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Abstract 
The public dissatisfaction with the Swedish health insurance system has increased during the 

latest decade. During the same period, the health insurance system has been heavily debated in 

Swedish politics regarding new legal frameworks and lowered income ceilings. The highest level 

of dissatisfaction among the Swedish population was measured during 2012. This paper aims at 

answering the question What individual characteristics creates dissatisfaction with the Swedish 

health insurance system? Using a theory-testing approach, this paper seeks to test for the validity 

of earlier developed theories on why dissatisfaction with social insurance system increases. 

Extensive literature is used from the field of welfare state-research, combined with research on 

matters like “risk redistribution” and “dependency of social insurance”. The paper also looks at 

different possible explanations, mainly presented by previous empirical studies performed by 

scholars and government agencies. The study presents, via a deductive research strategy, a 

number of hypothesis formulated from a wide scope of previous research. 

    The hypotheses are being tested thru logistic regression analysis, using data from the 2012 

nationwide survey provided by “SOM-institutet”, University of Gothenburg. The main finding is 

that variables related to objective characteristics among the Swedish population, such as origin 

and social class, is much less related to the probability of feeling dissatisfied with the Swedish 

health insurance than expected. Instead, subjective characteristics such as ideological position are 

more related to the dissatisfaction with the health insurance. The most striking result is however 

that the evaluation of other public institutions and agencies, e.g. the Swedish unemployment 

insurance and the Swedish Social Insurance Agency are highly related to dissatisfaction with the 

health insurance system.  

 

Key words: Missnöje, Välfärdsstat, Socialförsäkring, Sjukförsäkring, Omfördelning, 

Individegenskaper, Administration 
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1 Inledning 
 
Den allmänna sjukförsäkringen infördes i Sverige år 1955. Reformen syftade till att erbjuda alla 

medborgare en ekonomisk trygghet vid sjukdom genom en kollektivt finansierad sjukförsäkring. 

Den allmänna sjukförsäkringen finansieras huvudsakligen av arbetsgivaravgifter och erbjuder alla 

som bor eller arbetar i Sverige ett skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom (Edebalk, 2010). 

Sjukförsäkringslagstiftningen omfattar idag i huvudsak fem förmåner: Sjukpenning, 

Aktivitetsersättning, Sjukersättning, Rehabiliteringsersättning och Högriskskydd. Sjukpenning 

och aktivitets- och sjukersättning är de mest förekommande förmånerna i den allmänna 

sjukförsäkringen, och därmed de mest omdebatterade (Försäkringskassan, 2015). Den allmänna 

sjukförsäkringen administreras av Försäkringskassan som sedan 2005 är en statlig myndighet 

som lyder under regeringen.  

 

Sjukförsäkringen har lidit ett kraftigt ökat missnöje det senaste decenniet (Oskarson, 2015, 

Svallfors, 2010). Under samma period har sjukförsäkringen varit föremål för en intensiv politisk 

debatt. I inledningen av 2000-talet pågick ”fuskdebatten”, som fokuserade på problematiken med 

fusk i sjukförsäkringen (Johnsson, 2010:102). När den borgerliga regeringen vann riksdagsvalet 

2006 var en central valfråga att öka incitamenten för arbete. Detta var tänkt att ske genom 

åtstramningar i sjukförsäkringens regelverk genom exempelvis tidsbegränsningar och hårdare 

prövningar av arbetsförmågan (Oskarson, 2015). Inkomsttaket i sjukförsäkringen har utöver detta 

sjunkit under de senaste 30 åren, vilket har inneburit att en stor del av Sveriges medelklass inte 

längre berättigas till proportionellt högre uttag ur sjukförsäkringen (Ferrarini et al, 2010). Vidare 

har sjukskrivningstalet varit en ständigt pågående politisk diskussion, inte minst under hösten 

2015 där prognoser visar på stegrande sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2015). Bilden av 

sjukförsäkringen som föremål för många politiska debatter och förändringar, i kombination med 

ett ökande missnöje med försäkringen, motiverar en prövning av vad som egentligen påverkar 

medborgares bedömning av försäkringen.  

 
Välfärdsstaten som politiskt koncept är i behov av legitimitet för att upprätthålla sitt eget 

existensberättigande. Samhällets medborgare behöver uppfatta att välfärdsstatens olika 

arrangemang fyller en viktig funktion för att att man ska vara villig att kollektivt finansiera 
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välfärdsinstitutioner. I och med att den svenska välfärdsstaten omfattar alla som bor och verkar i 

Sverige, och finansieras av samma population, är en bred legitimitet för välfärdsstatens 

funktioner ett kriterium för att upprätthålla befolkningens vilja att finansiera välfärdsstatens 

verksamheter (Svallfors, 2010). De ekonomiska trygghetssystemen utgör ett exempel på 

välfärdsstatens verksamheter, och är således beroende av att människor uppfattar att de fyller sin 

funktion som försäkring för inkomstbortfall i olika livsskeenden (Dager et al, 2015).  

 

Socialförsäkringarna är en del av välfärdsstatens konstruktion för ekonomiskt trygghet och syftar 

till att med hjälp av kollektiv finansiering skapa ekonomiska skyddsnät för människor vid 

ålderdom, arbetslöshet och sjukdom. Förutom att erbjuda ett allmänt skydd till alla 

samhällsmedborgare fyller socialförsäkringarna en ekonomisk transfereringsfunktion genom att 

de som är friska betalar skyddet för de som är sjuka, de som arbetar betalar för de som är 

arbetslösa, och de som är i arbetsför ålder betalar för de som är pensionerade. De svenska 

socialförsäkringarna fungerar väl som exempel på välfärdstatatens omfördelande funktion, 

genom att erbjuda ekonomisk trygghet till människor med behov genom i huvudsak kollektivt 

finansierade medel. Den universella välfärdsmodellen innebär att alla som bor och verkar i 

Sverige skall ha rätt till socialförsäkringarnas förmåner, vilket innebär att 

omfördelningsfunktionen sker ad hoc till alla med behov av skydd mot inkomstbortfall. 

Omfördelningen sker inte primärt mellan ekonomiskt resursstarka och resurssvaga grupper, utan 

sker mellan de utan behov och de med behov av socialförsäkringen. Snarast sker en omfördelning 

av risk, där olika grupper i olika hög utsträckning löper en risk av att drabbas av plötsliga 

inkomstbortfall. Förutom att risken att bli sjuk kan öka bland människor med små ekonomiska 

resurser, blir också konsekvenserna bland dessa samhällsgrupper värre mot bakgrund av mindre 

privat ekonomisk trygghet. Socialförsäkringarna har som syfte att minska den ekonomiska risk 

som följer med plötsliga inkomstbortfall.  

 

Ett stort missnöje med sjukförsäkringen riskerar i förlängningen dess legitimitet (Svallfors, 

2010). Därmed väcks frågan om hur och på vilka grunder sjukförsäkringen bedöms. Det är 

rimligt att anta att en förutsättning för att människor ska känna förtroende för alla 

socialförsäkringarna är att systemen fungerar som skydd mot inkomstbortfall när man är gammal, 

sjuk eller arbetslös; att ersättningarna är tillräckliga för att man ska kunna leva ett drägligt liv 
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även vid sådana händelser (Svallfors, 2010). Med denna förutsättning finns ett behov av en 

djupare förståelse för bland vilka grupper som missnöjet är som störst i tider av institutionella 

förändringar som skärper regelverket och ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen. Utöver detta 

finns det skäl att tro att sjukförsäkringen inte endast och bland alla samhällsgrupper bedöms efter 

dess generositet och ersättningsnivåer. Människors personliga egenskaper samt attityder till olika 

politiska och samhälleliga frågor bör också spela en roll för hur sjukförsäkringen bedöms. Som 

den kommande kunskapsöversikten visar kan mekanismer utöver institutionella förändringar i 

sjukförsäkringen vara relevanta för att förklara missnöjet.   

 

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
 
Då sjukförsäkringen de senaste åren har varit i fokus för en intensiv politisk diskussion, samt 

påverkats av en rad regelförändringar, avgränsar sig denna studie till att utreda på vilka grunder 

människor bedömer sjukförsäkringen och vad som kan förklara ett ökat missnöje. Syftet är alltså 

inte att tolka effekterna av ett ökat missnöje med sjukförsäkringen utan istället att utreda vilka 

faktorer som kan tänkas påverka och samvariera med ett ökat missnöje bland allmänheten. Att 

fokusera studien till att förklara missnöje ses som ett viktigt bidrag som denna studie lämnar. 

Avgränsningen innebär att studien skiljer sig från tidigare forskning som haft ett bredare anslag 

gällande människors generella bedömning av välfärdsstaten och socialförsäkringen.  

 

Frågeställningen som denna uppsats ämnar att besvara är vilka individegenskaper bidrar till 

missnöjet med sjukförsäkringen? En rad studier har försökt besvara frågan om bland vilka 

grupper av människor som sjukförsäkringen har tappat stöd. I tidigare empiriska studier av 

bedömningen av den svenska sjukförsäkringen (Oskarson, 2015; Svallfors, 2010) har fokus legat 

på att uttala sig om mönster över tid, och bland vilka grupper missnöjet har ökat eller minskat. 

Med hjälp av deskriptiv statistik har slutsatser dragits om bland vilka grupper missnöjet är som 

störst och vad detta kan bero på. Under hösten 2015 publicerade Försäkringskassan en rapport 

(Dager et al, 2015), som hade som ambition att uttala sig om predicerade effekter av vad som 

ökar missnöjet med sjukförsäkringen och hur detta förhåller sig till människors förtroende för 

Försäkringskassan. Denna uppsats syftar till att testa vilken effekt människors egenskaper har för 

missnöjet med sjukförsäkringen. Till detta tilläggs att utreda huruvida människors uppfattningar 

om andra samhällsfenomen kan relateras till hur man bedömer sjukförsäkringen. Ambitionen är 
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alltså dels att utreda hur objektiva individegenskaper såsom inkomst, uppväxtort, klasstillhörighet 

etc. påverkar bedömningen av sjukförsäkringen, men även att testa subjektiva individegenskapers 

effekt på hur sjukförsäkringen bedöms, såsom ideologisk position, inställning till offentlig sektor, 

självskattat hälsotillstånd, etc. Uppsatsen testar slutsatser från empiriska studier, i ett försök att ge 

en samlad bild av vad som gör att människor känner missnöje med sjukförsäkringen. Med hjälp 

av ytterligare teorier, presenterade av den statsvetenskapliga, sociologiska och 

nationalekonomiska forskningen, är målet att bidra till en ökad förståelse kring hur 

sjukförsäkringen bedöms och vad som bidrar till missnöje med sjukförsäkringen.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt presenteras ett antal teoretiska utgångspunkter kring vad som avgör bedömningen 

av sjukförsäkringen. Teoriavsnittet presenterar också resultat av tidigare empiriska studier 

gällande Sveriges socialförsäkringssystem. Forskningsöversikten bidrar till att identifiera 

kunskapsläget och luckor i nuvarande kunskap. Det bör poängteras att det finns förhållandevis 

lite forskning om vad som bidrar till just missnöje till välfärdsstatens olika verksamheter. I 

efterföljande kunskapsöversikt presenteras därför relevanta teorier och empiriska studier om 

intressebildningen kring välfärdsstaten i allmänhet och socialförsäkringen i synnerhet. Den 

forskning som presenteras behandlar i ett bredare sammanhang människors generella inställning 

och attityder till välfärdsstaten, och vad dessa kan ha för förklaringar. Den hypotesformulering 

som denna kunskapsöversikt leder fram till syftar alltså att testa huruvida tidigare insikter om 

bedömningen av välfärdsstaten och socialförsäkringen går att applicera på missnöjet med 

sjukförsäkringen.  

 
 
2.1 Välfärdsmodeller och strategier för inkomstbortfallsförsäkringar 
 
Välfärdsstaten som konstruktion är under ständig utveckling och förändring. För att besvara 

frågan om vad välfärdsstaten innehåller tas utgångspunkt i olika teorier och idéer om vad den bör 

innehålla. Välfärdsstaten kan betraktas som ett diskursivt begrepp som skapas och påverkas av 

hur vi definierar den. Beroende på ideologiskt paradigm och historiskt skeende har välfärdsstaten 

skiftat i både storlek och funktion. Oavsett dess skiftande ansvarsområden kan konceptet 
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välfärdsstat främst beskrivas som en metod för staten att minska den ekonomiska ojämlikheten 

bland sina medborgare. Det offentligas ansvar för medborgares drägliga levnadsstandard är den 

bärande idén som formade välfärdsstaten. Paradoxalt nog kan denna utveckling främst tillskrivas 

den politiska eliten, som i Europa genomförde de hittills största välfärdsreformerna under 1800-

talet. Den konservative Otto von Bismarck, tysk rikskansler under 1800-talets andra hälft, ses 

exempelvis som en av grundarna till den moderna socialförsäkringen (Esping Andersen, 1989). 

För att förstå kring vilka idéer och ideal som välfärdsstaten har utvecklats presenteras här en 

översikt över olika välfärdsmodeller. Avsnittet synliggör hur dessa idéer också har bäring på 

välfärdsstatens omfång samt vilka grupper av människor som omfattas av socialförsäkringen. 

Detta är centralt för att förstå hur socialförsäkringen och sjukförsäkringen bedöms olika av olika 

intressegrupper, särskilt utifrån perspektiven klass och inkomst.   

 

Som grund för vidare diskussioner om välfärdsstatens olika funktion och omfång bör Gösta 

Esping Andersens typologi kring tre olika välfärdsregimer diskuteras. I The Three Worlds of 

Welfare Capitalism (1989) benämns tre olika former av välfärdsregimer: den liberala, den 

konservativa och den socialdemokratiska. Den liberala välfärdsstaten kännetecknas av relativt 

låga, behovsbeprövade trygghetssystem där staten i första hand bör stimulera den fria 

marknadens fortlevnad. Resultatet av detta beskrivs som att arbetskraftens ”varufiering” 

upprätthålls, det vill säga att medborgare värderas utifrån deras funktion och värde på 

arbetsmarknaden snarare än efter deras sociala, mänskliga värde. Den konservativa välfärdsstaten 

har till skillnad från den liberala modellen inte samma fokus på marknadsexpansion. I 

konservativa välfärdsstater har inte frågan om människors sociala rättigheter tagit stor plats i den 

politiska diskursen gällande offentliga ansvarsområden, utan snarare varit föremål för enheter 

som kyrkan och familjen. Den socialdemokratiska välfärdsstaten beskrivs som den minst 

förekommande välfärdsmodellen, i vilken den traditionella konflikten mellan stat och marknad, 

arbetarklass och medelklass, försöker överbryggas av generösa sociala trygghetssystem. Både 

medelklass och arbetarklass ska enligt modellen få ta del av denna sociala trygghet, vilket ska 

öka de politiska incitamenten att gemensamt bidra till systemet. Esping Andersen konstaterar att 

generösa och universella trygghetssystem förutsätter höga statliga inkomster vilket bäst erhålls 

genom hög sysselsättning.  
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Dessa tre kluster av välfärdsmodeller ger olika ideal gällande välfärdsstatens funktion och 

expansion. Skiljelinjerna går främst mellan välfärdsstatens mandat att intervenera i den fria 

marknadslogiken och individers liv och tillvaro. Trots dessa skillnader kan Esping Andersens 

typologi användas för att beskriva olika idéer för hur omsorg och omfördelning bör organiseras. 

Medan den liberala modellen sätter sin tro till marknaden och dess självreglerande mekanismer 

ser den konservativa modellen sociala enheter i individers tillvaro som forum för omfördelning. 

Den socialdemokratiska modellen konstaterar behovet av offentliga åtaganden arrangerade av 

staten för att garantera individer en dräglig levnadsstandard.  

 
För att förstå olika välfärdsmodellers strategier för sociala försäkringar och omfördelning 

presenterar Palme och Korpi fem olika tillvägagångssätt. I The Paradox of Redistrubution: 

Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries (1998) redogör 

Palme och Korpi för sin typologi. Dessa kan i stor utsträckning appliceras på Gösta Esping 

Andersens (1989) tre välfärdsregimer. Det första klustret som identifieras är välfärdsstater där 

socialförsäkringar riktas till utsatta grupper efter behov. Strategin för omfördelning utgår ifrån 

”Robin Hood”-modellen, där ekonomiskt resursstarka grupper ska finansiera stöd till resurssvaga. 

Behovsprövning av ersättningar är därför en central mekanism i den riktade modellen.  

 

Det andra klustret av modeller för socialförsäkringar utgår ifrån idén om grundläggande 

säkerhet, det vill säga att alla medborgare i samhället ska omfattas av samma sociala skyddsnät 

oavsett inkomst. Omfördelningsstrategin utgår ifrån vad som benämns som enkel egalitarism, det 

vill säga att ersättningsnivåerna är konstanta men därför också procentuellt högre för 

låginkomsttagare i förhållande till inkomst och grad av finansiering av systemen. Konstanta 

ersättningsnivåer som omfattar alla innebär att både medelklass och arbetarklass får ta del av 

ersättningar och bidrag, samt att båda klasserna har finansieringsplikt.  

 

Den statskorporativistiska modellen syftar till att skapa grupperingar inom arbetskraften där 

socialförsäkringar koordineras specifikt för varje yrkeskategori. Inom dessa segment av olika 

yrkeskategorier bistås olika samarbetsarrangemang mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Modellen har fokus på den arbetande delen av befolkningen och tillhörighet till en yrkesgrupp är 

ett krav för rätt till uttag av förmån. Ersättningsnivåerna är lönerelaterade och kan variera mellan 

de olika segmenten av yrkeskategorier. Omfördelningen bör ske inom dessa segment av 
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yrkesgrupper och dess interna arrangemang mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det förutsätts i 

den korporativistiska modellen att individer med hög inkomst söker sig till privata alternativ för 

socialförsäkringar. Att ersättningsnivåerna avgörs av inkomst innebär dock att den delen av 

medelklassen som ingår i nämnda yrkessegment har högre ersättningsnivåer än låginkomsttagare 

inom arbetarklassen. Att finansieringen av välfärdsprogram inom den korporativistiska modellen 

grundar sig i finansiering och förhandlingar mellan representanter från arbetsgivare, arbetstagare 

och staten som tredje part gör att medelklassen har stort inflytande över nivåer och omfång av 

socialförsäkringarna. Detta gäller som sagt den medelklass vars inkomst är tillräckligt låg för att 

berättigas inträde i yrkessegment. Ett exempel på en sådan yrkesgrupp skulle kunna vara polis 

eller lärare; tjänstemän med förhållandevis låg inkomst.  

 

Den fjärde kategorin för sociala försäkringar inom olika välfärdsmodeller översätts fritt till den 

generella välfärdsstaten. I denna modell berättigas invånare till ersättningar dels utifrån att man 

bor eller arbetar i landet, dels utifrån ekonomiskt bidragande till systemen. Som utgångspunkt 

finns allomfattande, grundläggande skydd som baseras på att man bor och arbetar i landet, likt 

modellen som utgår ifrån grundläggande säkerhet. Till detta finns i den generella välfärdsstaten 

också inkomstrelaterade ersättningsnivåer för den arbetande och ekonomiskt aktiva delen av 

befolkningen. Gemensam finansieringsplikt råder, och mot bakgrund av de inkomstrelaterade 

ersättningsnivåerna har resursstarka grupper rätt till högre uttag ur välfärdsstaten. Palme och 

Korpi (1998) benämner detta som Matteus princip och refererar till ett bibelcitat där mycket ges 

mer, kort sammanfattat. Det är denna omfördelningsstrategi som benämns som omfördelningens 

paradox, det vill säga att modeller som erbjuder både grundläggande säkerhet och 

inkomstbaserade ersättningar lyckas bättre med att omfördela resurser och minska ojämlikheten.  

 

Den svenska välfärdsmodellen har genom en gradvis politisk utveckling lett fram till att alla 

medborgare har ett skydd mot inkomstbortfall, men att ersättningsnivåerna ska vara 

inkomstrelaterade upp till en bestämd inkomstnivå. Motivet för detta har varit att garantera 

legitimiteten för ett system som i grunden bygger på hög beskattning för att fininseria 

socialförsäkringarna (Ferrarini et al, 2010). Högre sociala avgifter ska i den svenska 

välfärdsmodellen också berättiga till högre uttagsrätt ur socialförsäkringarna. Missnöje med 

socialförsäkringarna kan därför finnas både i ekonomiskt resursstarka och resurssvaga grupper. 
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När människor upplever att ersättningsnivåerna inte är tillräckliga för att tillgodose ekonomiska 

behov vid olika livshändelser kan människor med ett högre självupplevt behov av 

socialförsäkringarna (exempelvis sjuka och ekonomiskt resurssvaga) ha ett större missnöje med 

försäkringarna. I och med detta uppbär socialförsäkringarna legitimitet när riskgrupper upplever 

de ekonomiska trygghetssystemen som tillräckliga samtidigt som resursstarka grupper upplever 

sig försäkrade för ett potentiellt inkomstbortfall.  

 

Slutligen beskriver Korpi och Palme (1998) en välfärdsmodell som bygger på frivillighet och 

statliga subventioner. Modellen bygger på att staten genom skattemedel subventionerar frivilliga 

organisationer som har som verksamhet att erbjuda socialt skydd för sina medlemmar. För att 

tillgodogöra sig rätt till ersättningar ur dessa organisationer krävs ett betalt medlemskap, vilket 

har gjort modellen attraktiv för medelklassen och högutbildade yrkesgrupper. Ersättningsnivåerna 

inom dessa organisationer kan vara både inkomstbaserade och fasta. Likt den korporativistiska 

modellen riskerar denna modell att segmentera olika socioekonomiska grupper. Då betalt 

medlemskap är grunden för uttagsrätt och finansiering exkluderas ofta arbetarklassen vilket 

riskerar att underminera möjligheten till omfördelning.  

 

Dessa fem modeller beskriver väl olika strategier för välfärdsstatens möjligheter till omfördelning 

och social trygghet. Den generella modellen och modellen som utgår ifrån grundläggande 

säkerhet kan appliceras på den socialdemokratiska välfärdsregimen, där statliga, universella 

välfärdslösningar accepteras som legitima interveneringar på marknaden. Den korporativistiska 

modellen kan sägas ligga närmare den konservativa välfärdsregimen, där omfördelning och 

sociala skyddsnät erbjuds av socialt skapade enheter och yrkesgrupper snarare än av staten. 

Rimligen bör den liberala välfärdsregimen ligga nära en socialförsäkringsmodell baserad på 

frivilligt deltagande som nämns i stycket ovan. Detta undviker den liberala 

problemformuleringen om risken för statlig intervention i den fria marknadslogiken. Det 

behovsprövande idealet som råder inom den liberala välfärdsstaten kan även tänkas fungera väl 

med den riktade, behovsanpassade strategin för socialt skydd och omfördelning.  

 

2.2 Socialförsäkringar och frågan om medelklassens inkludering 
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Palme (2006) konstaterar att medelklassens deltagande i välfärdsstatens distributiva funktion ökar 

utsatta gruppers stöd och minskar ojämlikheten. Korrelationen fastställs mellan lägre 

ersättningsnivåer och riktade ersättningar till resurssvaga grupper som modell för skydd mot 

inkomstbortfall. Utifrån detta dras slutsatsen att modell för omfördelning samt nivå av progressiv 

beskattning inte räcker som förklaringsfaktorer för hur väl omfördelningen fungerar i praktiken. 

Palme redogör för vikten av att titta på nivån av de faktiska summorna som transfereras mellan 

resursstarka och resurssvaga grupper, frånskilt analyser av modeller för omfördelning och socialt 

skydd. Inkomstbaserade ersättningsnivåer från välfärdssystemen visar sig också prestera bättre än 

fasta ersättningsnivåer. Nivån av statliga utgifter för att finansiera socialförsäkringar kan inte 

heller ensamt förklara varför modeller där medelklassens deltagande är högt tenderar att öka 

jämlikheten. Istället hävdar Palme att internationella skillnader i nivåer av ojämlikhet och 

fattigdom förklaras genom institutionella olikheter och distributionen av sociala rättigheter. Olika 

institutionella arrangemang gällande exempelvis arbetslöshetsförsäkring och distributionen av 

stöd för arbetssökande visar sig ha stor effekt på nationella variationer av ojämlikhet och 

fattigdom. Den empiriska slutsatsen är dock otvetydigt att medelklassens uttagsrätt och högre 

ersättningsnivåer stimulerar omfördelningen mellan medelklassen och resurssvaga grupper.   

 

Mau och Sachweh (2014) presenterar belägg för varför inkluderingen av medelklassen i 

välfärdsstatens förmåner fungerar som en garant för välfärdsstatens stöd och legitimitet. Genom 

en fallstudie av den tyska medelklassens förhållande till välfärdsstaten synliggörs risken av att 

exkludera medelklassen från de offentliga trygghetssystemen. Förutom legitimitetsproblematiken 

som riskerar att uppstå konstateras en risk i att medelklassen inte längre ser ett behov av 

välfärdsstaten. När välfärdsmodeller inte tar hänsyn till medelklassens intressen identifieras en 

möjlig situation när privata alternativ för socialt skydd istället attraherar resursstarka 

samhällsgrupper. En sådan utveckling skulle underminera stödet för allmän finansiering av 

offentliga trygghetssystem, och kan leda till en finansieringskris för välfärdsstatens 

kärnfunktioner såsom sjukvård och äldreomsorg. Detta bör tala för det fortsatta behovet av att 

inkludera medelklassen i utformningen och uttagsrätten ur välfärdsstaten. För att återkoppla till 

Esping Andersens olika välfärdsregimer konstaterar Mau och Sachweh (2014) att förutom 

medelklassens perceptioner om sitt eget behov av välfärdsstaten finns det ideologiska motiv 

bakom en utveckling där välfärdsstatens stöd och legitimitet undermineras. Avreglering av 
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välfärdssektorer som traditionellt sett legat under statlig ansvar leder per se till att fler privata 

alternativ presenteras i första hand för medelklassen. Tyskland, med sin konservativt influerade 

välfärdsstat utgör ett exempel på en sådan utveckling. Mot bakgrund av välfärdsstatens funktion 

som omfördelare av resurser bör medelklassens intressen i hög utsträckning tas tillvara för att 

undvika ett scenario där privata alternativ blir det huvudsakliga forumet för skydd mot 

inkomstbortfall. I Mau och Sachwehs (2014) studie konstateras att den tyska medelklassen trots 

allt fortfarande definierar ett behov av välfärdsstaten utifrån sitt egenintresse, och att det samtida 

ideologiska paradigmet ännu kännetecknas av visst stöd och legitimitet för statligt ansvarstagande 

för inkomstbortfallsförsäkringar.  

 

Förutom Mau och Sachwehs (2014) slutsatser om behovet av medelklassens stöd och 

självupplevda egenintresse för välfärdsstaten kompletterar Nelson (2004) analysen med vidare 

resonemang om hur de faktiska ersättningsnivåerna påverkas. Artikeln konstaterar att de krav 

som medelklassen ställer på ersättningsnivåer gör att de generella nivåerna höjs för alla. Detta 

sker främst genom att sociala program som tjänar en omfördelande funktion (exempelvis 

socialbidrag) också komplettas av generösa inkomstförsäkringar för medelklassen. Nelson hävdar 

att konsekvensen av detta är att det uppstår politiska förutsättningar som möjliggör generösare 

ersättningsnivåer till grupper med stora behov. Genom att å ena sidan blidka medelklassens 

intresse kan man också politiskt motivera och söka stöd för generösa system som tjänar utsatta 

gruppers behov. Ramen för detta bör dock enligt Nelsons empiri vara de generella modellerna för 

socialt skydd, företrädelsevis med ersättningar grundade på både medborgarskap och inkomst. De 

inkomstgrundade ersättningsnivåerna blir återigen ett verktyg för att inkludera och i detta fall 

premiera medelklassen. Artikeln synliggör också dimensionen av att politiskt kunna fatta de 

beslut om summor som är vigda för omfördelningssyften. Likt Palme (2006) kan här utläsas hur 

förmågan till omfördelning också grundar sig i de fasta budgeteringarna som ska tjäna 

välfärdsstatens funktion som omfördelande verktyg. Den politiska avvägningen mellan att å ena 

sidan beakta medelklassens intressen för att å andra sidan kunna motivera omfördelning breddar 

onekligen analysen av medelklassens inkludering. En slutsats att dra av detta är att medelklassens 

politiska inflytande blir en uppenbar faktor att ta hänsyn till i en diskussion av dess deltagande i 

välfärdsstatens kärnuppgifter.  
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Enligt Korpi och Palme (1998) är den svenska välfärdsstaten ett exempel på vad som benämns 

som en Allmän standardtrygghetsmodell (Ferrarini et al, 2010), eller en så kallad universell 

välfärdsstat. Dels erbjuds allomfattande, grundläggande skydd till alla som bor och arbetar i 

Sverige. Till detta tilläggs också inkomstbaserade ersättningsnivåer för den arbetande delen av 

befolkningen. Gemensam finansieringsplikt råder, och mot bakgrund av de inkomstbaserade 

ersättningsnivåerna har resursstarka grupper rätt till högre uttag ur välfärdsstaten. Principen 

gällande gemensam finansieringsplikt genom hög progressiv beskattning i kombination med 

högre uttagsrätt för människor med högre inkomster sägs vara en grund för legitimiteten för den 

allmänna standardtrygghetsmodellen (Korpi och Palme, 1998). När tilltron till de svenska 

socialförsäkringarna sjunker riskeras en bristande finansieringsvilja för ett system vars legitimitet 

har sin grund i progressiv finansiering genom skatt (och sociala avgifter) och därmed olika 

ersättningsnivåer baserade på inkomst (Esping Andersen, 1989). Som tidigare nämnts har 

inkomsttaket i den svenska socialförsäkringen sjunkit under lång tid. Sedan 1975 har nedgången 

varit som störst för sjuk- och arbetsskadeförsäkringen. 1975 låg inkomsttaket på 140 procent av 

en genomsnittlig industriarbetares nettolön, 2010 låg motsvarande siffra på 80 procent. I juli 2006 

höjdes inkomsttaket i sjukförsäkringen med motivet att maxbeloppet under lång tid hade släpat 

efter löneökningen och att en stor andel av de som omfattades av sjukförsäkringen hade 

inkomster över inkomsttaket i sjukförsäkringen. I och med regeringsskiftet 2006 återgick dock 

inkomsttaket till 7,5 gånger prisbasbelopp (44 500 år 2015) med motiveringen att minska 

sjukfrånvaron och öka incitamenten för arbete (Ferrarini et al, 2010). Trots att 

socialdemokraterna inför 2014 år valrörelse uttryckte ambitionen om att höja inkomsttaket i 

sjukförsäkringen (Nilsson, 2014) ligger inkomsttaket kvar på 7,5 gånger prisbasbelopp (333 750 

kr/år).     

 

Maria Oskarson (2015) visar att medelklassen känner en stor oro över bristande inkomstskydd. 

Empiriska studier visar att medel- och höginkomsttagare är den grupp som haft den största 

nedgången gällande nöjdhet med sjukförsäkringssystem sedan 2008. Även tjänstemän och höga 

tjänstemän har haft en negativ utveckling sedan 2008. 2014 är missnöjet med 

sjukförsäkringssystemet marginellt högre bland dessa grupper jämfört med lågutbildade 

förvärvsarbetare med lägre inkomster (Oskarson, 2015). Enligt denna logik känner medel- och 

höginkomsttagare lägre tillit då de har mer att förlora när man upplever svaga skydd mot 
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inkomstbortfall. Detta bekräftar teorier om konsekvenserna av de sänkta inkomsttaken i 

sjukförsäkringen de senaste 30 åren, vilket har inneburit att personer med höga inkomster inte 

längre har rätt till högre uttag ur sjukförsäkringen. Att personer med högre inkomster har rätt till 

högre uttag ur välfärdsstaten har betraktas som ett verktyg för att nå legitimitet för offentliga 

ekonomiska trygghetssystem som finanserias med progressiv beskattning och sociala avgifter 

(Esping Anderssen 1989, Korpi & Palme, 1998). När inkomsttaken sjunker får stora delar av 

medelklassen inte längre rätt till högre ersättningsnivåer trots att den högre finansieringsplikten 

kvarstår i och med progressiv beskattning.  

 

2.3 Bedömning av sjukförsäkringen utifrån risknivå vid inkomstbortfall 

 
Socialförsäkringens omfördelande funktion kan betraktas utifrån olika gruppers risk att hamna i 

oförutsedda situationer där inkomst går förlorad. Genom att ha en kollektiv försäkring mot 

arbetslöshet omfördelas risken för arbetslöshet mellan olika socioekonomiska grupper, som kan 

löpa olika stor risk för att hamna i arbetslöshet. Av socialförsäkringarna antas risken för 

arbetslöshet särskilt skilja sig mellan olika socioekonomiska grupper, medan risken för sjukdom 

och det ofrånkomliga åldrandet gäller för alla människor (Korpi och Palme, 1998). Vidare 

konstateras att ekonomiskt resurssvaga grupper lider av en ökad generell risk att drabbas av 

exempelvis sjukdom (Lundberg et al, 2008). Detta gör att omföreldningen av risk för 

inkomstbortfall som socialförsäkringarna innebär också inbegriper en omfördelning av risken för 

ekonomiska konsekvenser vid inkomstbortfall. Fattiga människor antas både lida högre risk för 

inkomstbortfall och samtidigt lida värre konsekvenser vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. 

Därför förutsätter omfördelningen av risk en vertikal omfördelning av resurser mellan 

ekonomiskt resursstarka och resurssvaga grupper (Palme, 2006).  

 
Att medborgare upplever att socialförsäkringarna fungerar som skyddsnät vid olika förändringar i 

livet är en förutsättning för att bevara en generell välfärdsstat med finansiering genom offentliga 

medel. I tidigare forskning har det visat sig att människors olika egenskaper kan fungera som 

förklaringsvariabler för graden av tillit till försäkringen. Exempelvis visar studier att 

socioekonomisk status kan förklara en del av skillnader i bedömningen av systemen. I den 

svenska parlamentariska socialförsäkringsutredningen (Svallfors, 2010) synliggörs hur 

förvärvsarbetare med lägre inkomst är mer missnöjda med socialförsäkringen än medelklassen 
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och högre tjänstemän. Oron för den samhälleliga och den privata ekonomiska situationen i form 

av plötsliga inkomstbortfall ökar missnöjet. Även Oskarson (2015) visar likt Svallfors (2010) att 

arbetarklassen känner större missnöje med sjukförsäkringen. Risken för svåra konsekvenser av ett 

plötsligt inkomstbortfall vid sjukdom är betydligt större bland arbetarklassen, varför missnöjet 

kan tänkas att öka. Detta bör också relateras till tidpunkten för datainsamlingen i SOM-institutets 

rikstäckande undersökning 2012 (Riks-SOM), vilken visar det största uppmätta missnöjet med 

sjukförsäkringen och som presenteras i Oskarsons artikel (2015). De regelförändringarna i 

sjukförsäkringen som trädde i kraft juli 2008 ställde högre krav på rätten till sjukersättning, och 

begränsade antalet dagar som man har rätt till sjukpenning. Argumentet var att man genom 

reformen skulle öka sysselsättningen genom ett större incitament för att arbeta; de ekonomiska 

konsekvenserna av att vara utanför arbetsmarknaden skulle bli mer kännbara. Regeringen ville 

också frigöra resurser från sjukförsäkringen för att stärka statsbudgeten, och en del av detta 

reformutrymme användes till att sänka skatten för arbetstagare genom de så kallade 

jobbskatteavdragen (Alliansen, 2010). I denna kontext är det rimligt att anta att personer med 

som lider större risk vid plötsliga inkomstbortfall känner större missnöje med en försäkring som 

minskar i omfattning och som höjer kvalifikationskraven.  

 

Förutom att missnöjet med sjukförsäkringen, som visas i ovanstående, kan öka i resurssvaga 

grupper konstateras också i tidigare forskning att personer med stort självupplevt beroende av en 

offentlig service i högre utsträckning legitimerar densamma (Jost et al, 2010). Den forskning som 

syftar till att förklara förtroendet för offentliga institutioner, exempelvis i form av olika 

myndigheter, har också argumenterat för att människor med behov av myndighetens tjänster ofta 

känner högre förtroende för myndigheten och de system myndigheten ska administrera (Palmer 

& Zetterberg, 2014). Om man översätter resultaten från de två refererade empiriska studierna till 

mitt fall torde personer med sämre hälsa ha lägre missnöje med sjukförsäkringen. Å andra sidan 

visar resultaten från Svallfors (2010) på att personer med dålig hälsa känner större missnöje med 

sjukförsäkringen, främst mot bakgrund av sjukförsäkringens skärpta regelverk från 2008. Frågan 

är huruvida människor som är i stort beroende av sjukförsäkringen i högre utsträckning känner 

förtroende för systemet utifrån en högre självuppfattad legitimitet, eller om det är dessa 

människor som har större missnöje utifrån att man inte upplever sina självupplevda behov 

tillgodosedda av lagstiftningen.  
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I ett välfungerande mångkulturellt samhälle bör förtroendet för olika samhällsinstitutioner inte 

variera markant mellan olika etniska grupper. Om tillexempel olika grupper av utlandsfödda har 

lägre förtroende för sjukvård eller domstolsväsendet indikerar detta en samhällsproblematik 

genom att legitimiteten för offentliga institutioner försvagas (Holmberg &Weibull, 2013). 

Dessutom kan personer som invandrat till Sverige på grund av flykt från krig eller ekonomisk 

utsatthet befinna sig i en utsatt ekonomisk situation, och vara i stort behov av samhällets 

förmåner. De empiriska resultat som presenteras pekar på i allmänhet små skillnader i 

institutionsförtroende mellan olika etniska grupper. Dock visar det sig att invandrade grupper har 

något lägre förtroende för polisen, domstolarna och sjukvården (Holmberg & Weibull, 2013).  I 

Dager et al (2015) presenteras dock empiriskt bevis för att personer födda utanför Sverige, och i 

synnerhet personer födda utanför EU, känner högre tillit till Sveriges ekonomiska 

trygghetssystem. Det teoretiska antagandet utgörs av att Sveriges relativa generositet i 

socialförsäkringarnas ersättningsnivåer och i andra sociala förmåner och bidrag (Ferrarini et al, 

2010) överträffar andra länders. Personer som är födda i ett annat land har således lägre 

förväntningar på de offentliga bidragsystemen, som bör överträffas när man kommer i kontakt 

med de svenska socialförsäkringarna. Även Sveriges institutionella kvalitet anges som skäl till att 

människor från andra länder känner större tillit till de ekonomiska trygghetssystemen. En 

välfungerande offentlig sektor, främst i form av avsaknaden av korruption, gör att tilliten till 

socialförsäkringarna ökar genom att administrerande myndigheter fungerar relativt väl ur ett 

internationellt jämförande perspektiv (Rothstein, 2009).  

 

2.4 Politisk bedömning av sjukförsäkringen 
 
Oskarson (2015) visar också att ideologisk tillhörighet har effekt på graden av tillit till 

sjukförsäkringen. Innan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 - och regelförändringarna 

implementerades i sjukförsäkringen 2008 - hade personer med självupplevd ideologisk hemvist 

till vänster högre tillit till socialförsäkringarna. Det motsatta gäller för perioden fram till 2015, i 

samband med uppstramningen av reglerna för sjukförsäkringen. Med andra ord tycks tilliten till 

socialförsäkringarna ha samband med individers generella inställning till offentlig sektor och 

välfärdsstatens omfång. Stramare regelverk korrelerar med ökat missnöje bland 

vänstersympatisörer, medan personer med självupplevd ideologisk tillhörighet till höger upplever 
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lägre tillit till en expansiv välfärdsstat (Oskarson, 2015). En annan tolkning av resultaten från 

Oskarson (2015) är att medborgare är lojala med det regeringsalternativ som ligger närmast den 

individuella ideologiska tillhörigheten. I 2004 års SOM-undersökning är personer med sympatier 

åt vänster mer nöjda med sjukförsäkringen, vilket förändras efter 2012 års undersökning. Samma 

mönster går att utläsa i skillnaden mellan moderata och socialdemokratiska väljare, där 

socialdemokratiska väljare var klart mer nöjda med sjukförsäkringen 2004 och moderata väljare 

mer nöjda från 2008 års undersökning fram till 2014 års underökning. Förutom sänkta 

ersättningsnivåer kan också sjukförsäkringen i högre utsträckning blivit politiserad genom 

debatten om ”Arbetslinjen” och den politiska skillnaden mellan blocken som accentuerades i 

synen på socialförsäkringar (Oskarson, 2015).  

 

Den enskilt största ökningen i missnöje med sjukförsäkringen skedde mellan 2008 och 2012 års 

SOM-undersökning. 2008 var balansmåttet +3 och 2012 hade samma mått ett värdet av -15, 

vilket är den lägsta förtroendet för sjukförsäkringen som SOM-institutet har uppmätt (Oskarson, 

2013). Då regelförändringarna i sjukförsäkringen implementerades 1 juli 2008 kan resultaten från 

2012 års SOM-undersökning ge en bild av hur regelförändringarna påverkade bedömningen av 

försäkringen. Visserligen pågår datainsamlingen av SOM-undersökningarna under hösten, vilket 

innebär att regelförändringarna redan var implementerade när 2008 års undersökning 

bearbetades. Det finns dock skäl att misstänka att effekterna av regelförändringarna inte hade 

hunnit utvärderas av allmänheten under hösten 2008. Exempelvis tog debatten om utförsäkringar 

fart först under 2010 (Halling & Johnsson, 2014). Då tidigare studier har visat att missnöje med 

sjukförsäkringen samvarierar med sänkta ersättningsnivåer och åtstramningar i regelverket 

(Oskarson, 2013; 2015, Dager et al, 2015; Dager, 2014) ämnar inte denna studie att testa för 

denna hypotes. Istället syftar uppsatsen till att utreda vilka individegenskaper som påverkar 

människors missnöje med sjukförsäkringen.  

 

2.5 Socialt tillit och den svenska välfärdsstaten 
 
Enligt tidigare studier visar det sig att generella välfärdsmodeller likt den svenska är mer 

korrelerade med hög mellanmänsklig tillit, som brukar benämnas som socialt kapital i 

litteraturen, jämfört med behovsprövande välfärdsmodeller (Rothstein & Kumlin, 2003). När 

ersättningar endast tillgodoser vissa gruppers behov ökar både den horisontella 
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(mellanmänskliga) och den vertikala (institutionsförtroende) misstron. Socialt kapital konstateras 

som en viktig förklaringsfaktor för både nöjdheten med offentliga trygghetssystem och för 

förtroendet för administrerande myndigheter. Rothstein och Kumlin (2003) argumenterar för att 

den svenska, universella välfärdsstaten de facto ökar den mellanmänskliga tilliten. Den teoretiska 

argumentationen som också beläggs genom empiriska undersökningar står i kontrast till 

exempelvis Alan Wolfes (1989:142) slutsatser om den expansiva välfärdsstaten som ett hot mot 

skapandet av ett starkt civilsamhälle och därigenom socialt kapital. Han hävdar att när fler och 

fler välfärdstjänster (inkomstbortfallsförsäkringar, vård, etc.) införlivas i statens ansvarsområden     

minskar incitamenten för människor att interagera i olika organisationer med målet att hjälpa 

utsatta samhällsgrupper. Mot bakgrund av Wolfes argumentation väcks frågan huruvida 

förtroende och tillit till offentliga socialförsäkringar i alla lägen är eftersträvansvärt. Lågt 

förtroende för offentligt finansierade socialförsäkringar borde öka incitamenten för att hitta nya 

lösningar för skydd mot inkomstbortfall, både inom civilsamhället och inom den privata sektorn. 

Förtroende för offentliga trygghetssystem och dess administrerande institutioner behövs om man 

har en politisk vilja att dessa ska bevaras. Enligt Wolfes (1989) argumentation skulle ett högt 

förtroende för offentliga trygghetssystem snarast utgöra en förutsättning för dess fortsatta 

expansion, vilket inte betraktas som önskvärt ur hans perspektiv. Stefan Svallfors (2010) 

konstaterar att bristande förtroende för socialförsäkringarna kan betraktas som önskvärt ur ett 

politiskt perspektiv. Om lagstiftaren har för avsikt att öka det ekonomiska avståendet mellan de 

som arbetar och de som inte arbetar i ambitionen om att öka incitamenten för arbete, kan en lägre 

tilltro till socialförsäkringarna betraktas som en framgång. Enligt Svallfors (2010) teori är 

bristandet förtroende som en konsekvens av sänkta ersättningsnivåer ett politiskt verktyg för att 

öka incitamenten för deltagande på arbetsmarknaden. Detta exemplifierades i och med den 

borgerliga regeringens valseger 2006, där man uttryckte idén om att generösa socialförsäkringar 

skulle minska incitamenten för att söka arbete. I och med valsegern implementerades också en 

rad förändringar i sjukförsäkringen. För rätten till sjukersättning krävdes att individens 

arbetsförmåga var nedsatt mot hela den reguljära arbetsmarknaden, att arbetsförmågan var 

stadigvarande nedsatt (nedsatt över all överskådlig framtid), och att sjukersättning endast skulle 

utgå på strikt medicinska kriterier. Dessutom sattes en bortre tidsgräns för sjukpenningen (914 

sjukskrivningsdagar), varefter man inte längre hade rätt till sjukpenning och kom att kallas 

utförsäkring. Det skärpta regelverket bidrog till ett ökat missnöje med sjukförsäkringen 
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(Oskarson, 2015), och exemplifierar hur bristande förtroende för socialförsäkringarna kan 

betraktas som en acceptabel konsekvens av en politisk idé.   

 

2.6 Sjukförsäkringen som politik och administration 

 
Tidigare erfarenheter indikerar en problematik gällande medborgares eventuella svårighet att 

skilja mellan lagstiftare och utövare inom ramen för den svenska förvaltningsmodellen. En 

massiv kritik tenderar att intuitivt riktas mot myndigheten snarare än mot lagstiftningen vid 

implementeringen av kontroversiella lagändringar. Bland annat konstateras att medborgare 

generellt sett sällan skiljer mellan administrationen av socialförsäkringslagstiftningen och 

lagstiftningen i sig (Ekstedt & Palmer, 2012). Försäkringskassans historiskt låga förtroendesiffror 

(Hensing et al, 2010) i samband med att de omdebatterade regelförändringarna i sjukförsäkringen 

implementerades 2008 indikerar att människors förtroende för myndigheten möjligtvis är 

korrelerat med graden av förtroende för de offentliga trygghetssystemen som Försäkringskassan 

administrerar. Kritiken mot regelförändringar i sjukförsäkringen innebar en politisk och medial 

diskurs i vilken Försäkringskassan fick ta ansvar även för lagstiftningen. Trots viss kritik 

gällande myndighetsutövningen i form av bristfälligt bemötande och långa väntetider 

artikulerades kritiken främst gällande lagstiftningen i sig. Den generella bedömningen av 

myndigheten grundade sig i de politiska riktlinjer Försäkringskassan enligt uppdrag ska 

implementera och utöva (Halling & Johnsson, 2014).  

 

Mot denna bakgrund aktualiseras Max Webers idéer om förvaltningens relation till de folkvalda, 

som har haft påverkan för hur den statliga byråkratin har organiserats. Den hierarkiska relationen 

mellan lagstiftare och ämbetsmän tjänar som kontroll för att byråkratin står under elektoralt 

mandat och endast bör verka på uppdrag av de folkvalda (Constas, 1958). Det teoretiska 

ursprunget för svensk offentlig förvaltning säger oss att myndigheter med operativa uppdrag likt 

Försäkringskassans främst bör fungera som opartiska utövare av den beslutade politiken. Svensk 

offentlig förvaltning har traditionellt kännetecknats av en tydlig hierarki mellan självständiga 

myndigheter som verkar på uppdrag av lagstiftaren enligt en strikt regelstyrning. Styrkan med en 

sådan modell är förutsägbarheten i beslutsfattandet samt medborgares möjligheter till 

ansvarsutkrävning genom en tydlig ansvarsuppdelning och därigenom transparens. Svagheten 
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med en sådan byråkratimodell har betraktats i form av rigiditet och en inflexibel 

myndighetsutövning gentemot medborgarna (Rothstein, 2010:23). I en teoretisk idealmodell 

borde ansvaret för regelverket endast utkrävas av lagstiftaren, medan utövande myndighet bör bli 

bedömd efter administrationens effektivitet och service till medborgarna. I och med 

ramlagstiftningar och utökat manöverutrymme för svenska myndigheter att utöva sitt uppdrag 

(Petersson, 2010:150) finns skäl att misstänka att en sådan logik kan och bör problematiseras. I 

ambitionen om att öka flexibiliteten i myndigheternas operativa uppdrag har regelstyrningen 

minskat och mål- och resultatstyrningen ökat. För Försäkringskassan har detta inneburit större 

tolkningsmån i exempelvis bedömningar av olika ersättningsformer som myndigheten 

administrerar. Detta ger skäl till att misstänka att medborgarnas bedömning av lagstiftning och 

myndighet i högre utsträckning samverkar, då myndigheten har fått större inflytande över 

tillämpningen av lagstiftningen.   

 

I tidigare forskning konstateras att förtroendet för enskilda myndighetsrepresentanter förklaras av 

främst tre faktorer; rättvisa och transparenta procedurer, utfallsrättvisa och gynnsamt utfall för 

den berörda individen. Michael Lipsky (1980) benämner dessa myndighetsrepresentanter som 

avgörande för hur den offentliga sektorn bedöms och upplevs. Makten att fatta beslut som i 

grunden kan påverka människors vardag gör att relationen mellan vad Lipsky kallar 

”gräsrotsbyråkrater” och allmänheten är central för att skapa förtroende och legitimitet för 

statliga verksamheter och institutioner (Lipsky, 1980:3-4). Medborgares acceptans för beslut 

fattade av en tjänsteman som kan uppfattas som negativt för den berörda individen kan härledas 

till hur väl idealen om rättvisa utfall och procedurer uppfylls (Esaiasson, 2010). Då medborgare 

främst kommer i kontakt med offentliga institutioner via kontakter med dess representanter är 

dessa aspekter centrala för bedömningen av institutionen i stort (Rothstein, 2009). Denna väl 

etablerade forskning inom samhällsvetenskapliga discipliner har främst fokuserats till individers 

bedömning av den byråkratiska processen; hur förtroende och legitimitet uppnås i relationen 

mellan beslutsfattande ämbetsman och berörd individ. Ett område som till synes är mindre 

utforskat är huruvida förtroende för myndigheten eventuellt korrelerar med medborgares 

aggregerade tillit till de offentliga trygghetssystemen. Sambandet mellan myndighetsförtroende 

och tillit till offentliga trygghetssystem får beskrivas som outforskad på denna aggregerade nivå. 

Det har dock visat sig att bedömningen av myndighetens förmåga att administrera 
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sjukförsäkringen påverkar den generella bedömningen densamma. Exempelvis synliggörs att väl 

kommunicerade beslut från Försäkringskassan har en stark positiv effekt för tilliten till 

sjukförsäkringen (Dager et al, 2015). Förtroende och bedömning av myndigheten verkar alltså 

samvariera med hur människor bedömer sjukförsäkringen som sådan.  

 

I tidigare studier har en rad variabler identifierats som tycks förklara allmänhetens förtroende för 

Försäkringskassan. Junestav (2014) redovisar ett antal centrala resultat. De förklaringsvariabler 

som beskrivs som endogena faktorer syftar till att förklara hur förtroendet för myndigheten 

bestäms av hur väl Försäkringskassan genomför sitt uppdrag enligt medborgarna. Under denna 

kategori ligger mekanismer som tillgänglighet, kompetens och bemötande. Dessa variabler 

beskriver vikten av en upplevd god service och relation mellan medborgare och myndighet. Även 

beslutsprocessen definieras som en endogen faktor, och förklarar vikten av en transparent, 

begriplig och väl kommunicerad procedur för beslut. Detta brukar benämnas som proceduriell 

rättvisa i forskarsamhället och har erkänts en stor betydelse för att öka myndighetsförtroende. 

Även det interna förtroendet inom Försäkringskassan verkar påverka möjligheterna att uppnå ett 

högt externt förtroende. Intern resursfördelning som ger handläggarna möjlighet att genomföra 

sitt uppdrag och uppnå idealen om gott bemötande är centralt för förtroendenivåer. Att 

medborgare upplever att samma beslut skulle fattas oavsett handläggare visar sig också vara 

centralt för bedömningen av handläggaren och myndigheten. Det som i litteraturen benämns som 

utfallsrättvisa anges som ett av de viktigaste idealen för att uppnå högre förtroende. Dock visar 

sig även förväntningar på utfallet samverka med hur medborgare bedömer utfallet som rättvist 

eller inte. Det har visat sig att lägre förväntningar på både myndigheten och socialförsäkringen 

korrelerar med lägre förtroende. Regelverk, lagstiftning och direktiv som beslutas på politisk nivå 

definieras som semiendogena faktorer för att förklara förtroendet för Försäkringskassan. 

Kontroversiella lagändringar som ogillas av stora samhällsgrupper spiller över i minskat 

förtroende för myndigheten. Förväntningar på sjukförsäkringen tycks korrelera med medborgares 

aggregerade upplevelse av densamma. I en sådan bedömning ingår även Försäkringskassan som 

administrerande myndighet.  

 

Mediebilden av Försäkringskassan betraktas som exogen faktor för att förklara myndighetens 

förtroende. Mediebilden har i detta sammanhang också en påverkan på hur myndigheten bedöms. 
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När mediedrevet går om Försäkringskassan som en myndighet som ”sparkar nedåt” påverkar 

detta förtroendet negativt, även när kritiken grundar sig i de politiska riktlinjerna 

Försäkringskassan enligt lag ska tillämpa (Halling & Johnsson, 2014). För gruppen utan kontakt 

med myndigheten skapar detta ett negativt ingångsvärde när man väl har behov av 

Försäkringskassans tjänster.  

  

Vidare konstateras tidigare erfarenheter där medborgares bedömning av socialförsäkringen och 

Försäkringskassan möjligen kan ha samverkat. När regeringen 2003 gav dåvarande 

Riksförsäkringsverket i uppdrag att halvera sjukskrivningstalet till 2008 uppstod en situation där 

Riksförsäkringsverket fick bära en stor del av ansvaret för lagstiftarens intention. I och med att 

reglerna i sjukersättningen inte ändrades innebar detta att halveringen av sjukskrivningarna skulle 

genomföras genom förändrade bedömningar av de lokala Försäkringskassorna (Regleringsbrev, 

Riksförsäkringsverket, 2003). Politiken skulle implementeras genom förändringar i 

myndighetsutövningen snarare än via lagförslag och regelförändringar, vilket möjligen bidrog till 

att medborgarna uppfattade lagstiftaren och myndigheten som gemensamt ansvarig för den 

förändrade bedömningen av rätten till sjukersättning. Ser vi till mätningar av förtroendet för 

Försäkringskassan gick balansmåttet ner från +21 2002 till -16 2005, det största identifierade 

raset i SOM-institutets mätningar av förtroendet för Försäkringskassan (Hensing et al, 2010). En 

möjlig slutsats av detta är att Försäkringskassan fick ta ett betydande ansvar för lagstiftarens 

artikulerade intention. De teoretiska belägg som finns för ett samband mellan bedömningen av 

myndigheten (Försäkringskassan) och lagstiftningen (Sjukförsäkringen) lider av problemet att 

kausaliteten är svår att utreda, det vill säga att det fortfarande är oklart huruvida ett högt 

förtroende för Försäkringskassan ökar nöjdheten med sjukförsäkringen, eller om relationen är den 

omvända. Det är dock befogat att utifrån tidigare studiers resultat testa huruvida förtroendet för 

Försäkringskassan samverkar med bedömningen av sjukförsäkringen, och bör därmed testas även 

i denna studie.       

 

Då vi nu har konstaterat att bedömningen av Försäkringskassan och missnöjet sjukförsäkringen 

tycks samverka bör ännu ett perspektiv presenteras. I en studie bedriven av en tvärvetenskaplig 

forskargrupp vid Göteborgs Universitet (Norén Bretzer et al, 2015) argumenteras för att en 

personlig erfarenhet av sjukskrivning tycks minska förtroendet för Försäkringskassan. Detta 
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innebär att erfarenhet av av sjukförsäkringssystemet sänker förtroendet för den myndighet som 

har till uppdrag att administrera detsamma. Mot bakgrund av ovanstående bör även erfarenhet av 

sjukförsäkringssystemet i form av uppbärande av sjuk- eller aktivitetsersättning öka missnöjet 

med sjukförsäkringen. Å andra sidan visar empiriska resultat (Dager et al, 2015) att människor 

som befinner sig i livssituationer där man själv eller personer i ens närhet har behov av 

sjukförsäkringen har högre tillit till densamma. Den principiellt intressanta frågan som dessa 

resultat väcker är huruvida en erfarenhet av sjukförsäkringen höjer eller sänker missnöjet. Detta 

är centralt för att ge en bild av hur människors förväntningar på sjukförsäkringen korresponderar 

med bedömningen efter en upplevelse, och om missnöjet sjunker eller ökar när bedömningen 

grundar sig på egna erfarenheter kontra övriga källor till uppfattningen om hur väl 

sjukförsäkringen fungerar.  

 

I samhällsvetenskaplig forskning pågår en diskurs huruvida medborgare är kapabla att bedöma en 

myndighet oberoende av hur ett specifikt myndighetsbeslut har drabbat medborgaren. 

Exempelvis väcks frågan om utfallets positiva eller negativa inverkan på medborgaren påverkar 

bedömningen av hur myndigheten sköter sitt uppdrag. Tidigare resultat indikerar att utfallet är 

centralt för bedömningen av de byråkratiska auktoriteter som är satta att utöva den beslutade 

politiken. Man kan exempelvis vara beredd att bortse från vad man upplever som en felaktig 

procedur så länge utfallet i den enskilda ärendet är positivt för individen. Detta gäller för 

bedömningar av ärenden där man själv är beroende av utfallet men också för bedömningen av 

andras ärenden, när man själv bedömer att en annan människa är i stort behov av ett gynnsamt 

utfall (Jost et al, 2010). Andra studier konstaterar att medborgare visst är kapabla att bedöma 

beslutsförfarandet oavsett utfallet. Så länge utfallet bedöms som ett resultat av politiskt fattade 

beslut som kan ändras genom demokratiska val kan individer bedöma beslutsproceduren frånskilt 

utfallet (Doherty & Wolak, 2011; Tyler, 2000). Beslutets karaktär kan möjligen förklara varför 

medborgare ibland bedömer utfallet separat från proceduren, och ibland inte. Det hävdas att 

beslut som har en direkt påverkan för individen, exempelvis prövningar av rätten till 

socialförsäkringar, är mer beroende av utfallet för att den beslutsfattande auktoriteten ska 

betraktas som rättvis och legitim. Beslut på en aggregerad nivå av mer pragmatisk karaktär är 

snarare bedömda utifrån beslutsförfarandets öppenhet och transparens. Stora politiska satsningar 
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på infrastruktur finansierat av offentliga medel är ett exempel på en fråga där proceduren är 

överordnad utfallet i bedömningen av den beslutsfattande auktoriteten (Gangl, 2003). 

 

2.7 Samvariation mellan bedömning av olika socialförsäkringar och olika myndigheter? 
 

I empiriska studier finns det skäl att misstänka att bedömningarna mellan socialförsäkringar 

samvarierar. Staffan Kumlin (2004:72-78) argumenterar för att en aspekt av begreppet ”politiskt 

förtroende” (Political trust, fritt översatt) är hur medborgare värderar exekutiva myndigheter som 

lyder under lagstiftaren. Dessutom handlar politiskt förtroende om att känna förtroende för den 

lagstiftning och det regelverk som myndigheten ska utöva. Politiskt förtroende handlar alltså inte 

bara om att ha förtroende för demokratiska processer och politiska företrädare. Kumlin redogör 

också för hur svenska medborgare tenderar att värdera offentliga tjänster och dess utövande 

myndigheter sammanvägt. Teoretiskt sett borde bedömningen av olika offentliga verksamheter 

korrelera, vilket också finner empiriskt bevis (Nilsson, 1997). Rothstein (2010) pekar också på att 

det generella förtroendet för världsstatens verksamheter och institutioner ökar genom hög social 

tillit, vilket tenderar att vara högre i universella välfärdsmodeller likt den svenska. Det finns alltså 

skäl att misstänka att bedömningar av olika välfärdstjänster, likt socialförsäkringarna, 

samvarierar. Dessutom pekar litteraturen på att människor har olika benägenhet för att i 

allmänhet känna förtroende för institutioner som ska utöva välfärdsstatens funktioner (Rothstein, 

2010). Man kan i sammanhanget alltså misstänka ett allmänt myndighetsförtroende bland 

människor, där man antingen har högre eller lägre benägenhet att generellt sett känna förtroende 

för myndigheter i allmänhet.   

 

Figur 1 är lånad från Oskarson (2015), och synliggör med hjälp av data från olika års SOM-

underökningar hur missnöjet har utvecklats för de tre socialförsäkringarna. I denna illustreras 

tydligt hur det generella missnöjet med socialförsäkringarna har ökat mellan 2004 och 2014. 

Tittar vi närmare på figuren ser vi att alla tre socialförsäkringar upplevde ett stort missnöje 2012 i 

förhållande till de lägsta missnöjesnivåerna (2008 för pensionerna och sjukförsäkringen, 2004 för 

A-kassan). I allmänhet säger en okulärbesiktning av figur 1 att missnöjet med försäkringarna har 

varit stabilt högt sedan 2008, även om A-kassan led av sin största ökning i missnöje mellan 2004 

och 2008. Utan att dra några vittgående slutsatser av värdena, kan figur 1 trots allt indikera en 
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möjlig samvariation mellan missnöje med olika socialförsäkringar. Som en del i teorin om att 

vissa människor i grunden känner högre eller lägre missnöje med välfärdsstatens tjänster är detta 

värt att poängtera för fortsättningen av uppsatsen. Att institutionella förändringar i 

socialförsäkringen ofta sammanfaller bidrar också till möjligheten att bedömningen av 

socialförsäkringarna samvarierar. Exempelvis sammanföll institutionella förändringar i 

sjukförsäkringen och A-kassan under den borgerliga regeringen genom skärpta regelverk och 

sänkta ersättningsnivåer i båda socialförsäkringarna (Alliansen, 2010). Att tidigare studier också 

synliggör hur förtroende för myndigheter och institutioner också kan samvariera bör också tas 

hänsyn till i senare analyser. Som tidigare konstaterats kan eventuellt bedömningen av 

sjukförsäkringen som sådan och förtroendet för den administrerande myndigheten 

(Försäkringskassan) samvariera. Möjligtvis kan förtroende för andra myndigheter med ansvar för 

andra delar av den offentliga sektorns kärnområden också samvariera med bedömningen av 

sjukförsäkringen. Möjligen synliggör en eventuell samvariation mellan bedömningen av 

Försäkringskassan och missnöje med sjukförsäkringen egentligen en samvariation mellan ett 

allmänt myndighetsförtroende och missnöje med sjukförsäkringen.  
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Figur 1. Opinionsbalans i bedömning av socialförsäkringarna 

 
Figur från Oskarson (2015) 

 

3 Hypoteser 
 
Studien testar ett antal hypoteser gällande vad som påverkar människors bedömning av 

sjukförsäkringen. Dessa motiveras med hjälp av den vetenskapliga litteraturen som hittills 

presenterats. Hypoteserna testas i studiens resultatdel, var och en för sig. Ambitionen är att uttala 

sig om hypotesernas giltighet, samt om någon av hypoteserna har större förklaringskraft för att 

förklara vad som samvarierar med människors missnöje med sjukförsäkringen. Hypotes 1-4 testar 

huruvida objektiva individegenskaper har samband med missnöje. Hypoteserna formuleras 

utifrån teorier om sjukförsäkringens omfördelande funktion av risk, möjliga konsekvenser av 

sänkta inkomsttak, hur uppväxtort kan innebära olika förväntningar på sjukförsäkringen samt 

huruvida erfarenhet av en av sjukförsäkringens mest centrala förmåner påverkar benägenheten för 

att känna missnöje. Hypotes 5-8 testar samvariationen mellan subjektiva individegenskaper och 
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missnöje med sjukförsäkringen. Dessa hypoteser formuleras utifrån teorier om lojalitet till ”sitt” 

regeringsalternativ, politiseringen av sjukförsäkringen, aggregerad inställning till offentlig sektor, 

självupplevd risk och beroende av sjukförsäkringen samt föreslaget samband mellan den svenska 

välfärdsmodellen och mellanmänsklig tillit. Hypotes 9-11 syftar till att utreda huruvida missnöjet 

med sjukförsäkringen kan relateras till bedömningen av andra myndigheter och institutioner. 

Hypoteserna formuleras utifrån presenterade teoretiska och empiriska förväntningar gällande 

samvariation mellan bedömning av administration och lagstiftning, institutionsförtroende som en 

del av ett aggregerat politiskt förtroende samt eventuell samvariation mellan missnöjet med de tre 

socialförsäkringarna. Alla hypoteser är förankrade i den presenterade kunskapsöversikten, och 

utvärderas under uppsatsens resultatdel. 

 

H1. Klasstillhörighet innebär olika risknivåer vid plötsliga inkomstbortfall på grund av sjukdom. 

Arbetarklasstillhörighet leder till missnöje med sjukförsäkringen.  

 

H2. De låga inkomsttaken gör att medel- och höginkomsttagare inte litar på att bli tillräckligt 

ekonomiskt ersatta vid sjukdom. Inkomster över inkomsttaket leder till missnöje med 

sjukförsäkringen.  

 

H3. Människor uppväxta utanför Sverige har lägre förväntningar på socialförsäkringar som 

överträffas av den svenska sjukförsäkringen. Uppväxtort utanför Sverige leder till lägre missnöje 

med sjukförsäkringen.  

 

H4. Erfarenhet av sjukförsäkringens förmåner minskar missnöjet. Uppbärande av sjuk- eller 

aktivitetsersättning leder till lägre missnöje med sjukförsäkringen. 

 

H5. Ideologisk tillhörighet påverkar missnöjet med sjukförsäkringen genom att väljare är lojala 

med sitt regeringsalternativ. Ideologisk tillhörighet till höger leder till lägre missnöje med 

sjukförsäkringen. 
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H6. En aggregerad bedömning av den offentliga sektorns storlek och expansion påverkar också 

bedömningen av sjukförsäkringen. Negativ inställning till en expansiv offentlig sektor leder till 

missnöje med sjukförsäkringen. 

 

H7. Ett större beroende av sjukförsäkringens förmåner minskar missnöjet med sjukförsäkringen. 

Självupplevd svag hälsa leder till lägre missnöje med sjukförsäkringen. 

 

H8. Den svenska välfärdsmodellen främjar förekomsten av social tillit. En låg tillit till andra 

människor leder till missnöje med sjukförsäkringen. 

 

H9. Förtroendet för administrationen samverkar med bedömningen av lagstiftningen. Ett sämre 

värderande om hur väl Försäkringskassan sköter sin uppgift leder till missnöje med 

sjukförsäkringen. 

 

H10. Ett generellt institutionsförtroende påverkar bedömningen av välfärdsstatens tjänster. Ett 

sämre värderande om hur väl Skolverket sköter sin uppgift leder till missnöje med 

sjukförsäkringen. 

 

H11. Bedömningarna av socialförsäkringarna samvarierar som en del i politiskt förtroende. 

Missnöje med A-kassan respektive pensionssystemet leder till missnöje med sjukförsäkringen. 

 

4 Metod och material 
 
Studiens hypoteser testas genom statistisk regressionsanalys. Datamaterialet utgörs av enkätsvar 

från SOM-undersökningen 2012. Att använda 2012 års SOM-undersökning ter sig naturligt mot 

bakgrund av min frågeställning. Som tidigare nämnt var missnöjet detta år det högsta som 

uppmätts i SOM-institutets mätningar (Oskarson, 2015). Dessutom utgör tidpunkten för 

undersökningen en period av en intensiv politisk diskussion om sjukförsäkringens utformning 

(Halling & Johnsson, 2014). Ser vi till Oskarsons (2015) mätning över tid ser vi en knapp 

uppgång i nöjdheten i 2013 års SOM-undersökning, för att återigen sjunka 2014. Detta innebär 

att missnöjet fortfarande är högt, och att resultaten från denna studie kan betraktas som giltiga 
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även idag. Det är dock ett problem att datamaterialet är cirka 3 år gammalt, vilket måsta beaktas i 

min resultatredovisning. Exempelvis kan antas att diskussionen som fördes om sjukförsäkringen 

under första hälften av 2010-talet, med ett starkt engagemang kring exempelvis utförsäkringarna, 

påverkade respondenternas svar och därmed inte kan översättas till nutid. Detta bör dock snarare 

ses en en del av denna studies bidrag; att den genomförs på ett dataunderlag som är färgat av en 

politisk debatt och ett åtstramat regelverk i sjukförsäkringen. Som tidigare konstaterats har 

skärpningen av sjukförsäkringens regelverk och sänkta ersättningsnivåer en effekt på 

missnöjdheten, och det är under dessa förutsättningar som denna studie ämnar att utreda övriga 

förklaringar till missnöjet. I övrigt lider SOM-undersökningarna av ett generellt problem, i och 

med att enkäten skickas ut i fyra separata delar till olika urval. Det är alltså inte samma personer 

som svarar på samtliga frågor, vilket också måste tas hänsyn till i värderingen av studiens 

resultat. Exempelvis ingår frågan som utgör min beroende variabel endast i en av fyra enkäter, 

vilket innebär att frågan endast besvarades av 1481 respondenter.  

Bearbetningen av det omfattande datamaterialet samt regressionsanalyserna genomförs med hjälp 

av statistikprogrammet SPSS (Version 23 för Mac). Studiens syfte är att mäta huruvida 

variationer i den beroende variabeln kan förklaras av variationer i de oberoende variablerna, och 

att utifrån detta utvärdera olika oberoende variablers effekt på förändringar i den beroende 

variabeln. Med en sådan forskningsdesign intresserar sig studien snarast för samvariationer 

mellan oberoende variabler och beroende variabel, vilket medför att studien inte gör anspråk på 

att förklara kausala samband mellan orsak och verkan. Ambitionen är att förklara och utvärdera 

samband mellan oberoende och beroende variabel. 

 

Studien ämnar att testa ett antal hypoteser som kan förklara variationen i den beroende variabeln. 

Den deduktiva arbetsmetoden kräver en teoretisk genomgång ur vilken hypoteser formuleras. 

Studien har i detta hänseende en teoriprövande ansats genom att resultaten från tidigare forskning 

prövas på datamaterialet som används för denna studie. Resultaten från studien kommer i första 

hand att tolkas i relation till huruvida de styrker eller falsifierar de hypoteser som formulerats 

utifrån tidigare teorier. I andra hand skall styrkan i sambanden beaktas. Återkopplingen till de 

teoretiska utgångspunkterna är av stor vikt i teoriprövande studier mot bakgrund av kumulativa 

ambitioner. Frågan är huruvida olika faktorer lyckas förklara allmänhetens missnöje med 

sjukförsäkringen.  
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4.1 Urval 
 

I vetenskapliga studier är urvalsproceduren av stor vikt. Urvalet ska i största möjliga mål 

representera populationen som undersökningen ämnar uttala sig om. Då studieobjektet för 

undersökningen är den svenska sjukförsäkringen, som i olika utsträckning omfattar alla som bor 

eller arbetar i Sverige, är populationen för min undersökning den svenska befolkningen. Då 

studien syftar till att mäta attityder och subjektiva uppfattningar om sjukförsäkringen var det av 

naturliga skäl en omöjlighet för mig att insamla primärdata som syftade till att besvara 

frågeställningen. Möjligen hade en egen enkätinsamling fungerat som alternativ forskningsmetod, 

där attityder kring sjukförsäkringen efterfrågas i en egen tillverkad enkät. Dock hade ett sådant 

begränsat urval omöjliggjort möjligheterna till att generalisera till en större population, då 

möjligheterna till slumpmässigt obundet urval (Esaiasson et al, 2012:176) är kraftigt begränsade 

inom ramen för en masteruppsats. Användningen av sekundärdata är en nackdel i meningen att 

datamaterialet som används inte är insamlad för att svara mot denna studiens syfte, vilket kräver 

en noggrann operationalisering av vad denna studie faktiskt ämnar mäta för att undvika problem 

med den interna validiteten (Esaiasson et al, 2012:58). Åt detta ägnas ett särskilt avsnitt senare i 

uppsatsen. 

 

Då SOM-undersökningarna bygger på individdata, det vill säga enskilda personers svar på 

enkäten, är analysenheterna i populationen individer som väljs ut genom ett slumpmässigt urval. 

Riks-SOM, som är den rikstäckande undersökningen som används för denna studie, omfattar ett 

systematiskt sannolikhetsurval om 12 000 personer bosatta i Sverige mellan 16 och 85 år. 

Svarsandelen i 2012 års undersökning var ca 57 %, det vill säga 6290 personer svarade på 

undersökningen. Alla analysenheter (individer) i populationen har samma chans att bli utvalda för 

deltagande i undersökningen. Det slumpmässiga urvalet medför en önskvärd effekt då det ger 

möjligheter att generalisera studiens resultat till hela populationen. En negativ konsekvens av 

urvalsmetoden är att vissa grupper av människor riskerar att bli underrepresenterade, något som 

kan lösas med exempelvis stratifierade urval där kända fördelningar i populationen tas hänsyn till 

i urvalsförfarandet (Esaiasson et al, 2012:178). Det har dock visat sig att SOM-undersökningarna 

har en en hög reliabilitet trots brister i representation mellan olika grupper (Markstedt, 2014).  
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Valet av år 2012 som mätpunkt för studien grundar sig främst i att missnöjet med 

sjukförsäkringen var som störst under denna tidpunkt. 2012 uppmättes det största missnöjet med 

sjukförsäkringen någonsin i SOM-undersökningarna, och ökningen i missnöjdhet var markant 

mellan 2008 års undersökning jämfört med 2012 års undersökning. Då det i flertalet studier har 

visat sig att en del av missnöjet med sjukförsäkringen kan förklaras av åtstramningar i regelverket 

och sänkta ersättningsnivåer (Oskarson, 2015; Dager, 2014) fokuseras denna studie till att utreda 

andra tänkbara förklaringsfaktorer till missnöje med sjukförsäkringen. Valet av 2012 års SOM-

undersökning ter sig rimligt mot detta syfte. Det har dessutom publicerats tidigare studier som 

mäter förtroende för sjukförsäkringen över tid (Oskarson, 2013; 2015; Svallfors, 2010), vilket 

inte motiverar ännu en studie med samma ambition. Det kan diskuteras hur valet av Sverige och 

den svenska sjukförsäkringen som studieobjekt ger möjlighet att generalisera till andra 

sjukförsäkringssystem i andra länder. Mot bakgrund av den relativa institutionella kvaliteten i 

Sverige, främst i form av avsaknad av korruption (Rothstein, 2009), i kombination med den 

relativa generositeten i Sveriges ekonomiska trygghetssystem (Dager et al, 2015) torde den 

svenska sjukförsäkringen snarast fungera som ett ”kritiskt fall” (Esaiasson et al, 2012:161). Den 

svenska sjukförsäkringen borde i en större kontext betraktas som ett ogynnsamt fall för att testa 

de teoretiska föreställningarna. Dock har studien ej till syfte att jämföra den svenska 

sjukförsäkringen med internationella motsvarigheter, utan har endast som ambition att förstå 

attityder gentemot en svensk välfärdstjänst i en svensk kontext. Konsekvensen av detta blir att jag 

inte kan generalisera resultaten till hur andra välfärdstjänster i andra kontexter bedöms och 

utvärderas. Maria Oskarson (2015) argumenterar dock för att bedömningarna av olika svenska 

socialförsäkringar (pensioner, sjukförsäkring och arbetslöshetskassa) kan samverka genom att 

missnöjet kan beror på en mer generell inställning välfärdsstaten och den offentliga sektorn. 

Denna studie har inte som ambition att jämföra bedömningsgrunderna för de tre 

socialförsäkringssystemen, och har heller inte statistiska instrument för en sådan 

hypotesprövning. Möjligen kan resultaten från denna studie ses som en indikator på hur man 

bedömer en del av ett offentligt trygghetssystem som eventuellt bedöms som aggregerat.  

 

4.2 Operationalisering: Beroende variabel 
 
Den beroende variabeln som används för denna undersökning är missnöje med sjukförsäkringen. 

I tidigare studier som haft som syfte att mäta hur medborgare bedömer offentliga trygghetssystem 
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finns en viss diskrepans i vad som egentligen mäts. I Dager et al (2015) mäts exempelvis varför 

och bland vilka människor vissa ekonomiska trygghetssystem erhåller tillit. I Svallfors (2010) 

och Oskarson (2015) mäts snarare människors nöjdhet med offentliga trygghetssystem. Tillit till 

de offentliga trygghetssystemen definieras i sammanhanget som en upplevd känsla av att det 

offentliga kan erbjuda ett rimligt stöd vid oförutsedda situationer, exempelvis sjukdom eller 

plötsliga inkomstbortfall. Tillit bör alltså i detta sammanhang inte likställas med nöjdhet med 

systemen. En rimlig förutsättning är att medborgare kan känna tillit till systemen men samtidigt 

vara missnöjda med ersättningsnivåerna. Exempelvis kan upplevelsen vara att man skulle klara 

sig om man blir sjuk, men av olika anledningar hävda att det ekonomiska stödet borde vara högre 

än vad som är fallet. I och med en sådan konceptualisering av tillit definieras bristande tillit som 

upplevelsen av att man inte skulle klara sig ekonomiskt vid en oförutsedd förändring av inkomst 

eller hälsa.  

 

Då denna studie likt Oskarson (2015) använder data från SOM-undersökningar mäts snarare 

nöjdhet med sjukförsäkringen. Frågan som ställs i SOM-undersökningen från 2012 är ”Hur nöjd 

är du med hur följande försäkringssystemen fungerar?” Respondenterna får ange på en skala 

mellan 1 till 5 hur nöjd man är med pensionssystemet, sjukförsäkringen och A-kassan separat. 1 

står för mycket nöjd och 5 står för mycket missnöjd. Frågeformuleringen inbegriper dimensioner 

av exempelvis politiska motiv för olika ersättningsnivåer och hur väl respondenterna anser att 

sjukförsäkringen levererar ekonomisk trygghet i förhållande till vad man som individ tycker är 

rimligt. Det är en bedömning av systemet som helhet som efterfrågas. Dessutom inbegriper 

nöjdhet en aspekt gällande hur man i stort ser på offentliga trygghetssystem. Ett rimligt antagande 

är att man av ideologiska skäl vara emot en kollektivt finansierad sjukförsäkring, men konstatera 

att ersättningsnivåerna mer än väl är tillräckliga för den privata ekonomiska tryggheten. Frågans 

formulering gör också att respondenterna ombeds bedöma hur försäkringssystemen fungerar 

utifrån ett samhälleligt perspektiv, och mäter därmed inte enbart hur försäkringarna upplevs 

tillgodose respondentens individuella, självupplevda behov och förväntningar. 

 

Datamaterialet för min beroende variabel är hämtad från variabeln F70 i den nationella SOM-

undersökningen från 2012. Alla personer personer som inte har svarat på frågan eller som har 

angett svarsalternativet ingen uppfattning har kodats bort. I och med att frågan besvaras som en 
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femgradig skala från ”mycket nöjd” till ”mycket missnöjd” betraktas variabeln som linjär på en 

ordinal skalnivå, vilket innebär att variabeln består av kategoriseringar med en inbyggd 

rangordning. Skala har dock inte ekvidistans, då avståndet mellan exempelvis ”Mycket nöjd” och 

”Ganska nöjd” inte nödvändigtvis har samma avstånd som mellan ”Ganska nöjd” och ”Varken 

nöjd eller missnöjd” (Sundell, 2011). På grund av denna problematik har variabeln 

dikotomiserats, vilket innebär att den i denna analys endast kan anta två värden: 0 eller 1. 

”Mycket nöjd, Ganska nöjd”, ”Varken nöjd eller missnöjd”  samt svarsalternativet ”Ingen 

uppfattning” har kodats som 0 och ”Ganska missnöjd” samt ”Mycket missnöjd” har kodats som 

1. Eftersom den beroende variabeln är binär genomförs en logistisk regressionsanalys, vilket jag 

återkommer till under ett särskilt avsnitt av uppsatsen.  

 
4.3 Operationalisering: Oberoende variabler 
 
Studiens hypoteser kräver att 12 oberoende variabler konstrueras och operationaliseras. De 

oberoende variablerna konstrueras likt den beroende variabeln utifrån svaren på frågorna i den 

rikstäckande SOM-undersökningen 2012. För alla variabler har ofullständiga svar och det interna 

bortfallet i form av ej ifyllt svar kodats som ”missing values” och tas ej hänsyn till i denna 

studie1.  

 

Klass syftar till att utreda huruvida arbetarklassen respektive medel- och överklassen känner 

missnöje med sjukförsäkringen. Variabeln operationaliseras utifrån SOM-undersökningens 

variabel F118, som ställer frågan om vilken yrkesgrupp respondenten tillhör. 10 alternativ ges; 3 

kategorier om tjänstemän (arbetsledande- eller verksamhetsledande funktion osv. utgör de tre 

kategorierna), 3 för företagare (antal anställda utgör olika kategorier), 2 för jordbrukare (ingen 

anställd eller en eller flera anställda som kategorier), samt 2 för arbetare (Arbetare eller arbetare 

med arbetsledande funktion). I min operationalisering kodades de två arbetarkategorierna som 1 

och övriga som 0. Detta görs mot bakgrund av att jag i litteraturen har noterat skillnaden mellan 

arbetarklass och medel- och överklass som den mest intressanta skiljelinjen för missnöjet med 

sjukförsäkringen. Likt andra variabler kodas ofullständiga svar eller avsaknad av svar som 

”system missing” och exkluderas därmed från analysen.  

                                                
1 Listwise deletion, se appendix under rubriken ”Deskriptiv statistisk” för motivering. 
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Inkomst används som oberoende variabel för att mäta effekter av olika inkomstnivåer för 

missnöjet med sjukförsäkringen. Variabeln syftar till att utreda om personer med inkomster över 

inkomsttaket i sjukförsäkringen känner högre eller lägre missnöje. Operationaliseringen utgår 

från SOM-undersökningens variabel F149, i vilken respondenterna ombads svara på frågan 

”Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt”? Svarsalternativen 

utgjordes av 12 intervaller av summan av månadsinkomsten. Alternativ åtta var exempelvis 801 

000kr/mån – 900 000 kr/mån. Då jag i undersökningen främst är intresserad av effekter av 

inkomster över inkomsttaket (som 2012 var ca. 27 812kr/mån, eller 333 750kr/år) 

dikotomiserades variabeln. Tyvärr utgjorde ingen inkomstintervall bland svarsalternativen exakt 

den gränsen, varför variabeln kodas enligt följande. Alla som angav att man tjänade under 24 

999kr/mån kodades som 0, tjänade man över 25 000kr/mån kodades man som ett. Alternativet 

hade varit, mot bakgrund av svarsalternativens intervaller, att koda alla som tjänade upp till 29 

999kr/mån som 0 och alla som tjänade över detta som 1. Detta för dock med sig problemet att i 

grupper som har värde 0 hade vissa personer ingått som haft inkomster över taket. Konsekvensen 

av att använda den kodning som jag använder är att vissa i gruppen som kodas som 1 har inkomst 

under inkomsttaket. Detta betraktas dock som ett mindre problem, då denna grupp är betydligt 

större och omfattar människor med betydligt större inkomster än så. Operationaliseringen av 

variabeln ger mig också möjlighet att uttala mig om skillnaden mellan låg- respektive medel- och 

höginkomsttagare, då gruppen som kodats som 0 kan betraktas som låginkomsttagare.  

 

Uppväxtort används för att testa om personer uppväxta utanför Sverige känner mer eller mindre 

missnöje med sjukförsäkringen. Som nämnts i litteraturöversikten har tidigare studier indikerat 

att personer födda utanför Sverige känner lägre missnöje mot bakgrund av lägre förväntningar på 

offentliga förmåner och försäkringar. Variabeln konstrueras utifrån variabel F141 i SOM-

undersökningen, där respondenterna fick svara på frågan ”Var har du, respektive din far och mor, 

huvudsakligen vuxit upp?”. Svarsalternativen var 7; 4 alternativ för olika uppväxtmiljö i Sverige 

(landsbygd, mindre tätort, stad eller större tätort, samt Stockholm, Göteborg eller Malmö), samt 

ett alternativ var för ”Annat land i Norden”, ”Annat land i Europa” respektive ”Land utanför 

Europa”. Då jag var intresserad av skillnaderna mellan personer uppväxta i Sverige respektive 
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uppväxta utanför Sverige dikotomiserades variabeln, så att personer uppväxta i Sverige fick värde 

0 och personer uppväxta utanför Sverige fick värde 1.  

 

Sjuk-/aktivitetsersättning  som oberoende variabel tjänar syftet av att testa de något motstridiga 

erfarenheterna från tidigare forskning gällande hur erfarenhet av en socialförsäkring påverkar 

bedömningen av densamma. Variabeln operationaliseras med hjälp av variabel F115 i SOM-

undersökningen som innefattar svaren på frågan ”Vilken av de här grupperna tillhör du för 

närvarande?”. Svarsalternativen är ”Förvärvsarbetare (även sjukskriven, föräldraledig)”, ”Har 

arbete i arbetsmarknadspolitiska program/genomgår arbetsmarknadsutbildning”, ”Arbetslös”, 

”Ålderspensionär/avtalspensionär”, ”Har sjuk-/aktivitetsersättning”, ”Studerande” samt ”Annat”. 

Variabeln kontureras som binär, det vill säga att endast alternativet ”Sjuk-/aktivtetsersättning” 

kodas som 1, och de övriga alternativen kodas som 0. Detta innebär att variabeln mäter effekten 

för de som har Sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med alla andra grupper. På så vis kan 

regressionsanalysen isolera effekten av uppbärande av just dessa förmåner som sjukförsäkringen 

erbjuder.    

 

Ideologisk tillhörighet som oberoende variabel operationaliseras som respondentens 

självupplevda ideologiska tillhörighet. Variabeln används mot bakgrund av det teoretiska 

antagandet om att ideologisk tillhörighet påverkar bedömningen av sjukförsäkringen (Oskarson, 

2015; Svallfors, 2010). Datamaterialet som används hämtas från variabel F54 från Riks-SOM 

2012, det vill säga frågan som lyder ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan delas in på en 

vänster-högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?”. 

Svarsalternativen anges på en skala mellan 1 och 5, där 1 står för ”Klart till vänster” och 5 står 

för ”Klart till höger”. Ofullständiga svar (fyllt i fler än ett svarsalternativ, ej besvarat frågan etc.) 

har kodats som bortfall i min konstruktion av variabeln. Värt att poängtera är att respondenterna 

får ange sin subjektiva ideologiska tillhörighet, vilket är av störst intresse för att mäta effekten av 

variabeln på missnöjet med sjukförsäkringen.  

 

Inställning till offentlig sektor är den oberoende variabel som syftar till att mäta om och i vilken 

utsträckning människors generella inställning till den offentliga sektorns storlek påverkar 

missnöjet med sjukförsäkringen. Utifrån tidigare teorier och empiriska evidens för att 
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uppfattningar om välfärdsstatens och den offentliga sektorns storlek påverkar bedömningen av 

specifika välfärdstjänster (så som sjukförsäkringen) testas variabelns effekt på den beroende 

variabeln. I Riks-SOM 2012 ställs frågan i variabel F58 ”Vilken är din åsikt om följande politiska 

förslag?”, där delfråga A var ”Minska den offentliga sektorn”. Svarsalternativen anges på en 

femgradig skala, från ”Mycket bra förslag” (Kodas 1) till ”Mycket dåligt förslag” (Kodas 5). 

Variabeln betraktas som linjär och skalnivån som ordinal. Visserligen mäter denna fråga inte 

explicit inställningen till välfärdsstatens omfång, men generell inställning till offentlig sektor 

betraktas som mått på en sammantagen uppfattning om statens storlek och ansvarsområden. 

Dessutom används variabeln för att testa hur de övriga oberoende variablerna samvarierar med 

ideologisk tillhörighet, som förväntas korrelera med inställning till offentlig sektor.  

 

Hälsotillstånd används som oberoende variabel för att testa huruvida människor med större 

potentiellt behov av sjukförsäkringens förmåner bedömer densamma. Variabeln operationaliseras 

med hjälp av variabel F100 i SOM-undersökningen, som omfattar frågan ”Hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?”. Svarsalternativen ges på en elvagradig skala mellan 0 (Mycket dåligt) 

och 10 (Mycket gott). I bearbetningen av datamaterialet följer kodningen svarsalternativen: (0: 

mycket dåligt, 10: mycket gott). Att hälsotillståndet är självskattat kan givetvis betraktas som ett 

problem då vi inte kan vara säkra på respondenternas objektiva hälsostatus och därmed inte deras 

formella behov och/eller rättighet till sjukförsäkringens förmåner. Å andra sidan visar tidigare 

studier, som tidigare nämnts, att självupplevda behov spelar en stor roll för hur välfärdsystem 

bedöms (Dager et al, 2015; Jost et al, 2010).  

 

Socialt tillit syftar till att testa huruvida social kapital (mellanmänsklig tillit) samvarierar med 

högre tillit välfärdsstaten enligt Rothstein och Kumlin (2003). Detta borde i denna studies 

sammanhang innebära att lägre socialt kapital samvarierar med missnöje med sjukförsäkringen. 

Variabeln operationaliseras utifrån F99 i SOM-undersökningen, i vilken frågan lyder ”Enligt din 

mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?”. Svarsalternativen anges 

på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för ”Det går inte att lita på människor i allmänhet” och 10 

står för ”Det går att lita på människor i allmänhet. Variabeln har alltså konstruerats med 

motsvarande kodning mellan 0 och 10.  
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Bedömning av Försäkringskassan används för att testa huruvida bedömningen av 

administrationen samvarierar med bedömningen av lagstiftningen. I mitt specifika fall utgör 

Försäkringskassan den huvudsakliga administrativa verksamheten och lagstiftningen utgörs av 

sjukförsäkringen. I SOM-undersökningens variabel F64 ställs frågan ”Hur anser du att följande 

myndigheter sköter sin uppgift:”, där delfråga E utgörs av hur man bedömer Försäkringskassan. 

Svarsalternativen anges på en femgradig skala där 1 står för ”Mycket bra” och 5 för ”Mycket 

dåligt” (3: Varken bra eller dåligt). Variabeln kodas i denna undersökning i enlighet med 

svarsalternativen. I frågan finns också svarsalternativ som är ”Ingen uppfattning” samt ”Känner 

ej till myndigheten”, vilka har kodats bort tillsammans med ofullständiga svar på frågan. Värt att 

poängtera är att SOM-underökningen i variabel F49 frågar om respondentens förtroende för 

Försäkringskassan, också på en skala mellan ett och fem. Denna variabel hade dock för många 

”missing values” för att kunna inkluderas i denna studie. Som variabeln nu istället är 

operationaliserad mäts förtroende implicit genom att respondenten ombeds värdera mer formellt 

hur myndigheten sköter sin uppgift, jämfört med förtroende som är ett mer komplex och 

mångfacetterat begrepp. I litteraturen är förtroende det mest förekommande begreppet, varför 

begreppet förekommer i den teoretiska genomgången. För denna undersökningens syfte kan man 

dock anföra argumentet att min operationalisering tjänar studiens syften bättre, då det är mindre 

sannolikt att en formell bedömning av hur väl myndigheten genomför sitt uppdrag samvarierar 

med missnöjet med sjukförsäkringen. Som tidigare studier visat (Dager et al, 2015; Ekstedt & 

Palmer, 2012), ingår ofta en bedömning av både sjukförsäkringen och Försäkringskassan när man 

frågar om förtroende för myndigheten.  

 

Bedömning av Skolverket följer samma logik som variabeln för Bedömning av 

Försäkringskassan. Frågan ställs i SOM-undersökningens variabel F64, delfråga F. Skalan är 

också här linjär och på ordinal skalnivå, och går från 1 ”Mycket bra” till 5 ”Mycket dåligt”. 

Alternativen ”Ingen uppfattning” och ”Känner ej till myndigheten” har kodats bort, precis som i 

ovanstående variabel. Bedömning av Skolverket används som en proxy för att mäta huruvida ett 

allmänt myndighetsförtroende samvarierar med missnöje med sjukförsäkringen, och tjänar som 

kontroll för den eventuella samvariationen mellan Bedömning av Försäkringskassan och 

missnöje med sjukförsäkringen. 
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Missnöje med A-kassa samt Missnöje med pensionssystemet används som variabler för att utreda 

huruvida bedömningen av andra socialförsäkringar samvarierar med missnöjet med 

sjukförsäkringen. Variablerna är kodade enligt samma mönster. I SOM undersökningens variabel 

F70 ställdes frågan ”Hur nöjd är du med hur följande offentliga försäkringssystem fungerar?”. De 

tre socialförsäkringarna utgjorde varsin delfråga. Precis som den beroende variabeln, som hämtas 

från samma variabel i SOM-undersökningen, har missnöjet med A-kassan och pensionssystemet 

en ordinal skalnivå. I och med att ambitionen är att testa för huruvida missnöje med de övriga två 

socialförsäkringarna samvarierar med missnöjet med sjukförsäkringen kodas de övriga 

socialförsäkringarna likt den beroende variabeln, det vill säga att variabeln dikotomiseras. Värde 

0 står för ”Ganska nöjd”, ”Mycket nöjd”, ”Varken nöjd eller missnöjd” samt ”Ingen uppfattning” 

för pensionssystemet respektive A-kassan. 1 står för ”Ganska missnöjd” eller ”Mycket missnöjd”. 

Svarsalternativet ingen uppfattning samt ofullständiga svar har kodats som ”missing values”.  

 
4.4 Statistisk metod 
 

I och med att min beroende variabel (Missnöje med sjukförsäkringen) är dikotom, det vill säga att 

den endast kan anta två värden, används logistisk regressionsanalys som statistisk metod för 

undersökningen. Valet av statistisk metod kan motiveras utifrån ett flertal aspekter. Det kanske 

bästa argumentet för att använda logistisk regressionsanalys är att dataunderlaget som utgör min 

beroende variabel består av ordinaldata. Frågan som ställs i SOM-undersökningen är som bekant 

hur respondenten bedömer att sjukförsäkringen fungerar på en skala mellan 1 och 5. Skalnivån är 

en så kallad ordinalskala, och innebär att skalan innehåller kategoriseringar med en inbyggd 

rangordning. Dock har skalan inte ekvidistans, som innebär att avstånden mellan de olika 

svarsalternativen är likvärdiga. Det går exempelvis inte att avgöra om avståndet mellan 

alternativet 1 och 2 (Mycket nöjd och Ganska nöjd) är lika stort som avståndet mellan 2 och 3 

(Ganska nöjd och Varken nöjd eller missnöjd). Hade skalan varit ekvidistant och kontinuerlig 

med fler skalsteg hade en linjär regression (OLS) varit att föredra. I och med att den beroende 

variabeln i mitt fall är omkodad som binär (1: Missnöje, 0: Övriga) finns heller inga 

normalfördelningskrav; den logistiska regressionen kan hantera en snedfördelad datamängd. Ett 

vanligt problem med OLS (Ordinary Least Squares) är att metoden förutsätter linjära samband 

mellan oberoende och beroende variabler. Då logistisk regression kan hantera beroende variabler 
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som inte är kontinuerliga och som bygger på ekvidistans kan metoden utreda även kurvlinjära 

samband (Bjerling och Ohlsson, 2010).  

 

I en logistisk regression utgörs den beroende variabeln av ett odds, det vill säga sannolikheten för 

ett utfall dividerat med dess motsats. För att räkna ut oddset behöver man först räkna ut 

sannolikheten. Om man singlar ett mynt 10 gånger och myntet landar med kronan-sidan uppåt 4 

av 5 tillfällen är sannolikheten för att det myntet landar med kronan-sidan uppåt 60 procent, efter 

som att 10/6 = 0,6. Kastar man istället myntet 20 gånger med motsvarande frekvens av ”krona” 

på fem försök är sannolikheten 80 procent, då 16/20 = 0,8. Ju fler gånger man kastar myntet, 

desto större sannolikhet. Om vi återgår till exemplet med 10 kast är det alltså enkelt att räkna ut 

oddset. Om det är 60 procents sannolikhet att myntet visar krona är det 40 procents sannolikhet 

att myntet visar klave. Oddset räknas alltså ut genom 0,6/0,4 = 1,5. Oddset för att myntet visar 

krona är alltså 1,5 mot 1. Oddskvoten skiljer sig från oddset då det beskriver kvoten av två olika 

odds. Om det exempelvis visar sig i en opinionsundersökning att 60 procent av männen röstade 

på moderaterna men bara 40 procent av kvinnorna dividerar man oddset för att män röstar på 

moderaterna med oddset för att kvinnor röstar på moderaterna. Vi börjar med att räkna ut oddset 

enligt ovanstående beräkning, och konstaterar att oddset är 1,5 mot 1 för att män röstar på 

moderaterna och 0,6 mot 1 för att kvinnor röstar på moderaterna. 1,5/0,6=2,5, vilket innebär att 

oddset för att män röstar på moderaterna är 2,5 i jämförelse med kvinnorna. I logistiskt 

regressionsanalys uttrycks den beroende variabeln som den naturliga logaritmen av oddset (li), 

den så kallade logiten. Den naturliga logaritmen av ett tal (ln) är det tal som krävs för att upphöja 

e (Eulers tal≈2,72) till talet. Den naturliga logaritmen för talet 10 är därför 2,30, då e2,30≈10. 

Ekvationen för att räkna ut den naturliga logaritmen av oddset (logit) är:  

li=ln(π/1-π)   

Ekvationen för en logistisk regression blir därför: 

li=a+b1*x1+b2*x2+…bk*xk   

 

I ekvationen står a för för interceptet, b för regressionskoefficienten , x för prediktorerna och k 

för antalet oberoende variabler (Ingersoll et al, 2002). Logiten (li) löser problemet med att den 
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beroende variabeln är dikotom och endast kan anta värdet 0 eller 1. Den beroende variabeln 

betraktas som oändlig och effekten av oberoende variabler som konstant i och med att 

sannolikheten uttrycks som odds och att oddsen logaritmernas (Bjerling och Ohlsson, 2010). Det 

främsta argumentet för att använda logistisk regression istället för OLS är att den logistiska 

regressionen inte förutsätter linjära samband mellan oberoende och beroende variabler. Dessutom 

är metoden tillåtande då den jämfört med OLS inte kräver antaganden om normalfördelning och 

linjära samband. Vad som däremot talar emot användningen av logistisk regression är 

svårigheterna att tolka resultaten. Som exempel anger koefficienterna endast förändringar i den 

logaritmerade oddskvoten, det vill säga logiten. Koefficienterna måste därför ”avlogaritmeras”, 

och för att göra resultaten än mer tydliga behövs koefficienterna omvandlas till predicerade 

sannolikheter. Dock kan man likt en OLS-regression snabbt avgöra om sambandet mellan en 

oberoende och beroende variabel är positivt eller negativt (b-koefficienten), det vill säga om 

oddset för den beroende variabeln ökar eller minskar i samband med förändringar i skalsteg för 

den oberoende variabeln (Bjerling och Ohlsson, 2010). I ambitionen om att presentera resultaten 

så tydligt som möjligt kommer oddskvoter att användas istället för koefficienter 

resultatredovisningen. Resultaten tolkas då som att en oddskvot på 1 innebär att den oberoende 

variabeln inte har någon påverkan på den beroende variabeln. En oddskvot som har ett värde över 

1 indikerar ett positivt samband, och ett värde under ett indikerar ett negativt samband. 

Oddskvoter kan därmed inte anta ett negativt värde.  

5 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och olika tolkningar som kan göras av dessa.  

Avsnittet presenterar i ett första steg deskriptiv statistik om vilka grupper av människor som 

känner missnöje med sjukförsäkringen baserade på deras objektiva egenskaper. Därefter 

genomförs en korrelationanalys för alla studiens variabler, för att utesluta linjära samband mellan 

oberoende variabler samt för att få en första bild av hur de oberoende variablerna korrelerar med 

den oberoende variabeln. Sedan följer en bivariat regressionsanalys för de respektive oberoende 

variablernas potentiella samvariation med missnöje för sjukförsäkringen. Slutligen presenteras 

den multivariata regressionsanalysen i tre steg, i vilken de oberoende variablerna testas och 

kontrolleras för i förhållande till varandra. Avsnittet avslutas med en rad slutsatser där studiens 

hypoteser utvärderas var och en för sig.      
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5.1 Deskriptiv statistik: Vilka grupper känner missnöje med sjukförsäkringen? 
 
Figur 2 presenterar andelen missnöjda inom olika samhällsgrupper2. Inledningsvis kan 

konstateras att andelen missnöjda med sjukförsäkringen totalt sett i 2012 års SOM-undersökning 

är 26,6 procent. De som angett att man är nöjd eller inte har en uppfattning är 73,4 procent. Detta 

resultat bör ses i ljuset av att de som angett ”ingen uppfattning” som adderats med de som angett 

”varken nöjd eller missnöjd” utgör 57,3 procent av de valida svaren, vilket innebär att betydligt 

fler är aktivt missnöjda än nöjda. För denna studie är dock fokus endast på att förklara missnöje, 

varför endast de som angett ett aktivt missnöje presenteras i resultaten. Skillnaderna är små när vi 

jämför missnöjet bland personer uppväxta i Sverige jämfört med personer uppväxta utanför 

Sverige. 27 Procent av respondenterna som är uppväxta i Sverige känner missnöje med 

sjukförsäkringen, och andelen missnöjda bland personer uppväxta utanför Sverige är 24,8 

procent. Även skillnaderna mellan klasser kan betraktas som marginell. Bland arbetarklassen 

känner 30,6 procent missnöje, och motsvarande siffra för över- och medelklassen är 27,2 procent. 

Inkomster innebär en något större skillnad i andelen missnöjda. Bland personer som tjänar mellan 

10 000kr/mån och 24 999kr/mån är 25,1 procent missnöjda, och motsvarande siffra är 29,5 

procent för respondenter som tjänar över detta belopp. Det mest uppseendeväckande resultaten 

från figur 2 är att andelen missnöjda bland personer som vid enkättillfället uppgav att man uppbar 

sjuk- eller aktivitetsersättning är 43,2 procent. Uppenbarligen finns ett stort missnöje bland dem 

som uppbär en av sjukersförsäkringen mest omfattande ersättningar. Generellt sett kan 

konstateras att de flesta av grupperna ligger nära den total andelen missnöjda som utgör 26,6 

procent.3  
 

 

 
 
 
 

                                                
2 Initialt användes också individegenskaperna kön, ålder, arbetslös samt utbildning som oberoende variabler. Dessa 
kontrollerades för i kommande regressionsanalyser, och visade sig sakna samvariation med missnöje. Variablerna 
exkluderades från modellen då övriga individegenskaper enligt litteraturöversikten torde ha större samvariation med 
missnöje, och relevanta hypoteser inte kunde formuleras utifrån de fyra exkluderade variablerna.  
3 Deskriptiv statistisk för alla variabler som används i studien återfinns i studiens appendix. 
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Figur 2. Missnöje med sjukförsäkringen 2012 

 
 
 

 
Källa: Riks-SOM 2012 
 
 

5.2 Korrelationsanalys för variabler i modellen 
 
I tabell 1 presenteras korrelationsanalysen för de variabler som ingår i modellen för att utreda vad 

som samvarierar med sjukförsäkringens missnöje. Syftet är att testa i vilken utsträckning de 

oberoende variablerna samvarierar. Om detta är fallet mäter variablerna ”samma sak”, och man 

kan inte uttala sig om de isolerade effekterna av variablerna i en regressionsanalys. Det finns 

inget exakt gräns för korrelationsvärdet, men är värdet över omkring 0,8 riskeras 

multikollenaritetsproblem; att de oberoende variablernas effekt inte kan isoleras från varandra 

(Sundell, 2010). Måttet som används är Pearsons Correlation, och ett värde om 1 anger maximal 

korrelation mellan variablerna. Som vi kan utläsa av tabell 1 uppgår ingen korrelation till ett 

värde av 0,8. Vissa värden är dock värda att lyfta fram, även när vi tittar på korrelationer med den 

beroende variabeln (”missnöje sjukförsäkring”). Vi kan konstatera att missnöje med 

sjukförsäkringen främst verkar korrelera med missnöje med A-kassan (0,58), missnöje med 
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pensionerna (0,47) samt med hur man bedömer att Försäkringskassan sköter sin uppgift (0,40). 

Dock indikerar dessa värden en relativt låg korrelation mellan oberoende variabler och beroende 

variabler, vilket bör poängteras i detta inledande skede av resultatpresentationen. Ser vi till 

korrelationen mellan de oberoende variablerna tycks ideologisk tillhörighet korrelera i relativt 

hög utsträckning med inställning till offentlig sektor (-0,44). Detta kan tyckas föga förvånande, 

då storleken på offentlig sektor är en politiserad fråga mellan vänster och höger. Vidare är 

korrelationen hög mellan bedömningen av alla tre socialförsäkringarna. Förutom korrelationerna 

med sjukförsäkringen som tidigare nämnts korrelerar också bedömningen av A-kassan och 

Pensionssystemet (0,57). Även bedömningen av hur väl Försäkringskassan utför sitt uppdrag 

tycks samvariera med bedömningen av A-kassan (0,45) och pensionssystemet (0,41). Slutligen 

kan konstateras att korrelationen är relativt hög mellan inkomst och klass (-0,34) samt mellan 

social tillit och hälsotillstånd (0,29).  

 

För att med säkerhet utesluta problem med multikollinearitet (linjära samband mellan de 

oberoende variablerna) togs också toleransvärden och VIF-värden fram för de oberoende 

variablerna. VIF-värdet (”Variance inflation factor) står för 1 delat med toleransvärdet. För att 

modellen ska undvika problem med multikollinearitet bör toleransvärdet vara så högt som möjligt 

(1 är max) och VIF-värdet så lågt som möjligt (1 är minimum). Det råder viss oenighet mellan 

statistiker om vilka gränsvärden som ska användas för de båda värdena. Det finns exempel på att 

både ett VIF-värde på 4 respektive 5 används, vilket motsvarar toleransvärden på 0,25 och 0,2 

(Sundell, 2010). Enligt testet i SPSS är den lägsta toleransnivån 0,588 (För variabeln 

”Bedömning av Försäkringskassan”), vilket således också innebär det högsta VIF-värdet (1,7). 

Slutsatsen är att alla min variabler ligger klart över/under gränsvärdena för toleransnivå och VIF-

värde, vilket innebär att fortsatta statistiska analyser inte lider av multikollinearitetsproblem.  
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Tabell 1. Korrelationsanalys 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
1. Missnöje sjukförsäkring 1             
2. Uppväxtort -0,01 1            
3. Klass 0,04 0,05 1           
4. Inkomst 0,05 -0,08 -0,34 1          
5. Sjuk/aktivitetsersättning 0,06 0,03 0,09 -0,10 1         
6. Ideologi -0,18 -0,01 -0,19 0,14 -0,06 1        
7. Inst. Offentlig sektor 0,14 -0,06 0,09 -0,01 0,03 -4,44 1       
8. Hälsotillstånd -0,05 -0,07 0,08 0,20 -0,20 0,10 -0,01 1      
9. Social tillit -0,13 -0,07 -0,17 0,16 -0,09 0,02 0,06 0,29 1     
10. Bed. Skolverket 0,17 -0,10 0,05 0,02 0,01 0,03 0,04 -0,04 -0,20 1    
11. Missnöje A-kassa 0,58 -0,01 0,08 -0,06 0,06 -0,14 0,19 -0,12 -0,14 0,29 1   
12. Missnöje Pension 0,47 -0,02 -0,02 0,13 -0,02 -0,11 0,16 -0,02 -0,12 0,23 0,57 1  
13. Bed. Försäkringskassan 0,40 -0,05 0,04 0,00 -0,04 -0,07 0,06 -0,02 -0,13 0,51 0,45 0,41 1 
Mått på korrelation: Pearson Correlation 
Källa: Riks-Som 2012 

 

 

5.3 Modell för missnöje: Bivariat regressionsanalys 
 
För att testa huruvida oberoende variabler samvarierar med missnöje med sjukförsäkringen 

genomförs inledningsvis en bivariat regressionsanalys för respektive oberoende variabel, som 

presenteras i tabell 2. Då den statistiska metoden är en logisitisk regressionsanalys, och B-

koefficienterna i en sådan uttrycks som ett logaritmerat värde, använder jag mig istället av 

oddskvoter, Exp(B). Detta innebär att ett värde av 1 innebär att sannolikheten för ett utfall är 

50/50. Är oddskvoten över 1 eller under 1 ökar respektive minskar oddset för ett visst utfall per 

skalsteg i den oberoende variabeln. En oddskvot på exempelvis 1,5 innebär att oddset ökar med 

1,5 gånger per skalsteg på den oberoende variabeln, vilket också kan uttryckas som procent 

(oddset har blivit 50% större).  

Samvariationen mellan oberoende och beroende variabel presenteras i form av oddskvoter, och 

med Wald-statistisk inom parantes. Wald-statistisken innebär att man kvadrerar z-värdet, vars 

värden översätts till den linjära regressionens standardfel. Ett z-värde över 1,96 innebär fem 

procents signifikantnivå (0,05) för att nollhypotesen kan förkastas. Motsvarande värde för ett 

Wald-test är således 3,84 (=z2). För en enprocentig signifikantnivå (0,01) ska Wald-värdet vara 

6,66 eller över, och för en 0,1 procent signifikansnivå (0,001) ska Wald-värdet vara 10,82 eller 

över (Bjerling & Ohlsson, 2010).  
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Inledningsvis konstateras i tabell 2 att individegenskaperna etnicitet, klass och inkomst inte har 

någon signifikant effekt i den bivariata analysen, till skillnad från sjuk- eller aktivitetsersättning 

som har signifikant samvariation med högre missnöje. Har man sjuk- eller aktivitetsersättning 

fördubblas oddsen för att man ska vara missnöjd med sjukersättningen, på fem procents 

signifikansnivå. Ser vi till de subjektiva variablerna framträder en rad signifikanta resultat. Tabell 

2 visar att ju bättre man upplever sitt eget hälsotillstånd, desto lägre är oddset för att känna 

missnöje med sjukförsäkringen. En enhets ökning på elvagradiga skalan, där 0 står för mycket 

dåligt hälsotillstånd och 10 för mycket gott hälsotillstånd, minskar oddset för att känna missnöje 

med 5,4 procent. Resultatet bör betraktas med viss försiktighet, då variabeln precis klarar 

signifikanskravet på fem procent.  

 

Vidare synliggör resultaten från tabell 2 hur människor som identifierar sin ideologiska 

tillhörighet mer åt höger har lägre odds för att känna missnöje med sjukförsäkringen. Oddskvoten 

är 0,695, och signifikant på 0,1 procentsnivån. För varje steg uppåt på den femgradiga skalan där 

1 är klart till vänster och 5 är klart höger minskar oddset för missnöje med 30,5 procent. Samma 

mönster synliggörs i variabeln som mäter samvariation mellan inställning till offentlig sektor och 

missnöje med sjukförsäkringen. Ju mindre man tycker om förslaget om att minska den offentliga 

offentliga sektorn i Sverige, desto högre är oddset för missnöje medsjukförsäkringen. Oddskvoten 

är signifikant på 0,1 procentsnivån. Slutsatsen är att personer till vänster ideologisk, och personer 

som känner starkare stöd för en stor offentlig sektor, är mer missnöjda. Trots att dessa två 

ställningstaganden bör samvariera, har respektive variabel klarat korrelationstesterna och visar 

inte på ett för högt korrelationsvärde som skulle kunna skapa multikollinearitetsproblem i den 

multivariata regressionsanalysen. I den bivariata regressionsanalysen har även social tillit en 

signifikant (0,1 procent) effekt på missnöjet med sjukförsäkringen. Ju mer man litar på andra 

människor, desto lägre är oddset för missnöje med sjukförsäkringen. Oddskvoten är 0,888. 

 

Ser vi till hur bedömningen av andra socialförsäkringar samvarierar med missnöje med 

sjukförsäkringen framträder ett tydligt mönster i den bivariata regressionsanalysen. Både 

missnöje med A-kassan och missnöje med pensionssystemet samvarierar kraftigt med missnöjet 

med sjukförsäkringen. Båda variablerna är signifikanta på signifikansnivån 0,001. Ser vi till 

oddskvoterna är de kraftigt högre än andra variablers oddskvoter. Är man missnöjd eller ganska 
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missnöjd med pensionssystemet ökar oddset oddset för missnöje med sjukförsäkringen 10,908 

gånger, och är man ganska eller mycket missnöjd med a-kassan ökar oddset 22,727 gånger. Ett 

ökat missnöje med andra socialförsäkringar tycks alltså kraftigt öka oddset för missnöjet med 

sjukförsäkringen. Till detta bör tilläggas att även bedömningen av hur administrerande myndighet 

(Försäkringskassan) sköter sin uppgift tycks samvariera med missnöje. Oddskvoten för denna 

variabel är 2,479 på signifikansnivån 0,001. Oddset alltså mer än fördubblas för varje steg som 

innebär en sämre bedömning av Försäkringskassan. Det är också anmärkningsvärt att oddskvoten 

för bedömning av Skolverket är signifikant på 0,1 procentsnivån. Oddskvoten är 1,481, och 

innebär att oddset för missnöje med sjukförsäkringen ökar med nästan 50 procent för varje 

skalsteg som innebär en sämre bedömning av Skolverket.   
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Tabell 2. Bivariat regressionsanalys för missnöje med sjukförsäkringen 

Missnöje Exp(B) 
Uppväxtort 0,893 
 (0,250) 
Klass 1,180 
 (1,769) 
Inkomst 1,249 
 (3,400) 
Sjuk/aktivitetsersättning 2,141* 

 (5,088) 
Ideologi 0,695*** 

 (45,161) 
Inst. Offentligt sektor 1,339*** 

 (27,817) 
Hälsotillstånd 0,946* 

 (4,102) 
Social tillit 0,888*** 

 (22,254) 
Bed. FK 2,479*** 
 (169,437) 
Bed. Skolverket 1,481*** 
 (29,960) 
Missnöje A-kassa 22,727*** 
 (390,400) 
Missnöjde Pension 10,908*** 
 (306,850) 
Resultaten presenteras i oddskvoter, Wald-statistik inom 
parantes. 
*p < 0,05, **p < 0,01, **p < 0,001 
Källa: Riks-SOM 2012 
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5.4 Modell för missnöje: Multivariat regressionsanalys 
 
Den multivariata regressionsanalysen delas upp i tre steg, och redovisas i tabell 3. I steg 1 testas 

de objektiva individegenskaperna under kontroll för varandra i en multivariat analys. I steg två 

tilläggs subjektiva individegenskaper, som testas multivariat tillsammans med de objektiva 

individegenskaperna. I steg 3 tillkommer de variabler som testar huruvida bedömning av andra 

samhällsinstitutioner samvarierar med missnöjet med sjukförsäkringen, och alla oberoende testas 

under kontroll för varandra. Argumentet för detta tillvägagångsätt är att varje variabelgrupp 

(objektiva individegenskaper, subjektiva individegenskaper samt variabler relaterade till 

bedömning av andra samhällsinstitutioner) förväntas i olika hög utsträckning samvariera med 

sjukförsäkringen, vilket indikerades i den bivariata analysen. Objektiva individegenskaper 

förväntas ha lägre samvariation jämfört med subjektiva individegenskaper, och bedömning av 

andra samhällsinstitutioner förväntas ha en stark samvariation med missnöje med 

sjukförsäkringen. Även om resultaten från steg 1 och steg 2 kan indikera statistiskt signifikant 

samvariation med minssnöje med sjukförsäkringen, utgör den multivariata regressionsanalysen 

med alla oberoende variabler i steg 3 den slutgiltiga modellen för att förklara missnöje med 

sjukförsäkringen.  

 

I steg 1 som presenteras i tabell 3 kan utläsas att klasstillhörighet, inkomst samt uppväxtort 

fortfarande saknar en statistiskt signifikant samvariation med missnöjet med sjukförsäkringen. 

Däremot kvarstår en signifikant samvariation mellan uppbärande av sjuk- eller 

aktivitetsersättning och missnöje med sjukförsäkringen. Under kontroll för övriga objektiva 

individegenskaper har uppbärande av sjuk- eller aktivitetsersättning ett statistisk signifikant 

samband med missnöjet på 5 procents signifikansnivå. Oddskvoten är i steg 1 av den multivariata 

modellen 2,665 vilket är något högre än i den bivariata regressionen (2,141), vilket innebär att 

sambandet stärks i steg 1 av den multivariata analysen.  

 

I steg 2 som presenteras i tabell 3 testas objektiva och subjektiva individegenskaper under 

kontroll för varandra. Inledningsvis kan konstateras att inkomst för första gången får en 

signifikant oddskvot, på fem procents signifikansnivå. Oddskvoten är 1,399, vilket i modellen 

som presenteras i steg två innebär att en inkomst över 25 000kr/månad ökar oddset för missnöje 

med sjukförsäkringen med 39,9 procent. Sambandet mellan inkomst och missnöje med 
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sjukförsäkringen var alltså undertryck i steg 1, och förstärks när subjektiva variabler inkluderas i 

modellen. Det är dock viktigt att poängtera att inkomsttaket 2012 motsvarade 27 812 kr/månad, 

vilket innebär att individer i gruppen som har högre odds för missnöje kan tjäna under 

inkomsttaket. Vidare konstateras att ideologisk tillhörighet har samma oddskvot som i den 

bivariata analysen (0,695), och är signifikant på 0,001 signifikansnivå. Oddset för missnöje med 

sjukförsäkringen minskar med 30,5 procent för varje skalsteg åt höger man tar på den femgradiga 

ideologiska skalan från vänster till höger. Inställning till offentlig har i steg 2 av den multivariata 

analysen en oddskvot på 1,168, men signifikansen har sjunkit från 0,001 i den bivariata analysen 

till 0,05 i steg 2 av den multivariata analysen. För varje skalsteg som innebär att man tycker mer 

om idén om att minska den offentliga sektorn ökar oddset för missnöje med 16,8 procent. Även 

social tillit har en liknande oddskvot som i den bivariata analysen, och tycks således förändras 

knappt av kontroll för andra oberoende variabler i steg 2. Oddskvoten är 0,869, vilket innebär att 

ju mer mer man litar på andra människor, desto lägre är oddset för att känna missnöje med 

sjukförsäkringen. För varje steg uppåt på den elvagradiga skalan som innebär att man litar mer på 

andra människor minskar oddset med 13,1 procent för missnöje med sjukförsäkringen. Resultatet 

är signifikant på 0,1 procentsnivån.  

 

I steg 3 av den multivariata analysen som presenteras i tabell 3 presenteras resultaten av den 

slutliga modellen för missnöje, där alla oberoende variablers samvariation med missnöje med 

sjukförsäkringen testas under kontroll för varandra. Vi kan direkt konstatera att de objektiva 

individegenskaperna saknar signifikans i modellen. Uppväxtort, klass, inkomst samt uppbärande 

av sjuk- eller aktivitetsersättning tycks inte samvariera med missnöje med sjukförsäkringen 2012 

i denna modell. Variabeln inkomst, som saknade signifikans i steg 1 men var signifikant på fem 

procent i steg två tappar alltså återigen sin signifikanta effekt. Detta förklaras av att andra 

oberoende variabler i steg 3 övertar effekten som inkomst visade i steg 2, och kan därigenom i 

högre utsträckning förklara missnöje med sjukförsäkringen. Även inställning till offentlig sektor, 

självupplevt hälsotillstånd samt social tillit har tappat signifikanta effekter i den multivariata 

modellen jämfört med den bivariata analysen. Social tillit var även signifikant i steg 2 av den 

multivariata analysen, men har i steg 3 tappat sin statistiska signifikans under kontroll för 

variabler relaterade till bedömning av andra samhällsinstitutioner.  
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Däremot är samvariationen mellan ideologisk tillhörighet och missnöje med sjukförsäkringen 

fortfarande signifikant. För varje steg uppåt på den femgradiga ideologiska skalan från vänster till 

höger minskar oddset för att känna missnöjet med sjukförsäkringen med 25,5 procent 

(Oddskvoten är 0,745). Variabeln är signifikant på 1-procentsnivån. Att identifiera sig som höger 

ideologisk samvarierar alltså med minskat missnöje, vilket också indikerar att människor som 

upplever sig själva till vänster ideologisk känner större missnöje med sjukförsäkringen.  

 

I steg 3 ingår också de variabler som testar samvariationen mellan bedömningen av andra 

samhällsinstitutioner och missnöjet med sjukförsäkringen. I tabell 3 kan konstateras att 

Bedömning av Försäkringskassan agerar som förväntat och som indikerades i den bivariata 

analysen. Variabeln är fortfarande signifikant på 0,01-procentsnivån, och oddskvoten är 2,158. 

Tolkningen av resultatet är att ju sämre man bedömer att Försäkringskassan sköter sin uppgift, 

desto högre är oddset för att man ska känna missnöje med sjukförsäkringen. Oddset mer än 

fördubblas för varje skalsteg mot en sämre bedömning av Försäkringskassan. Ser vi till 

Bedömning av Skolverket har denna variabel tappat signifikans jämfört med den bivariata 

regressionsanalysen. Enligt modellen tycks bedömningen av skolverket inte samvariera med 

missnöje med sjukförsäkringen. Vidare kan konstateras att bedömningen av de andra 

socialförsäkringarna i hög utsträckning tycks samvariera med bedömningen av sjukförsäkringen. 

Både bedömningen av A-kassan och bedömningen av pensionssystemet är signifikanta på 

signifikansnivån 0,01. Oddskvoten för A-kassan är 9,569, vilket innebär att missnöje med A-

kassan kraftigt ökar oddset för att känna missnöje med sjukförsäkringen. För pensionssystemet är 

oddskvoten 5,397, vilket också enligt samma logik innebär att missnöje med pensionssystemet 

kraftigt ökar oddset för missnöje med sjukförsäkringen. Visserligen är oddskvoterna lägre än i 

den bivariata analysen, men framträder i den slutgiltiga modellen för missnöje som de mest 

framträdande variablerna för att förklara missnöje med sjukförsäkringen.  
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Tabell 3. Multivariat regressionsanalys för missnöje med sjukförsäkringen 

Missnöje med 
sjukförsäkringen 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 
Exp(B) Exp(B) Exp(B) 

Uppväxtort 0,846 0,874 0,828 
 (0,436) (0,224) (0,165 

Klass 1,289 1,024 1,165 
 (3,178) (0,024) (0,358) 

Inkomst 1,283 1,399* 1,380 
 (3,103) (4,634) (1,670) 

Sjukersättning 2,665* 1,937 2,880 

 (5,936) (2,027) (1,822) 
Ideologi  0,695*** 0,745** 

  (27,159) (6,926) 
Inst. Offentligt sektor  1,168* 1,079 

  (4,882) (0,450) 
Hälsotillstånd  0,970 0,982 

  (0,715) (0,094) 
Social tillit  0,869*** 0,910 

  (18,856) (2,983) 
Bed. FK   2,158*** 

   (36,350) 
Bed. Skolverket   0,791 

   (2,951) 
Missnöje Pension   5,397*** 

   (53,974) 
Missnöje A-kassa   9,569*** 

   (84,368) 
Konstant 0,321*** 0,619 0,050** 

 (82,868) (1,517) (10,502) 
n 1150 1046 690 

Pseudo R2 0,013 0,102 0,580 
Chi2 10,457* 78,274*** 376,390*** 

-2 Log Likelihood 1369,988*** 1193,149*** 515,215*** 
Resultaten presenteras i oddskvoter, Wald-statistik 
inom parantes 
*p < 0,05, **p < 0,01, **p < 0,001 
Källa: Riks-SOM 2012 
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Förutom oddskvoterna presenteras ett antal tester för att utvärdera resultatens relevans. Måttet 

”Pseudo R2” står för Nagelkerkes R2, och används för att förklara andelen varians i modellen. 

Måttet är omdebatterat i logistisk regressionsanalys, och en rad andra mått på R2 finns att tillgå. 

Dock konstateras Nagelkerkes R2 som det vanligaste måttet. Måttet kan uttryckas som en 

procentsats, det vill säga att 58 procent av informationen från modellen kan härledas till de 

oberoende variablerna. De oberoende variablerna i modellen kan alltså förklara 58 procent av 

variationen i den beroende variabeln. Pseudo R2 i logistisk regressionsanalys är som sagt ett 

omtvistat mått, men kan betraktas som en indikation på modellens andel förklarade varians 

(Bjerling & Ohlsson, 2010). Chi2 testet uttalar sig om hur modellens koefficienter gemensamt kan 

bidra till prediktionen av den beroende variabeln. Då måttet är signifikant (0,001-nivån) med 12 

frihetsgrader (antalet oberoende variabler) dras slutsatsen att variablerna i modellen bidrar till att 

förutspå missnöje med sjukförsäkringen. Det bör dock poängteras att måttet endast uttalar sig om 

variablernas gemensamma effekt på att förutspå missnöjet. Detta innebär att en alternativ 

tolkning av måttet är att åtminstone en av variablerna har en signifikant samband med den 

beroende variabeln, i och med att modellen som helhet utvärderas. De enskilda 

signifikansnivåerna för respektive oberoende variabel synliggörs i tabellen. ”-2 Log Likelihood” 

kallas ibland också ”likelihood ratio”, och uttrycker sannolikheten för att ett värde på den 

beroende variabeln kan prediceras av ett observerat värde på den oberoende variabeln. Ju lägre 

värde som måttet presenterar, desto bättre kan modellen förutsäga variationer i den beroende 

variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. -2 Log Likelihood var 579,631 utan de 

oberoende variablerna i modellen, vilket innebär att modellen förbättrades med införandet av de 

oberoende variablerna (340,275 i den multivariata modellen). Resultaten är signifikant på 0,001-

nivån, vilket gör att modellen som helhet betraktas som signifikant. De oberoende variablerna har 

en gemensam signifikant effekt på missnöjet med sjukförsäkringen.  

 
5.5 Slutsatser: Utvärdering av hypoteser 
 
Studien ställde mot bakgrund av tidigare forskning och teorier elva hypoteser som har testats. 

Den första avsåg att utreda huruvida arbetarklassen känner större missnöje med sjukförsäkringen 

än medel- och överklassen, mot bakgrund av större risker av att vara i behov av sjukförsäkringens 

förmåner samt större risker för att drabbas ekonomiskt av plötsliga inkomstbortfall. Hypotesen 

falsifieras i studiens modeller, då klassvariabeln konsekvent saknar signifikans. Slutsatsen är att 
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arbetarklassen inte tycks ha större benägenhet att känna missnöje med sjukförsäkringen. 

Resultatet nyanserar bilden som presenteras i Oskarsons (2015) och Svallfors (2010) deskriptiva 

statistik, i vilken arbetarklassen generellt sett har högre missnöje. Att klasstillhörighet inte är 

signifikant i studiens analys pekar också på att den ökade risken med och för inkomstbortfall på 

grund av sjukdom bland arbetarklassen (Korpi & Palme,1998; Lundberg et al, 2008) inte ökar 

missnöjet. 

Den andra hypotesen avsåg att testa huruvida personer med inkomster över inkomsttaket i 

sjukförsäkringen hade större benägenhet att känna missnöje med sjukförsäkringen. Hypotesen 

motiverades av en förväntan om att högre inkomster inte längre försäkras i och med de sänkta 

inkomsttaken (Ferrarini et al, 2010), och att detta skulle innebära ett större benägenhet till 

missnöje med sjukförsäkringen (Oskarson, 2015). Hypotesen falsifieras i denna undersökning då 

inkomstvariabeln inte har en statistisk säkerställd effekt i varken den bivariata eller i den 

multivariata regressionsanalysens steg 3. Dock bör resultatet betraktas mot bakgrund av att 

variabeln faktisk var signifikant under kontroll för objektiva individegenskaper i steg 1 av den 

multivariata analysen, och att människor med högre inkomster i denna modell hade högre 

benägenhet att känna missnöje med sjukförsäkringen.    

Hypotes tre var att människor uppväxta utanför Sverige känner lägre missnöje med 

sjukförsäkringen. Hypotesen formulerades utifrån tidigare forskning som visat på hur lägre 

förväntningar på offentligt finansierade och administrerade ekonomiska trygghetssystem 

korrelerade med lägre missnöje (Dager et al, 2015). Personer uppväxta utanför Sverige borde 

enligt detta känna lägre missnöje med sjukförsäkringen, argumenterade tidigare studier. 

Hypotesen falsifierades i denna studies modell, och slutsatsen är att personer uppväxta utanför 

Sverige inte har större benägenhet att känna missnöje med sjukförsäkringen.  

Den fjärde hypotesen utgick ifrån tidigare studier som indikerade att personer med erfarenhet av 

sjukförsäkringens förmåner är mer nöjda med densamma (Dager et al, 2015). Hypotesen 

formulerade som att personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning har lägre benägenhet att 

känna missnöje med sjukförsäkringen. Hypotesen falsifierades initialt i den bivariata analysen, då 

innehav av sjuk- eller aktivitetsersättning drygt fördubblade oddsen för att känna missnöje på 5 

procents signifikansnivå. Dock tappade variabeln statistisk signifikans i steg 2 och 3 av den 

multivariata analysen. Slutsatsen är att uppbärande av sjuk- eller aktivitetsersättning snarare tycks 

samvariera med missnöje än nöjdhet, även om studiens modell inte kan presentera statistiskt 
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säkerställda resultat för detta. Andra variabler tycks snarare ha samvariation med missnöje i den 

multivariata modellens steg 3.   

Hypotes fem avsåg att testa huruvida ideologisk tillhörighet samvarierade med missnöjet med 

sjukförsäkringen, som indikerats i tidigare studier. Lojalitet med det regeringsalternativ som 

passar individens ideologiska tillhörighet bäst samt ideologiskt motiverat stöd för 

regelförändringar utgjorde de teoretiska antagandena bakom hypotesen (Oskarson, 2015; 

Svallfors, 2010; Mau & Sachweh, 2014). Enligt hypotesen känner personer som identifierar sig 

själva till höger ideologiskt mindre missnöje med sjukförsäkringen. Detta bekräftas av studiens 

empiriska resultat. Ju mer till höger man upplever sig, desto högre är oddsen gör att känna 

missnöje med sjukförsäkringen. Variabeln för politisk tillhörighet är signifikant i de multivariata 

analyserna. Detta kan också tolkas som att människor till vänster på den politiska skalan känner 

större missnöje med sjukförsäkringen. Slutsatsen är att människor är lojala med den regering som 

sitter vid makten, och att de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes under 2008 av den 

borgerliga regeringen och som var omdebatterade under de efterföljande åren hade större stöd 

bland anhängare till regeringen. Dessutom kan tänkas att inställningen till sjukförsäkringens 

omfång påverkas av vad man står ideologisk ifråga om ersättningsnivåer och 

kvalificeringsvillkor.  

Hypotes sex formulerade en förväntan om att personer som var mer negativa till en stor offentlig 

sektor skulle känna större missnöje med sjukförsäkringen. Enligt den bivariata analysen tycktes 

en negativ inställning till offentlig sektor öka oddset för missnöje, men effekten tappade sin 

signifikans i den multivariata analysen. Slutsatsen är att individers inställning till den offentliga 

sektorns storlek inte samvarierar med missnöjet med sjukförsäkringen. Inställning till den 

offentliga sektorns storlek kan betraktas som en del av en människas ideologiska tillhörighet, då 

frågan är politiserad och utgör en skiljelinje mellan höger och vänster (Oskarson, 2013). I den 

multivariata modellen tycks dock ideologisk tillhörighet i form av stöd till förändringar i 

sjukförsäkringens regelverk samt lojalitet till det politiska block som bäst företräder ens åsikter 

undertrycka effekten av inställning till offentlig sektor, varför variabeln tappar signifikans i steg 

3. Det bör dock påpekas att variabeln är signifikant i steg två av den multivariata analysen, vilket 

indikerar ett samband som i den slutgiltiga modellen fångas upp av samvariationer mellan övriga 

signifikanta variabler och missnöje med sjukförsäkringen.  
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Hypotes sju syftade till att utvärdera huruvida personer med högre potentiellt behov av att behöva 

använda sig av sjukförsäkringens förmåner värderade sjukförsäkringen. Mot bakgrund av tidigare 

studier och teorier om graden av beroende av offentliga trygghetssystem (Jost et al, 2010) 

förväntades att personer med sämre självskattad hälsa skulle ha lägre benägenhet att känna 

missnöje med sjukförsäkringen. Hypotesen stod i viss mån i konflikt med de studier som 

argumenterat för att ”riskgrupper” är mer missnöjda just med avseende på grupper med sämre 

hälsotillstånd (Svallfors, 2010). Variabeln ”Hälsotillstånd” var statistiskt signifikant i den 

bivariata regressionsanalysen men tappade signifikans i den multivariata modellen, vilket leder 

till slutsatsen att personer med svagare självupplevd hälsa inte har större benägenhet att känna 

lägre missnöje med sjukförsäkringen. Andra variabler kan med högre säkerhet predicera odds för 

missnöje med sjukförsäkringen.  

Undersökningens åttonde hypotes var att en låg tillit till andra människor samvarierar med 

missnöje med sjukförsäkringen. Mot bakgrund av tidigare teorier och empiriska studier om 

korrelationen mellan social tillit och den svenska universella välfärdsmodellen (Kumlin & 

Rothstein, 2003; Rothstein, 2010) formulerades hypotesen. I den bivariata analysen tycktes 

hypotesen bekräftas, och får även stöd när den kontrolleras för med objektiva individegenskaper. 

I den multivariata modellens steg 3 tappade dock variabeln sin signifikans.  Slutsatsen är att lägre 

social tillit inte samvarierar med missnöje med sjukförsäkringen under kontroll för variabler 

relaterade till bedömning av andra samhällsinstitutioner.  

Studiens nionde hypotes var att ett sämre värderande av hur försäkringskassan sköter sin uppgift 

samvarierar med missnöje med sjukförsäkringen, och ställdes utifrån litteratur om svårigheter för 

människor att skilja mellan lagstiftare och administration (Ekstedt & Palmer, 2012; Halling & 

Johnsson, 2014). Hypotesen bekräftas med styrka i studien, och synliggör den aggregerade 

bedömningen av socialförsäkringssystemet där både lagstiftare och utövare ingår. Slutsatsen är 

att när Försäkringskassan bedöms som sämre i sin förmåga att genomföra sitt uppdrag ökar 

oddset för missnöje med sjukförsäkringen. Det bör dock poängteras att underökningen inte kan 

uttala sig om kausaliteten i relationen mellan missnöje med sjukförsäkringen och bedömningen 

av Försäkringskassan. Relevanta variabler saknas för att utreda huruvida en bedömningen av 

myndigheten påverkar bedömningen av sjukförsäkringen eller om orsakssambandet är det 

omvända.  
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Den tionde hypotesen ämnade att kontrollera för hur ett allmänt institutionsförtroende påverkade 

benägenheten för missnöje med sjukförsäkringen, som en del i ett allmänt politisk förtroende 

(Kumlin, 2004). Hypotesen formulerades som att ett sämre värderande av hur skolverket sköter 

sin uppgift skulle öka missnöjet med sjukförsäkringen. I den bivariata regressionsmodellen 

tycktes hypotesen bekräftad, men i den multivariata analysen tappade variabeln sin statistiska 

signifikans. Värderandet av hur skolverket sköter sin uppgift tycks inte samvariera med missnöjet 

med sjukförsäkringen. Den substantiella slutsatsen är att ett generellt myndighetsförtroende inte 

tycks ha effekt på missnöjet med sjukförsäkringen, och att det snarast handlar om en samvariation 

med bedömningen av den administrerande myndigheten, det vill säga Försäkringskassan.  

Hypotes elva avsåg att testa huruvida en generell bedömning av för socialförsäkringarna 

samvarierade, utifrån teorier om individers aggregerade förtroende för offentliga institutioner 

(Kumlin, 2004; Nilsson, 1997; Rothstein, 2010). Ett högre missnöje med A-kassan och 

pensionssystemet förväntades samvariera med missnöje med sjukförsäkringen. Hypotesen visade 

sig stämma, då oddset för att känna missnöje med sjukförsäkringen kraftigt ökade när man känner 

missnöje med pensionssystemet respektive A-kassan. Slutsatsen är att människor upplever en 

aggregerad bedömning av socialförsäkringarna, och samvariationen är särskilt stor mellan A-

kassan och sjukförsäkringen. Återigen kan kausaliteten inte utredas, vilket heller inte var studiens 

ambition. Det kan dock konstateras att missnöje med den ena socialförsäkringen tycks spilla över 

i missnöje med den andra och tredje. 

6 Sammanfattande diskussion 
 
Studien hade som ambition av att utreda vilka individegenskaper som skapar missnöje med 

sjukförsäkringen. Tre variabelgrupper presenterades; objektiva individegenskaper, subjektiva 

individegenskaper samt variabler relaterade till bedömningen av andra samhällsinstitutioner. I 

och med att 2012 års SOM-undersökning utgjorde den empiriska grunden för undersökningen 

syftade studien till att utreda vad som samvarierar med missnöje med sjukförsäkringen i tider av 

stort missnöje med socialförsäkringen. I stort kan resultaten sammanfattas med att objektiva 

individegenskaper i min statistiska modell har klart lägre samvariation med missnöje med 

sjukförsäkringen än förväntat. Vad som enligt litteraturen kan betraktas som riskgrupper, det vill 

säga personer med svag hälsa och med arbetarklastillhörighet, har enligt undersökningens resultat 

inte större benägenhet att känna missnöje med sjukförsäkringen. Även om detta mönster kan 
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tolkas ur den deskriptiva statistiken, håller inte förklaringarna i den multivariata statistiska 

modellen. Även teorin om att sänkta inkomsttak skulle ha ökat missnöje bland personer med 

inkomster över taket får betraktas som motsagd i denna studie, även om hypotesen fann visst stöd 

i steg 2 av den multivariata analysen under kontroll för objektiva och subjektiva 

individegenskaper. Att inkomstvariabeln återigen tappar signifikans i den slutgiltiga multivariata 

analysen (steg 3) tyder dock på att hypotesen bör betraktas som tvivelaktig.  Resultaten kan dock 

indikera att personer som har erfarenhet av sjukförsäkringens förmåner möjligen har större 

benägenhet att känna missnöje med försäkringen. Uppbärande av sjuk- och aktivitetsersättning 

visade sig ha en signifikant effekt i den bivariata modellen, samt när de objektiva egenskaperna 

testades under kontroll för varandra i steg 1 av den multivariata analysen. Detta motsäger en del 

tidigare studier och teoribildning, som har visat att erfarenhet av socialförsäkringens förmåner 

minskar missnöjet. Resultatet i denna undersökning bör förklaras av de institutionella 

förändringarna som infördes i sjukförsäkringen 2008 och som debatterades under de efterföljande 

åren. Tidsbegränsningar i sjukersättningen, sänkta ersättningsnivåer och hårdare 

kvalifikationskrav bör fungera som förklaring till varför personer som har sjuk- eller 

aktivitetsersättning eventuellt känner större missnöje med sjukförsäkringen. Det vore mot denna 

bakgrund av stort intresse att återupprepa studien vid en senare tidpunkt, då diskussioner nu förs 

om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen samt att förenkla kvalifikationskraven. 

Detta borde enligt föreslagen logik minska missnöjet bland de som uppbär sjukförsäkringens 

förmåner. Det bör dock påpekas att variabeln ”Sjuk/aktivitetsersättning” tappade signifikans 

under kontroll för subjektiva individegenskaper och variabler relaterade till bedömning av andra 

samhällsinstitutioner, varför samvariationen med missnöje med sjukförsäkringen bör ifrågasättas. 

Generellt sett konstateras att de objektiva individegenskaper som inkluderades i den multivariata 

modellen blev hårt prövade av andra subjektiva variablers effekt. 

 

Om vi tittar på de variabler som utreder samvariation mellan människors subjektiva uppfattningar 

och missnöje med sjukförsäkringen kan konstateras att alla hade en signifikant effekt i den 

bivariata regressionsanalysen. Under kontroll för objektiva individegenskaper tappade 

Hälsotillstånd statistisk signifikant (Steg 2). I steg 3 av den multivariata modellen tappade även 

Inställning till offentlig sektor samt social tillit signifikans. Dessa tre variablers samvariation med 

missnöjet med sjukförsäkringen kan dock inte uteslutas, slutsatsen är istället att effekten av 
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variablerna försvann under kontroll för variabler relaterade till bedömning av andra 

samhällsinstitutioner i den multivariata analysen. Den generella inställningen till storleken på 

offentlig sektor bör i första hand av blivit utkonkurrerad av ideologisk tillhörighet, då den 

offentliga sektorns storlek är en politiserad fråga. Då ideologisk tillhörighet var signifikant även i 

steg 3 i den multivariata modellen, dras slutsatsen att människor är lojala med det 

regeringsalternativ som bäst stämmer överens med den individuella ideologiska tillhörigheten, 

samt att sjukförsäkringens regelverk utgör ett exempel på en politisk skiljelinje. Att människor 

till höger har en negativ samvariation med missnöje bör förklaras av en större acceptans för den 

borgerliga regeringens regelförändringar, samt att lägre ersättningsnivåer, tidsbegränsningar och 

hårdare kvalifikationskrav stämmer mer överens på en ideologisk tillhörighet år höger. Att den 

sociala tilliten inte hade en statistisk samvariation med missnöje i den multivariata modellens steg 

3 kan ses som att teorier om den svenska välfärdsstatens korrelation med social tillit motsägs. 

Återigen bör dock påpekas att variabeln tappar signifikans under kontroll för övriga oberoende 

variabler, och saknar effekt i denna specifika modell för missnöje (steg 3). Detsamma gäller det 

självupplevda hälsotillståndet. Ett viss stöd ges åt teorin om riskgrupper, där vissa grupper lider 

en högre risk av att behöva inkomstbortfallsskydd än andra. Ett sämre hälsotillstånd indikerar en 

större benägenhet för att känna missnöje med sjukförsäkringen, vilket betraktas som 

problematiskt mot bakgrund av socialförsäkringens funktion som omfördelning av risk. Att 

variabeln inte klarar signifikanskravet i den multivariata analysen gör dock att slutsatsen bör 

betraktas med försiktighet, och att andra förklaringar till missnöjet träder fram i studien.  

 

De variabler som testade sambandet mellan bedömning av andra samhällsinstitutioner och 

missnöjet med sjukförsäkringen framträder som centrala i denna studies föreslagna modell för 

missnöje. Förutom ideologisk tillhörighet, som redan diskuterats, har bedömningen av 

Försäkringskassan en stabil signifikant effekt i både den bivariata och den multivariata 

regressionsanalysens steg 3. Som tidigare nämnts är oddskvoten klart över 1, vilket innebär att ett 

sämre värderande av Försäkringskassan tydligt samvarierar med bedömningen av 

sjukförsäkringen. Att variabeln för bedömning av Skolverket saknar signifikans i den 

multivariata analysen gör att resultatet för bedömningen av Försäkringskassan inte kan ses som 

en konsekvens av människors aggregerade myndighetsförtroende och generella politiska 

förtroende. Istället är slutsatsen att bedömningen av lagstiftningen (sjukförsäkringen) och den 
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administrerande myndigheten (Försäkringskassan) i hög utsträckning samverkar, och att missnöje 

med den ena spiller över i missnöje med den andra. Som förväntat tycks medborgare ha svårt att 

skilja på lagstiftningen och administrationen av sjukförsäkringen. I förlängningen riskeras i detta 

scenario ett problem med ansvarsfördelningen, där myndigheten riskerar att utkrävas ansvars för 

missnöje med lagstiftningen, och att lagstiftningen lider av större missnöje med bristfällig 

administration av försäkringen. Utifrån demokratiska ideal gällande väljares möjlighet till 

ansvarsutkrävning innebär detta också möjliga problem. Om man upplever att administrationen är 

ansvarig för regelverket minskar incitamenten för att förändra regelverket genom val, och 

därigenom politiska beslut som ligger under lagstiftarens ansvarsområde. Ansvaret för att 

tydliggöra ansvarsuppdelningen mellan lagstiftare och utövande myndighet faller både på 

lagstiftaren och Försäkringskassan. Konkreta risker identifieras i när lagstiftare undviker sitt 

ansvar genom att skylla ett omdebatterat regelverk på myndighetens tolkning av lagstiftningen, 

eller när stora förändringar i sjukförsäkringen sker genom mål- och resultatstyrning av 

myndigheter utan förändrad lagstiftning. Från myndighetens sida krävs att administrationen av 

sjukförsäkringen till fullo har stöd i lag, och att myndigheten verkställer politik i enlighet med 

lagstiftarens intentioner. Mot bakgrund av demokratiska ideal gällande förutsägbarhet och 

möjlighet till ansvarsutkrävning bör regelverket stå under elektoralt mandat, det vill säga att det 

kan ändras genom att att rösta på andra politiska alternativ. Administrationen bör då i första hand 

utvärderas efter sin förmåga att skapa rättvisa, effektiva, öppna och rättssäkra procedurer för 

utövningen av lagstiftningen. Att vidare utreda kausaliteten i samvariationen mellan bedömning 

av administration och lagstiftning konstateras som centralt för att utöka förståelsen för varifrån 

medborgarna utkräver ansvar vid missnöje. En sådan forskning skulle också bidra till en djupare 

förståelse för hur både administrationen och lagstiftningen bedöms.  

 

Slutligen visar studien en tydlig samvariation mellan bedömning av de andra socialförsäkringarna 

(A-kassan och pensionssystemet) och missnöje med sjukförsäkringen. I den multivariata 

modellen synliggörs hur ett missnöje med pensionssystemet och A-kassan kraftigt ökar oddset för 

att känna missnöje med sjukförsäkringen. Uppenbarligen tycks missnöje med en socialförsäkring 

vara avhängigt av hur de andra socialförsäkringarna uppfattas. Medborgares bedömning av 

sjukförsäkringen tycks inte bara samvariera med bedömningen av administrerande myndighet, 

utan också med bedömningen av andra socialförsäkringar. Slutsatsen av detta bör vara att 
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människor upplever att socialförsäkringarna gemensamt fyller en funktion av att försäkra 

inkomster vid inkomstbortfall, och att ett högre missnöje med en av försäkringarna drar ner 

betyget för vad som upplevs som ett aggregerat socialförsäkringssystem. Med denna insikt ställs 

nya krav på lagstiftaren gällande ett helhetsgrepp kring framtida utformning av 

socialförsäkringen. I ambitionen att minska missnöjdheten för att upprätthålla systemens 

legitimitet kan man mot bakgrund av denna kunskap inte göra åtstramningar i en socialförsäkring 

för att finansiera en annan, i hopp om att minska missnöjet med denna. Socialförsäkringarnas 

gemensamma funktion för omfördelning av risk och ekonomiska konsekvenser vid 

inkomstbortfall kräver en gemensam strategi för hur detta ska garanteras människor. För 

socialförsäkringens framtida legitimitet identifieras en nödvändighet i att både sjuka, arbetslösa 

och äldre känner att systemen tillgodoser behoven vid dessa situationer. Till detta tillkommer 

också att personer med varierande risk att hamna i dessa situationer känner att systemen klarar av 

att leverera ekonomiskt trygghet till dem som de facto är i behov av socialförsäkringarna. Både 

personer med och utan behov av socialförsäkringarna behöver uppleva att alla tre 

socialförsäkringarna fungerar väl för att minska missnöjet i var och en av försäkringarna. 

Resultaten från denna studie aktualiserar ett ökat forskningsbehov gällande vilka grupper av 

människor som känner missnöje med respektive socialförsäkring.     
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8 Appendix 

8.1 Den svenska sjukförsäkringen 
 
Vid sjukdom betalar arbetsgivaren 80 procent av lönen de första två veckorna4, enligt den 

lagstadgade sjuklönen. Därefter utbetalas Sjukpenning till sjukskrivna personer med 80 procent 

av lönebortfallet, upp till inkomsttaket som är satt till 333 700 kr per år. Inkomster över 

inkomsttaket berättigar inte till högre ersättningsnivåer. Sjukpenningen betalas normalt ut under 

högts 364 dagar men kan förlängas vid allvarlig sjukdom, då med 75 procents ersättning av 

lönebortfallet. Aktivitetsersättning utbetalas till personer mellan 19 och 30 år som bedöms sakna 

arbetsförmåga under mins ett år. För personer över 30 år som bedöms sakna arbetsförmåga på 

grund av sjukdom eller funktionsnedsättning över all överskådlig framtid utbetalas 

sjukersättning. Rehabiliteringsersättning utgår till den som deltar i en arbetslivsinriktad 

rehabilitering som ingår i en rehabiliteringsplan för sjukskrivna. Högriskskydd utbetalas till den 

som har varit sjuk fler än tio gånger under ett år eller som riskerar att bli sjuk flera gånger under 

en längre period (Försäkringskassan, 2015).  

 

Utöver den allmänna sjukförsäkringen tillkommer avtalsbaserade sjukersättningar. Dessa tecknas 

mellan arbetsgivare och arbetstagare i och med kollektivavtal (Sjögren Lindquist & Wadensjö, 

2007). De avtalsbaserade ersättningarna får maximalt uppgå till 90 procent av lönebortfallet, 

vilket innebär att de vanligen motsvarar 10 procent av lönebortfallet jämfört med 80 procent som 

täcks av den allmänna sjukförsäkringen. Därmed beskrivs de lagfästa (allmänna) 

sjukersättningarna som dominerande i en svensk kontext medan avtalsbaserade ersättningar fyller 

en kompletterande funktion (Edebalk, 2010). Utöver de allmänna och de avtalsbaserade 

sjukersättningarna kan privata sjukförsäkringar tecknas. Dels kan privata gruppförsäkringar 

tecknas hos Försäkringsbolag av individer som tillhör en specifik grupp. Medlem av en 

fackförening är det vanligaste exemplet på detta, där en privat sjukförsäkring kan vara 

obligatorisk för alla medlemmar genom att det ingår i medlemsavgiften. När människor inte 

bedömer den allmänna sjukförsäkringen som tillräcklig kan man också vända sig till sitt 

fackförbund och teckna en privat  tilläggsförsäkring. Vidare kan privata sjukförsäkringar tecknas 

av en privatperson hos ett försäkringsbolag (Grees, 2015). 

                                                
4 Undantaget dag 1 av sjukdom som är karensdag 
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8.2 Deskriptiv statistik 
 
Tabell 4. Deskriptiv statistisk 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 
Uppväxtort 5910 0,08 0,27 0 1 
Klass 5459 0,43 0,50 0 1 
Inkomst 2953 0,41 0,49 0 1 
Sjuk/aktivitetsersättning 5915 0,03 0,16 0 1 
Ideologi 6085 3,02 1,15 1 5 
Inst. Offentligt sektor 5843 3,36 1,13 1 5 
Hälsotillstånd 6062 7,37 2,09 0 10 
Social tillit 6052 6,46 2,32 0 10 
Bed. FK 1215 3,29 1,12 1 5 
Bed. Skolverket 1051 3,01 0,98 1 5 
Missnöje A-kassa 1477 0,22 0,41 0 1 
Missnöjde Pension 1485 0,32 0,47 0 1 
Missnöje Sjukförsäkring (Y) 1481 0,26 0,44 0 1 
Valid N: 690 (Listwise deletion)5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 ”Listwise deletion” innebär att alla analysenheter som har ett ”missing value” exkluderas från analysen, och är det 
enda alternativet i SPSS för logistisk regression. Proceduren innebär att alla analysenheter som ingår i 
regressionsanalysen har fullständiga svar på alla frågor som används.  
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8.3 Histogram beroende variabel 
 
Figur 3. Histogram beroende variabel 

 

 
 

 
 


