillväga och dels 

anser jag det något tveksamt att försöka ”fixa till” resultatet av en tveksam metod i efterhand 

när syftet med analysen bland annat är att testa den tidigare metoden. Att dessa korrigeringar 

eventuellt kan vara tendentiösa gör det i sig intressant att se vad resultatet blir utan dem. En 

annan medveten skillnad gentemot Esping-Andersen är att jag valt att använda mig av de 

datauppgifter som Scruggs och Allan bedömt som mest riktiga och relevanta snarare än dem 

som troligen är de som Esping-Andersen använt. Det förefaller nämligen, enligt dem, som att 

Esping-Andersen i flera fall använt uppgifter av tveksam eller tendentiös karaktär i Three 

Worlds. Ett exempel är USA:s pensionssystem där Esping-Andersen inte verkar ha räknat med 

olika typer av inkomstprövade pensionstillägg i sina uppgifter. Denna typ av inkomstprövade 

                                                 
49 Esping-Andersen, 1990, s. 54. 
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pensionstillägg har däremot troligen, enligt Scruggs och Allan, räknats in i andras länders 

uppgifter. Även kvalificeringstiden samt täckningsgraden för pensionssystemet menar Scruggs 

och Allan att Esping-Andersen beräknat på ett tveksamt sätt vilket bidragit till en låg dekom-

modifieringspoäng för USA.51 Ett annat exempel är arbetslöshetsförsäkringen i Italien där 

Esping-Andersen verkar ha använt ersättningsnivån för ett system men täckningsgrad och andra 

uppgifter för ett annat vilket sammantaget innebär en kraftig överskattning av försäkringens 

generositet.52  

 Det bör noteras att jag för analyserna för år 1990 och 2000 beräknar om medelvärde och 

standardavvikelse för poängtilldelningen. Det är därför inte möjligt att dra några slutsatser om 

generositetsutvecklingen över tid bland länderna eftersom poängskalan är relativ för varje år. 

Jag väljer att göra på detta sätt eftersom mitt fokus är att undersöka klustringens stabilitet över 

tid. Om ett år skulle ges en särställning skulle det kunna ifrågasättas om analyserna av de olika 

åren är direkt jämförbara. 

 

3.2.2 Dekom II: Mer variation 

Ett av de allvarligaste problemen med det ursprungliga dekommodifieringsindexet är att en stor 

del av variationen i data sorteras bort genom de tre poängstegen och inte tillåts påverka slut-

resultatet. Jag går därför vidare med att prova en vidareutveckling av indexet där jag genom en 

annan poängsättningsmetod försöker komma till rätta med detta problem. Detta utvecklade 

dekommodifieringsindex kallar jag dekom II. Samma variabler som i dekom I används men 

istället för att använda gränser för olika poäng sätts varje lands poäng efter hur många standard-

avvikelser ett variabelvärde är ifrån variabelns medelvärde för alla länder. Poängen blir just 

antalet standardavvikelser från medelvärdet. På så vis undviks de gränsproblem som uppstår när 

värden ligger nära Esping-Andersens gränser om plus/minus en standardavvikelse för en eller 

tre poäng. För att begränsa effekten av enskilda variabler begränsar jag dock poängen till 

plus/minus 1,5 standardavvikelser från medelvärdet. Pluspoäng indikerar att variabelvärdet 

anger en högre dekommodifieringspotential än medel bland länderna och vice versa för minus-

poäng. Därefter adderar jag 1,5 till alla poäng för att ge dem definitionsområdet 0-3.53 Ingen 

begränsning av antalet decimaler görs utan poängen är exakta och speglar därmed i betydligt 

                                                                                                                                                           
50 Scruggs & Allan, 2006a. 
51 Scruggs & Allan, 2006a, s. 62ff.  
52 Ibid, s. 65. Denna underlighet diskuteras mer detaljerat i avsnitt 4.1. 
53 Detta ger poängen ett likartat omfång som Esping-Andersens vilket kan tjäna ett visst syfte. Den huvudsakliga anledningen är 
dock att det är olämpligt med negativa poäng vid viktningen mot täckningsgrad. Ett land med en negativ poäng skulle ”tjäna 
på” att ha en låg täckningsgrad för denna – vilket är kontraintuitivt. 
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högre grad än det tidigare indexet den fulla variationen i data.54 I övrigt sker beräkningen 

nästan helt analogt med dekom I. Poängen för ersättningsnivå dubbleras och vissa 

extremvärden exkluderas från beräkningen av medelvärde och standardavvikelse.55 Liksom 

Esping-Andersen låter jag vikta de summerade poängen för respektive ersättningssystem mot 

dess täckningsgrad. Här gör jag dock en mindre skillnad och låter bli att sätta täckningsgraden 

för Australiens pensionssystem till 0,5. Jag gör detta mot bakgrund av att Scruggs och Allan 

menar att detta är en orimligt låg nivå i förhållande till hur täckningsgraderna för övriga länder 

beräknas.56 Det är nämligen troligt att både ersättningsnivåerna och täckningsgraderna för 

många andra länder delvis inkluderar behovsprövade pensionstillägg.57 År 1980 gällde 

dessutom behovsprövningen av pension endast mellan 65 och 70 års ålder i Australien. Över 70 

års ålder var pensionen universell.58 Istället för 0,5 använder jag därför de siffror som Scruggs 

beräknat som de egentliga vad gäller hur stor andel av befolkningen över pensionsålder som får 

ta del av offentlig pension i Australien. För sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna i Nya Zeeland 

och Australien gör jag emellertid inga förändringar och sätter analogt med Esping-Andersen 

täckningsgraden till 0,5. Liksom för dekom I beräknar jag dekom II även för 1990 och 2000. 

 

3.2.3 Klusteranalys: bortom dekommodifieringsindexen 

Dekom II innebär en klar förbättring av det ursprungliga indexet men det är fortfarande 

tveksamt om beräkningsmetoden är helt lämplig för syftet att göra en indelning av välfärds-

stater med hänsyn till välfärdsregimsbegreppet. Eftersom delpoängen bara enkelt summeras 

framgår inte, som påpekades i avsnitt 2.2, stora skillnader mellan de ingående delarna i 

välfärdssystemen. Jag menar att det mot bakgrund av regimbegreppets krav på inre koherens 

hos ländernas system är stor skillnad på om ett land erhåller en viss poäng genom ett antal 

mycket höga poäng och ett antal mycket låga eller genom en genomsnittlig men jämn nivå. 

Därav bedömer jag att det är av stort intresse att även prova en form av analys som i hög grad 

                                                 
54 Naturligtvis begränsas dock poängens exakthet av hur exakt data är. Att tala om poäng med ett stort antal decimaler är av 
denna anledning knappast meningsfullt. Jag ser dock ingen anledning till att göra avrundningar under analysens gång. 
55 Det kan vara på sin plats att påpeka att effekten av dubbleringen blir något annorlunda för dekom II eftersom att lägsta poäng 
är 0, till skillnad från 1 i dekom I. Det innebär att de länder med låga ersättningsnivåer straffas något hårdare eftersom att en 
dubblering av noll poäng eller väldigt nära noll poäng i princip inte ger någonting. 
56 Scruggs & Allan, 2006a, s. 65. 
57 Enligt Scruggs och Allan inkluderar alla länders ersättningsnivå för ”minimipension” behovsprövade pensionstillägg. Det 
gäller inte minst de nordiska länderna där den relativt generösa miniminivån endast uppnås genom att inkomstprövade 
pensionstillägg räknas in. Då de personer som erhåller dessa pensionstillägg räknas in i pensionssystemets täckningsgrad torde 
de flesta länders täckningsgrader åtminstone delvis bestå av personer med behovsprövade pensionstillägg. (Scruggs & Allan, 
2006a, s. 65) Att under dessa omständigheter ensidigt straffa Australien hårt för att dess pensionssystem delvis är behovsprövat 
är orimligt. 
58 Scruggs & Allan, 2006a, s. 65. 
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syftar till att skapa homogena grupper av analysenheter – multivariat klusteranalys.59 Kluster-

analys är en statistisk metod för att undersöka om och hur analysenheter i data bildar grupper – 

eller kluster – utifrån hur variabeldata samvarierar.60 Jag använder här så kallad hierarkisk 

klusteranalys där dataproceduren successivt skapar kluster av länder som påminner om 

varandra med avseende på de variabler som används för analysen. Inledningsvis utgör vardera 

land ett enskilt kluster och dessa slås sedan stegvis samman tills alla länder ingår i ett och 

samma kluster.61 Denna metod ger information om vilka länder som ligger ”närmast” varandra. 

Det finns ett flertal olika beräkningsmetoder för att avgöra vilka kluster som ska slås samman. 

Jag har använt ”Wards” metod vilken skapar kluster med minsta möjliga inomgruppsvariation 

(inomklustervariation).62 Metoden skapar alltså kluster som är så enhetliga som möjligt vilket 

torde vara lämpligt för min tillämpning. För att inte skalskillnader i data ska påverka resultatet 

så standardiseras data innan körningen.63 Samma variabler som i tidigare analyser används; fem 

variabler för vardera ersättningssystem och därmed sammanlagt femton variabler.64

 Mitt tillvägagångssätt vad gäller klusteranalys påminner starkt om de metodval andra 

forskare gjort som använt klusteranalys i syfte att undersöka välfärdsstatsregimer.65 Vid dessa 

analyser har emellertid andra uppsättningar och typer av variabler använts.  

 En stor skillnad med klusteranalysen jämte de tidigare dekommodifieringsindexbaserade 

metoderna är att det är svårt att göra något motsvarande viktningen gentemot täckningsgrad och 

dubbleringen av poängen för ersättningsnivå. I en klusteranalys med standardiserad data har på 

förhand varje variabel lika stor vikt i klustringen. Detta innebär att både ersättningsnivåerna och 

täckningsgraden har mindre inverkan i klusteranalysen än i dekommodifieringsindexen. I 

synnerhet gäller detta täckningsgraden som inte alls får den starkt utslagsgivande effekt den har 

när alla andra variabler viktas mot den. Det går dock att ifrågasätta rättmätigheten i att täck-

ningsgraden har denna ”superstatus” och svarar för en så stor del av variationen i slutpoäng. 

                                                 
59 Rapkin & Luke, 1993, s. 254. 
60 Klusteranalys bygger på att analysenheter eller observationer som enligt något avståndsmått ligger närmast varandra slås 
samman till kluster. Med endast två variabler går det att relativt enkelt tänka sig processen grafiskt där helt enkelt de analys-
enheter som ligger närmast varandra i en tvådimensionell graf enligt exempelvis de två variablerna X och Y slås samman. 
Matematiken bakom klusteranalys fungerar emellertid i princip för ett obegränsat antal dimensioner (variabler) även om det då 
inte längre är möjligt att föreställa sig processen grafiskt. 
61 Det är också möjligt att göra hierarkisk klusteranalys i omvänd ordning där ett enda kluster med alla analysenehter successivt 
delas upp i mindre kluster.  
62 Sharma, 1996, s. 193f. Minsta möjliga inomgruppsvariation avgörs genom kvadratsummemetoden. I varje steg slås de två 
analysobjekt samman som innebär den minsta möjliga ökningen av inomgruppsvariationen. 
63 Standardiseringen sker genom att alla variabler justeras så att de har medelvärde 0 och standardavvikelse 1. (SAS Institute 
Inc., 2008b, s. 1246) Om detta inte görs tenderar variabler med stora värden att få större vikt i analysen än andra variabler. 
(Ibid, s. 1231) 
64 Arbetslöshets- och sjukförsäkring: ersättningsnivå, maximal ersättningstid, karenstid, kvalificeringstid och täckningsgrad. 
Pensioner: minimipensionens ersättningsnivå, standardpensionens ersättningsnivå, kvalificeringstid, arbetstagarnas finansie-
ringsandel och täckningsgrad. 
65 Powell & Barrientos  (2004) och Saint-Arnaud & Bernard (2003). Gäller bland annat standardisering av data, användandet av 
hierarkisk klusteranalys samt wards metod. 
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Även om det är en betydelsefull faktor är det tveksamt om den ensam bör vara viktigare än de 

övriga variablerna tillsammans, vilket blir konsekvensen av Esping-Andersens metod. Inte 

minst mot bakgrund av att det är förenat med betydande svårigheter att få fram jämförbara 

uppgifter för ersättningssystemens täckningsgrader.66 Det är naturligtvis olämpligt att en 

variabel som är synnerligen utslagsgivande kan vara av en osäker natur och behäftad med 

mättekniska problem. 

 Att täckningsgrad och ersättningsnivå inte får en speciell vikt i klusteranalysen innebär 

strikt taget att resultaten inte är direkt jämförbara med dekom I och II. Jag menar emellertid att 

det kan vara intressant att även göra den här typen av alternativ analys mot bakgrund av 

uppsatsens syfte. Om Esping-Andersens regimteori har empiriskt stöd bör det framgå även i en 

klusteranalys. Klusteranalysen är väl lämpad för att testa hur likartade ländernas välfärdssystem 

är samt om dessa likheter korresponderar med regimindelningen i Three Worlds.67 Det är 

emellertid svårt att komma ifrån att ersättningsnivå och täckningsgrad har en stor påverkan på 

ett systems dekommodifieringspotential. För att undersöka effekten av just dessa variabler 

provar jag därför även att köra en klusteranalys på bara dessa variabler. Det ger en finger-

visning om effekterna av dessa två centrala variabler skiljer sig mycket från övrigas. 

 Ett känsligt och komplicerat steg i en hierarkisk klusteranalys är att avgöra vilket antal 

kluster som är det lämpligaste antalet. Frågan är när det är otillbörligt att göra vidare kluster-

sammanslagningar för att de nya klustren då skulle bli alltför heterogena. Vanligtvis finns det 

inget absolut svar på denna fråga. Det finns ingen statistisk metod för att exakt bestämma 

antalet kluster utan vad som är en rimlig nivå beror på analysens syfte och teoretiska ställnings-

taganden.68 Det finns emellertid några passningsmått som anger hur homogena eller heterogena 

klustren är vilka brukar användas som vägledning.69 Den gängse metoden är att rita upp dessa 

mått gentemot antalet kluster och leta efter ett skarpt ”hörn” utefter kurvorna; det vill säga en 

punkt där en ytterligare klustersammanslagning ger betydligt sämre homogenitet inom klustren 

                                                 
66 Problemen beror till stor del på att många länder har olika system som täcker olika grupper. Det är då inte så enkelt att få 
fram en siffra på exempelvis arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad eftersom det i själva verket finns flera olika arbetslös-
hetsförsäkringar med olika villkor. Datainsamlaren kan lösa detta på olika sätt. Det går exempelvis att använda data för det 
vanligaste systemet eller försöka approximera ett genomsnitt. I vilket fall skapar detta en osäkerhetsfaktor i data. Även hur 
behovsprövade tillägg ska räknas kan skapa problem. Om dessa räknas in i ersättningsnivån så inkluderar täckningsgraden 
sannolikt personer som får olika stora ersättningar beroende på om de uppfyller behovsvillkoren eller inte. Med andra ord 
speglar inte täckningsgraden den rapporterade ersättningsnivån. Exempel på dessa problem är de felsteg Esping-Andersen 
gjorde för data gällande Italiens arbetslöshetsförsäkring (se avsnitt 4.1) och även hans underskattning av det amerikanska 
pensionssystemet (se avsnitt 3.2.1). Som framgår av avsnitt 3.3 är det också i sig komplicerat att få fram tillförlitlig underlags-
data för att beräkna täckningsgrader. 
67 Powell & Barrientos, 2004, s. 91. 
68 Rapkin & Luke, 1993, 269f. 
69 När Wards metod används är dessa: R2, semi-partiell-R2 samt den poolade standardavvikelsen för alla variabler som bildar ett 
nytt kluster. (Sharma, 1996, s. 198ff samt SAS Institute Inc, 2008b, s. 1266) 

 20



och mindre skillnader mellan klustren.70 På så vis kan det gå att finna det antal kluster där det 

inte längre är försvarbart att göra ytterligare sammanslagningar på grund av att de nya klustren 

blir alltför heterogena. Metoden ger dock endast en fingervisning och antalet kluster bör ha 

teoretiskt stöd.71 Jag använder denna metod och diskuterar frågan vidare i resultatavsnittet. 

 Jag har sökt att behandla extremvärden i klusteranalysen på ett liknande sätt som för 

dekom I och II. I dessa metoder användes en gräns för vissa variablers värden där de variabel-

värden som översteg denna gräns uteslöts vid beräkningen av medelvärde och standard-

avvikelse för poänggivningen. I klusteranalysen sätts de variabelvärden som överstiger dessa 

gränser till just gränsvärdet.72 Även för klusteranalysen har täckningsgraderna för arbetslöshets-

försäkring och sjukpenning justerats till 0,5 för Australien och Nya Zeeland eftersom dessa 

system är behovsprövade. I likhet med dekom II har dock inte det australiska pensionssystemet 

bestraffats på samma sätt då mycket pekar på att denna modifiering är orimlig (se resonemang i 

avsnitt 3.2.2). 

 

3.2.4 Välfärdssystemens interna koherens 

För undersökningen av hur pass internt koherenta länders välfärdssystem är tvingas jag till en 

del kompromisser. Det hade varit önskvärt att göra detaljerade fallstudier av några länders 

välfärdssystem för att se hur pass enhetliga de är om vi gräver på djupet bland ersättningar och 

villkor. Tyvärr saknar jag tid för att göra en sådan grundlig studie. Som en kompromiss väljer 

jag att utgå från de data jag redan har från de tidigare dekommodifieringsanalyserna. Genom att 

jämföra delpoäng för arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning och pensioner kan en överskådlig 

bild skissas för tre av de mest centrala välfärdssystemen. Dels kan dessa poäng studeras för 

enskilda länder var för sig och dels kan det generella sambandet mellan de olika delpoängen 

undersökas. Om Esping-Andersen har rätt i sin regimidé borde det finnas en korrelation mellan 

de olika ersättningssystemen. Dessa system bör ju nämligen enligt regimteorin präglas av 

liknande idéer och ideologiska ställningstaganden. Jag menar att det, enligt regimteorin, bör gå 

att förvänta sig att en hög dekommodifieringspotential inom ett system implicerar en liknande 

hög nivå inom de övriga två. Visserligen är det mycket som ingår i regimteorin som inte 

framgår av dekommodifieringspoängen, såsom stratifiering med mera, men att testa på detta 

sätt borde ändå ha en betydande validitet för syftet att undersöka ländernas välfärdssystems 

                                                 
70 Sharma, 1996, s. 200f. 
71 Ibid, s. 202. 
72 Liksom för dekom I och II gäller detta maximal ersättningstid för arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning samt 
kvalificeringstid för sjukpenning. 
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koherens. Att utgå från dekommodifieringspoängen innebär trots allt att använda Esping-

Andersens egen metod vilken ändå får förmodas vara generös mot regimteorin. Det torde vara 

rimligt att om den här typen av koherens föreligger så bör den ha goda förutsättningar att 

framgå med en mätmetod som är inspirerad av teoriskaparen själv. Om koherens däremot inte 

går att påvisa vore det vara ett ganska starkt argument mot regimteorin. För att på ett enkelt sätt 

få ett mått på ländernas interna välfärdskoherens använder jag mig av det klassiska korrela-

tionskoefficientsmåttet (Pearsons r) mellan delpoängen.73 Jag väljer att använda dekom II som 

grund för denna analys eftersom denna metod torde ge mer exakta delpoäng där inte gräns-

värden kan spela in.74

 

3.3 Data 

För de kvantitativa delarna av min undersökning använder jag ett dataset som är sammanställt 

av den amerikanske statsvetaren Lyle Scruggs, Comparative Welfare Entitlements dataset 

(2006a). Datasetet skapades bland annat med syftet att utvärdera Esping-Andersens typologi 

och är tänkt att i möjligaste mån följa samma principer som de data han använde i Three 

Worlds.75 Det innehåller emellertid data från andra källor än Esping-Andersens dataset och är 

därmed inte identiskt med detta. Esping-Andersens dataset är dock inte tillgängligt för mig och 

Comparative Welfare Entitlements dataset torde därmed vara det lämpligaste dataset som jag 

kan få tillgång till för att besvara uppsatsens frågeställning. Datasetet innehåller data för de 

relevanta variablerna från tidigt 1970-tal till tidigt 2000-tal. Data är insamlat från både natio-

nella källor och internationella samarbetsorganisationer såsom OECD och EU. Datasetet 

uppdateras regelbundet för att vara så korrekt som möjligt.76

 Det finns luckor i datasetet och för vissa variabler saknas värden för de för mig tre 

aktuella årtalen: 1980, 1990 och 2000. Jag har då i första hand istället använt medelvärdet av 

värdena för året innan och året efter. I några fall har efterföljande års värde dock också saknats 

och jag har då istället använt närmast tidigare års värde. I ett par fall har uppgift för det direkt 

föregående året saknats och jag har då gått upp till tre år tillbaka. Ett fåtal saknade värden för 

täckningsgrad gick inte att approximera på ovanstående sätt då värden saknas i datasetet under 

                                                 
73 Att använda korrelationskoefficienter som koherensmått är inspirerat av Scruggs och Allan. (Scruggs & Allan, 2006a, s. 68f) 
74 Dekom II torde innebära att eventuella samband mellan delsystem lättare återfinns eftersom att delpoängen inte varierar lika 
mycket på ett slumpmässigt sätt. Då Esping-Andersens metod har fasta poängsteg blir ”hoppen” i delpoäng alltid större vilket 
ger lägre korrelationer. En del av dessa skillnader hänför sig troligen till skillnader som i själva verket är ganska små. På detta 
vis skapas alltså närmast slumpmässigt mer variation i resultatet med dekom I än II. Det är av denna anledning att betrakta som 
generöst mot Esping-Andersen att använda dekom II som utgångspunkt för korrelationsanalyserna. 
75 Scruggs & Allan, 2006a, s. 57f. 
76 Scruggs, 2006b. 
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lång tid. Detta gäller täckningsgrader för arbetslöshetsförsäkringen i Italien 1990 och 2000 samt 

arbetslöshets- och sjukpenningförsäkringen i Frankrike 2000. I dessa fall har jag istället använt 

estimerade värden från Scruggs artikel The Generosity of social insurance 1971-2002 

(2006d).77 Värdena i artikeln gäller dock 1987 och 2002. Eftersom dessa värden för Frankrike 

och Italien dels är av en osäkrare typ och dels inte är från rätt år ökar osäkerheten något för 

ländernas resultat 1990 och 2000 jämfört med övriga länder och årtal. Jag menar emellertid att 

detta är en acceptabel eftergift för att ändå kunna inkludera dessa länder i analysen. 

 För vissa länder och årtal anger datasetet täckningsgrader för ersättningssystemen på över 

100 procent. Det är givetvis helt orimligt. Enligt Scruggs finns det dock förklaringar till dessa 

anomalier. Exempelvis kan pensionärer som bor utomlands räknas in bland dem som får 

pension men inte bland befolkningen över pensionsålder. Ett annat skäl kan vara att vissa 

personer räknas dubbelt på grund av att de får ersättning från flera olika system samtidigt.78 För 

att minimera effekterna av dessa underligheter i data sätter jag alla täckningsgrader som övergår 

100 procent till 100 procent.79

 Eftersom USA saknar ett nationellt och enhetligt sjukersättningssystem vid sjukfrånvaro 

från arbete finns heller inte några sådana data. För de två poängsättningsmetoderna dekom I och 

dekom II innebär detta inget problem då USA, liksom i Three Worlds, helt enkelt får noll poäng 

vad gäller sjukpenning. Avsaknaden av data är emellertid mer problematisk för klusteranalysen. 

Utan några värden för dessa variabler utesluts USA ur analysen vilket jag anser vore olyckligt. 

Jag väljer därför att för klusteranalysen sätta skäliga värden efter rimliga antaganden. Det 

förefaller naturligt att ersättningsnivå, ersättningstid och täckningsgrad sätts till noll när ett 

offentligt system helt saknas. Kvalificeringstid och karenstid är däremot mindre självklara att 

anta värden för. Att sätta dessa också till noll skulle vara opassande i och med att det skulle 

placera USA tillsammans med de mer generösa länderna – trots att ett system helt saknas. Att 

tvärtom sätta det maximala värdet som finns representerat i data skulle vara en annan väg men 

det anser jag skulle vara ett väl hårt ”straff”. Det skulle även ha bieffekten att artificiellt placera 

USA nära de länder som har just de längsta tiderna för dessa variabler. För att istället försöka 

neutralisera effekten av dessa två variabler sätter jag dem till respektive variabels medelvärde 

bland övriga länder. På så vis torde jag åtminstone försäkra mig om att dessa variabler inte ger 

upphov till några orimliga och extrema effekter för hur USA indelas. 

                                                 
77 Värdena i artikeln är estimerade utifrån övriga värden samt kontrollerade mot att inga kvalitativa förändringar gjorts av 
ersättningssystemen. (Scruggs, 2008b) I övrigt härstammar data i artikeln från samma dataset som jag använt mig av vilket 
torde borga för att estimaten ska vara jämförbara med övrig data. (Scruggs, 2006e, s. 352) 
78 Scruggs, 2008a. 
79 Detta görs på inrådan av Scruggs (2008a). 
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4 Enhetliga och stabila regimer? 

4.1 Dekom I 

I tabell 4.1 presenteras en sammanställning av resultatet av den poänggivningsmetod som 

motsvarar Esping-Andersens metod, dekom I. I appendix 2 återfinns detaljerade tabeller med 

delpoäng och noteringar om förändringar över tid. I tabellerna har jag gjort en ungefärlig 

indelning i enlighet med Esping-Andersens tre regimer. Gränserna mellan regimerna har dragits 

vid större ”hopp” i totalt dekommodifieringsindex vilket signalerar något mer substantiella 

skillnader mellan länderna i generositet. De respektive gränserna har jag sökt att dra vid ungefär 

samma poängantal vid de tre olika årtalen.80 I vissa fall är skillnaderna klara och gränserna kan 

anses vara hyfsat precisa men i några fall saknas tydliga hopp i index och gränserna bör då 

betraktas som mer ungefärliga. Den exakta placeringen av gränserna är svår att avgöra utan att 

det blir ett visst mått av godtycke. Det kan tänkas att gränserna i något eller ett par fall lika 

gärna skulle kunna dras något steg upp eller ner. De länder som har klassificerats i en annan  

 

Tabell 4.1 

Sammanställning av Dekom I - totalpoäng81

1980 1990 2000 
Land Total Land Total Land Total 
AUS 16,00 AUS 16,00 AUS 16,00 
US 18,64 US 18,97 US 18,39 

JAP 20,04 IRE 19,82 NEZ 20,38 
ITA 20,58 JAP 20,58 JAP 20,77 
IRE 21,81 ITA 20,61 SWI 23,78 
NEZ 23,31 NEZ 22,19 CAN 24,00 
UK 23,80 CAN 24,45 UK 25,57 

CAN 25,00 UK 24,79 IRE 25,62 

FRA 27,49 AUT 27,33 ITA 26,34 
AUT 27,80 FRA 27,65 FRA 27,90 
FIN 27,95 SWI 29,15 AUT 28,65 

GER 29,51 FIN 30,35 GER 30,28 

NET 31,79 GER 30,39 BEL 30,50 
DNK 31,80 BEL 30,61 FIN 31,10 

SWI 32,23 NET 32,77 SWE 31,97 
BEL 32,40 DNK 34,27 DNK 35,88 
NOR 33,49 NOR 35,84 NET 36,10 
SWE 36,41 SWE 36,12 NOR 36,22 

                                                 
80 När tabellen studeras bör man ha i åtanke att poängen är relativa och inte fångar någon utveckling i absoluta termer över tid. 
Poängen bör endast tolkas som relativ generositet vad gäller dekommodifiering vid respektive årtal. Detta beror på att de 
variabelmedelvärden och standardavvikelser som avgör poängen beräknas om för varje årtal så som beskrevs i avsnitt 3.2. 
81 I de flesta tabeller och figurer används engelska förkortningar för länderna. I appendix 1 finns en förteckning över dessa. 

 24



grupp än i Three Worlds har gråmarkerats. Mot bakgrund av diskussionen ovan bör dock 

felklassificeringar precis runt regimgränserna tolkas försiktigt.  

 Den klaraste avvikelsen från Three Worlds står Japan och Italien för som konsekvent 

hamnar i den minst dekommodifierande gruppen trots att de av Esping-Andersen klassificeras 

som hörande till den konservativa regimen. Troligtvis beror denna diskrepans för Japans del på 

ett enkelt summeringsfel i Three Worlds vilket gav landet en för hög totalpoäng.82 Det vill säga 

även med Esping-Andersens egen data och beräkning så borde Japan egentligen höra till de 

liberala och minst dekommodifierande länderna. Att också Italien placeras bland dessa stater 

beror sannolikt på att Scruggs dataset har betydligt mindre generösa värden för den italienska 

arbetslöshetsförsäkringen.83 Scruggs och Allan menar att Esping-Andersen sannolikt gjort sig 

skyldig till en klar inkonsekvens i de data han använt för den italienska arbetslöshets-

försäkringen. De håller för troligt att han använt data för en extra hög ersättning som egentligen 

bara en mindre del av arbetskraften (industrisektorn) är berättigad till men trots detta använt 

täckningsgradsdata för den ordinarie ersättningen som visserligen många får ta del av men som 

är synnerligen skral.84 För att konsistens ska råda i data utgår Scruggs istället från uppgifterna 

för den ordinarie arbetslöshetsförsäkringen för samtliga variabler gällande denna del av indexet 

vilket kraftigt sänker den italienska delpoängen. I både dekom I och II för åren 1980 och 1990 

tar Italien jumboplatsen som det minst generösa landet vad gäller arbetslöshetsförsäkring. 

 Österrike ligger också vid samtliga tre årtal betydligt lägre i dekommodifieringspotential 

än i Three Worlds – där landet räknas till den mest dekommodifierande gruppen. Visserligen är 

Österrike det land med lägst poäng i den högsta gruppen enligt Esping-Andersen men i min 

replikation ligger Österrike snarare bland de minst generösa konservativa länderna (givet att 

Italien och Japan inte räknas dit). En skillnad som är värd att notera. Schweiz utmärker sig 

genom att från 1980 till 2000 ha gjort en resa uppåt i tabellen – och neråt i dekommodifierings-

potential. Det är dock det enda land där det skett en klar förändring över tid. Sverige och 

Belgien har visserligen också flyttat ner ett par steg i dekommodifieringsindex men det är en 

mindre förändring. 

 

                                                 
82 Scruggs &Allan, 2006a, s. 61f. Enligt de tre delpoäng för Japan som redovisas i Three Worlds bör landets totalpoäng vara 
22,3 och inte 27,3 som anges i tabell 2.2 på s. 52 (Esping-Andersen, 1990). Det förefaller alltså vara så att delpoängen har 
summerats felaktigt. Scruggs & Allan (2006a, s. 70) menar att det är troligt att Esping-Andersen själv använt den lägre siffran 
senare i boken vilket tyder på att det är frågan om ett räknefel snarare än att delpoängen är felaktigt redovisade. 
83 Scruggs & Alllan (2006a) har också svårt att med Scruggs dataset komma upp lika höga poäng för det italienska sjukpenning-
systemet som Esping-Andersen. Även här förefaller alltså Esping-Andersen ha haft generösare data för Italien vilket också 
bidrar till Italiens låga poäng i mina resultat. 
84 Scruggs & Allan, 2006a, s. 65. Enligt artikeln ersätter den generösa försäkringen, ”’special’ benefit”, två tredjedelar av 
bruttolönen medan den ordinarie ersättningen, ”standard unemployment benefit”, ger drygt fyra procent [sic!] enligt Scruggs 
dataset (2006c). Dessa data gäller 1980. Vid senare årtal höjs ersättningsnivån till något högre men ändå relativt låga nivåer. 
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4.2 Dekom II 

En sammanfattning av resultaten från det mer utvecklade dekommodifieringsindexet dekom II 

redovisas i tabell 4.2 (se appendix 3 för detaljer). Tabellen är utformad på samma sätt som den 

ovan för dekom I. Indelningslinjerna bör även här ses som ungefärliga. Gråmarkeringen 

signalerar liksom tidigare att landet har klassificerats till en annan grupp än vad som görs i 

Three Worlds. Utöver detta har emellertid även större avvikelser jämfört med dekom I 

markerats med en pil upp eller ner; vilket signalerar att landet har flyttat upp eller ned minst  

tre steg jämfört med landets placering enligt tabell 4.1. Dessa pilar skvallrar om vilka större 

skillnader i klustringen som själva metodbytet innebär. Eftersom poängen för dekom II har 

beräknats på annorlunda sätt än dekom I bör inte absoluta tal jämföras. Det är snarare de 

relativa skillnaderna som är av intresse.  

 Vad gäller skillnader gentemot Three Worlds är resultatet i huvudsak detsamma som för 

dekom I. Japan, Italien och i något lägre utsträckning Österrike hamnar konsekvent i fel 

regimgrupp. Schweiz resa mot en lägre grad av dekommodifiering känns också igen. Det är 

emellertid intressantare att se vilka skillnader den annorlunda metoden i dekom II medför 

jämfört med dekom I. Den kanske klaraste skillnaden är att Storbritannien för alla år får en 

betydligt sämre placering och hamnar 1980 och 1990 sämre än USA och bara strax över år 

2000. Denna omkastning beror både på att Storbritannien får ett sämre resultat och USA ett 

bättre. Att notera är också några mer enstaka förändringar i den nedre delen av tabellen där 

Tabell 4.2 

 Sammanställning av dekom II - totalpoäng 
1980 1990 2000 

Land Total Land Total Land Total 
JAP 11,63 JAP ↑ 11,57 AUS 11,60 
UK ↑ 12,10 IRE 12,23 JAP 12,09 
AUS 12,94 AUS 12,29 US 14,27 
ITA 12,94 UK ↑ 13,06 UK ↑ 14,97 

CAN ↑ 14,14 US ↓ 14,14 NEZ 15,56 
IRE 14,69 ITA 14,88 SWI 16,68 
US ↓ 14,86 CAN 17,15 IRE 16,80 
NEZ 17,93 NEZ 17,19 CAN 17,24 

FIN 20,11 AUT 21,34 ITA 18,90 
AUT 21,75 GER ↑ 22,38 FRA 21,56 
FRA 22,11 FRA 23,28 FIN ↑ 22,53 
GER 23,58 SWI 23,29 GER 23,24 

BEL↑ 25,40 FIN 26,48 AUT 24,01 
SWI 25,79 NET 26,58 BEL 26,37 
NET 28,25 BEL 26,72 SWE 28,08 
DNK 28,69 DNK 28,79 DNK 28,39 
NOR 31,37 NOR 32,81 NET 29,11 
SWE 34,64 SWE 33,69 NOR 33,32 
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Belgien och Tyskland hamnar sämre till 1980 respektive 1990. År 2000 halkar Finland ner 

jämfört med dekom I och hör till de mindre generösa konservativa länderna. Det är också värt 

att observera att Sverige och Belgien inte ramlar ur den mest dekommodifierande gruppen år 

2000, vilket de gör för dekom I. Det är något uppseendeväckande att den stora skillnaden i 

resultat år 2000 mellan Danmark och Sverige i dekom I nästan inte alls återfinns i dekom II. 

Även Finland hamnar relativt mycket bättre i dekommodifieringspoäng år 1990 här än tidigare. 

 

4.3 Klusteranalys 

I figur 4.1 nedan presenteras resultatet av klusteranalysen för år 1980 i form av ett så kallat 

dendrogram i vilket det går att följa den stegvisa processen när länderna slås samman till större 

och större kluster. Motsvarande dendrogram för 1990 och 2000 återfinns i appendix 4. På den 

vertikala axeln är det passningsmåttet semipartiell-R2 som återges. När klustren successivt slås 

samman och blir större indikerar de högre värdena att de sammanslagna klustren blir allt mer 

heterogena (se appendix 5 för utförligare beskrivning av semipartiell-R2). Ju mindre hoppen i 

vertikalled är desto mer berättigade kan sammanslagningarna sägas vara eftersom klustren helst 

bör vara homogena.  

Figur 4.1 
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Att döma av de tre passningsmått som ger information om klustrens inbördes homogenitet och 

heterogeniteten mellan klustren så är det för samtliga årtal svårt att gå längre än till fem eller 

sex kluster. Om ytterligare sammanslagningar görs blir de skapade klustren alltför heterogena 

samtidigt som skillnaderna mellan klustren minskar betydligt. Resonemanget i sin helhet, 

inklusive diagram för passningsmåtten, återfinns i appendix 5. I valet mellan en fem- eller 

sexklusterlösning väljer jag den tidigare för samtliga år av skälet att det är att betrakta som 

generöst mot Esping-Andersens teori med ett färre antal, eftersom jag då kommer något 

närmare de tre regimerna. Jag väljer att göra så trots att den poolade standardavvikelsen 1980 

för det kluster som bildas vid övergången från fem till sex anger att det klustret har en låg 

homogenitet. För 1990 och 2000 pekar analyserna emellertid något mer entydigt på en fem-

klusterlösning och det är lämpligt med lika antal kluster för att analyserna ska vara jämförbara. 

Det bör dock noteras att en lösning med fem kluster är att betraktas som en lägstanivå för 

antalet kluster. Även lösningar med fler kluster skulle vara klart motiverade enligt passnings-

måtten – dock inte färre. 

 Klusterfördelningarna som genereras av femklusterlösningar för 1980, 1990 och 2000 

återges nedan i tabell 4.3, 4.4 och 4.5. För 1980 känns vissa grupperingar av länder igen från  

Tabell 4.3 

Klusterfördelning 1980, femklusterlösning 
Kluster (1) Australien och Nya Zeeland 
Kluster (2) Kanada, Storbritannien och Irland 
Kluster (3) Finland, Italien, Japan och USA 
Kluster (4) Österrike, Tyskland och Belgien 
Kluster (5) Danmark, Sverige, Frankrike, Norge, Schweiz och Nederländerna 

Tabell 4.4 

Klusterfördelning 1990, femklusterlösning 
Kluster (1) Australien och Nya Zeeland 
Kluster (2) Irland 
Kluster (3) Kanada, Japan, Storbritannien och USA 
Kluster (4) Italien 

Kluster (5) Österrike, Tyskland, Belgien, Danmark, Norge, Finland, Sverige, Frankrike, Schweiz 
och Nederländerna 

Tabell 4.5 

Klusterfördelning 2000, femklusterlösning 
Kluster (1) Australien och Nya Zeeland 
Kluster (2) Irland 
Kluster (3) Kanada, Japan, Schweiz, USA och Storbritannien 
Kluster (4) Italien 

Kluster (5) Österrike, Tyskland, Belgien, Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Sverige och 
Nederländerna 
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Three Worlds men undantagen är flera. Den mest uppenbara skillnaden är att det inte är tal om 

en indelning i tre – utan istället fem – kluster. Detta beror sannolikt på att klusteranalysen på ett 

helt annat sätt än ett dekommodifieringsindex prioriterar skapandet av homogena kluster.85 

Metoden slår också –  genom passningsmåtten – ifrån när vidare klustersammanslagningar 

innebär skapandet av heterogena kluster, som inte heller är särskilt olika de andra klustren. 

 Kluster (1) och (2) förefaller korrespondera väl med den liberala regimen. Att Australien 

och Nya Zeeland bildar ett eget kluster är inte så uppseendeväckande då det inom diskussionen 

kring välfärdsregimer påpekas relativt flitigt att just dessa länder bildar en egen grupp eller 

regim.86 Kluster (3) kan dock synas mer märkligt – speciellt jämfört med resultaten i Three 

Worlds. Enligt min replikation är det emellertid inte fullt så förvånande då Italien och Japan där 

klart placeras tillsammans med USA bland de minst dekommodifierande länderna (både för 

dekom I och II). Att även Finland hamnar här blir mindre märkligt om Finlands skrala resultat 

från dekom II 1980 beaktas. Kluster (4) synes delvis återspegla den konservativa regimen även 

om Esping-Andersen är något oklar om Belgien och Österrike helt och hållet hör till den denna 

regim.87 I kluster (5) återfinns dels de klassiskt nordiska socialdemokratiska länderna men 

också Frankrike, Schweiz och Nederländerna. De senare två är mer förståeliga då dessa länder 

rankas högt och nära eller i den högsta gruppen för både dekom I och II 1980. Frankrike är här, 

sett ur Esping-Andersens teori, ett ganska främmande inslag, vilket inte blir mindre svår-

förklarat av att Frankrike enligt dendrogrammet tidigt slås samman med Sverige och Danmark. 

 De senare klusterfördelningarna för år 1990 och 2000 är lite mer speciella än 1980 års. 

Både Irland och Italien bildar egna kluster medan kluster (5) blir väldigt stort med många 

medlemmar. Det senare klustret utgörs 1990 av samtliga länder från Esping-Andersens 

konservativa och socialdemokratiska regimer förutom Italien och Japan. År 2000 faller dock 

Schweiz ifrån till kluster (3). Detta kluster samlar i övrigt uteslutande liberala länder. Att döma 

av Schweiz låga dekommodifieringspoäng år 2000 är dock bytet av sällskap inte förvånande. 

 I kontrollsyfte för att undersöka effekten av de enligt Esping-Andersen speciellt 

inflytelserika variablerna ersättningsnivå och täckningsgrad så genomförs kompletterande 

klusteranalyser med bara dessa variabler som grund för klustringen. Det vore problematiskt om 

dessa analyser skulle ge ett helt annat resultat eftersom klusteranalysen ovan då skulle vara 

                                                 
85 Detta gäller i synnerhet vid användande av Wards metod, vilken jag har använt mig av. 
86 Castles & Mitchell (1993) och Castles (1996) var de första att argumentera för att dessa två länder bildar en egen välfärds-
regim; vad de kallar “the wage-earners’ welfare state”. Detta tillägg till regimteorin förefaller ha vunnit en betydande acceptans 
i litteraturen. 
87 Esping-Andersen, 1990. Enligt dekommodifieringsindexet (s. 52) hör de till den socialdemokratiska gruppen av länder med 
hög dekommodifieringspotential men enligt stratifieringsindexet (s. 74) bör de snarare betraktas som konservativa. Att döma av 
diskussionen i anslutning till stratifieringsindexet (s. 73ff) och även vad Esping-Andersen skriver om pensioner (s. 84ff) menar 
han att dessa länder främst hör till den konservativa regimen. 
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sårbar för kritik om att skillnaderna mellan dekommodifieringsindexen och klusteranalysen 

nästan uteslutande skulle bero på avsaknaden av den speciella viktningen av variablerna 

ersättningsnivå och täckningsgrad. Klusteranalysens lösning skulle därmed tappa i relevans som 

jämförelsepunkt. Dendrogram och kommentarer för dessa ytterligare analyser återfinns i 

appendix 6. Resultaten är i stort konsistenta med ovanstående för samtliga variabler men några 

skillnader finns. Det väsentliga är emellertid att fördelningen inte kastas om totalt eftersom det 

ger belägg för att olikheterna i viktning trots allt torde spela en begränsad roll vad gäller 

skillnader mellan analysmetoderna.88

 

4.4 Diskussion och sammanfattning av resultat 

4.4.1 Dekom I och II 

Jag inleder med att diskutera resultaten av dekom I och II. Det kan först konstateras att det 

huvudsakliga mönstret överensstämmer med Esping-Andersens resultat i Three Worlds, men 

det finns också flera klara avvikelser vilka är intressanta. För dekom I torde skillnaderna främst 

bero på diskrepanser i data men även i mindre utsträckning på att jag avstått från att efterhands-

korrigera länders poäng när de legat nära gränsvärden. Att jämföra resultaten av dekom I och II 

innebär en möjlighet att undersöka vilka effekter Esping-Andersens tveksamma poängtill-

delningsmetod ger.  

 Den skillnad i resultat jämfört med Three Worlds som är mest uppenbar och innebär en 

tydlig avvikelse i regimtillhörighet, för såväl dekom I som II, är Italiens och Japans placering. I 

kraft av att denna avvikelse oavsett metod är tydlig över så gott som alla årtal får den bedömas 

vara stabil och säkerställd. Att döma av Scruggs och Allan beror dessa länders placering bland 

de konservativa länderna i Three Worlds på vad som får bedömas vara felaktigheter i data och 

metod.89 Även om dessa felklassificeringar är lite problematiska för regimteorin så är det 

emellertid inget jag bedömer som ett fatalt resultat för teorin då länderna även i Three Worlds 

ligger tämligen nära att höra till denna grupp.90  

                                                 
88 Detta test utgör inte på något vis en garanti för att inte viktningen av variablerna ersättningsnivå och täckningsgrad spelar stor 
roll i skillnaderna mellan analysvarianterna. Det är inte heller syftet. Poängen är att kontrollera så att dessa variabler inte pekar i 
en helt annan riktning. Om det hade varit fallet, med tanke på deras stora vikt i dekommodifieringsindexet, så hade det varit av 
tveksamt värde att jämföra dekomanalyserna med klusteranalysen. Diskrepanser skulle helt och hållet kunna bero på skillnad i 
viktning av variabler vilket inte är en speciellt intressant slutsats. 
89 Scruggs & Allan, 2006a, s. 61ff. Se avsnitt 4.1 för en utförligare redogörelse. 
90 Esping-Andersen, 1990, s. 52. Vad gäller Japan borde antagligen landet även i Three Worlds ha räknats till de liberala 
länderna enligt det tidigare nämnda summeringsfelet av Japans totalpoäng.  
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 Schweiz försämrade dekommodifieringspotential från 1980 till 2000 är den enda tydliga 

förändringen över tid. Den går igen i både dekom I och dekom II (något svagare). Schweiz 

relativa försämring framstår dock som märklig i ljuset av att den schweiziska välfärdsstaten 

uppges ha växt kraftigt under 1980- och 1990-talet. Tvärtemot vad dekom I-resultaten vittnar 

om bedöms den schweiziska välfärdsstaten ha gått från att ha varit liberal och begränsad i slutet 

av 1970-talet till att höra till mittenskiktet vad gäller generositet vid millennieskiftet.91 En 

möjlig förklaring till denna klara motsägelse är att de schweiziska systemen i hög grad verkar 

förlita sig på privata försäkringsaktörer vilket kan tänkas indikera en lägre generositetsgrad med 

Esping-Andersens dekommodifieringsmetod snarare än om exempelvis sammanlagda välfärds-

utgifter jämförs.92 Schweiz förändring framstår ändå som något av ett mysterium men är en 

fråga som är av begränsat intresse för uppsatsens syfte och som jag därför måste lämna därhän. 

Även Belgien och Sverige flyttar upp ett par steg mot en lägre dekommodifieringsgrad vid de 

senare årtalen. Trenden är tydligare med dekom I där Belgien år 2000 hamnar på ungefär 

samma poäng som Tyskland och torde alltså då räknas till den konservativa gruppen. Även 

Sverige får närmast sägas hamna i mellanskiktet detta år om vi beräknar med dekom I. Skillna-

derna blir dock betydligt mindre om vi istället ser till dekom II och då förefaller båda länderna 

åter höra till den mest dekommodifierande gruppen. Det är intressant i sig att skillnaderna är så 

stora mellan metoderna; i synnerhet för Sveriges del. Med dekom I blir hoppet i poäng mellan 

Sverige och de tre mest dekommodifierande länderna avsevärt år 2000 men är nästan helt borta 

med dekom II. Troligtvis är detta ett utfall av hur det kan bli när länder ligger relativt nära 

varandra i generositet men råkar hamna på olika sidor om poänggränserna i Esping-Andersens 

metod. Finlands placering varierar också något över tid – åtminstone om vi ser till dekom II. År 

1990 hamnar Finland i den högsta gruppen men hör övriga år till mellanskiktet. Även om några 

länder går upp och ner i relativ dekommodifieringspotential under de undersökta årtalen är 

bytena mellan grupperna ändå begränsade. Ser vi till dekom II så är det endast två länder som 

skiftar tillhörighet under vardera tidsperiod, 1980 till 1990 respektive 1990 till 2000 (Belgien 

Schweiz och Finland två gånger). Inga av dessa hopp sker direkt mellan den högsta och lägsta 

gruppen. Det närmaste är Schweiz som med dekom I går från den mest dekommodifierande 

gruppen 1980 till den minst dekommodifierande 2000. Det sker dock via den mellersta gruppen 

1990 och gäller inte för dekom II. Sammantaget menar jag att ländernas regimtillhörighet med 

hänsyn till dekom I och II trots allt får bedömas vara tämligen stabil över tid. Med andra ord 

erhåller alltså regimteorin visst stöd vad gäller förändring utefter tidsdimensionen. 

                                                 
91 Armingeon, 2001, s. 146ff och Obinger, 1998, s. 242. 
92 Armingeon, 2001, s. 150. 
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 Österrike står också för en förändring jämfört med Three Worlds. Landet placeras 

tämligen konsekvent över åren bland de mindre dekommodifierande länderna i det mellersta 

skiktet i mina analyser till skillnad från en låg placering bland de mest dekommodifierande 

länderna i Three Worlds. Undantaget är dekom II för år 2000 då Österrike hamnar högt i 

mellangruppen. Österrikes diskrepans jämfört med Three Worlds utgör emellertid knappast ett 

starkt argument mot regimteorin. På sätt och vis stämmer placeringen i mellangruppen bättre 

med den övriga framställningen i Three Worlds där landet snarast betraktas som hörande till 

den konservativa gruppen.93

 USA:s poäng och relativa placering är av speciellt intresse. Landet anses vanligtvis utgöra 

idealbilden av ett land hörande till den liberala välfärdsregimen. Att så är fallet bekräftas inte 

minst av att Esping-Andersen själv väljer landet som representant för den liberala regimen i den 

fallstudie som avslutar Three Worlds.94 Det är mot denna bakgrund intressant att USA rankas 

betydligt högre med dekom II än dekom I. Det är uppseendeväckande att USA med noll poäng 

vad gäller sjukpenning ändå kan bli så pass relativt högt placerat. Genom att granska de 

detaljerade tabellerna (se appendix 2 och 3) går det att se att USA för arbetslöshetsförsäkring 

och pensioner når poängnivåer väl i klass med de medelgenerösa konservativa länderna. Det är 

beaktansvärt att det förefaller vara så att USA är det land som enskilt straffas hårdast av Esping-

Andersens metod i dekom I jämfört med dekom II.95 Ser vi till dekom II snarare än I så 

framstår inte längre USA riktigt som det liberala landet framför andra; speciellt inte 1980 och 

1990.  

 

4.4.2 Klusteranalys 

Resultatet av klusteranalysen skiljer sig tämligen skarpt från de dekommodifieringsindex-

baserade analyserna. Att så är fallet är inte särskilt förvånande eftersom det är en helt annan 

analysmetod som tar hänsyn till all variation bland de ingående variablerna i betydligt högre 

grad. Att klusteranalysen ger en fördelning med fem kluster tyder på att de tidigare analyserna 

med tre kluster troligtvis innebär att länder som passar tämligen dåligt in i klustren ändå ”kläms 

in”. 

                                                 
93 Esping-Andersen, 1990, s. 73ff och 84ff. 
94 Ibid, kapitel 7 och 8. Esping-Andersen skriver också uttryckligen i det sista kapitlet att USA utgör en ”’ideal-typical’ 
representative of the [...] liberal regime-type” (s. 222). 
95 Skillnaderna torde uteslutande bero på metoden eftersom både data för USA samt medelvärdes- och standardavvikelsegränser 
är desamma för dekom I och II.  
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 Genom att titta på de olika variabelvärdena för de respektive klustren går det att få en 

uppfattning om vad det är som förenar länderna i ett kluster.96 För kluster (1) med Australien 

och Nya Zeeland är det ingen diskussion – länderna är mycket lika vad gäller de allra flesta 

variabler. Det som skiljer är ersättningsnivåerna där Nya Zeeland ligger några få procentenheter 

högre för så gott som alla delsystem och årtal samt att Nya Zeeland har en högre täckningsgrad 

för pensionssystemet; speciellt under senare år. Jämfört med övriga sammansatta kluster är 

emellertid detta kluster under samtliga år synnerligen homogent. Kluster (2) och (3) år 1980 

påminner om varandra i flera avseenden och är också de som först skulle slås samman om 

processen tillåts fortsätta. De erbjuder båda en relativt låg grad av dekommodifiering. Skillna-

der finns främst vad gäller följande: väntetiden (karenstid) innan arbetslöshetsersättning och 

sjukpenning ges är genomgående kortare i (3), ersättningsnivån för ”standardpension” är 

generellt högre i (3) samt  kvalificeringstiden för sjukpenning är något kortare i (3).97 Faktum 

är att Finland inte är ett så främmande inslag i kluster (3) 1980 som det intuitivt kan förefalla. 

För flertalet variabler ligger Finland relativt nära de andra medlemmarna i klustret och för 

exempelvis arbetslöshetsförsäkringen ligger USA på både en högre ersättningsnivå och har en 

mer omfattande täckningsgrad. Även gällande ersättningsnivåer för pensioner så ligger USA 

och Finland påfallande nära varandra med en differens på endast ett par procentenheter för 1980 

års data.98 För senare år delas kluster (2) och (3) upp. Italien och Irland bildar egna kluster 

medan resterande länder som hör till den minst dekommodifierande gruppen i dekom-

analyserna samlas i kluster (3). Finland, vars välfärdsstat blev generösare under 1980-talet, 

hamnar istället tillsammans med de generösare konservativa och skandinaviska länderna.99 Om 

vi återvänder till 1980 kan det överskådligt sägas att kluster (4) erbjuder en medelhög dekom-

modifieringsnivå medan (5) är ytterligare något generösare. Att Frankrike räknas till (5) trots att 

landet hamnar längre ner i de tidigare analyserna beror sannolikt till stor del på att arbets-

löshetsförsäkringen har en relativt låg täckningsgrad (cirka 57%) vilket straffar sig mer i de 

tidigare analyserna än i klusteranalysen. I övrigt är den franska välfärdsstaten tämligen 

generös.100

 Klusterfördelningarna för åren 1990 och 2000 påminner mycket om varandra men skiljer 

sig däremot en hel del mot 1980. Det är intressant att Irland och Italien är så pass säregna 

jämfört med de andra klustren att de inte slås ihop med något annat land men att däremot alla 

                                                 
96 Rapkin & Luke, 1993, s. 271. 
97 Sjukpenningsvärdena för USA är enligt specifikation i avsnitt 3.2. Det vill säga kvalificeringstid och väntetid är satta till 
variablernas medelvärden. 
98 Scruggs, 2006c. Gäller såväl ”minimumpension” som ”standardpension”. 
99 Generösare enligt Scruggs, 2006c. 
100 Scruggs, 2006c. 
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länder i kluster (5) slås samman. Alla dessa länder är alltså mer lika varandra än vad Irland och 

Italien är något annat land. Hur detta kommer sig är svårt att exakt förklara men i grund och 

botten handlar det om att ländernas välfärdsystemen innehåller ovanliga kombinationer av 

generösa och icke generösa ersättningar och villkor som inte har någon motsvarighet bland 

övriga länder. Italien har en skral arbetslöshetsförsäkring som är svår att kvalificera sig för och 

som dessutom har en låg täckningsgrad. Sjukpenningförsäkringen däremot är relativt generös 

och lätt att kvalificera sig för men har dock en kort maximal ersättningstid. Pensionerna är 

förhållandevis generösa (speciellt ”standardpension” där Italien år 2000 har högst ersättnings-

nivå av alla länder). Sammantaget är den italienska välfärdsstaten spretig så det förslår och 

landet blir därför en udda fågel. Om klusteranalysen tillåts fortsätta bortom fem kluster slås 

Italien slutligen samman med kluster (3) 1990 men (5) 2000 (se dendrogram i appendix 4). Det 

signalerar att landet under senare tid har närmat sig de konservativa länderna något. Den 

irländska välfärdsstaten erbjuder generellt ganska snåla ersättningsnivåer men dessa ges under 

förhållandevis lång tid samt har en mycket hög täckningsgrad. Kvalificeringstiderna för 

arbetslöshetsförsäkring och pension är relativt korta medan motsvarande tid för sjukpenningen 

däremot är mycket lång. Dessa förhållanden gör även Irland till ett något säreget land som både 

1990 och 2000 ligger närmast paret Australien och Nya Zeeland.  

 Kluster (3) år 1990 och 2000 samlar kortfattat länder med tämligen låga ersättningsnivåer, 

låga täckningsgrader (undantaget pension), korta ersättningstider och långa karenstider. 

Ersättningarna är dock normalt inte så svåra att kvalificera sig för (pension är åter undantaget). 

Klustret speglar ganska väl den liberala välfärdsregimen vilket också dess medlemmar skvallrar 

om. Schweiz hopp från (5) 1990 till (3) år 2000 överensstämmer väl med landets utveckling 

över tid i dekom-analyserna ovan. Det stora kluster (5) 1990 och 2000 samlar i stort sett alla de 

lite mer generösa välfärdsstaterna. Det är intressant att ingen skiljelinje dras mellan de enligt 

regimteorin socialdemokratiska och konservativa länderna. De konservativa länderna slås 

emellertid sent samman med de övriga och om ett par kluster till skulle tillåtas skulle Tyskland, 

Österrike och Belgien (1990) hamna separat. De inbördes skillnaderna i ett så stort kluster är 

emellertid stora om vi ser till enstaka variabler. Ofta kan dock ett land som är snålare än snittet 

på ett område vara generösare på ett annat och därmed ändå sammantaget ligga relativt nära 

snittet i gruppen. Troligtvis ligger en del av förklaringen till att ett sådant här stort kluster kan 

bildas med länder som har tämligen olika dekommodifieringspoäng ovan i att täcknings-

graderna inte alls får lika stor inverkan i klusteranalysen. Dessa varierar nämligen ganska 

mycket – speciellt för arbetslöshetsförsäkringen – vilket förklarar en stor del av dessa länders 

skillnad i ranking vad gäller dekom I och II. 
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5 Internt koherenta välfärdssystem? 

I tabell 5.1 nedan återfinns korrelationskoefficienter (Pearsons r) mellan de tre delpoängen för 

arbetslöshetsförsäkring (A-kassa), sjukpenning (Sjukp.) och pensioner (Pension) från beräk-

ningarna av dekom II. Dessutom anges p-värdet för test av nollhypotesen att ingen korrelation 

föreligger (ρ=0). För respektive år baseras resultatet på delpoäng från samtliga 18 länder 

(delpoängen återges i appendix 3).  

Tabell 5.1 

Korrelationskoefficienter mellan delpoäng från dekom II 
Inom parantes anges p-värdet för test av att korrelationen är noll101

1980 1990 2000   
A-kassa Sjukp. Pension A-kassa Sjukp. Pension A-kassa Sjukp. Pension 

1,00   1,00   1,00   A-kassa 
         

0,696 1,00  0,691 1,00  0,541 1,00  
Sjukp. 

(0,0013)   (0,0015)   (0,0204)   
0,389 0,446 1,00 0,542 0,500 1,00 0,409 0,438 1,00 

Pension 
(0,110) (0,0634)  (0,0200) (0,0346)  (0,0915) (0,0692)  

 

Korrelationen mellan vissa ersättningssystem förefaller vara starkare än andra. I synnerhet är 

det systemen för arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning som i tämligen hög grad samvarierar. 

Med andra ord är det alltså ofta så att om det ena systemet är generöst (eller ogeneröst) så är 

också det andra det. P-värdet anger att det är mycket osannolikt att denna korrelation är lika 

med noll. Arbetslöshetsförsäkringarnas karaktär är däremot relativt svagt korrelerad med 

pensionssystemen. Sambandet mellan pension och sjukpenning verkar placera sig mitt emellan 

med en viss korrelation som dock inte är stark. 

 En svår fråga i sammanhanget är vad som är att betrakta som ett starkt samband. Hur hög 

bör korrelationen vara mellan de olika ersättningssystemen för att regimteorin ska anses få 

stöd? Det redovisade p-värdet för test mot nollkorrelation ger viss vägledning. Genom att prova 

mot fem procents eller tio procents säkerhetsnivå kan vissa samband förkastas eller accepteras. 

Jag hävdar att det finns skäl att främst se till den tuffare nivån. Bakgrunden är att jag finner det 

väl svagt att tolka Esping-Andersen som att regimerna innebär frånvaron av nollsamband. 

Tvärtom bör det enligt regimteorin inom regimerna finnas relativt starka samband. Esping-

Andersen diskuterar knappast de enskilda delpoängen utan tenderar resonera såsom att regi-

                                                 
101 Detta test görs med hjälp av en metod kallad Fishers z-transformation. P-värdet anger sannolikheten att korrelationen är lika 
med noll (under H0: ρ=0). Testet görs under antagande att data är normalfördelad vilket antagligen strikt taget inte är uppfyllt 
här. (SAS Institute Inc., 2008a, s. 24) Men då poänggivningsmetoden bör generera data som grovt taget är approximativt 
normalfördelad är p-värdet ändå användbart även om det inte bör tolkas exakt.  
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merna generellt erbjuder en låg, medel eller hög nivå av dekommodifiering.102 Om vi använder 

femprocentsnivån förkastas hypotesen om nollsamband i fem av sammanlagt nio fall. Tre av 

dessa fem fall hänför sig dock till 1990 som förefaller ha varit ett år då systemen var ovanligt 

välkorrelerade inom länderna. År 1980 och 2000 är det endast mellan arbetslöshetsförsäkring 

och sjukpenning som det enligt testet föreligger en fastställd korrelation. Sammantaget tyder 

dessa resultat på att pensionssystemet ofta skiljer ut sig och inte stämmer överens med 

generositetsnivån för de andra två systemen. 

 Ser vi till de enskilda delpoängen för olika länder finns det gott om exempel på när en 

delpoäng inte överensstämmer med landets sammantagna klassificering. Precis som analysen 

ovan visade är det ofta pensionerna som är det system som sticker ut. Det finns över åren gott 

om exempel på länder som räknas till den minst dekommodifierande gruppen som har gene-

rösare pensionssystem än de konservativa länderna. Till exempel erhåller USA betydligt högre 

dekommodifieringspoäng för sitt pensionssystem både 1980 och 1990 än Tyskland (gäller både 

dekom I och II). Nya Zeeland har till och med en pensionspoäng som är väl i klass med de mest 

dekommodifierande länderna. Även det kanadensiska pensionssystemet förefaller för de senare 

årtalen vara väl så generöst som de konservativa ländernas och ligger bara en hårsmån ifrån det 

svenska år 2000. Intressant är också att även den amerikanska (USA) arbetslöshetsförsäkringen 

står sig väl mot de konservativa länderna, speciellt under senare år. Den var enligt dekom II år 

2000 generösare än såväl den tyska, franska och österrikiska som den finska! Letar man vidare i 

tabellerna går det att finna flera sådana här märkligheter. Den bild som tonar fram när del-

poängen granskas på detta sätt är en stor mängd av olika generositetssammansättningar hos 

välfärdsstaterna. En stat är generös på det och det men snål på det tredje medan en annan 

tvärtom prioriterat det tredje högt men har desto knappare nivåer på övriga system. Det saknas 

visserligen inte ”rena fall” av både snåla och generösa länder men de är inte så många som man 

kanske kan förvänta sig. De flesta finns bland de mest generösa länderna. Många av de 

sammanlagt mindre generösa tenderar att ha ett delsystem som sticker ut där en högre nivå hålls 

än hos de konservativa länderna. Att det ser ut på det här sättet gör att en forskare bör vara 

försiktig med att ”dra en regims alla delsystem över en kam”. Det kan vara svårt att utifrån 

generella generositetsnivåer göra antaganden om enskilda delsystem. Det bör betänkas att de 

delpoäng som jag här har använt som grund för resonemang och test redan i sig ger en slags 

aggregerad bild. Det är mycket möjligt – snarast troligt – att ännu större diskrepanser skulle gå 

att finna om ersättningssystemen skulle jämföras i större detalj. 

                                                 
102 Esping-Andersen, 1990, s. 26ff. 
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6  Slutsatser och avslutande diskussion 

Åtskilliga resultat har redovisats ovan. Det är inte helt lätt att utifrån de många analyserna dra 

samstämmiga slutsatser. Under resans gång har ett antal intressanta fynd gjorts som i olika 

utsträckning har bäring för uppsatsens frågeställning. Resultaten är dock inte entydiga utan 

kräver ett betydande mått av tolkning för att kunna sammanlänkas till vettiga slutsatser. 

 En av de tydligaste avvikelserna från Esping-Andersen, som har återfunnits genomgående 

i alla analyser, är att Italien och Japan inte bör räknas till den konservativa regimen utan snarast 

den liberala. Ländernas välfärdssystem är knappa och erbjuder en låg grad av dekommodi-

fiering. Att de enligt dekommodifieringsindexet i Three Worlds räknas till de konservativa 

länderna beror troligtvis på bakomliggande data- och metodfel. Att döma av klusteranalysen för 

senare år bör Italien kanske till och med räknas till en egen regim då landets ersättningssystem 

på ett säreget sätt kombinerar generositet och snålhet. I viss mån går detta resultat i linje med de 

forskare som hävdar att medelhavsländerna bildar en egen regim.103

 USA framstår i mina analyser inte riktigt som det liberala landet par excellence som det 

vanligtvis framställs i litteraturen. Det är intresseväckande att USA förefaller vara det enskilda 

land som bestraffas hårdast av Esping-Andersens poängberäkningsmetod. Visserligen är det 

inte tal om att landet sammantaget bör klassificeras till någon annan grupp än den minst 

dekommodifierande, men det är utan tvekan intressant att landet 1980 och 1990 kan höra till 

den övre halvan av de minst dekommodifierande länderna trots att sjukpenningförsäkring helt 

saknas. Granskas delpoängen från respektive ersättningssystem uppvisar USA för arbetslöshets-

försäkring och pensioner under dessa år snarast poäng som hör till mellanskiktet bland de 

konservativa länderna. I ljuset av dessa uppgifter framstår USA, snarare än den liberala ideal-

staten, som en välfärdsstat av en speciell typ där två av delsystemen präglas av genomsnittlig 

generositet men där det tredje istället helt saknas. En skillnad som jag menar bör beaktas 

jämfört med till exempel Japan eller Australien som generellt för samtliga system erhåller låga 

dekommodifieringspoäng. För den forskare som är intresserad av delsystemens generositet vore 

det olyckligt att betrakta USA som det typfall det ofta omnämns som. Landet är snarast tvärtom 

i detta avseende atypiskt. 

 Vad gäller villkoret beständighet över tid visar dekommodifieringsanalyserna på en 

betydande konsistens. Det finns egentligen bara ett tydligt fall av förändring över tid, Schweiz. 

Denna förändring är dock något märklig med tanke på beskrivningar i litteraturen av den 

schweiziska välfärdsstatens utveckling. De regimbyten som i övrigt sker är att betrakta som 

                                                 
103 Leibfried (1992) och Ferrera (1996) är kanske de främsta förespråkarna av denna extra regimtyp. 
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gränsfall. Mot denna bakgrund menar jag att det inte går att dra så stora växlar av de regim-

byten över tid som mina analyser visat. Sammantaget får istället regimteorin stöd vad gäller 

denna del av undersökningen. Regimtillhörigheten med avseende på total dekommodifierings-

poäng är relativt stabil över tid. 

 Klusteranalysen bidrar med ett annat perspektiv än dekommodifieringsanalyserna. En del 

av de kluster som bildas korresponderar hyfsat väl med den indelning Esping-Andersen gör 

med hjälp av dekommodifieringsindexet i Three Worlds. Men de utgör bara delmängder av 

Esping-Andersens tre grupper. Analysen pekar tämligen tydligt på att det i själva verket finns 

fler än tre typer av västerländska välfärdsstater. Att begränsa sig till endast tre typer eller 

regimer innebär att vissa länder kläms in i grupper de egentligen inte passar in i. Minst fem 

typer krävs enligt klusteranalysen. Om homogenitet inom grupperna prioriteras bör antalet 

ytterligare utökas. De senare årens analyser visar på att Italien och Irland är två olika typer av 

säregna välfärdsstater. Det är onekligen intressant att alla länder i det stora kluster (5) är mer 

lika varandra än vad Irland och Italien är något annat land. Att vissa länder skiljer ut sig så här 

skarpt och att flera ”regimer” kommer fram när en större del av datas variation tillåts påverka 

problematiserar förfäktandet av i huvudsak homogena välfärdsregimer. 

 Analysen av välfärdssystemens interna koherens tyder på att pensioner ofta särskiljer sig 

från arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning i dekommodifieringspotential. Mellan de två 

senare systemen föreligger en förhållandevis stark korrelation. Länder med en generös a-kassa 

har vanligtvis också ett generöst sjukpenningsystem och vice versa. Med undantag av 1990 kan 

detsamma inte sägas om pensioner. Denna del av undersökningen rycker delvis undan mattan 

för välfärdsregimer som koherenta välfärdssystem. Pensionssystemen, vilka Esping-Andersen 

anser vara av speciell vikt och ägnar stor uppmärksamhet i Three Worlds, passar generellt 

nämligen ganska dåligt in med de två övriga delsystemen. Ser man bland länderna till enskilda 

delsystems dekommodifieringspoäng finns det dessutom gott om exempel på anomalier i 

förhållande till den utifrån regimerna förväntade dekommodifieringsnivån. 

 Hur kan vi utifrån slutsatserna ovan besvara uppsatsens frågeställning? Vi får återvända 

till inledningen och ta spjärn mot frågan om nyttan med typologier. Om det går att tala om 

välfärdsregimer beror på sammanhanget; vad vill vi använda regimerna och typologin till? Ser 

vi välfärdsregimerna som intressanta för att de erbjuder en sammanfattning av ländernas totala, 

aggregerade, dekommodifieringspotential har de en klar relevans. Visserligen finns det några 

länder som krånglar till bilden från Three Worlds men indelningen efter aggregerad dekom-

modifieringsnivå stämmer ändå skapligt väl överens med regimteorin och är dessutom relativt 

stabil över tid. Men om vi är intresserade av att använda typologin för andra syften av något 
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mer detaljerad karaktär där de enskilda delsystemens egenskaper är relevanta tenderar den 

enhetliga bilden av välfärdsregimerna att krackelera. USA förkroppsligar då inte längre den 

liberala regimen. Pensionernas pusselbit passar dåligt in i det förväntade mönstret enligt 

regimerna. Det finns lite för många stora interna skillnader bland ländernas delsystem för att en 

sammantagen indelning i tre generella grupper ska te sig rimlig. Dessutom finns det enligt 

klusteranalysen ett par länder som i själva verket inte passar in i någon grupp. Det går att delvis 

komma runt dessa problem för regimteorin genom att införa flera typer av regimer eller genom 

att vissa länder lämnas utanför analysen som någon slags restpost. En dylik lösning skulle dock 

avgjort försvaga regimteorin. Med endast tre kategorier av länder erbjuder Esping-Andersens 

nuvarande teori en kärnfull typologi som verkligen kan göra anspråk på att erbjuda en effektiv 

förenkling av verkligheten. En typologi med åtminstone ett par kategorier till – och eventuellt 

också en restpost – med ett fåtal länder i varje kategori skulle ha svårt att göra detsamma. Ju 

fler kategorier och undantag som inkluderas i en typologi desto mindre blir nyttan med 

typologin. Dessutom undgår ändå inte en dylik teorivariant kritiken om brist på intern koherens 

i välfärdssystemen. Utifrån den synvinkeln bör snarast pensioner lyftas ur regimtanken och det 

snarare talas om arbetslöshets- och sjukpenningförsäkringsregimer.  

 Att typologin främst är relevant vad gäller aggregerad eller genomsnittlig dekommodi-

fiering förtar en stor del av nyttan med typologin. Jag menar att vanligtvis så är en forskare 

intresserad av en något högre detaljnivå än så. Att exempelvis använda regimteorin som 

vägledning för val av fall i en fallstudie, då vanligtvis detaljer i systemen är av intresse, är 

direkt olämpligt. Som beskrivningen av USA ovan visar kan inte ens regimernas kärnländer – 

om vi ser till delsystem – uppvisa den förväntade överensstämmelsen med teorins generella 

teser. Likaså kan det vara vanskligt att använda regimtillhörighet som förklaringshypotes till 

något visst välfärdsfenomen eftersom risken att ett land utgör ett undantag till det förväntade 

regimmönstret är stor. 

 Det finns emellertid en grupp av länder som i mångt och mycket undgår kritiken ovan. De 

skandinaviska länderna, eventuellt tillsammans med Nederländerna, särskiljer sig genom att 

dels vara relativt internt koherenta och erbjuda en generellt hög dekommodifieringsnivå, samt 

dels klassificeras dessa länder i alla analyser som mycket nära varandra. Dessa länder utgör 

därmed något av ett undantag till den annars heterogena bild som ges ovan. Det förefaller 

emellertid svårt att bilda en typologi utifrån en tydlig grupp och sedan ett större antal länder 

som spretar i olika riktningar. 

 För att återvända till uppsatsens frågeställning: finns det empiriska belägg för att det 

föreligger tre välfärdsstatsregimer i Esping-Andersens tappning? Svaret är i stort ja om fokus 
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begränsas till aggregerad dekommodifieringspotential. Menar vi däremot att välfärdsregimerna 

bör gälla för en större detaljnivå än så hävdar jag att svaret är nej. Beaktas flera faktorer och 

inte minst välfärdssystemens inre koherens är det svårt att hålla vid Esping-Andersens tre 

välfärdsstatsregimer. Möjligtvis skulle en utökning av antalet regimer eller ett exkluderande av 

vissa länder kunna förbättra läget något men det skulle också kräva en kraftig modifiering av 

teorin.  

 Avslutningsvis skulle jag vilja peka på några uppslag för vidare forskning. Frågan om 

välfärdssystemens interna koherens är avgörande för rimligheten i att tala om välfärdsstats-

regimer. Mitt intryck är att detta är ett område som inte är särskilt välutforskat. Både djupare 

fallstudier och mer övergripande studier med många länder vore intressant och skulle kunna ge 

en bättre förståelse för om det finns grund för att överhuvudtaget tala om välfärdsstatsregimer – 

eller om vi snarare bör tala om arbetslöshetsförsäkrings-, sjukpenning- och pensionsregimer. 

Jag har i uppsatsen främst fokuserat på Esping-Andersens dekommodifieringsindex som grund 

för en typologi. Att också undersöka och testa hans stratifieringsindex skulle behövas för att 

kunna göra en mer komplett utvärdering av regimteorin. Inte minste vore det spännande att 

skapa en modell som sammanlänkar de båda indexen för att på så vis prova om det går att skapa 

en enhetlig välfärdsstatstypologi. Diskussionen om faktorer och variabler som bör utgöra grund 

för en välfärdsstatstypologi är omfattande. Den lösning som dekommodifieringsindexet 

erbjuder utgör knappast det sista ordet i den diskussionen – snarare tvärtom. Det finns gott om 

rimliga förslag på ytterligare faktorer som bör beaktas. Till exempel social service och 

välfärdsproduktion. Att skapa en typologi som tar hänsyn till också dessa faktorer utgör en svår 

men fascinerande utmaning. 
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Appendix 
 

 

1 Landsbeteckningar 
 
AUS: Australien 

AUT: Österrike 

BEL: Belgien 

CAN: Kanada 

DEN: Danmark 

FIN: Finland 

FRA: Frankrike 

GER: Tyskland 

IRE: Irland 

ITA: Italien 

JPN: Japan 

NET: Nederländerna 

NEZ: Nya Zeeland 

NOR: Norge 

SWE: Sverige 

SWI: Schweiz 

UK: Storbritannien 

US: USA 
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2 Del- och totalpoäng för dekom I samt totalpoäng från Three Worlds 
 

1980 
Land Arbetslöshetsf. Sjukpenning Pensioner Totalpoäng Resultat i Three Worlds 
AUS 5.0000 5.0000 6.0000 16.0000 AUS 13.0 
US 7.3610 0 11.2800 18.6410 US 13.8 
JAP 4.4770 6.1820 9.3836 20.0426 NEZ 17.1 
ITA 3.2373 7.3429 10.0000 20.5802 CAN 22.0 
IRE 6.9300 6.2370 8.6396 21.8066 IRE 23.3 
NEZ 5.0000 5.0000 13.3115 23.3115 UK 23.4 
UK 7.2042 7.2042 9.3876 23.7959 ITA 24.1 

CAN 7.1725 6.3756 11.4562 25.0043 JAP 27.1 
FRA 6.2344 9.5128 11.7378 27.4851 FRA 27.5 
AUT 6.9114 9.6923 11.1914 27.7951 GER 27.7 
FIN 4.9462 10.0000 13.0000 27.9462 FIN 29.2 

GER 7.5187 12.5773 9.4137 29.5098 SWI 29.8 
NET 10.6113 9.7271 11.4561 31.7945 AUT 31.1 
DNK 7.3475 12.6543 11.8001 31.8019 BEL 32.4 
SWI 9.2330 11.0000 12.0000 32.2330 NET 32.4 
BEL 10.2131 9.5675 12.6235 32.4040 DNK 38.1 
NOR 8.6186 13.0000 11.8758 33.4943 NOR 38.3 
SWE 9.4132 14.0000 13.0000 36.4132 SWE 39.1 

 
1990 

Jmf. 1980 Land Arbetslöshetsf. Sjukpenning Pensioner Totalpoäng 
- AUS 5.0000 5.0000 6.0000 16.0000 
- US 7.6395 0 11.3280 18.9675 
- IRE 5.2080 5.2080 9.4007 19.8167 
- JAP 4.9477 6.5349 9.1016 20.5842 
- ITA 3.5700 7.0366 10.0000 20.6066 
- NEZ 4.5000 6.0000 11.6861 22.1861 
- CAN 6.8958 6.1296 11.4210 24.4464 
- UK 6.4174 6.4174 11.9552 24.7899 
- AUT 6.7574 9.3951 11.1802 27.3326 
- FRA 6.7153 9.5583 11.3758 27.6495 
↑ SWI 8.8460 10.3065 10.0000 29.1525 
- FIN 7.3488 10.0000 13.0000 30.3488 
- GER 7.2692 13.1266 9.9969 30.3928 
↑ BEL 10.0620 9.0000 11.5452 30.6072 
- NET 8.9377 9.8315 14.0000 32.7692 
- DNK 8.5179 11.7734 13.9832 34.2744 
- NOR 9.8394 14.0000 12.0000 35.8394 
- SWE 10.1200 13.0000 13.0000 36.1200 

 
2000 

Jmf. 1990 Land Arbetslöshetsf. Sjukpenning Pensioner Totalpoäng 
. AUS 5.0000 5.0000 6.0000 16.0000 
- US 8.1164 0  10.2740 18.3904 
- NEZ 4.5000 4.5000 11.3764 20.3764 
- JAP 4.9707 5.8005 10.0000 20.7712 
↑ SWI 10.0533 2.7218 11.0000 23.7751 
- CAN 7.0902 6.3024 11.6058 24.9985 
- UK 5.9357 7.6316 12.0000 25.5673 
- IRE 8.0000 8.0000 9.6158 25.6158 
. ITA 5.9000 6.4406 14.0000 26.3406 
. FRA 6.4031 9.5000 12.0000 27.9031 
- AUT 6.6411 9.0094 13.0007 28.6513 
- GER 7.7425 13.5585 8.9803 30.2814 
- BEL 10.1125 7.3855 13.0000 30.4980 
- FIN 8.1038 10.0000 13.0000 31.1038 
↑ SWE 8.5853 11.3861 12.0000 31.9715 
- DNK 9.9895 11.8948 14.0000 35.8843 
- NET 11.4932 10.6091 14.0000 36.1023 
- NOR 10.2230 14.0000 12.0000 36.2230 
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3 Del- och totalpoäng för dekom II 
 

1980 
 

 
1990 

Jmf. 1980 Land Arbetslöshetsf. Sjukpenning Pensioner Totalpoäng 
- JAP 3.4523 4.2152 3.9060 11.5735 
- IRE 3.1818 2.9016 6.1437 12.2271 
- AUS 3.5569 3.3126 5.4236 12.2931 
- UK 4.4714 3.4256 5.1609 13.0579 
- US 5.9662 0 8.1741 14.1403 
. ITA 1.0883 5.3297 8.4665 14.8845 
- CAN 4.9997 3.2956 8.8539 17.1492 
- NEZ 3.2114 3.6222 10.3600 17.1936 
- AUT 4.1508 7.3900 9.7977 21.3384 
- GER 5.4210 10.5994 6.3610 22.3814 
- FRA 6.3226 7.3779 9.5787 23.2791 
- SWI 7.9744 9.5574 5.7556 23.2875 
↓ FIN 6.8091 8.2523 11.4140 26.4755 
- NET 8.4085 8.2344 9.9332 26.5761 
↓ BEL 8.6832 8.6656 9.3742 26.7229 
- DNK 7.9720 8.8221 11.9973 28.7914 
- NOR 9.6828 11.3336 11.7913 32.8076 
- SWE 8.9790 11.9113 12.7988 33.6891 

 
2000 

Jmf. 1990 Land Arbetslöshetsf. Sjukpenning Pensioner Totalpoäng 
- AUS 3.2468 3.2093 5.1469 11.6031 
- JAP 3.8843 4.1433 4.0596 12.0872 
- US 6.5377 0 7.7284 14.2661 
- UK 4.1317 4.5550 6.2871 14.9738 
- NEZ 2.7614 2.7786 10.0213 15.5613 
↑ SWI 7.8279 2.5194 6.3303 16.6777 
- IRE 5.4610 5.3435 5.9915 16.7960 
- CAN 5.3085 2.9858 8.9493 17.2437 
. ITA 3.1895 5.2998 10.4064 18.8957 
. FRA 5.8385 6.6008 9.1227 21.5621 
↑ FIN 6.5298 7.0783 8.9218 22.5299 
- GER 5.8315 10.8775 6.5287 23.2376 
- AUT 4.3440 7.8044 11.8659 24.0143 
- BEL 8.9938 7.0213 10.3527 26.3679 
- SWE 7.9239 10.9776 9.1780 28.0795 
- DNK 9.1387 8.6467 10.6056 28.3909 
- NET 9.4075 8.5830 11.1207 29.1112 
- NOR 10.7621 11.4580 11.1007 33.3208 

Land Arbetslöshetsf. Sjukpenning Pensioner Totalpoäng 
JAP 3.4988 3.8449 4.2823 11.6259 
UK 3.4097 2.1921 6.4980 12.0997 

AUS 3.2924 3.2468 6.4055 12.9448 
ITA 1.4122 5.3926 6.1402 12.9450 
CAN 4.8427 3.3370 5.9628 14.1425 
IRE 5.2740 3.9465 5.4693 14.6898 
US 6.2850 0 8.5762 14.8613 

NEZ 3.6271 3.5236 10.7785 17.9292 
FIN 3.5507 5.0338 11.5235 20.1079 
AUT 4.3280 7.5186 9.9002 21.7468 
FRA 6.2688 7.1242 8.7144 22.1074 
GER 6.6956 10.9976 5.8849 23.5780 
BEL 8.4462 8.6611 8.2934 25.4007 
SWI 8.3097 10.6275 6.8532 25.7905 
NET 9.3383 9.0201 9.8955 28.2539 
DNK 7.4705 11.3015 9.9218 28.6938 
NOR 8.6388 11.5178 11.2131 31.3697 
SWE 7.9482 12.7865 13.9031 34.6377 
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4 Dendrogram för klusteranalys 
 

1990 och 2000 – alla variabler 
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5 Redovisning av passningsmått till klusteranalys 
 

Förklaring av passningsmått 
 
R2 mäter hur pass olika (heterogena) klustren är jämfört med varandra eller alternativt hur lika 
(homogena) medlemmarna inom ett och samma kluster är varandra. Det kan sägas vara ett mått 
på hur stor del av den totala variationen i data som bibehålls vid ett visst antal kluster. R2 är 
kvoten mellan mellangruppskvadratsumman för alla kluster och den totala kvadratsumman. Om 
klustren är maximalt olika varandra och helt homogena uppgår R2 till 1 och om klustren 
tvärtom är helt lika varandra och fullständigt heterogena så antar R2 värdet 0. Eftersom kluster i 
en klusteranalys bör vara så olika andra kluster som möjligt och så homogena som möjligt 
bland sina medlemmar är ett högt värde eftersträvansvärt.104

 
Semipartiell-R2 (SPR) är ett mått på den förlust i homogenitet som uppstår vid en kluster-
sammanslagning. Eftersom det i en klusteranalys eftersträvas så homogena kluster som möjligt 
så bör värdet vara litet för att en sammanslagning ska vara godtagbar. SPR beräknas genom att 
summan av de poolade inomgruppskvadratssummorna för de sammanslagna klustren subtra-
heras från inomgruppskvadratsumman för det nya klustret. För att denna differens ska bli lättare 
att tolka divideras den vanligtvis med den poolade totala kvadratsumman för de ingående 
variablerna. Därmed anger SPR i procent hur stor del av den totala ursprungliga homogeniteten 
som går förlorad vid varje klustersammanslagning. Om en hierarkisk klusteranalys genomförs 
från att varje analysenhet är ett eget kluster till att det endast finns ett kluster så summerar alla 
enskilda SPR-värden till 1. Detta eftersom när alla analysenheter ingår i ett och samma kluster 
är detta kluster helt heterogent – eller annorlunda uttryckt saknar all homogenitet.105

 
Den poolade standardavvikelsen för alla variabler som bildar ett kluster kallas vanligtvis 
RMSSTD (”Root Mean Square Standard Deviation of a new cluster”). RMSSTD är ett mått på 
hur mycket variation det finns bland variablerna i ett nytt kluster. Det beräknas genom att de 
poolade kvadratsummorna för alla variabler och divideras med det poolade antalet frihetsgrader 
för alla variabler. Ett högt RMSSTD indikerar att ett heterogent kluster bildas vid det aktuella 
steget i analysen (mycket variation bland värdena för de ingående variablerna). Eftersom 
homogena kluster eftersträvas i klusteranalys bör RMSSTD vara så lågt som möjligt.106

 
I litteraturen nämns även ett fjärde passningsmått: avstånd mellan kluster (”distance between 
clusters”)107. Detta är avståndet mellan de kluster som slås samman i ett visst steg i en hierar-
kisk klusteranalys. För Wards metod är emellertid avståndet mellangruppskvadratsumman för 
de sammanslagna klustren och om denna, som brukligt är, normaliseras mot den totala kvadrat-
summan så erhålls semipartiell-R2.108 Avståndsmåttet är därför inte av intresse att studera 
separat för Wards metod.

                                                 
104 Sharma, 1996, s. 198ff. 
105 Ibid, s. 200. 
106 Ibid. s. 198. 
107 Sharma, 1996, s. 200. 
108  SAS Institute Inc, 2008b, s. 1266. 
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Sammantaget ger passningsmåtten för 1980 ett något tvetydigt besked. Lättast att tolka är semipartiell-R2 där ett 
ganska klart hopp mot lägre homogenitet återfinns vid övergången från fem till fyra kluster. R2 däremot går neråt 
relativt jämnt när antalet kluster minskar och ingen klustersammanslagning utmärker sig markant. Möjligtvis sker 
det en svag trendförändring vid färre än fem kluster. Därefter börjar kurvan luta brantare. RMSSTD ger dock inget 
vidare stöd för att fem kluster är en lämplig nivå då skillnaden i homogenitet är relativt stor mellan sammanslag-
ningen till fem respektive sex kluster. Resultatet av passningsmåtten får därför sägas vara att fem eller sex kluster 
kan vara en rimlig nivå. Med färre än så blir klustren ordentligt heterogena och samtidigt inte särskilt olika 
varandra. Om en fem- eller sexklusterlösning bör väljas beror dels på vilken vikt som läggs vid respektive 
passningsmått samt dels teoretiska överväganden.

Poolad standardavvikelse för sammanslaget kluster

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

R
M

SS
TD

Semipartiell-R2

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

SP
R

R

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

R
2

2
Passningsmått: 1980

 46



R2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

R
2

Passningsmått: 1990 

Semipartiell-R2

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

SP
R

Poolad standardavvikelse för nytt sammanslaget kluster

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

R
M

SS
TD

Inte heller 1990 års passningsmått ger ett tydligt svar om antalet kluster. Det enda tydliga besked semipartiell-R2 
kan ge är att färre än tre kluster vore orimligt. R2 uppvisar en liknande kurva som för 1980 men som är något 
flackare mellan fyra och sex kluster. Den svaga trendförändring som finns sker vid fyra kluster. RMSSTD pekar 
precis som för 1980 mot fler kluster än övriga mått. Fem eller sex kluster är den rimliga nivån enligt detta mått. 
Även om de övriga måtten ger visst stöd för ett färre antal kluster är det med hänsyn till RMSSTD svårt att gå 
längre än till fem. Jag menar därför att det rimligaste torde vara att stanna vid fem kluster eftersom homogeniteten 
hos klustren vid en fyrklusterlösning vore alltför låg. Sex kluster är emellertid också en nivå som får visst stöd, 
speciellt om semipartiell-R2 beaktas. Det är därför åter en avvägningsfråga mellan fem eller sex kluster. 

 47



R2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

R
2

Passningsmått: 2000 

Semipartiell-R2

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

SP
R

Poolad standardavvikelse för nytt sammanslaget kluster

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Antal kluster

R
M

SS
TD

Passningsmåtten för år 2000 påminner om tidigare års. Semipartiell-R2 ökar betydligt mellan fyra och fem kluster. 
Liksom tidigare år uppvisar R2 en relativt jämn utveckling. En svag trendförändring dock skönjas vid samman-
slagningen av fem kluster till fyra, vilket också går i linje med vad semipartiell-R2 ger för besked. RMSSTD 
signalerar åter att färre än fem eller sex kluster innebär skapandet av ett tämligen heterogent kluster. Att döma av 
passningsmåtten är därför fem eller sex kluster den rimligaste nivån för år 2000. Om prioriteringen av få kluster 
ges en relativt stor vikt i sammanhanget, vilket torde vara teoretiskt motiverat, framstår det som rimligt att föreslå 
en femklusterlösning. 
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6 Dendrogram och resonemang för klusteranalys med enbart ersättningsnivå 
och täckningsgrad 
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Nya Zeeland och Australien slås samman med andra lågdekommodifierande länder som Japan, Italien, Irland, Nya 
Zeeland och Storbritannien (varierar något över åren). Dessa förändringar är på sätt och vis väntade eftersom en 
del av särdragen hos Australien och Nya Zeeland består i korta kvalificeringstider och ersättningstider utan bortre 
gräns eftersom systemen är behovsprövade. Dessa karakteristika räknas ju dock inte med i denna analys. USA 
hamnar mer ensamt och är 1980 ett eget kluster upp till en fyrklusterlösning. USA hamnar troligen i ett eget kluster 
på grund av att det är det enda land utan sjukpenning och därmed med värde noll för såväl täckningsgrad och 
ersättningsnivå. Med en analysram präglad av Esping-Andersens regimer är två skillnader gentemot analyserna 
med alla variabler anmärkningsvärda. Kanada grupperas 1990 och 2000 med Frankrike, Danmark och 
Nederländerna vilka sedan ganska tidigt slås ihop med Finland, Norge och Sverige (även Belgien 2000). Tyskland 
slås 1990 och 2000 tidigt samman med Japan och detta kluster förenas sedan med konservativa och social-
demokratiska länder. Ser vi bara till täckningsgrader och ersättningsnivåer är alltså Kanada ganska likt de generösa 
nordiska länderna och Japan likt de konservativa (vilket förvisso Esping-Andersen menar men där mina analyser 
säger något annat).  
 Jag menar dock trots allt att dessa extraanalyser ger mig belägg för att täckningsgrad och ersättningsnivå 
inte ger helt andra besked om ländernas samhörighet. Analyserna visar på att klustringen i huvudsak överens-
stämmer med den då alla variabler används, vilket är det väsentliga. Därav torde inte en alltför stor del av 
skillnaderna mellan klusteranalysen och dekom I och II bero på att ersättningsnivå och täckningsgrad ges relativt 
lägre vikt i klusteranalysen. Dessa variabler pekar nämligen i stort i samma riktning som övriga variabler. Detta 
test med extra analyser är emellertid bara ett enkelt sätt att prova detta och ger inga perfekta besked. Att täcknings-
grad och ersättningsnivå inte får lika stor tyngd i klusteranalysen som i dekommodifieringsindexet påverkar 
säkerligen men den påverkan torde inte vara av ett slag som vänder upp och ner på resultaten. 
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