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Abstract

Denna uppsats undersöker huruvida det finns ett samband mellan typ av välfärdsregim, 

tilltro till den nationella regeringen, och tilltro till EU i EU:s medlemsstater under loppet 

av finanskrisen 2008. Välfärdsregimerna uppvisar olika nivåer av dekommodifiering, 

d.v.s. i hur stor grad förvärvandet av välfärd sker utanför marknaden. Medlemsstaterna 

kategoriseras enligt den välfärdsregimstyp de tillhör, och sammanställs i tabeller vari 

tilltrosnivåerna både för EU och de nationella regeringarna i dessa länder presenteras. 

Tilltrosstatistiken hämtas från Eurobarometers opinionsundersökningar. 

Tilltrosmedelvärdena för  de olika grupperna jämförs och analyseras i syfte att fastställa 

olika tilltrostrender hos välfärdsregimerna. Jag kommer fram till att resultaten tyder på att 

det finns en koppling mellan hur dekommodifierad en välfärdsregim är, hur hög tilltron 

till den nationella regeringen är, och i förlängningen, hur hög tilltron till EU är. En 

ytterligare slutsats är att de östeuropeiska medlemsstaterna uppvisar ett avvikande 

beteende i form av hög tilltro till EU och låg tilltro till sina regeringar. 
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1. Inledning

Sedan Maastrichtfördraget har EU:s storlek och inflytande ökat stadigt, med allt fler 

medlemsstater, ett nobelfredspris, samt utökat observatörsstatus i FN:s 

generalförsamling. Expansionen av en demokratisk, fredsbevarande institution borde 

logiskt sett leda till att institutionen i fråga avnjuter folkligt stöd. 

Anti-EU diskursen är dock svår att undgå i dagsläget. Det finns uppenbarligen ett stort 

antal människor som inte hyser någon tilltro för EU och dess projekt. Våren 2007 hyste 

6/10 européer tilltro för EU – en rekordhög andel, enligt EU:s officiella 

undersökningsbedrivande organ Eurobarometer (Eurobarometer 83 109). De följande 7 

åren har denna siffra dock befunnit sig i en mer eller mindre konstant nedgång. 

Efter att ha nått den lägsta tilltrosnivån någonsin år 2010 (3/10), uppger Eurobarometer 

Standard Report 83 att optimismen först börjat återhämta sig 2014, och att det i skrivande 

stund (2015) är 4/10 européer som hyser tilltro för EU (Eurobarometer 83 109). Trots 

denna begynnande återhämtning verkar opinionerna inom EU vara lika delade som när 

finanskrisen bröt ut 2008. Ekonomiskt kaos i Grekland, en upptrappad flyktingkris, 

flirtande med auktoritära regeringsformer i Ungern och Polen, och eventuell BREXIT i 

2017 utmanar både EU och invånarnas tilltro för EU.

Det tycks ha uppstått en paradox i det skede av den europeiska integrationen som EU 

numera befinner sig i; närmare bestämt den att medlemsstaterna, trots kulturella 

skillnader, ändå delar grundläggande värderingar om demokrati, frihet, och ekonomi; 

utifrån vilka de gått med i EU. Trots detta så existerar det uppenbarligen en brist på tilltro 

för den egna skapelsen; det är kort sagt intressant att EU-länderna verkar ha mist tilltro på 

en institution som skapats i syfte att spegla och främja de 'europeiska värderingar' som de 

själva säger sig stå för.

Just tilltro för politiska institutioner menar Isabel Camisão är oumbärligt för att ett 

politiskt system ska kunna fungera, och tilltro, hävdar hon, påverkas av den 

socioekonomiska miljön. Mer specifikt påpekar Camisão att kriser stör ett politiskt 

systems allmäna funktion, och att det därför är rimligt att anta att kriser påverkar politiska 



tilltrosnivåer (Camisão 3). Utifrån detta perspektiv skulle tilltrosnedgången bland EU-

medlemmar till EU till stor del beror på den ökända eurokrisen som bröt ut år 2008.

Eurokrisen beskrivs av Peter A. Hall som “en klassisk skuldkris”, som i just det här fallet 

har sitt ursprung i de grundläggande skillnaderna mellan de politiska ekonomierna i 

Nord- kontra Sydeuropa. Kort sagt menar Hall att de Nordeuropeiska ekonomierna var 

bättre lämpade för att dra nytta av EU-medlemskap, då det erbjöd möjligheter att 

vidareutveckla deras exportinriktade ekonomier med välutbildad arbetskraft. (Hall 1226)

Införandet av EMU innebar vidare att de sydeuropeiska ekonomierna inte längre kunde 

devalvera sin valuta för att öka konkurrenskraften hos sina exporter. Följaktligen 

investerade nordeuropeiska banker sina budgetöverskott i Sydeuropa, där kapitalpriserna 

föll på grund av ökande konsumentförtroende i samband med den nya unionen (Hall 

1228).

Detta resulterade i ett stort pengaflöde från nordeuropeiska banker ner till Sydeuropa, och 

därmed en utökning av inhemsk efterfrågan på dessa marknader. Konsekvensen av detta 

var ökad inflation, och på grund av EMU:s finanspolitik kunde de sydeuropeiska 

länderna inte devalvera sin valuta för att motverka denna utveckling. På så sätt blev de 

sydeuropeiska exporterna allt mindre konkurrenskraftiga på den globala marknaden (Hall 

1228).

Under tiden försämrades den ekonomiska situationen i ett flertal sydeuropeiska länder. I 

Grekland innebar utökandet av statstjänsteposter ett budgetunderskott, i Italien och 

Spanien stagnerade arbetsproduktiviteten, och i Spanien och Portugal innebar omfattande 

lån till det privata näringslivet ett stort problem. Irland utgör ett udda exempel i denna 

kontext, då det var "en liberal marknadsekonomi som byggt upp en genomförbar 

ekonomisk modell" (Hall 1226), men irländska banker tilläts trots detta utfärda alltför 

extensiva lån i samband med en byggbubbla (Hall 1226).

När den amerikanska fastighetsprisbubblan brast och 2008:s globala finanskris inleddes, 

innebar uppbyggnaden av inflation och budgetunderskott i Europa att 



konsumentförtroende rasade, och på så sätt bröt eurokrisen ut med Sydeuropa som den 

hårdast drabbade regionen (Hall 1229).

Finanskrisen må ha varit en katalysator för det senaste tilltrosraset för EU, men statistiken 

från Eurobarometer visar att tilltrosnivåerna för EU varierade kraftigt även innan krisen 

bröt ut. Detta tyder på att olika länder är benägna att hysa olika grader av tilltro för EU.  

Vad är det då som reglerar olika länders tilltro till EU?

För att försöka svara på detta kommer jag att titta på vad för effekt olika typer av 

välfärdsregimer i EU:s medlemsländer har på tilltrosutvecklingen gentemot EU i dessa 

medlemsländer. Jag förordar att tilltro för en supranationell institution som EU kan ha sitt 

ursprung i den institutionella tilltro som utvecklats på nationell nivå, i form av tilltro för 

den nationella regeringen (i enlighet med Harteveld et al., se teoriavsnittet), och att 

välfärdsregimen i sin tur är en avgörande faktor för hur denna tilltro ter sig. Närmare 

bestämt menar jag att, beroende på vilken typ av välfärdsregim ett land har kommer 

tilltron för regeringen i detta land, och i förlängningen till EU, att variera.    

2. Syfte och frågeställning 

Om kriser som den som bröt ut 2008 har en signifikant effekt på nivån av tilltro för det 

aktuella politiska systemet (som de har, enligt Camisão), så borde det även vara möjligt 

att observera märkbara förändringar i tilltron för EU under krisens gång. Om det även 

visar sig vara så att tilltro för EU tenderar att vara direkt kopplad till tilltro för den 

nationella regeringen, följer det att det finns ett samband mellan finanskrisens utbrott och 

utveckling, EU:s medlemsländers tilltro för sina nationella regeringar, och tilltron för EU 

självt.

Frågan är huruvida olika välfärdsregimer tenderar att uppmuntra en högre nivå av tilltro 

för den nationella regeringen än andra. Om en välfärdsregim är relativt generös, d.v.s. 

tillhandahåller extensiva bidrag och rättigheter etc., kommer medborgarna i den stat med 

denna välfärdsregim ha högre tilltro för statens regering, eftersom denna regering på så 

sätt "tar hand" om sina medborgare "mer"? 



Dessa frågeställningar leder mig vidare till syftet med denna uppsats, nämligen den att 

utforska huruvida olika typer av välfärdsregimer har olika effekt på utvecklingen av 

tilltrostrender inom de länder där dessa implementeras. Närmare bestämt ämnar jag 

undersöka huruvida det går att observera ett samband mellan vilken idealtypisk 

välfärdsregim EU:s medlemsländer tillhör, tilltron till regeringen i dessa medlemsländer, 

och i förlängningen tilltron för  EU bland respektive EU-lands befolkningar, samt  i 

vilken grad tilltron för EU har förändrats under loppet av den finanskris som bröt ut år 

2008.

Frågeställningen lyder:

"Går det att identifiera ett samband mellan olika välfärdsregimer, tilltro för nationella 

regeringar, och därtill förändringar i tilltro för EU bland EU:s medlemsstater under 

loppet av finanskrisen 2008?"

Min förhoppning är att jag med denna studie kan öka förståelsen kring hur EU uppfattas 

av sina medlemsstaters befolkningar genom att identifiera mönster i de tilltrostrender som 

kan observeras i respektive land, samt därtill koppla eventuella mönster till den 

välfärdsregim dessa länder tillhör.

3. Teori
Det som följer är en detaljerad genomgång av de tre huvudsakliga teorier jag ämnar utgå 

från i min analys. Det diskuteras även hur jag tror att dessa teorier kan kombineras och 

appliceras på den data som samlats in från Eurobarometer. Detta avsnitt innefattar alltså 

både existerande teorier samt mina egna tolkningar av dessa teorier inom ramen för 

denna studie. 

Liesbet Hooghe och Gary Marks framför i sin artikel ”Does Identity or Public 

Rationality Drive Public Opinion on European Integration?” (2004) en teori om att det 

är en kombination av nationell identitet och ekonomiska (politiska) värderingar som 

påverkar attityden till EU. I denna studies kontext har jag valt att tolka en negativ attityd 

till EU som avsaknaden av tilltro, då det med största sannolikhet existerar en ömsesidigt 



samband mellan dem. 

Hooghe och Marks menar att förekomsten av en stark nationell identitet i de flesta fall 

även innebär en hög nivå av identifiering med Europa; d.v.s. att man t.ex. ofta tenderar att 

identifiera sig både som t.ex. fransman och europé. De tillägger dock att nationell 

identitet, som opinionsformande faktor, har en något paradoxal effekt, då anti-europeisk 

retorik ofta fokuserar på att skilja det nationella från det europeiska (Hooghe & Marks 

419).

Då det inte verkar finnas några tydliga skiljelinjer mellan situationer där det existerar en 

positiv korrelation mellan nationell- och europeisk identitet och vice versa, utan snarare 

tycks vara slumpmässigt och kontextuellt, kommer denna uppsats främst att fokusera på 

den politisk-ekonomiska aspekten av Hooghe & Marks teori.

Hooghe & Marks hävdar att den ekonomiska aspekten av EU-attitydsutformning det är 

beroende av hur marknaden är strukturerad i landet i fråga. Ett liberalt marknadssystem 

kommer att generera en vänsterflygel som är positivt inställd till EU p.g.a. möjligheten 

för ökad omdistribution i form av ett förbättrat välfärdssystem, vilket i sin tur kommer att 

resultera i en högerflygel som är negativt inställd till EU av samma anledning. I länder 

med en socialdemokratisk marknadsmodell kommer denna opinionsutformning att ske i 

omvänd riktning, eftersom vänsterflygeln kommer vara emot all eventuell urvattning av 

välfärdssystemet (Hooghe och Marks 416).   

Gøsta Esping-Andersens magnum opus, The Three Political Economies of the Welfare 

State (1990), har haft stort inflytande inom ett antal samhällsvetenskapliga områden. 

Teorin som framförs i Esping-Andersens verk bygger på att diverse socio-politiska 

strukturer som utvecklas inom ett samhälle påverkar det sätt på vilket statens marknad 

utformas (t.ex. Liberalt eller socialdemokratiskt, så som det diskuteras av Hooghe & 

Marks ovan) vilket i sin tur ger upphov till olika typer av välfärdsregimer. Detta för att 

olika marknadsmentaliteter påverkar i hur stor utsträckning välfärden 'kommodifieras'; 

d.v.s., i hur stor utsträckning välfärden kan köpas/säljas på marknaden. 

Kommodifieringen är som starkast i liberala marknadsmodeller, och som svagast i 



socialdemokratiska (Esping-Andersen 22-23).

Detta speglar Hooghe & Marks teori om att den politiska vänsterflygeln i liberala 

marknadssystem kommer att vara positivt inställda  (d.v.s. ha hög tilltro) till EU, då detta 

skulle innebära en dekommodifiering av välfärden, d.v.s. att göra välfärden mer utbredd 

och tillgänglig. Detta sker på bekostnad av de högre avlönade i samhället genom 

omfördelning av resurser via skatt, vilket förklarar högerflygelns negativa inställning 

(låga tilltro) till EU; högerflygeln har det bäst i ett konservativt liberalt marknadssystem 

(Hooghe & Marks 416). Man kan således dra samma parallell mellan Esping-Andersen 

och Hooghe & Marks teorier om socialdemokratiska marknader, fast omvänt; d.v.s. att 

vänsterflygeln i socialdemokratiska system kommer att vara orolig för kommodifiering 

av välfärden i samband med EU-medlemskap. 

Genom att applicera Hooghe och Marks teori på Esping-Andersens ser det alltså ut som 

att den euroskeptiska högern som Hooghe och Marks identifierar inom den liberala 

marknaden borde vara dominant inom en liberal (anglosaxisk) välfärdsregim. På samma 

sätt borde den euroskeptiska vänstern vara den dominanta politiska kraften inom en 

socialdemokratisk (nordisk) välfärdsregim.

Esping-Andersen introducerar dock ett slags mellanting som inte tas upp  av Hooghe & 

Marks, men som mycket väl skulle kunna implementeras som en slags påbyggnad av 

deras teori. Detta mellanting är den s.k. 'socialförsäkrings-' eller 'statskorporativistiska' 

modellen, som är strukturerad på så sätt att välfärden erhålls via bidrag, som i sin tur 

finansieras och organiseras gemensamt av arbestsgivare, försäkringsbolag, och stat. 

D.v.s., genom att ha en sysselsättning får man tillgång till bidrag som möjliggör tillgång 

till välfärden – arbetsgivaren agerar som en slags sponsor. Esping-Andersen associerar 

denna modell främst med kontinentaleuropeiska stater såsom Tyskland, Österrike, och 

Frankrike (Esping-Andersen 27). 

Om man utgår från det mönster som kan observeras hos liberala och socialdemokratiska 

välfärdsregimer, är det rimligt att anta att länder som utvecklat den statskorporativistiska 

modellen (som varken kommodifierar välfärden i lika stor utsträckning som den liberala 



eller dekommodifierar den lika mycket som den socialdemokratiska), befinner sig 

mittemellan dessa två euroskeptiska motpoler, och närmast den sociopolitiska 

definitionen av EU. Enligt ett sådant resonemang borde korporativa välfärdsregimer hysa 

stor tilltro för EU. 

Som nämnts ovan har Esping-Andersens välfärdsregimtyper de svagheter som är typiska 

hos idealtyper, vilket är något han själv medger. Idealtyperna i sig är i princip 

ouppnåeliga, och därför skulle de kunna ses som praktiskt taget omöjliga att applicera. 

Esping-Andersen menar dock att hans idealtyper bör ses som koncept kring vilka 

"riktiga" välfärdsregimer klungas beroende på hurpass väl deras egenskaper 

överensstämmer med idealtypens. På så sätt menar Esping-Andersen att även om en 

välfärdsregim inte passar in helt på en viss idealtyp (han menar att de flesta regimer är 

färgade av fler än en idealtyp), så kommer regimen att dela såpass många egenskaper 

med en av dessa idealtyper att den kommer ramas in av och kategoriseras som tillhörande 

denna idealtyp (Esping-Andersen 28). 

Naturligtvis är det rimligt att ifrågasätta en sådan modell, särskilt då det skulle kunna 

argumenteras att Esping-Andersens modell börjar bli något föråldrad, kritik som 

understryks av t.ex. Österuopas inträde i västvärlden, eller att omständigheter som ökad 

globalisering har förändrat politik och regimer för mycket på två och ett halvt årtionde för 

att dessa idealtyper ska förbli relevanta. Dessa punkter, bl.a., tas exempelvis upp av Wil 

Arts och John Gelissen (2002).   

Kritiken mot Esping-Andersens teori är legitim, men då det inte verkar finnas en 

alternativ teori som är lika uttömmande eller inflytelserik är det trots allt inte orimligt att 

utgå ifrån denna, i alla fall inte i en inledande studie såsom denna – att utveckla och 

vidare definiera Andersens idealtyper vore dock en bra riktning att ta i vidare studier på 

området (Arts & Gelissen 19).

Det finns alltså tydliga paralleller att dra mellan Hooghe & Marks och Esping-Andersens 

teorier. De anglosaxiska och nordiska välfärdsregimerna som beskrivs av Esping-

Andersen avspeglar de liberala och socialdemokratiska marknadsmodellerna som Hooghe 



& Marks menar uppvisar motsatta EU-attityder. Det är då relativt rimligt att anta att den 

korporativa välfärdsregimen, som Esping-Andersen placerar mellan den anglosaxiska och 

nordiska modellen vad gäller statlig involvering i välfärden, mycket väl kan avspegla den 

Europeiska marknaden - det som Hooghe & Marks kallar “EU:s blandekonomi” (Hooghe 

& Marks 416).

Som motvikt till den teori som struktureras av Hooghe & Marks, kommer "In Europe we 

trust? Exploring three logics of trust in the European Union" av Eelco Harteveld, Tom 

van der Meer, och Catherine E De Vries att bidra till denna studie. Harteveld et al. hävdar 

att konceptet nationell identitet bara har en marginell inverkan på tilltron till EU, och att 

det först och främst är tilltron till den nationella regeringen som avgör huruvida 

medborgarna hyser tilltro till EU eller inte. 

Även här kan Esping-Andersens teori tillämpas, genom att undersöka huruvida det finns 

ett samband mellan tilltro till den nationella regeringen och den välfärdsregim som 

tillämpas inom landet i fråga, i syfte att antingen understryka eller ifrågasätta den 

övergripande hypotesen om sambandet mellan EU-tilltro och välfärdsregimer.  

Harteveld, van der Meer, och De Vries har, likt Hooghe & Marks, undersökt  hur tilltro 

för EU utvecklas och vilka faktorer som påverkar denna utveckling mest. Författarna 

presenterar tre olika s.k. 'logiker', utefter vilka de menar att attityder mot EU formas. 

Dessa logiker är rationalitetslogiken, identitetslogiken, och extrapoleringslogiken. Vidare 

så formuleras en särskild hypotes om de östeuropeiska medlemsstaternas tilltro för EU, 

då Harteveld et al. menar att dessa medlemsstater utgör ett särskilt fall som inte kan 

diskuteras generellt i samband med de andra medlemsstaterna (Harteveld et al. 549-550).

Enligt rationalitetslogiken, baseras tilltro för EU på en utvärdering av dess prestationer. 

De är dock få människor vars tilltro utvecklas enligt den här logiken, då EU är en såpass 

komplicerad och elitistisk struktur att de flesta helt enkelt inte motiveras att sätta sig in i 

processen för att kunna identifiera vad som är EU:s agerande och vad som inte är det. 

Därför, menar Harteveld, van der Meer och De Vries, är det vanligare att förlita sig på 

s.k. 'kognitiva genvägar'för att bilda sina uppfattningar om EU (Harteveld et al. 544).



Dessa kognitiva genvägar skapas oftast av ”den politiska miljön”, som per definition 

innehåller en viss agenda. De krävs alltså en viss grad av kunskap för att kunna definiera 

sin tilltro för EU enligt den rationella logiken, och om denna kunskap inte finns förlitar 

sig individer på bedömningar från andra källor, som i sin tur influeras av den nationella 

politiska kontext som råder för tillfället. (Harteveld et al. 545)

'Identitetslogiken' hävdar att tilltro för EU främjas av känslan av europeisk identitet, och 

hämmas av den nationella identiteten – en variant av Hooghe & Marks teori kring hur 

identitet påverkar tilltro för EU (Hooghe & Marks 416). 

'Extrapoleringslogiken' förklaras som en form av tilltrosprojicering. Om medborgare i en 

stat hyser tilltro för sin regering, kommer denna tilltro i sin tur att föras över till den 

supranationella nivån, till EU, i en slags tilltroskedja. Man har helt enkelt tilltro för EU 

p.g.a. att den nationella regeringen har tillräckligt med tilltro för EU för att vara med 

(Harteveld et al. 546). 

Denna sistnämda logik är den som visar sig var den absolut mest inflytelserika vad gäller 

påverkan på tilltro för EU, medan identitetslogiken visar sig ”i bästa fall vara svagt 

relaterad till tilltro inom EU: relationen är inte robust” (Harteveld et al. 561). Med tanke 

på identitetens oklara roll för tilltrosutveckling i Hooghe & Marks studie, och 

avfärdandet av den rollen i Hartevelds studie, kommer denna studie som sagt främst vara 

inriktad på de socio-politiska och socio-ekonomiska faktorerna relaterade till EU-tilltro.

Vidare så skulle en koppling mellan nationell tilltro och tilltro till EU innebära att de 

premisser som den teoretiska grunden som utgörs av Esping-Andersens och Hooghe & 

Marks teorier behöver tänkas om något. Om en välfärdsregim med låg nivå av 

dekommodifiering är synonymt med en inflytelserik politisk högerflygel, och välfärd som 

främst associeras med köp-och-sälj mekanismer på marknaden, innebär det att 

upprättandet av medborgarnas sociala säkerhetsnät sker till stor del utan regeringens 

inflytande. Om regeringen är såpass frånvarande i denna process, borde tilltro för 

regeringen vara låg, i enlighet med Hooghe & Marks teori (Hooghe & Marks 416). 



Å andra sidan, om regeringen är en central del i upprättandet av detta säkerhetsnät, såsom 

den är i en dekommodifierad socialdemokratisk välfärdsregim, borde effekten logiskt sett 

vara den motsatta. Då det är regeringen som förser medborgarna med välfärd, som 

dessutom är universell och lättillgänglig, borde tilltro för regeringen vara hög, då den är 

central i omhändertagandet av sina medborgare, till skillnad från liberala välfärdsregimer 

där de i större utsräckning får sörja för detta själv genom interaktion med marknaden. 

Detta förklarar varför Hooghe & Marks resonerar att risken för att EU-medlemskap 

vattnar ur denna generösa välfärd gör att vänstern, som av välfärdsregimen att döma är 

mest inflytelserik, är euroskeptisk (Hooghe & Marks 416). 

Om man däremot tittar på teorin som framförs av Harteveld et al., så borde den tilltro för 

regeringen som skapas av den dekommodifierade välfärdsregimen snarare resultera i hög 

tilltro för EU.

Enligt ovanstående resonemang borde den korporativa välfärdsregimen, som befinner sig 

mellan de anglosaxiska och nordiska regimerna vad gäller dekommodifieringsnivå, ha en 

motsvarande mellanliggande tilltrosnivå för regeringen, och i förlängningen, EU. 

Harteveld et al. framför ytterligare en hypotes i studien som knyter an till 

rationalitetslogiken. Denna kallas för livbojshypotesen, och är främst riktad mot de 'nya' 

östeuropeiska medlemsstaterna. Livbojshypotesen menar att en dåligt funktionerande 

regering, eller en regering som upplevs som dåligt funktionerande av medborgarna, 

kommer att resultera i en högre tilltro för EU än för den nationella regeringen. Detta 

p.g.a. hoppet eller antagandet att EU skulle kunna förbättra de sociopolitiska och 

ekonomiska förhållandena i dessa länder - alltså ses det som ett bättre alternativ för 

ledning (governance) än staten (Harteveld et al. 550). Livbojshypotesen testades på alla 

medlemsländer, men avfärdades i samtliga fall förutom de östeuropeiska (Harteveld at al. 

560). 

Att de östeuropeiska medlemsstaterna tilldelas en egen analytisk kategori som riktar sig 

mot sämre ekonomiska förhållanden tyder på att välfärden i dessa länder är svag eller 

underutvecklad, då tillhandahållandet av välfärd kräver en substantiell ekonomisk insats 



(Esping-Andersen 28). Detta stödjer i sin tur beslutet att de i denna studie placeras i en 

egen grupp istället för inom en av Esping-Andersens välfärdsmodeller, då hans modeller 

klassificerar välfärdsstater som trots olika struktureringar bevisligen är funktionella.   

Då Harteveld et al. menar att de östeuropeiska medlemsstaterna tenderar att ha lägre 

tilltro för sina regeringar p.g.a. dåliga ekonomiska förhållanden, borde det således kunna 

antas att befolkningens tilltro till den nationella regeringen till stor del beror på hur väl 

staten tar hand om sina invånare; något som potentiellt skulle kunna reflekteras av 

regeringens välfärdsregim. För att använda Esping-Andersens terminologi: möjligtvis 

skulle en mer dekommodifierad välfärdsregim, då en sådan förenklar tillgång till välfärd 

och därmed breddar medborgares sociala säkerhetsnät, resultera i att statens invånare 

hyser större tilltro för sin regering då de känner att staten kommer 'ta hand' om dem om 

det krävs.

4. Metod, material och avgränsingar

Som statistiskt underlag för analys av de ovannämnda teorierna kommer studien att 

använda Eurobarometers opinionsundersökningar, med fokus på undersökningar som 

mäter nivån av tilltro för EU i samtliga medlemsländer. Datan kommer att hämtas från  

de officiella undersökningar som genomförs av Eurobarometer, då just denna resurs har 

visat sig vara mest konsekvent och utförlig än andra alternativ, exempelvis European 

Social Survey (ESS), som inte alltid har data rörande alla medlemsländer. Dessutom är 

Eurobarometer den resurs som används i Harteveld, van der Meer och De Vries (2013) 

studie om tilltro till EU. 

Jag kommer först att sammanställa data om EU-tilltro i samtliga EU-länder under de 

senaste 7 åren från Eurobarometer, för att få en överblick av opinionsutvecklingen på 

detta område. Samma sak kommer även att göras med data om medlemsländernas tilltro 

för sina nationella regeringar. Detta för att testa hypotesen om ömsesidig tilltrospåverkan 

som tagits upp i hypotesavsnittet.

Kroatien kommer att exkluderas från datainsamlingen då landet först blev EU-medlem i 



sista instansen av denna mätning (2011-2015), och därmed inte kan bidra med någon 

statistiskt relevant data. Den sammanställda datan kommer sedan att granskas, i syfte att 

hitta potentiella samband mellan olika länder eller regioner och utvecklingen av deras 

tilltro till EU. 

Analysen av den information som hämtas från Eurobarometer kommer att begränsas till 

tre specifika fokuspunkter: "Tilltro till EU före krisen" (2007), "Tilltro till EU efter 

krisens utbrott" (2011), och "Tilltro till EU under återhämtningsfasen" (2015). Perioden 

2011-2015 klassificeras som 'återhämntningsfas' då den för de flesta länder innebar en 

stabilisering av krissituationen, och antyder alltså inte att krisen fick ett abrupt slut år 

2011.

Denna avgränsning görs i syfte att göra studien hanterbar inom ramen för en 

kandidatuppsats, och valen av mätningar är strategiska på så sätt att det är lika många år 

mellan dem, vilket förhoppningsvis resulterar i en överblickbar representation av 

tilltrosutvecklingen under krisens gång.

Analysenheterna i denna uppsats, d.v.s. EU-medlemsstaterna, kommer att delas upp 

kategorier enligt Gösta Esping-Andersens tre välfärdsmodeller, som utgör en teoretisk 

grund för denna studie. Dessa välfärdsmodeller, som presenteras mer ingående i 

teoriavsnittet, är alltså den anglosaxiska, korporativa, och nordiska/socialdemokratiska, 

och de skiljer sig enligt Esping-Andersen beroende på vilka socio-politiska och socio-

ekonomiska system som tidigare utvecklats i de länder som anammar dem.

Det bör poängteras att Esping-Andersens modeller är idealtyper. De välfärdsregimer han 

beskriver bör snarare förstås som sammanfattningar av regimer som kanske skiljer sig åt 

på olika praktiska områden, men som delar samma underbyggande idéer, och därav kan 

skockas under diverse 'regimparaplyer' (Esping-Andersen 28). 

Esping-Andersens studie publicerades 1990, alltså innan Sovjetunionen officiellt upphört 

att existera. P.g.a. detta inkluderas EU:s nyare östeuropeiska medlemmar inte i hans 

studie, och de har därmed inte blivit inkorporerade i någon välfärdsmodell. Med detta och 



Östeuropas relativt nya inträde i EU kommer f.d. Sovjetstater att tilldelas en egen grupp 

inom ramen för denna studie, som kommer att analyseras jämte de grupper som skapats 

enligt Esping-Andersens välfärdsmodeller. Harteveld, van der Meer, och De Vries har 

också valt att se på de östeuropeiska staterna som en egen kategori vilket bidrar till 

legitimiteten i denna avgränsning. Sedan teorin lanserades har ett antal forskare föreslagit 

alternativa modeller, anpassade för specifika regioner, men då detta är en inledande 

studie och Esping-Andersens studie anses var den mest inflytelserika kommer denna 

modell att  användas för att gruppera EU-medlemsstaterna i denna uppsats. Att dela in 

EU i mer specifika välfärdsgrupper i syfte att analysera tilltrostrender torde dock vara en 

fruktbar strategi för en fördjupande studie.

Förutom den ovannämnda grupperingen av olika medlemsländer i relation till 

välfärdsmodell, eller bristen på koppling till välfärdsmodell, kommer ytterligare en 

'undergruppering' att göras. Vissa EU-länder har drabbats hårdare av krisen än andra, 

vilket rimligtvis kommer att ha en märkbar effekt på dessa länders tilltrosnivåer (se 

hypotesavsnittet), och potentiellt resultera i negativa tilltrosmätningar. Därför kommer 

analysen av grupperna bestående av medlemstater som faller under de korporativa och 

anglosaxiska välfärdsmodellerna att kontrolleras för eventuella skeva tilltrosfördelningar 

genom att granska tilltrosutvecklingen både med och utan dessa ”krisländers” data. 

Kategoriseringen av dessa krisländer sker utefter en likadan gruppering av Eurobarometer 

och definieras som: 

”...countries benefiting or having benefited from European Union assistance to 

overcome the financial and economic crisis.” (EB 83, 16).

Denna gruppering består av Cypern, Portugal, Grekland och Irland, och kommer 

kollektivt att refereras till som ”krisländerna” i denna uppsats. Med detta menas inte att 

de är de enda krisländerna, utan att de har klassificerats av Eurobarometer som de som 

drabbats hårdast, vilket skulle kunna resultera i ovanligt låga tilltrosnivåer. 

Om man däremot väljer att utgå ifrån Peter Halls och Isabel Camisãos tolkning av 

eurokrisens utveckling, bör ytterligare två länder inkluderas i denna kriskategori, 



nämligen Spanien och Italien. Även fast dessa två länder inte klassificerats som 

'krisländer' av Eurobarometer tyder deras ekonomiska situation under krisens gång och de 

tilltrosnivåer som uppvisas under samma period att de ligger väldigt nära denna kategori 

(Hall 1226, Camisão 14). Med detta i åtanke kommer detta potentiella tillägg till 

kriskategorin att diskuteras om/när det visar sig att de utgör en signifikant statistisk 

skillnad. I denna kontext kommer de två länderna att refereras till som 'potentiella 

krisländer'. 

Hypotesprövning kommer att ske genom att sammanställa EU-medlemsländer som 

kategoriserats enligt den välfärdsregim de tillhör och tilltrosstatistiken för varje land i 

tabeller. Tilltrossiffrorna kommer som sagt att hämtas från tre olika tidpunkter, med fyra 

år mellan varje mätning. Skillnaderna i tilltrosnivåerna mellan dessa olika olika 

mätningar kommer också att inkluderas. Därefter kommer tilltrosmedelvärdet för varje 

välfärdsregim räknas ut för varje mätningstillfälle. Detta medelvärde kommer att 

användas för att sammanfatta  den generella tilltrosutvecklingen hos varje välfärdsregim, 

och kontrastera de olika regimernas tilltrosnivåer/utvecklingar med varandra. Om det 

visar sig att ett särskilt land inom en viss kategori genomgår en särskilt intressant eller 

avvikande tilltrosutveckling kommer detta land att tas upp i mer detalj. Det kan hända att 

ett sådant land temporärt exkluderas ur datan för att närmare kunna fastställa dess 

statistiska signifikans.

5. Hypoteser
För att sammanfatta resonemanget kring välfärdsdekommodifiering och nationell tilltro 

som framförs ovan, så menar Harteveld et al. att hög tilltro för den nationella regeringen 

har en stark tendens att föras över till EU. Själv menar jag att det tänkbart att en hög nivå 

av dekommodifiering i välfärden skapar ett slags garanti om stöd och omhändertagning 

för en stats invånare. 

Det nordiska länderna omnämns t.ex. i samband med generösa och omfattande 

välfärdsregimer både av Hooghe & Marks och Esping-Andersen. Med detta menar de att 



sociala säkerhetsnät såsom A-kassa, barnbidrag, föräldraledighet etc. är mer tillgängliga 

och mindre stigmatiserade än i andra välfärdsregimer (Hooghe & Marks 3).

Vad gäller den anglosaxiska välfärdsregimen å andra sidan menar Esping-Andersen att 

den karaktäriseras av blygsamma bidrag som regleras av stränga krav och ofta 

stigmatiseras. Då välfärdsregimen är den minst dekommodifierande av hans tre idealtyper 

innebär det att välfärden tillhandahålls av marknaden med minimal statlig inblandning 

(Esping-Andersen 26). Kort sagt innebär detta att medborgarna i mer dekommodifierade 

välfärdsregimer förses med ett bredare, tätare socialt säkerhetsnät av staten, som 

medborgare i mindre dekommodifierade välfärdsregimer införskaffar mot betalning på en 

marknad.

Jag anser att detta rimligtvis borde resultera i att invånarna i en sådan stat hyser högre 

tilltro för regeringen än invånare i en stat med en mer kommodifierad välfärdsregim, då 

dekommodifieringen tyder på att regeringen inte kommer att lämna dem i sticket. 

Samtidigt borde motsatsen vara sann i mer kommodifierade välfärdsregimer, där statens 

möjligheter att bidra med liknande hjälp är mycket mer begränsade p.g.a. dess minimala 

involvering i tillhandahållandet av landets välfärd.

Enligt Harteveld et al. borde denna höga regeringstilltron som resulterar av den höga 

dekommodifieringsnivån leda till att även tilltron för EU i en sådan stat är hög (Harteveld 

et al. 561). Utefter detta resonemang formuleras hypotes 1:

Hypotes 1: Ju högre dekommodifieringen i den välfärdsregim som ett land befinner sig i, 

desto högre kommer tilltron för den nationella regeringen, och i förlängningen tilltron 

för EU, att vara i detta land.

För att bygga vidare på denna hypotes kommer jag att titta på vad för samband olika 

välfärdsregimer har med den tilltrosminskning som sannolikt kommer att inträffa år 2008 

(Camisão 18).  

Tanken är att en högre nivå av välfärdsdekommodifiering kan spela en avgörande roll för 

minimeringen av tilltrosförlust under en finanskris. Om staten har säkerhetsåtgärder inför 



ett sådant "allvarligt ekonomiskt och finansiellt sammanbrott" (Camisão 14) som en 

finanskris innebär, t.ex. A-kassa, sjukvårdsbidrag etc., och dessa säkerhetsåtgärder 

dessutom är högt dekommodifierade, innebär detta troligtvis (för individer inom denna 

välfärdsregim) betydligt färre välfärdskomprimeringar som ett resultat av försämrade 

ekonomiska omständigheter än i en stat med mer kommodifierad välfärd.

Därmed konstruerar jag nästa hypotes utifrån antagandet att invånarna i en stat med en 

dekommodifierande välfärdsregim upplever en finanskris som ett mindre allvarligt hot än 

människor i en kommodifierande välfärdsregim gör. Således lyder den andra hypotesen 

enligt följande:

Hypotes 2: Ju högre dekommodifiering i den välfärdsregim som ett land befinner sig i, 

desto mindre negativ tilltrosutveckling kommer upplevas efter finanskrisens utbrott.

De senaste årtiondena medlemsantal ökat markant. De nyaste medlemmarna i denna 

inträdesvåg är östeuropas f.d. Sovjetstater och medlemsländer i Warszawapakten. Dessa 

stater har under det inte alltför avlägsna kommuniststyret hamnat relativt långt efter 

Västeuropa rent ekonomiskt. Då EU främst är en ekonomisk union är det rimligt att anta 

att medlemskap har eftertraktats och därefter sökts av dessa stater p.g.a. av möjligheter 

för ekonomisk utveckling (Harteveld 560).

Detta  resonemang kallar Harteveld et al. för 'livbojshypotesen', och denna tendens hos 

just de östeuropeiska medlemsstaterna meriterar deras kategorisering som självständig 

grupp. Då denna grupp är relativt mångfaldig både ekonomiskt och politiskt är det rätt 

svårt att formulera en generell hypotes, men om vi utgår ifrån livbojshypotesen kan vi 

predicera att:

Hypotes 3: Medlemsländerna i den östeuropeiska kategorin kommer att utgöra ett 

undantag från studiens generella hypotes om att hög regeringstilltro är lika med hög 

EU-tilltro genom att hysa betydligt högre tilltro för EU än för sina egna regeringar. 

Som tidigare klargjorts i metod- och avgränsningsavsnittet ovan kommer kategorierna 

korporativa välfärdsregimer att studeras genom att en ytterligare analys genomförs på 



deras dataset efter att ha tagit bort tilltrosstatistiken från de 'krisländer' som identifierats 

av Eurobarometer. 

Tanken bakom detta är att länderna som lidit mest av finanskrisen kommer att hysa 

ovanligt låg tilltro både för sina regeringar och för EU, och därmed orsaka en negativt 

skev fördelning. Alltså är hypotes 4:

Hypotes 4: I medlemsländerna inom den korporativa välfärdskategorin som har 

klassifierats av Eurobarometer som 'krisländer' kommer tilltrosnivåerna att sjunka mer, 

både för sina regeringar och för EU, än i de andra länderna inom samma kategori. 

6. Analys

6.1 Tilltrosutveckling i relation  till de olika välfärdsregimerna

Nedan presenteras datan beträffande tilltron från Eurobarometers opinionsundersökningar 

under de perioder som tidigare diskuterats i metodavsnittet i denna uppsats. Datan för 

länderna i de olika välfärdsregimskategorerna har sammanställts i tabeller. Varje tabell 

inehåller datan tillhörande en av välfärdsregimerna (och de länder som ingår i den) i en 

egen tabell. Tabell 1-4 presenterar de olika ländernas tilltrosutveckling i förhållande till 

EU under perioden 2007-2015, och tabell 5-8 presenterar tilltrosutvecklingen i 

förhållande till ländernas nationella regeringar under samma period. 



6.2 Tilltro för EU

Tabell 1 – f.d. Sovjetstater

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Bulgarien 54.00% 60.00% 6.00% 48.00% -12.00%

Estland 72.00% 61.00% -11.00% 55.00% -6.00%

Lettland 47.00% 42.00% -5.00% 51.00% 9.00%

Litauen 65.00% 52.00% -7.00% 68.00% 16.00%

Polen 68.00% 52.00% -16.00% 48.00% -4.00%

Rumänien 65.00% 62.00% -6.00% 68.00% 5.00%

Slovakien 66.00% 61.00% -5.00% 48.00% -13.00%

Slovenien 68.00% 44.00% -24.00% 41.00% -3.00%

Tjeckien 61.00% 45.00% -16.00% 43.00% -2.00%

Ungern 61.00% 54.00% -7.00% 56.00% 2.00%

Medelvärde 62.70% 53.30% -9.10% 52.60% -0.80%

Median 0.65 0.53 -0.07 0.495 -0.025

Typvärde 0.61 0.52 -0.16 0.48 -
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)



Tabell 2 – Socialdemokratiska (nordiska) välfärdsregimer

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Danmark 65,00% 52.00% -13.00% 57.00% 5.00%

Finland 61.00% 53.00% -8.00% 58.00% 5.00%

Sverige 56.00% 46.00% -10.00% 48.00% 2.00%

Medelvärde 58.50% 50.33% -10.33% 54.33% 4.00%

Median 0.59 0.52 -0.1 0.57 0.05

Typvärde - - - - 0.05
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)

Tabell 3 – Anglosaxiska (liberala) välfärdsregimer

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtning
sfas (2015)

Skillnad

Storbritanni
en

36.00% 24.00% -12.00% 29.00% 5.00%

Irland 54.00% 44.00% -10.00% 44.00% 0.00%

Medelvärde 45.00% 34.00% -11.00% 36.50% 2.50%

Median - - - - -

Typvärde - - - - -
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)



Tabell 4 – Korporativa (konservativa) välfärdsregimer

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Belgien 73.00% 61.00% -12.00% 48.00% -13.00%

Cypern 61.00% 52.00% -9.00% 23.00% -31.00%

Frankrike 51.00% 39.00% -12.00% 32.00% -7.00%

Grekland 63.00% 32.00% -31.00% 26.00% -5.00%

Italien 58.00% 42.00% -16.00% 36.00% -6.00%

Luxemburg 62.00% 52.00% -10.00% 49.00% -3.00%

Malta 66.00% 52.00% -14.00% 62.00% 10.00%

Nederländer
na

69.00% 50.00% -19.00% 47.00% -3.00%

Portugal 65.00% 44.00% -21.00% 47.00% 3.00%

Spanien 65.00% 39.00% -26.00% 35.00% -4.00%

Tyskland 56.00% 35.00% -21.00% 39.00% 4.00%

Österrike 46.00% 45.00% -1.00% 32.00% -13.00%

Medelvärde 61.25% 45.25% -16.00% 39.67% -5.67%

Median 0.625 0.445 -0.15 0.375 -0.045

Typvärde - 0.52 -0.21 0.32 -0.13
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)



6.3 Tilltro för regeringen

Tabell 5 – f.d. Sovjetstater

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Bulgarien 22.00% 30.00% 8.00% 23.00% -7.00%

Estland 66.00% 56.00% -10.00% 38.00% -18.00%

Lettland 20.00% 15.00% -5.00% 25.00% 10.00%

Litauen 26.00% 14.00% -12.00% 34.00% 20.00%

Polen 18.00% 29.00% 11.00% 20.00% -9.00%

Rumänien 19.00% 13.00% -6.00% 27.00% 14.00%

Slovakien 42.00% 36.00% -6.00% 29.00% -7.00%

Slovenien 36.00% 13.00% -23.00% 18.00% 5.00%

Tjeckien 27.00% 14.00% -13.00% 28.00% 14.00%

Ungern 27.00% 36.00% 9.00% 34.00% -2.00%

Medelvärde 30.30% 25.60% -4.70% 27.60% 2.00%

Median 0.265 0.22 -0.06 0.275 0.015

Typvärde 0.27 0.13 -0.06 0.34 -0.07
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)



Tabell 6 – Socialdemokratiska (nordiska) välfärdsregimer

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Danmark 67.00% 53.00% -14.00% 55.00% 2.00%

Finland 75.00% 62.00% -13.00% 60.00% -2.00%

Sverige 55.00% 65.00% 10.00% 49.00% -16.00%

Medelvärde 65.67% 60.00% -5.67% 54.67% -5.33%

Median 0.67 0.62 -0.13 0.55 -0.02

Typvärde - - - - -
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)

Tabell 7 – Anglosaxiska (liberala) välfärdsregimer

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Storbritanni
en

34.00% 32.00% -2.00% 37.00% 5.00%

Irland 41.00% 42.00% 1.00% 28.00% -14.00%

Medelvärde 37.50% 37.00% -0.50% 32.50% -4.50%

Median 0.375 0.37 -0.005 0.325 -0.045

Typvärde - - - - -
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)



Tabell 8 – Korporativa (konservativa) välfärdsregimer 

Land Tilltro före 
(2007)

Tilltro efter 
(2011)

Skillnad Tilltro 
återhämtni
ngsfas 
(2015)

Skillnad

Belgien 62.00% 39.00% -23.00% 42.00% 3.00%

Cypern 64.00% 47.00% -17.00% 23.00% -24.00%

Frankrike 36.00% 21.00% -15.00% 19.00% -2.00%

Grekland 41.00% 16.00% -25.00% 37.00% 21.00%

Italien 37.00% 12.00% -25.00% 16.00% 4.00%

Luxemburg 66.00% 68.00% 2.00% 51.00% -17.00%

Malta 51.00% 27.00% -24.00% 54.00% 27.00%

Nederländer
na

73.00% 45.00% -28.00% 51.00% 6.00%

Portugal 46.00% 24.00% -22.00% 21.00% -3.00%

Spanien 52.00% 21.00% -31.00% 12.00% -4.00%

Tyskland 49.00% 32.00% -17.00% 50.00% 18.00%

Österrike 57.00% 46.00% -11.00% 42.00% -4.00%

Medelvärde 52.83% 33.17% -19.67% 34.83% 2.08%

Median 0.515 0.295 -0.225 0.395 0.005

Typvärde - 0.21 -0.25 0.42 -0.04
(Källa:  Standard Eurobarometer 83; Standard Eurobarometer 75; Standard Eurobarometer 67)



6.4 Diskussion och analys av tilltrosutvecklingen

Nedan följer en diskussion kring den data som presenteras i tabellerna ovan.

 F.d. Sovjetstater  

Året innan finanskrisen, 2007, visar EB-statistiken en synnerligen hög EU-tilltrosnivå 

bland EU-medlemmar som är f.d. Östblocksländer. Medelvärdet för tilltro inom denna 

medlemsgrupp ligger faktiskt på 63% det året, vilket är det högsta av alla grupper i hela 

studien. Lettland har lägst tilltro (47%), medan Estland har högst (72%). 

År 2011 ligger medelvärdet på 53%, vilket innebär en nedgång på 9% under en 

fyraårsperiod. Lettland har fortfarande lägst tilltrosnivå med 42% (-8%), och Rumänien 

har högst tilltro, 62%. Bulgarien är det enda landet i denna analysgrupp som visar ökad 

tilltro (7%), och Sloveniens tilltro har minskat avsevärt, från 68% till 44% (-24%), vilket 

resulterar i en något negativt skev fördelning i förhållande till medelvärdet.   

Detta innebär att Östeuropa både har högst tilltro före krisen och lägst tilltrosminskning 

efter krisens utbrott.  Under sista mätningen har dock den negativa utvecklingen nästan 

upphört helt, från att ha fallit med 9% år 2007-2011 har tilltron för EU i Östeuropa 

minskat med mindre än 1% mellan 2011-2015. Slovenien har efter en ytterligare nedgång 

på 3% lägst tilltro bland de östeuropeiska medlemsstaterna (41%). Litauens tilltro har 

ökat avsevärt med 16% och därmed har de tillsammans med Rumänien (vars tilltro ökat 

med 5%) högst tilltro för EU (68%).

Det är värt att poängtera att de östeuropeiska medlemsstaterna, trots en avsevärd 

förminskning av tilltro strax efter krisens utbrott, ändå hyser näst högst förtroende för EU 

med ett medelvärde på 53% år 2015, och därmed bara ligger 1% bakom de nordiska 

länderna, som har absolut högst tilltro bland de grupper som har inkluderats i denna 

studie.  

Vad gäller de nationella regeringarna i Östeuropa är tilltrosnivåerna avsevärt lägre än de 

för EU under hela undersökningsperioden – hypotes 3 stöds alltså av datan. År 2007 är 



den lägsta nationella tilltrosnivån 18% (Polen), tätt följt av Rumänien, med en tilltrosnivå 

på 19% . Dessa länder har under samma mätningsperiod 62% respektive 68% tilltro för 

EU. 

Högst nationell tilltro har Estland, med 66%, bara 1% mindre tilltro än för EU, men 

Estland visar sig vara ett undantag inom denna grupp, då den näst högsta tilltrosnivån 

finns i Slovakien som har 42% tilltro, vilket innebär ett stort avstånd mellan högst och 

näst högst. Med Estland inkluderat är medelvärdet för nationell tilltro i de östeuropeiska 

medlemsstaterna 30%, bara hälften så mycket som tilltro för EU under samma period. 

Om man däremot bortser från Estlands relativt höga nationella tilltro blir medelvärdet 

26% (en minskning på 4%), medans EU-värdet minskar med mindre än en halv procent. 

Estland har alltså en ovanlig hög tilltro för sin regering jämfört med andra länder i 

gruppen, medan tilltron för EU inte alls utgör en lika signifikant skillnad. 

År 2011 har Polen, som tidigare hade lägst tilltro, genomgått en tilltrosökning på 11%, 

och landar därmed på 29% tilltro. Dock har de flesta andra länder tappat ännu mer tilltro 

för sina regeringar. Medelvärdet för tilltro  har minskat med 4% och ligger nu på 26% 

(22% utan Estland), och är därmed fortfarande drygt hälften så högt som tilltron för EU 

under samma period. Estland har fortfarande högst tilltro för regeringen med 56%, trots 

en förminskning på 10%. 

Estland har fortfarande drygt 20% högre tilltro än landet med näst högst tilltro, som år 

2011 faktiskt var två länder, Slovakien och Ungern, med 36% vardera. Lägst tilltrosnivå 

på 13% delas också av två länder, Rumänien och Slovenien, vilket innebär en 

tilltrosförminskning på 3% respektive 23% sedan 2007. 

2015 har den nationella tilltrosförminskningen upphört, och medelvärdet har ökat med 

2% (28%). Värt att anmärka på är att exkluderingen av Estland inte längre gör en lika stor 

skillnad för medelvärdet – det blir bara 1% lägre, till skillnad från en tidigare skillnad på 

4%. Detta ser främst ut att bero på att Estland, som fortfarande har högst tilltro för 

regeringen med 38%, har tappat 28% av sin tilltro till regeringen under perioden 2007-

2015, vilket har fört dem betydligt närmare de andra östeuropeiska tilltrosvärdena. 



Slovenien har numera lägst tilltro till den egna regeringen, 18%, trots att tilltron ökat med 

5% sedan 2011. Näst lägst är Polen, som tappat 9% tilltro och därmed hamnat på 20%.

Sammanfattningsvis har alltså de östeuropeiska medlemsstaterna betydligt högre tilltro 

till EU än för sina nationella regeringar. Båda dessa tilltrosnivåer minskar dock kraftigt 

efter 2007, men skillnaden mellan de två nivåerna är mer eller mindre densamma under 

perioden 2007-2015. 

Detta innebär alltså en avvikelse från slutsatsen som framförs av Harteveld et al., d.v.s. 

att hög tilltro till regeringen 'konverteras' till hög tilltro för EU. Samtidigt innebär det 

också att deras 'livbojshypotes' (hypotes 3) får stöd - då EU främst är en ekonomisk union 

är det inte orimligt att anta att den höga tilltro de östeuropeiska medlemsländerna hyser 

för EU jämfört med för sina egna regeringar kan bero på att invånarna i dessa länder är 

missnöjda med den nationella ekonomiska situationen och anser (eller hoppas) att EU kan 

förbättra denna situation. 

Det skulle naturligtvis krävas en mer ingående studie på just det här området för att 

verifiera detta, men den preliminära analysen verkar stödja livbojshypotesen.

Att den östeuropeiska kategorin avviker från den 'generella' hypotesen men beter sig 

enligt hypotes 2 understryker även att det, både som Harteveld et al. menade och som 

Esping-Andersens brist på en passande välfärdsmodell antydde, är lämpligt att organisera 

dessa 'nya' medlemsstater i en egen grupp.

 Den socialdemokratiska  (nordiska) välfärdsregimen  

I de nordiska länderna ligger medelvärdet för tilltro för EU  år 2007 på 61%, en halv 

procent under de korporativa länderna. Danmark har högst tilltro, 65%, och Sverige har 

lägst, 56%. 



År 2011 har medelvärdet sjunkit till 50%, men i.o.m. förminskningen i alla andra 

kategorier är länderna i den socialdemokratiska välfärdsregimen de som har näst mest 

tilltro för EU, efter de östeuropeiska staterna. Norden har även den näst minsta 

tilltrosförminskning mellan de två första mätningsperioderna, efter Östeuropa. 

Finland har nu högst tilltro för EU, 53% (-8%), och Sverige har fortfarande lägst tilltro, 

efter att ha tappat 10% och därmed hamnat på 46% tilltro. 

Under återhämtningsfasen (2015) jämnar utvecklingen ut sig. Danmarks tilltro återhämtar 

sig med en ökning på 5% (57%), och tilltron i Finland ökar med lika mycket (Finlands 

tilltro hamnar alltså på 58%). Sverige hyser fortfarande lägre tilltro för EU än 

grannländerna, men den har ökat med 2% och därmed på 48%. Medelvärdet för tilltro i 

Norden ligger då på 54% år 2015, vilket innebär en ökning på 4% inom loppet av 4 år. 

Medelvärdet för nationell tilltro i Norden år 2007 ligger på 66%, d.v.s. 19% högre än EU 

tilltron under samma period. Finland har högst tilltro (75%), och Sverige har lägst (55%). 

Detta innebär att tilltron för den nationella regeringen i den socialdemokratiska 

välfärdsregimskategorin är högst med stor marginal under den första mätningsperioden.

2011 har Sverige högst nationell tilltro, 65% (+10%), medan Danmark har lägst, 53% (-

14%). Medelvärdet har gått ner 6% och ligger nu på 60% tilltro. Det är den näst minsta 

tilltrosförminskningen, och tilltro för regeringen i Norden är fortfarande högst.

Denna trend fortsätter under sista mätningsperioden, då tilltro för regeringen gått ner 

ytterligare 5%. Däremot har tilltro för EU under samma period ökat med 4%. Sverige har 

återigen lägst tilltrosnivå för regeringen, 49% (-16%), och Finland har än en gång högst, 

60% (-2%). Vid slutet av studiens tidsram befinner sig alltså tilltron för den nationella 

regeringen i Norden på 55%, efter en minskning på 11% under 8 år, medan tilltron för 

EU ligger på 54% efter en ökning på 4% under samma period.

Utifrån denna statistik kan vi alltså konstatera att den socialdemokratiska välfärdsregimen 

hyser allra högst tilltro för den nationella regeringen under loppet av hela 

undersökningsperioden. Vidare är denna kategori den enda vars tilltro för EU ökar inom 



tidsramen för studien, och vid sista mätningstillfället är tilltron för EU inom denna 

kategori högst av alla i hela studien.

Detta bidrar med starkt preliminärt stöd för hypotes 1, och bejakar resultatet  i Hartevelds 

studie, d.v.s. att hög nationell tilltro leder till hög EU-tilltro.

Skillnaden mellan tilltron för regeringen och tilltron för EU inom denna välfärdsregim är 

anmärkningsvärt liten – det skiljer knappt en procent. Om denna opinionstrend fortsätter 

att utvecklas som i de två senaste mätningarna kan den socialdemokratiska 

välfärdsregimen komma att uppvisa det som Harteveld et al. kallar livbojseffekten, d.v.s. 

låg nationell tilltro men hög EU-tilltro, som i deras studie endast visade sig vara 

applicerbar på Östeuropa. 

Detta skulle innebära en väldigt intressant utveckling, då en sådan opinion tyder på att 

befolkningen anser att EU skulle sköta regeringsangelägenheter bättre än den nationella 

regeringen (Harteveld et al. 9), men för att kunna undersöka en sådan situation närmare 

skulle vi behöva vänta ytterligare några år för att kunna se vart opinionsstatistiken leder.

 Den anglosaxiska  (liberala) välfärdsregimen  

Länderna med Anglosaxisk välfärdsregim visar sig som förväntat ha det lägsta 

medelvärdet för tilltro av alla grupper, med 45% år 2007. Det rör sig här om en tämligen 

skev fördelning, med Storbritannien på 36% tilltro och Irland på 54%. 

Mellan 2007 och 2015 har Storbritanniens tilltro fallit med 12% och hamnar därmed på 

24% tilltro. Irlands tilltrosnivåer faller med 10% under samma period för att hamna på 

44%,  vilket sänker tilltrosmedelvärdet för de anglosaxiska välfärdsregimerna till 34%. 

Att Irlands tilltro har sjunkit med 10% skulle mycket väl kunna vara ett resultat av EU:s 

åtstramningsmetoder, då Irland tillhör den gruppen av krisländer som pekats ut av 

Eurobarometer, allmänt försämrade ekonomiska förhållanden, eller en kombination av 

dessa. 

Det som är intressant är att Irland som krisland har tappat mindre tilltro till EU än 



Storbritannien, som inte alls har drabbats lika hårt av krisen. Detta skulle kunna tyda på 

att Storbritannien, som traditionellt sett är väldigt euroskeptiskt, fått sin skepticism 

besannad i.o.m. krisens utbrott  och att detta i sin tur försämrat dess tilltro ytterligare.

Den negativa tilltrosutvecklingen vänder rätt så abrupt under perioden 2011-2015. Irlands 

tilltrosnivåer har inte förändrats under de 4 år som gått sedan den avsevärda 

tiltrosförminsknigen under krisens tidiga år. Detta skulle kunna indikera att krisen 

hanterats effektivt nog av EU för att förhindra en vidare försämring av tilltron. En ännu 

intressantare förändring syns dock i Storbrittaniens tilltro, som gått upp med 5% under 

samma period, och därmed ligger på 29%. En sådan utveckling skulle möjligtvis kunna 

bero på någon slags regional effekt, t.ex. en positiv skildring av krishantering i Irland, 

men den generella EU-tilltron är fortfarande såpass låg att det är oklart hur signifikant 

denna utveckling egentligen är. 

Tilltrosnivåerna för regeringen i den anglosaxiska välfärdsregimen skiljer sig inte 

avsevärt från dem för EU, vilket bidrar med preliminär optimism angående hypotes 1. 

2007 ligger Storbritanniens tilltro för regeringen på 34%, och Irlands på 41%, alltså 2% 

lägre respektive 14% lägre än tilltron för EU. Medelvärdet för tilltro för regeringen ligger 

på 38%, 7% lägre än medelvärdet för EU-tilltro under samma period.

Mellan den första och andra mätningsperioden verkar nästan ingeting ha hänt, endast en- 

eller tvåprocentiga ändringar har förekommit. Medelvärdet för regeringstilltro är numera 

högre än det för EU, 37%  men det rör sig endast om en skillnad på 3%.

Under sista mätningsperioden har Storbritanniens tilltro för regeringen ökat med 5%, 

precis lika mycket som tilltron för EU ökade under samma mätningsperiod. Irlands tilltro 

har däremot minskat relativt dramatiskt med 14%. Om man väljer att bortse från Irland 

och istället kategorisera det som ett särskilt fall tillsammans med de andra krisländerna 

får man ett tilltrosmedelvärde på 37%, och om man väljer att ha kvar det inom kategorin 

anglosaxisk välfärdsregim blir medelvärdet 33%. I båda fall är tilltron för regeringen och 

tilltron för EU nästan lika låg.  



De anglosaxiska välfärdsregimerna har alltså trots den optimistiska vändingen i 

tilltrosutvecklingen under sista analysperioden de lägsta tilltron för EU av alla grupper i 

studien, om man inte väljer att officiellt räkna krisländerna, i vilket fall den anglosaxiska 

kategorin endast har 2% högre EU-tilltro. Deras tilltro för den nationella regeringen är 

inte mycket högre, och det är bara de östeuropeiska medlemsstaterna och, än en gång 

(eventuellt), krisländerna som har lägre tilltro för sina regeringar. 

Detta överensstämmer med den koppling mellan nationell tilltro och EU tilltro som 

framförs av Harteveld et al., d.v.s. att länder inom den anglosaxiska välfärdsregimen har 

låg tilltro för sina egna regeringar, och att denna låga tilltro förs upp på EU-nivå. Då 

denna välfärdsregim även kategoriseras av Esping-Andersen som den minst 

dekommodifierande typen, får även stöd för hypotes 1 stöd. Det intressanta med denna 

kategori är att finanskrisen inte verkar ha haft en lika stor effekt, totalt sett, på 

tilltrosutvecklingen som i andra grupper, med undantag från Irlands nationella tilltro 

under sista undersökningsperioden.  

Tilltrosutvecklingen för EU i den anglosaxiska välfärdsregimen visar sig alltså ha gått ner 

med sammanlagt 14% under perioden 2007-2015, vilket är nästan dubbelt så mycket som 

i den socialdemokratiska välfärdsregimen. Detta innebär preliminärt stöd för hypotes 2, 

då dessa två regimer befinner sig på de motsatta ändarna av dekommodifieringsskalan.

 Den korporativa välfärdsregimen  

Kategorin korporativa välfärdsregimer är den mest heterogena av alla välfärdsmodeller, 

då den innefattar medlemmar som har upplevt krisen på helt olika sätt – allt från 

katastrofsituationen i Grekland till den relativt stabila situationen i Tyskland. Därför 

kommer opinionsutvecklingen i denna kategori, utöver den vanliga analysen, 

kompletteras med kontrafaktiska resonemang i syfte att undersöka hur 

tilltrosutvecklingen inom korporativa välfärdsregimer skulle se ut utan extremfall - som 

egentligen kan sägas tillhöra en egen kategori likt de östeuropeiska medlemmarna, då de 

ekonomiska svårigheter dessa länder genomlidit till följd av krisen har hämmat de 

vanliga funktionerna i deras politiska system (Camisão 4, 14).



I mätningen år 2007 ligger medelvärdet för tilltro för EU bland korporativa 

välfärdsmodeller på 61%, vilket är det näst högsta medelvärdet för denna period efter de 

östeuropeiska medlemsstaterna. Landet med högst tilltrosnivå är Belgien (73%), medan 

lägst tilltro förvånansvärt nog inte finns i Sydeuropa, utan i Österrike (39%).

Vid nästa mätning 2011 har alla länder i denna kategori tappat tilltro för EU. Greklands 

tilltro har minskat mest med 31%, vilket även betyder att Grekland har lägst tilltro i 

denna kategori (32%). Även de andra krisländerna har höga minussiffror: -21% i 

Portugal, -9% i Cypern. Det land som tappat mest tilltro utan att vara  kategoriserat som 

krisland av Eurobarometer är Spanien, vars tilltro minskat med 26%, vilket faktiskt 

innebär att Spanien och Frankrike har lika låg tilltro för EU, 39%. 

Att två länder som inte klassificerats som särskilt anmärkningsvärda krisländer av 

Eurobarometer ändå uppvisar såpass stora förminskningar och såpass låg tilltro  samt 

fortfarande ligger relativt nära medelvärdet inom sin kategori  (4% skillnad), tyder på att 

skillnaden i tilltrosutvecklingen mellan krisländer och icke-krisländer som framförs i 

hypotes 4 faktiskt inte är så stor. 

Belgien har fortfarande högst tilltro till EU i 2011 mätning, 61% (-4%), och medelvärdet 

under denna mätningsperiod är 45%, vilket innebär en minskning på 16% på fyra år. 

Tittar man på tilltrosmätningarna utan krisländerna är skillnaden inte så stor som man 

kanske skulle tänkt sig. Medelvärdet ligger på 46% utan krisländer, vilket fortfarande 

innebär en tilltrosförminskning, fast med 15% istället för 16% på fyra år, och innebär 

ytterligare motbevis vad gäller hypotes 4.

I nästa mätning (2015) har tilltrosmedelvärdet sjunkit med nästan 6%, och ligger därmed 

på 40%. Det är nu Malta som har högst tilltro, 62% (+10%) och Cypern som har lägst 

tilltro, 23% (-31%). Med tanke på hur pass små dessa befolkningar är kan det vara mer 

intressant att titta på länderna med tredje högst (då Luxemburg har näst högst tilltro, och 

inte är mycket större än Malta) och näst lägst tilltro, nämligen Belgien, 48% (-13%), och 

Grekland, 26% (-5%). 



Om man bortser från krisländerna är medelvärdet för EU-tilltro i de korporativa EU-

länderna 42%, alltså en minskning på 3% - nästan hälften så mycket som när krisländerna 

var inkluderade. Lägst tilltro har då Frankrike och Österrike med 32% (-7 respektive 

-13%), och om man återigen bortser från Malta och Luxemburg har Belgien fortfarande 

högst tilltro (48%). 

De korporativa medlemsstaterna har alltså lägre EU-tilltro än både de nordiska och de 

östeuropeiska, bara de anglosaxiska (och krisländerna för sig) har lägre. De har även den 

kraftigaste tilltrosförminskningen av alla kategorier (om man inte tittar på krisländerna 

som egen kategori). 

Medelvärdet för tilltro för den nationella regeringen i det korporativa medlemsländerna 

ligger år 2007 på 53% (54% exklusive krisländer). Nederländerna har högst tilltro (73%) 

och Frankrike har lägst (36%).  Här kan det återigen observeras att Eurobarometers 

krisländer inte avviker signifikant, och vad gäller nationell tilltro är nivån lägst i ett icke-

krisland även när de inkluderas i statistiken.

I nästa mätning ligger medelvärdet för regeringstilltro  på 33%, vilken innebär en 

avsevärd förminskning på 20% under perioden 2007-2011.  Det är nu Italien som har 

lägst tilltro, 12% (-25%), återigen ett land som faller utanför Eurobarometers 

kriskategori. Största förminskningen i tilltrosnivå har skett i Spanien, vars tilltro sjunkit 

från 52% till 21% (-31%). 

Luxemburg har högst tilltro (68%), men om vi väljer att exkludera detta land av samma 

anledning som tidigare så är landet med högst faktiskt en del av just Eurobarometers 

kriskategori – Cypern har i.s.f. högst tilltro med 47% (-17%).  Om man bortser från 

länderna i kriskategorin (och Luxemburg) har  Österrike högst tilltro för sin regering 

(46%), och medelvärdet ligger då på 35%.

I sista mätningen har tilltrosmedelvärdet faktiskt stigit med 2%, vilket tyder på att vissa 

länder möjligtvis har börjat återhämta  sig efter krisen – medelvärdet ligger nu på 35%. 

Lägst tilltrosnivå finns i Spanien, som har tappat ytterligare 4% tilltro och hamnat på 



12%.  Högst tilltro har återigen Luxemburg (54%), men näst högst har Nederländerna 

(och Malta) med 51%, efter en tilltrosökning på 6%. Inget av de länderna som ingår i 

kriskategorin har tilltrosnivåer bland de tre lägsta. 

Utefter den negativa utvecklingen från relativt hög EU-tilltro till näst lägst EU-tilltro av 

alla kategorier i studien, och en liknande trend vad gäller tilltro för regeringen bland de 

korporativa medlemsländerna får hypotes 1 stöd även i denna kategori. Den korporativa 

välfärdsregimen är varken dekommodifierande i samma grad som den 

socialdemokratiska, eller kommodifierande i lika hög grad som den anglosaxiska, och på 

samma sätt hamnar den mellan dessa två vad gäller tilltrosutvecklingen - d.v.s. 

korporativa länder tenderar ha högre tilltro för EU och regeringen än anglosaxiska länder, 

men lägre tilltro för dem än socialdemokratiska. 

Samtidigt kan hypotes 2 förkastas, då den korporativa välfärdsregimen tappat 22% tilltro 

för EU under perioden 2007-2015, vilket är 8% mer än den anglosaxiska. Att inte ha med 

krisländerna i denna statistik har ingen märkvärdig effekt (2% skillnad). 

Tydligen kan vi också förkasta hypotes 4, då de länder som inkorporerades i den lånade 

kriskategorin inte hade någon överdrivet negativ effekt på den övriga statistken. Deras 

närvaro gjorde endast någon enstaka procents skillnad. Detta skulle ju i.o.f.s. Mycket väl 

kunna bero på att de potentiella krisländerna, som vid flera tillfällen visat sig haft lägst 

tilltro och de största tilltrosförlusterna både för sina regeringar och för EU, inte 

inkluderats i kategorin krisländer. Detta skulle i sin tur kunna tyda på att Eurobarometers 

kriskategori inte är tillräckligt inklusiv och att utökandet av denna kategori istället skulle 

innebära bekräftandet av hypoteserna 2 och 4.

7. Slutsatser och diskussion
I denna uppsats har jag undersökt hur tilltro till regering och EU har utvecklats i EU-

medlemsländer som grupperats enligt idealtypiska välfärdsmodeller under loppet av 

finanskrisen under perioden 2007-2015.  Vid sammanfattning och jämförelse av den 

sammanställda datan från varje grupp går det att konstatera följande:



Den socialdemokratiska (nordiska) välfärdsregimen har sammanlagt högst tilltro både för 

EU och för sina regeringar, samt har även förlorat minst tilltro för den förstnämnda. Då 

denna regim även är den mest dekommodifierade av alla idealtyper innebär detta att 

denna regims resultat stödjer hypotes 1 (ju högre dekommodifieringen i välfärden, desto 

högre tilltro för regeringen och EU) och 2 (ju högre dekommodifiering, desto mindre 

tilltrosminskning). En intressant statistisk utveckling under sista mätningstidpunkten 

(2015), visar att mellan 2011 och 2015 har tilltron för regeringen inom denna regim 

sjunkit, samtidigt som tilltron för EU ökat. Detta skulle kunna tyda på att denna regim är 

på väg att uppvisa den s.k. livbojseffekten, ett fenomen som i övrigt bara verkar kunna 

observeras i Östeuropa, där tilltro för EU är betydligt högre än tilltro för den egna 

regeringen. En sådan utveckling är, enligt Harteveld et al., ett tecken på missnöje med 

den egna regeringens prestationer, och tron att EU skulle kunna erbjuda bättre ledning.

Om en sådan trend skulle komma att bekräftas i senare opinionsjämförelse vore detta en 

spännande utveckling att undersöka mer ingående.  

En annan intressant aspekt som min undersökning visar är att den anglosaxiska (liberala) 

välfärdsregimen förlorar faktiskt mindre tilltro för sina regeringar än norden, och har 

totalt näst lägst tilltrosförlust av alla välfärdsregimer. Däremot har de även lägst tilltro 

både för regering och EU av alla välfärdsregimer –  d.v.s. låg tilltro, och låg förlust. Detta 

skulle kunna tolkas som att den höga kommodifieringen minimerat tilltro och att 

förväntningar på prestation därför inte varit lika höga som i länder med högre tilltro, 

vilket sen resulterat i en tämligen låg tilltrosförlust generellt sett bland länderna som 

ingår i min studie.

Då den anglosaxiska väfärdsregimen visar sig ha lägst tilltro både för regeringen och för 

EU får hypotes 1, d.v.s. att högre välfärdsdekommidifiering resulterar i högre tilltro för 

regeringen och EU, stöd även här. Dock måste hypotes 2, alltså att högre 

dekommodifiering resulterar i mindre tilltrosförlust, redan förkastas då den minst 

dekommodifierande välfärdsregimen endast hade näst lägst tilltrosförlust. 

Om man tittar på den anglosaxiska välfärdsregimen utan Irland, som identifierats av 



Eurobarometers opinionsundersökning som ett särskilt märkvärdigt krisland, blir 

tilltrosutvecklingen inom denna kategori dubbelt så positiv. Förlusten i EU-tilltro blir 

nästan lika låg som i den socialdemokratiska regimen, och tilltrosutvecklingen för 

regeringen blir positiv under krisens gång. Irland fungerar med andra ord som ett sänke 

för de anglosaxiska tilltrossiffrorna, vilket innebär stöd för hypotes 4; att krisländerna har 

en signifikant negativ effekt på tilltrosstatistiken inom sina kategorier.  

Tittar man på den korporativa välfärdsregimen visar sig denna kategori ha absolut störst 

tilltrosförminskning i hela studien, vad gäller både regering och EU. Hypotes 2 (ju högre 

dekommodifiering, desto lägre tilltrosförlust) visas som sagt vara felaktig. De korporativa 

länderna visar sig dock ha näst högst tilltro för EU och sina regeringar av alla kategorier 

trots sina extremt negativa tilltrosutvecklingar. Hypotes 1 (ju högre dekommodifiering, 

desto högre tilltro till regeringen och EU) får alltså ytterligare stöd, och om man bara 

tittar på etablerade välfärdsregimer (enligt Esping-Andersens modell), så kan hypotes 1 

bekräftas. 

Inkluderingen av krisländerna som faller inom denna välfärdsregim visar sig intressant 

nog inte ha någon överdrivet negativ effekt på tilltrosmedelvärdena; de andra korporativa 

medlemsländerna förlorar ungefär lika mycket tilltro som krisländerna. Hypotes 4 

(krisländerna har en signifikant negativ effekt på tilltrosnivåerna i sina kategorier) kan 

alltså förkastas.

Denna tämligen förvånande slutsats kan mycket väl bero på att Eurobarometers 

kategorisering av krisländer, som använts i analysavsnittet i denna uppsats, helt enkelt är 

för snäv. Italien och Spanien, som inkluderas i Halls och Camisãos diskussioner om 

krisländer, uppvisade ofta de största tilltrosförlusterna och lägsta tilltrosnivåerna när 

tilltrosutvecklingen för korporativa välfärdsregimer analyserades. På så sätt liknade 

tilltrosutvecklingen i dessa två länder mer den som kunde observeras i krisländer än 

utvecklingen i de andra korporativa regimerna. Detta tyder på att Halls och Camisãos 

tolkning av krisländer är mer lämplig än Eurobarometers.

Vidare tyder Italiens och Spaniens låga tilltrossiffror på att deras inklusion i kriskategorin 



sannolikt skulle ha resulterat i att hypotes 4, att krisländerna har en signifikant negativ 

effekt på tilltrosnivåerna, bekräftats. Om nu Eurobarometers gruppering av krisländer är 

ofullständig skulle detta i.s.f. förklara varför hypotes 4 stöds av den anglosaxiska 

välfärdsregimens statistik, men inte av den korporativa.

Den svårdefinierade och mångfacetterade östeuropeiska katgeorin visar sig trots 

saknaden av en idealtypisk välfärdsregim att ha en tilltrosutveckling som följer ett 

distinkt mönster. De har som förväntat avsevärt mycket högre tilltro för EU än för sina 

egna regeringar, och vid sista mätningstidpunkten har de näst högst tilltro för EU av alla 

kategorier i studien. Estland verkar vara något av en joker i denna kategori, då dess 

utveckling är mer lik den i Norden än resten av Östeuropa.Detta innebär stöd för de 

resultat som presenterats i Hartevelds studie, och en bekräftelse av hypotes 3, eller 

livbojshypotesen, alltså att de östeuropeiska medlemsstaterna kommer att bryta mot 

mönstret som prediceras i de andra hypoteserna och istället kommer att avsevärt högre 

tilltro för EU än sina egna regeringar. EU verkar, trots den senaste tidens svårigheter, 

vara ett attraktivt politiskt och ekonomiskt alternativ till regeringen i största delen av 

Östeuropa.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att två utav fyra hypoteser har bekräftats. 

Validiteten av dessa resultat skulle dock behöva prövas ytterligare innan de kan 

tillskrivas någon signifikans. Hursomhelst tyder dessa preliminära resultat på att det finns 

en koppling mellan dekommodifierad välfärd, tilltro för den regering som tillhandahåller 

den, och tilltro för EU. Detta då tilltrosmedelvärdena för regeringen minskar för varje 

steg ner på dekommodifieringsskalan, och att välfärdsregimer med låga 

tilltrosmedelvärden vad gäller regeringen även har lägre tilltrosnivåer för EU. Vidare 

kontrollstudier skulle kunna genomföras vid ett senare tillfälle för att fastställa om detta 

samband är autentiskt eller spuriöst. 

Trots att dekommodifierad välfärd verkar resultera i högre tilltro betyder det inte att 

denna tilltro är mer stabil. Högt dekommodifierade välfärdsregimer minimerade inte 

tilltrosförluster under loppet av finanskrisen, som demonstrerades av att den anglosaxiska 



välfärdsregimen, som är mest kommodifierad, inte förlorade lika mycket tilltro som den 

korporativa välfärdsregimen, som är mer dekommodifierad.

Studien visar även att krisländer inte drog ned tilltrosnivåerna avsevärt mycket mer än 

andra medlemsländer. Möjligtvis innebär det helt enkelt att en ovanligt hög krispåverkan 

faktiskt inte reflekteras av opinionsmätningen, eller så innebär den förvärrade 

krissituationen som kan observeras hos dessa länder att det uppstår en slags smittoeffekt, 

där andra EU länder också tappar tilltro i takt med försämringen i resten av EU.

Detta resultat skulle dock kunna bero på den katgeorisering av 'krisländer' som tagits från 

Eurobarometer och använts i denna studie. Om denna kategorisering är för snäv, som det 

spekulerats kring ovan, skulle det också innebära att de tilltrosnivåer som kan observeras 

i den korporativa välfärdsregimen faktiskt är oproportionerligt låga p.g.a. av en mer 

dramatisk tilltrosförlust i de stora antalet krisländer som finns i denna kategori. Detta 

skulle, förutom att bekräfta hypotes 4 som det nämnts tidigare, även eventuellt bekräfta 

hypotes 2, d.v.s. att högre dekommodifiering resulterar i mindre tilltrosförlust. 

Den östeuropeiska kategorin bejakar den teori som framförs av Harteveld at al. (2013), 

om att det är förhoppningar om förbättrade ekonomiska omständigheter efter att ha 

befunnit sig under Sovjetstyre och därmed hamnat efter resten av EU ekonomiskt som 

leder till att dessa länder har höga förväntningar på EU:s förmåga att hjälpa dem hinna 

ikapp de andra medlemsländerna, vilket resulterar i att befolkningen i de östeuropeiska 

medlemsstaterna utvecklar hög tilltro för EU och låg tilltro för sina egna regeringar. 

Svårigheten att placera de östeuropeiska medlemsländerna inom ramen för en av Esping-

Andersens välfärdsregimer väcker aktuella frågor om huruvida Andersens anrika idealtyp 

fortfarande är relevant, och hur den skulle behöva uppdateras för att kunna anpassas till 

konceptet välfärd som den ser ut idag.



Sammantaget har denna studie påvisat ett potentiellt samband mellan dekommodifierade 

välfärdsregimer, tilltro för den nationella regeringen som verkställer denna regim och 

EU. Undersökningens resultat stärker även en tidigare teori som lanserats av Harteveld et 

al. om Östeuropas tilltrosnivåer. 

En ytterligare reflektion över resultatet kan vara att det, p.g.a. en kategorisering av 

statistiskt avvikande krisländer som eventuellt var för snäv, är möjligt att förkastandet av 

hypoteserna 2 och 4 har varit felaktigt.

Det går ännu inte att dra några avgörande slutsater utifrån resultaten av denna studie. 

Dels p.g.a. av studiens generella natur och dels p.g.a. det retrospektivt felaktiga 

metodologiska beslutet som togs angående grupperingen av krisländerna. Däremot har 

undersökningen uppmärksammat potentiella teman och vinklar för vidare fördjupande 

studier på området, såsom en analys av korporativa välfärdsregimer med en mer extensiv 

kriskategori,  eller mer ingående prövningar av sambandet mellan tilltro för ett lands 

regering och dekommodifieringsnivån beträffande välfärden i landet.
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