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Abstract 

This paper explores loneliness in different types of European welfare state regimes, and how it differs 

between different types of regimes. Loneliness is divided into objective and subjective to make it clear 

what is being looked at, and also the connection between the two has been considered. To approach 

this problem, countries have been chosen to represent liberal, corporatist, and social democratic 

welfare state regimes by the criteria that the respective characteristics are the most clear. The countries 

which have been analyzed are Sweden (social-democratic), Poland (corporatist) and Great Britain 

(liberal). In general, these countries correspond to the theoretical criteria as a whole, but to further the 

analysis specific policies of the welfare state has been broken down into four aspects; family, housing, 

unemployment and pension policy. The material is drawn from the European Social Survey and has 

then been recoded. To analyze this, cross tables has been made to see the spread of both kinds of 

loneliness, and a linear probability model has been done to look at the difference in the odds of feeling 

lonely or not between the countries. The results show that subjective loneliness is lower in Sweden, as 

well as most types of objective loneliness, except living alone. Between the different countries, there 

was a small difference in chance of feeling lonely even when the composition was taken into account. 

However, the links between objective and subjective loneliness was not deemed statistically 

significant when comparing the countries, except one of the types of loneliness. Living alone was 

shown to have an impact differing between the countries, placing Great Britain as the country with the 

highest probability of feeling alone whilst living alone, followed by Poland, when compared to 

Sweden.   
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Inledning 

Blir vi ensammare av att leva i ett land där staten tar ett stort välfärdsansvar?  Den frågan 

utforskar Erik Gandini i den aktuella filmen ”The Swedish theory of love”. Enligt Gandini är 

svenskarna ett av de ensammaste folken i världen härlett till bland annat att hälften av 

svenskarna bor ensamma. Gandini spårar anledningen till ensamheten till de välfärdsreformer 

inom barnomsorg och äldrevård som Socialdemokraterna genomförde på 70-talet. 

Reformerna medförde att en del av familjens ansvar lades över på staten. Individen skulle 

därmed bli mer självständig och inte lika beroende av att bli försörjd av någon annan. 

Tillsammans med avskaffandet av sambeskattningen (att hushåll beskattades som en enhet) 

och istället beskatta individens inkomst, vilket gjorde det mer lönsamt för kvinnor att arbeta, 

var reformerna ett första steg bort från enförsörjarmodellen som tidigare varit rådande i 

Sverige. Även tanken att äldre människor inte skulle vara beroende av sina barns välvilja för 

att få ett värdigt liv på ålderns höst var en motivation till reformerna. Dessa visioner finns 

tydligt formulerade i Socialdemokraternas politiska skrifter från tiden.
1
 

Hur ser det ut i andra typer av välfärdsstater? Är till exempel familjesammanhållningen större, 

och därmed ensamheten lägre, i länder där omsorgen utgår från familjen, som Gandini menar? 

Dessa typer av samband mellan stora samhälleliga institutioner och individen är ett 

kärnområde inom sociologin. Välfärdsforskning är ett etablerat fält inom ämnet, där 

forskningen fokuserat på välfärdsstatens orsaker, policys och dess konsekvenser, och det är 

där som den här uppsatsen främst knyter an. Den studerar välfärdsstatens konsekvenser på 

ensamheten.  

På senare tid har studier av lycka och subjektivt välbefinnande (exempelvis Filip Fors och 

Bengt Brüldes forskning om lycka, som även har börjat belysa dess kopplingar till ensamhet) 

etablerat sig som ett fält inom sociologin. Välfärdsforskning har tidigare fokuserat på 

välfärdsstaten och dess policys effekter på exempelvis social utsatthet eller konflikten mellan 

arbetsliv och familj, men välfärdsstaten och dess policys eventuella påverkan på ensamheten 

är ett relativt outforskat område inom sociologin.  

                                                 
1
 Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (1978)  
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Denna uppsats studerar förhållandet mellan olika former av välfärdsregimer (där 

socialdemokratisk välfärdsregim är en variant) och ensamhet. Det finns europeiska länder 

vars välfärdsstat är organiserad på liknande sätt som Sverige före sjuttiotalet. Dessa fungerar 

som bra exempel att studera i en komparativ analys av hur ensamheten är beskaffad i olika 

länder. Det finns även en runda av European Social Survey, en stor sociologisk 

enkätundersökning som genomförs vartannat år i Europa, där ett antal frågor behandlar 

självupplevd ensamhet och sociala relationer. Detta är ett mycket bra material att använda vid 

jämförande studier av länder, då den innehåller frågor om många relevanta sociologiska 

ämnen samt täcker in mycket stora delar av Europa, samt har i regel ett stort urval och högt 

deltagande.  

Idén med uppsatsen är att utforska ensamhetens betingelser i olika typer av välfärdsstater. 

Ensamboende, som Gandini gör en stor poäng av i sin film, är ett av många sätt att mäta 

faktisk ensamhet på. Det finns många andra sätt att mäta både faktisk ensamhet, eller objektiv 

som det hädanefter kallas, och subjektiv sådan, alltså upplevelsen av ensamhetskänslor hos 

människor. Skillnaden mellan subjektiv och objektiv ensamhet kommer att begreppsliggöras i 

uppsatsen, och kopplingen mellan dem kommer att utforskas, då de inte nödvändigtvis hänger 

ihop. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur subjektiv ensamhet påverkas av olika typer 

av objektiv ensamhet i länder som representerar olika välfärdsregimer i Europa, och analysera 

vad dessa skillnader kan tänkas bero på. För att göra detta kommer fördelningen av, samt 

skillnaderna och sambanden mellan objektiv och subjektiv ensamhet att undersökas statistiskt 

mellan de olika typerna av välfärdsregimer. Tre länder har valts ut efter att karakteristiska 

drag hos olika välfärdsregimer gåtts igenom. I genomgången upptäcktes skillnader och 

likheter vilket möjliggjort ett urval av länder som på ett tydligt sätt representerar olika former 

av välfärdsregimer: länderna är Sverige, Polen och Storbritannien. En mer ingående 

motivering av urvalet görs i metodavsnittet. Angrepssättet är alltså komparativt då ländernas 

resultat ställs mot varandra. För att en hypotes ska vara möjlig så är utgångspunkten att de 

omfördelande, socialdemokratiska välfärdsstaterna kan tänkas producera större objektiv 

ensamhet eftersom individens autonomi ligger i fokus för dess välfärdsliga mål. Samtidigt är 

inte graden av subjektiv ensamhet högre i dessa länder, eftersom en väl utbyggd 

välfärdsapparat gör individen tryggare och därför blir inte ensamhetskänslor lika påtagliga.  
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Frågeställningarna är därför: 

- Är människor mer objektivt ensamma i socialdemokratiska välfärdsstater 

jämfört med andra? 

- Känner sig människor mer subjektivt ensamma i socialdemokratiska 

välfärdsstater jämfört med andra? 

- Finns det skillnader mellan länderna vad gäller samband mellan olika typer 

av objektiv ensamhet och subjektiv ensamhet? 

- Kan skillnaderna mellan länderna ha modererande effekter på olika typer av 

objektiv ensamhets relation till den subjektiva ensamheten? 

Det är inte på förhand givet att det är den välfärdsstatliga organiseringen som är den mest 

avgörande faktorn för hur en människa upplever sin ensamhet. Därför kommer andra variabler 

att tas i beaktande för en så genomgående analys som möjligt. 

Tillvägagångssättet är det följande. Först görs en genomgång av teori kring ensamhet för att 

fånga in och operationalisera begreppet så att det möter uppsatsens mål. Sedan följer ett 

teoretiskt ramverk gällande välfärdsstaten, både för att tydliggöra vad en välfärdsstat är och 

inte är, framförallt för att teoretiskt och empiriskt grunda det urval av länder som fungerar 

som motvikter i denna analys. De tre staterna ska då ha fundamentala olikheter i hur den 

dekommodifierande aspekten av välfärdsstaten ser ut, men även hur de organiserar familje-, 

bostads-, pensions- och arbetslöshetspolitik och hur effekterna av dessa olika aspekter kan 

tänkas se ut för individen. Detta följs av en presentation av tidigare forskning på området, som 

utgör ett jämförelsematerial för denna studie. Vidare kommer det att göras 

regressionsanalyser och korstabeller av variablerna för att i så stor utsträckning som möjligt 

kunna besvara studiens frågeställningar.  

Uppsatsen kommer studera relationerna mellan objektiv ensamhet (hur många vänner man 

har, om man bor själv, om man tar deltar i sociala aktiviteter) och självupplevd ensamhet. 

Analysen kommer också att gå in på hur bakgrundsfaktorer som ålder, kön, förvärvsarbete 

och var i landet man bor spelar in på den objektiva ensamheten. Den kommer också att 

studera hur denna korrelation skiljer sig åt mellan länderna, för att se om välfärdsstatens 

utformning kan tänkas ha en roll i detta.  
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Teori  

Uppsatens teoridel är uppdelad i två huvuddelar där den ena utgör en presentation av 

ensamhet som vetenskapligt, sociologiskt och psykologiskt begrepp och även en presentation 

av forskning kring ensamhet. Den andra är en genomgång av teorin kring välfärdsstaten, 

välfärdsregimer och dennas specifika beståndsdelar som kan tänkas ha relation till ensamhet 

nämligen familjepolicy, bostadspolicy, arbetslöshetspolicy och pensionspolicy.  

Teori om ensamhet 

Ensamhet kan vara ett svårdefinierat begrepp, men inom sociologin och psykologin används 

begreppet ensamhet som kontexter där det råder en frånvaro av andra människor i en individs 

närhet eller sociala sfär.
2
 Hawkley och Cacioppo menar att ensamhet (loneliness) är synonymt 

med upplevd social isolering, inte med objektiv, då människor kan vara ensamma utan att 

känna sig ensamma.
3
 Definitionsmässigt är ensamhet den oroande känslan av att ens sociala 

behov inte möts, kvantitativt men framförallt kvalitativt.
4
 

Människan är en i grunden social varelse. Människans överlevnad som art har präglats av 

samarbete. Den reproduktiva aspekten av mänskligheten går ut på att avkomman överlever till 

att nå reproduktiv ålder själv och där är sociala relationer till en partner, en familj eller en 

stam viktiga. Socialt anslutande beteenden som altruism och samarbete förbättrar även 

chanserna för individens överlevnad i svåra och hotfulla miljöer.
5
 Även i dagens 

individualistiska samhällen är socialiteten en viktig del. Hela 80 % av vår vakna tid spenderas 

i någon typ av social relation och denna tid ses av individen som mer belönande än tid 

spenderad på egen hand.
6
 Människan är en så pass meningsskapande varelse att vi uppfattar 

sociala relationer även när det inte finns någon möjlighet till konkretisering av dem, som till  

exempel då vi uppfattar oss ha en relation till berättaren i en skönlitterär text. 

Ensamhet medför ofta allvarliga konsekvenser för individen. Det finns studier som visar att 

social isolering är en lika hög riskfaktor för sjukdomar och för tidig död som rökning, högt 

blodttryck, fetma och brist på fysisk aktivitet. 
7
 Människor som är ensamma tenderar att se 

världen som en mer hotfull plats, förväntar sig mer negativa sociala interaktioner och lägger 

                                                 
2
 Hawkley & Cacioppo (2010) s. 218 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. s. 224 

6
 Ibid. 

7
 House, Landis, Umberson (1988) s. 543 
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mer negativ social information på minnet. Dessa negativa sociala förväntningar tenderar att i 

sin tur leda till en form av självuppfyllande profetia där ensamma människor distanserar sig 

från potentiella sociala partners för att de tror att anledningen till den sociala distansen är 

något som finns hos andra och är utom deras kontroll. Det blir då en ond cirkel av ensamhet 

som åtföljs av känslor som fientlighet, stress, pessimism, ångest och dåligt självförtroende.
8
 

Bengt Brülde och Filip Fors menar att den viktigaste distinktionen mellan olika typer av 

ensamhet är den mellan objektiv, eller yttre, ensamhet och subjektiv, eller självupplevd 

ensamhet.
9
 Objektiv ensamhet är då en individ är ensam sett utifrån. Den har en låg 

umgängesfrekvens, saknar personer att anförtro sig till och/eller deltar inte i sociala 

aktiviteter. Subjektiv ensamhet benämnder ett tillstånd där individen känner sig ensam, där 

det finns en närvaro av ensamhetskänslor. Denna situation antags alltid vara plågsam för 

individen då det innebär att denne saknar tillräcklig mänsklig kontakt
10

. Ensamhet kan vara 

självvald eller icke-självvald, det kan handla om emotionell isolering eller social isolering och 

den kan vara momentan eller kronisk, alltså tillfällig eller långvarig. Det finns antagligen 

samband mellan objektiv och subjektiv ensamhet, men att en individ bor ensam och sällan 

deltar i sociala aktiviteter betyder inte nödvändigtvis att denne känner sig ensam. Det påpekas 

också att det är viktigt att skilja på kvantitativa och kvalitativa skillnader, då en människa med 

en stor vänkrets inte nödvändigtvis har några nära vänner.  

I Brülde och Fors studie på ensamhet i Sverige har de fokuserat på både objektiv och 

subjektiv ensamhet, och dess effekter på välbefinnandet. Deras första konstaterande är att 

ensamhet, båda formerna, är något mer utbredd bland män än bland kvinnor. Människor i 

storstäderna Stockholm, Malmö, Göteborg känner sig mer ensamma, såväl socialt som 

emotionellt, och minst ensamma känner sig de som bor i mindre tätorter. Äldre människor 

umgås mindre med sina vänner, men trots detta känner de sig inte mindre ensamma.
11

  

Sett till utbildning och ensamhet finns de mest subjektivt ensamma människorna i grupperna 

som varken är låg- eller högutbildade utan tillhör mellannivåerna. Den lägst utbildade 

gruppen får dock det högsta måttet av objektiv ensamhet sett till umgänge med vänner och 

huruvida de har en partner eller inte. Brülde och Fors lyfter fram sambandet mellan inkomst 

och ensamhet som tydligare i förhållande till ensamhet och utbildning, då den subjektiva 

                                                 
8
 Hawkley & Cacioppo (2010) s. 220 

9
 Brülde & Fors (2015) s. 47 

10
 Ibid. s. 48 

11
 Ibid. s. 56 
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ensamheten och andelen singlar är lägre bland höginkomsttagare. Detta samband speglas i 

förhållandet mellan ensamhet och förvärvsarbete eller arbetslöshet. Arbetslösa känner sig mer 

ensamma än förvärvsarbetande, och andelen singlar är också högre.
12

 

Inom ensamhetsforskningen finns begreppet ensamhetströskel (loneliness threshold)
13

, som 

används som en förklaring till varför objektiva ensamhetsfaktorer inte nödvändigtvis ger 

upphov till känslor av ensamhet. Ensamhetströskeln kan definieras som den miniminivå av 

social interaktion som är nödvändig för en individ för att inte känna ensamhetskänslor, det vill 

säga en typ av personlighet som i sin tur är influerad av kulturella (eller subkulturella) 

värdesystemet i individens omgivning.
14

 Detta förklaras som en orsakskedja enligt följande; 

kulturella värderingar leder till vissa personlighetstyper med olika förväntningar på sociala 

interaktioner och när dessa inte möts leder detta till en självupplevd ensamhet. Keming Yang 

och Christina Victor lyfter dock fram vissa problem med modellen sett till dess användbarhet 

i jämförelser mellan länder. Det första är att ensamhet inte går att förklara enbart med att det 

beror på förväntningar, utan att det beror på den upplevda klyftan mellan förväntningarna och 

de faktiska förhållandena som svarar för ensamhetskänslorna. Det andra problemet är att ett 

individuellt fenomen beroende på en omständighet på en nationell nivå forskas på, och då är 

det svårt att isolera vilka mekanismer som beteendet eller känslorna hos individen 

uppkommer ur.
15

   

Yang och Victor har även i en studie från 2011 kartlagt ensamheten i Europa och utgår från 

samma material som den här uppsatsen, ESS runda 6. Deras resultat visar att nationaliteten 

hos respondenterna har större inverkan än ålder på i vilken utsträckning de är subjektivt 

ensamma. De visar att sambandet mellan ålder och ensamhet är intressant först när det tas upp 

i ett specifikt land. Yang och Victor menar att sambandet mellan ålder och ensamhet är 

sammanhängande först när de undersökta länderna grupperas i termer av ensamhetsnivåer.
16

 

Generellt finns det skillnader mellan norra och södra Europa, där norra Europa har lägst andel 

rapporterad ensamhet, med vissa undantag. Den största skillnaden är dock mellan 

östeuropeiska och nordeuropeiska länder. De forna sovjetstaterna har högst andel ensamhet, 

och en slående skillnad är att andelen yngre ensamma människor i dessa länder är högre än 

                                                 
12

 Brülde & Fors (2015) s. 56 
13

 Johnson & Mullins (1987) 
14

 Ibid. s. 260 
15

 Yang & Victor (2011) s. 1382 
16

 Ibid. s. 1380-1381  
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äldre ensamma människor i väst- och nordeuropeiska länder. För de äldre i östeuropeiska 

länder är andelen högst i studien.   

Det verkar råda en avsaknad av studier som fokuserat på länkarna mellan objektiv och 

subjektiv ensamhet, liksom studier som jämför dessa skillnader.  

Välfärdsregimer och välfärdstypologi 

Innan uppsatsen kommer in på teorin om välfärdsstaten kommer det att teoretiseras kring 

bryggan mellan välfärdsstaten och objektiv ensamhet. Inom välfärdsforskningen talar man om 

feedback effects, eller återföringseffekter (min översättning), vilket betecknar den påverkan 

som välfärdsstaten, dess insititutioner och dess policys har gentemot allmänheten.
17

 Detta kan 

uttryckas i termer av hur de politiska institutionerna gör vissa val lättare och svårare och 

göra.
18

 Översatt till mitt teoretiska ramverk kan det förklaras på samma sätt som att 

redistributiva välfärdsregimer kan antas ha utjämnande effekter sett till ekonomisk jämlikhet 

(att exempelvis en välfärdsstat med subventionerad barnomsorg förmodligen gör ekonomin 

lite mindre ansträngd för en arbetande barnfamilj), kan policys ha effekter som underlättar 

objektiv ensamhet. Ta bostadspolicy som exempel, att möjligheten till ett eget boende 

subventionerat av staten ger människor större möjlighet att bo själv.   

Den här delen i teoriavsnittet handlar främst om välfärdsstaten, om dess olikheter och dess 

uppgifter. Dessa delas upp i fyra områden som hypotetiskt antas ha effekter på människors 

ensamhet. De fyra områdena är dekommodifiering, (arbetslöshetsförsäkring och -policy), 

pensionspolitik, bostadspolitik och familjepolitik. Välfärdsstaten ses då som det stora, det 

övergripande, som i sin tur ger effekter på vardagslivet och de aspekter av det som i sin tur 

kan skapa förutsättningar för objektiv och subjektiv ensamhet. Det kan innebära exempelvis 

en familjepolicy som inte skapar incitament för kvinnor att kombinera familjeliv och arbete 

och således inte får det sociala sammanhang som en arbetsplats ger. Det kan också handla om 

en bostadspolicy som ger förutsättningar för ensamboende, och framförallt ofrivilligt 

ensamboende under social utsatthet. Det kan också vara en pensionspolicy som resulterar i 

fattigdom bland äldre och inte möjliggör att människor upprätthåller sina sociala liv på 

ålderns höst.  

                                                 
17

 Svallfors (2007) s. 12 
18

 Ibid.  
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Det är med denna typ av effekter i åtanke som resultatet kommer att analyseras, och 

framförallt hur dessa policys skiljer sig åt mellan olika välfärdsregimer och policykluster.  

Dessa skillnader kan ses som strukturella, men det ska också anmärkas att en välfärdsstat är 

en produkt av kulturella omständigheter, och ett lands politiska situation. Välfärdstaten 

formas av och formar den här typen av kulturella värderingar, och vice versa, i en form av 

växelverkan. 

De länder jag har valt som representanter för de olika välfärdsregimerna är Sverige 

(socialdemokratisk), Polen (korporativistisk) och Storbritannien (liberal). Nedan följer en 

genomgång av en grundläggande välfärdstypologi och av policys som alla hjälper till att 

motivera den uppdelningen som görs i studien. Det kan vara värt att ha denna uppdelning i 

åtanke genom teoriavsnittet. Att analysera länder utifrån välfärdsregim eller genom likheter i 

policys kan göras på lite olika sätt, och den här uppsatsens är att utgå ifrån Esping-Andersens 

idealtypiska resonemang kring olika välfärdsstater. En idealtyp är ett vetenskapligt begrepp 

som inom sociologin brukar kopplas ihop med den klassiske sociologen Max Weber. Det är 

en tankebild, en mental konstruktion, som en forskare kan nyttja för att närma sig en faktisk, 

och komplex, verklighet. En idealtyps värde ligger i dess nytta för kunskapen om ett kulturellt 

fenomens sammanhang och dess kulturella betydelse.
19

 

Den danske sociologen Gøsta Esping-Andersen lägger i sin bok The Three Worlds of Welfare 

Capitalism (1990) fram en teori om tre olika välfärdsregimer, eller kluster av välfärdsregimer. 

De tre typerna kallas den liberala välfärdsregimen, den korporativistiska respektive 

socialdemokratiska. Viktigt att påpeka är att inget av systemen förekommer i sin mest 

renodlade form i något av länderna som nämns. Ett nyckelbegrepp i Esping-Andersens 

forskning är dekommodifiering, och det definieras som när en välfärdstjänst ses som en 

rättighet, och när en människa kan upprätthålla sitt livsuppehälle utan att förlita sig på 

marknaden.
20

 

En liberal välfärdsregim karakteriseras av en hög kommodifieringsgrad för arbete. Det vill 

säga att arbete i stort sett behandlas som en vara på en marknad bland andra varor. Välfärden 

präglas av behovsprövad assistans och blygsamma universella insatser
21

. Det vill säga det 

finns få aspekter av välfärden som stora delar av befolkningen har rätt till (i kontrast till hur 

exempelvis barnbidraget fungerar i Sverige alltså att alla svenska mödrar får barnbidrag 

                                                 
19
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20
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oavsett inkomst eller social situation). Statligt försörjningsstöd utgår främst till 

låginkomsttagare, ofta medlemmar av arbetarklassen, som då blir beroende av staten.
22

 

Välfärdsstaten är präglad av traditionellt liberala arbetsetiksnormer och statlig försörjning är 

ofta belagda med ett stigma för mottagaren. Staten uppmuntrar marknaden passivt, genom att 

endast garantera en miniminivå av välfärd, eller aktivt genom att subventionera privata 

välfärdslösningar.
23

 Välfärdsregimen strävar mot att minimera dekommodifikationen av 

arbete och har en stratifierande funktion, det vill säga att den har en klasscementerande 

funktion.
24

 Länderna som nämns som tydliga exempel är U.S.A, Kanada och Australien. 

Bland europeiska med liberal välfärdsregim så nämns Irland och Storbritannien.
25

 

Den korporativistiska välfärdsregimen präglas av att statens roll i välfärden är större än 

marknadens, att privata välfärdslösningar spelar en marginell roll, samt att familjen är den 

främsta utföraren av välfärd. Sociala rättigheter är en självklarhet under denna regim, men 

välfärdsutvecklingen har präglats av bevarandet av statusskillnader mellan medborgare och 

statens resursomfördelande roll är försumbar.
26

 Kyrkan, främst den katolska och till viss del 

den protestantiska, har format välfärdsstaten i den mening att den verkar för bevarandet av en 

traditionell familjeorganisering. Socialförsärkringar exkluderar ofta icke-arbetande gifta 

kvinnor och förmåner riktade till familjer uppmuntrar hemmavarande mödraskap.
27

 

Barnomsorg och liknande omsorger riktade till familjer är i regel underutvecklade och staten 

blir inblandad först när familjens möjlighet att själv tillhandahålla välfärd är förbrukad. 

Länderna som lyfts fram som exempel på denna välfärdsregim är Österrike, Tyskland, 

Frankrike och Italien.  

Den tredje och sista välfärdsregimen som Esping-Andersen tar upp är den socialdemokratiska, 

som benämns så för att socialdemokratiska partier ofta varit drivande faktorer i 

välfärdsutveckligen i dessa länder. Denna regim präglas av en hög dekommodifieringsgrad 

och av universalism, det vill säga att stora delar av samhället har rätt till välfärd utan 

behovsprövning. Det innebär att även medelklassen, och inte bara arbetarklassen, har rätt till 

välfärd och att principen är en jämlikhet i hög standard till skillnad från en jämlikhet där 

minimibehoven tillgodoses.
28

 Den här modellen tränger ut marknaden från välfärdsarenan och 
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inväntar inte familjens utmattning, utan staten betalar i förebyggande syfte för vad det kostar 

att skaffa familj.
29

 Principen medför höga kostnader för välfärdsstaten, som löses genom att se 

till ett högt deltagande på arbetsmarknaden och minska antalet individer som är beroende av 

statligt ekonomiskt understöd. Rätten till arbete är här lika viktig som rätten till försörjning. 

Länderna där denna modell är ett dominerande inslag är de nordiska: Sverige, Norge, 

Danmark, Finland och Island.
30

 

Dessa är de tre kluster som Esping-Andersen presenterar, men han understryker att det inte 

finns några helt och hållet rena fall. De nordiska länderna är till övervägande 

socialdemokratiska, men det finns avgörande liberala drag. De liberala länderna är inte heller 

helt likriktade, utan det finns omfördelande element även här, exempelvis det amerikanska 

socialsäkerhetssystemet.
31

 De korporativistiska länderna har införlivat liberala och 

socialdemokratiska aspekter, och har med tiden blivit mindre korporativistiska och 

auktoritära.
32

 

Familjepolicy 

Esping-Andersens modell har på senare tid stött på kritik, främst från feministiska 

välfärdsforskare.
33

 Esping-Andersens fokus ligger på klassiska välfärdspolitiska program som 

pensioner och kompensation vid arbetslöshet, och inte i tillräcklig utsträckning på 

familjepolitiska ställningstaganden som förskola, föräldraledighet och mödrars deltagande på 

arbetsmarknaden. Walter Korpi, Tommy Ferrarini och Stefan Englund menar att 

regimmodellen som Esping-Andersen använder sig är rigid och baserad på drivkrafter, 

institutioner och utfall något ihoprört.
34

 Istället presenterar de en modell baserad på 

dimensioner och konstellationer av familjepolicys som förväntas generera olika mönster sett 

till könsojämlikheter. Anledningen till att jag har valt att ta upp Korpi m.fl. framför den första 

kritiken är att dessa har utvecklat en ny systematik som i högsta grad är användbar i denna 

studie . 

Korpi m.fl. tar upp tre dimensioner av familjepolicys; traditionell-familj dimensionen, 

tvåförsörjar-dimensionen och tvåomhändertagar-dimensionen. Det finns då olika aspekter av 
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varje dimension som möjliggör ett positionerande av länderna på en två-dimensionell skala, 

med ytterligare en aspekt visad genom olika storlek på landets cirkel.  

Den traditionella familje-dimensionen består av fyra familjepolicyindikatorer, barnbidrag 

genom pengar eller via skattesystemet, allmän barnomsorg på deltid för barn mellan tre och 

skolåldern, bidrag till föräldrar för att ta hand om barn i hemmet under skolåldern och 

skattelättnader för hushåll där hustrun inte deltar på arbetsmarknaden.
35

 Barnbidragen är 

vanligtvis neutrala i förhållande till huruvida hustrun jobbar eller inte, och bidraget för att 

stanna hemma och ta hand om barn är generellt en låg enhetsstaxa. Detta gör att den oftas 

väljs av föräldern med lägst inkomst, ofta modern. De två senare aspekterna antas ha lägre 

inverkan på grund av att de är relevanta i färre länder och för färre familjer.  

Tvåförsörjar-dimensionen består av tre aspekter; barnomsorg för barn under två, barnomsorg 

på heltid för barn över tre och inkomstrelaterad föräldraförsäkring. Den här dimensionen 

reflekterar i vilken utsträckning som barnomsorg flyttas från familjen till det allmänna, vilket 

möjliggör för mödrar att ha långvarigare anställningar. Även det faktum att 

föräldraförsäkringen är inkomstrelaterad gör att unga kvinnor påbörjar och fortsätter karriärer.  

Tvåomhändertagardimensionen består av två aspekter; antal veckor av betald föräldraledighet 

som kan användas av både mödrar och fäder, eller båda och antal veckor som är specifikt 

reserverade för fäder.
36

 

Det diagram som sedan presenteras visar tre relativt tydliga kluster där de nordiska länderna 

ligger under traditionell familj-strecket tillsammans med de anglo-saxiska länderna samt 

Schweiz. De kontinentaleuropeiska länderna ligger över detta streck och har ett högre värde 

sett till traditionell familj-dimensionen. De anglo-saxiska länderna ligger tillsammans med de 

kontinentaleuropeiska på den marknadsorienterade sidan av spektrumet, och de nordiska 

länderna på motsatt sida. Tvåomhändertagar modellen representeras av hur stor cirkel som 

varje land får och här syns de nordiska länderna som högst rankade, med vissa undantag; 

Kanada, Frankrike och Belgien får även de en något större cirkel länder i samma kluster, men 

betydligt mindre än de nordiska länderna.
37

   

För att bredda analysen av välfärdsmodeller ytterligare och se till fler faktorer i indelningen 

än Esping-Anderesen tas Olivier Thévenons forskning om familjepolicys i OECD-länderna 
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(Organisation for Economic Co-operation and Development) i beaktning. Thévenon delar inte 

in länderna i välfärdsregimer, utan delar in i kluster av olika familjepolicymodeller som sedan 

får ett gemensamt namn, och dessa är anglosaxiska, nordiska, sydeuropeiska, 

kontinentaleuropeiska samt östeuropeiska länder.   

Thévenon menar att det finns sex huvuddrag i olika familjepolicymodeller, 

fattigdomsreducering och inkomstunderhållning, kompensation för barns kostnad, 

lönearbetsfrämjande, jämställdhetsförbättring, stödjande av barns tidiga utveckling och 

höjning av födelsetal.
38

 

De olika klustren 

De nordiska länderna - Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island - karakteriseras av en 

blandning av generösa villkor som gör det möjligt för föräldrar att tillfälligt lämna sitt arbete 

och vara hemma med sina barn efter att de fötts, i kombination med en mycket tillgänglig 

barnomsorg för barn under tre år.
39

 Föräldraledigheten är mer utbredd i dessa länder än övriga 

inom OECD och detta menas bero på att föräldrarna kompenseras bäst ekonomiskt. Det finns 

en övergripande idé att policyerna kring föräldraledighet ska ha förbättrande effekter på 

jämställdheten, då det finns delar av föräldraledigheten avsedd specifikt för pappan eller 

partnern. I detta är dock Danmark ett undantag. De nordiska länderna har en hög andel 

arbetslediga pappor eller partners sett till resten av OECD-länderna, även om detta bara är en 

liten del av den totala ledigheten som på det stora hela främst tas ut av kvinnor. 

Jämställdhetssträvandena syns också i skattesystemet det finns en skattefördel för hushåll med 

två inkomster, jämfört med hushåll med en inkomst på samma totala inkomstnivå.
40

  

De anglo-saxiska länderna, i Europa främst representerade av Storbritannien och Irland, och 

utanför U.S.A, Nya Zeeland och Australien, befinner sig på motsatt sida av det spektrum som 

Thévenon presenterar.
41

 Rätten för nyblivna att vara lediga med betalning är relativt blygsam, 

och även om föräldrar har rätt till skyddad anställning under en period när de fått barn så är 

betalningen begränsad och ledighetsperioden är jämförelsevis kort.
42

 Dock finns det förmåner 

tillhandahållna av arbetsgivaren för att kompensera detta, men de är inte en del av Thévenons 

studie. Barnomsorgens höga kostnader kan överstiga fördelen med att arbeta, men 

                                                 
38
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skattesatserna för barnomsorg ligger på en mellannivå. Understöd i form av pengar är mer 

utbredd i dessa länder än andra, och detta är riktat till fattiga familjer. Stödet motiveras av 

fattigdomsbekämpning mer än något annat och skattesystemet uppmuntrar föräldrar att delta 

på arbetsmarknaden. 

De sydeuropeiska länderna (och Japan och Sydkorea, men dessa lämnas utanför fokus i denna 

uppsats), präglas även de av begränsad föräldraledighet och mindre utbrett stöd för 

barnomsorg.
43

 Gemensamt för dessa länder är låga nivåer för pengaöverföringar, vilket skiljer 

dem från de anglo-saxiska länderna. Barnomsorg för barn under skolåldern täcks inte i någon 

särskild utsträckning av det allmänna, men nettokostnaden för barnomsorgen för föräldrar är 

även den låg. Länderna karakteriseras av en avsaknad av policys, oavsett vad man ser till. Det 

finns dock relativt starka skattemässiga incitament för föräldrar att kombinera familje- och 

arbetsliv.
44

  

De östeuropeiska länderna har på modern tid gått över från planekonomi till 

marknadsekonomi och tidigt i denna omvandling fanns en universialitetsprincip, men på 

senare tid har gått över till behovsprövat stöd och inte fokuserat på policys som möjliggjort 

för kvinnor att kombinera familj och lönearbete.
45

 Staten spenderar mindre både vad gäller 

ekonomiska bidrag och omsorg än både de anglo-saxiska länderna och de sydeuropeiska. 

Polen sticker ut med ett väldigt lågt antal veckor betald föräldraledighet.  

De kontinentaleuropeiska länderna ligger någonstans emellan de sydeuropeiska och 

östeuropeiska länderna familjepolicy-mässigt. Familjer får ekonomiskt stöd i relativt stor 

utsträckning, men detta menas fortfarande ha konservativa effekter då jämställdhet och balans 

mellan familje- och arbetsliv inte är uppenbara drivkrafter i policyerna.
46

 Skattesystemen 

gynnar inte hushåll med två inkomster, och är inte designat för att uppmuntra båda 

föräldrarnas deltagande på arbetsmarknaden. I Frankrike och Tyskland har enförsörjarfamiljer 

till och med lägre skattesats än tvåförsörjarfamiljer. I Tyskland, som enda land i klustret, har 

föräldraledigheten nyligen reformerats från en långvarig ledighet med platt sats, till en kort 

välbetald period, men det finns fortfarande ett underskott av barnomsorg.
47
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Bostadspolicy 

Som del av de rättigheter som välfärdsstaten ger dess medborgare är inte rätten till bostad lika 

tydlig som de andra. Det finns en vaghet i formulering, även om den finns med i 

välfärdsstatens uppdrag, som den brittiske sociologen T.H Marshall förklarar som att rätten 

till bostad inte är lika precist som att medborgaren har en laglig genomdrivbar rätt till 

bostad.
48

 Rätten till bostad sticker ut jämfört med andra välfärdsliga rättigheter, då det finns 

standarder relaterade till byggande och rivning, men minimistandarden för bostäders nivå 

innan det allmänna har möjlighet att göra något är betydligt lägre än den upplevda 

minimistandarden hos folk.
49

 För att se på rättigheten i termer av dekommodifiering från 

välfärdsstatens sida går det att se både på utbredningen av allmänna bostäder och i vilken 

utsträckning människor kan fortsätta bo i en bostad trots att de egentligen inte har råd.
50

 

För att närma sig en typologi av bostadspolicy så närmar man sig en typ av indelning som 

liknar Esping-Andersens och det kan göras skillnad mellan redistributiva och icke-

redistributiva regimer. Den ena är länder som tillhandahåller social housing till de delar av 

befolkningen som inte kan säkra en bostad på marknaden. Där finns länder som 

Storbritannien, Schweiz, Belgien och Irland med. Den andra är länder som har omfattande 

åtaganden i bostadssektorn, där regeringen formar och kontrollerar bostadsmarknaden till den 

grad att bostadsansvaret har en sammanhållen eller nationell form. 
51

 Hit hör de nordiska 

länderna, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Skillnaden mellan de två formerna är att 

social housing ges till de som är så pass utsatta att de är berättigade till hjälp, medan den 

andra formen har en mer universell framtoning och även att staten har större makt och 

inflytande över bostadsmarknaden. 

Arbetslöshetspolicy 

De fem varianterna av välfärdsregimer visar upp olikheter i hur arbetslöshetsförsäkringen är 

organiserad, som präglas av välfärdsregimens generella inriktning. Det finns tre 

grundläggande och sammankopplade principer för arbetslöshetsförsäkringen och de är 

universalism, social försäkring och behovsprövning.
52

 De system som baseras på universalism 

tar inte hänsyn till tidigare bidrag till systemet eller behovsprövning, utan erbjuds samtliga 

medborgare så länge vissa demografiska, sociala och hälsomässiga kriterier är uppfyllda. Det 

                                                 
48
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är vanligt att utbetalningar görs i form av en enhetstaxa vars nivå inte sätts baserat på tidigare 

inkomst. I sociala försäkringssystem är rätten till understöd beroende på tidigare bidrag till 

systemet och i de flesta fall återspeglar utbetalningarna den tidigare inkomsten. I 

behovsprövande system är rätten till understöd baserad på inkomst och de i regel blygsamma 

utbetalningarna går till de med störst behov, vanligtvis efter att andra möjligheter till 

försörjning som besparingar och socialbidrag. 

För att konkretisera hur dessa principer interagerar kan exempel tas från Storbritannien där det 

finns två steg i arbetslöshetsunderstödet. För att få det första steget måste den sökande ha 

betalat in en viss summa i två år för att få rätt till bidrag. De flesta som söker hjälp har inte 

kunnat göra det och måste då förlita sig på behovsprövad socialhjälp. Det svenska systemet 

har också en blandning av principerna som grund, då den sökande antingen har rätt till en del 

av sin tidigare inkomst baserad på tidigare inbetalningar, eller en behovsprövad socialhjälp 

som ger en, lägre, fast summa. De skandinaviska välfärdsstaterna är i regel generösare i sina 

utbetalningar, speciellt jämfört med de anglo-saxiska och östeuropeiska. I Sverige får den 

arbetslöse ut 75 % av sin nettoinkomst efter att ha varit arbetslös i sex månander av tolv, och 

har rätt till detta i två år och fyra månader. Det finns också en frivillig arbetslöshetsförsäkring 

som man betalar in till för att få bättre villkor. I Storbritannien har den sökande (om ovan 

nämnda kriterier möts) rätt till 54 % av sin nettoinkomst i ett halvår. I Polen behöver den 

sökande ha tjänat åtminstone motsvarande heltidsminimilön i 18 månader för att sedan ha rätt 

till 59 % av sin nettoinkomst i ett år.
53

  

Pensionspolicy 

I likhet med andra typer av välfärdsformer i den liberala regimen är pensionssystemet 

stratifierat och består dels av behovsprövade platta belopp för sämre bemedlade, dels av 

privata pensionssystem för de som kunnat betala in i arbetsför ålder. Det finns stora 

ojämlikheter och de privata alternativen är väl utvecklade medan staten inte spenderar särskilt 

mycket på allmänna pensioner.
54

 

I den socialdemokratiska regimen har staten en viktig roll i medborgarnas välbefinnande, 

större än marknaden och familjen och således är allmänna pensioner en viktig komponent i 

äldres välfärd. Satens höga utgifter kompenseras med höga inkomstskatter och höga 
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pensionsinbetalningar för anställda. Det finns en jämlikhetsprincip och pensionen är inte 

kopplad till yrke på samma sätt som i kontinentaleuropeisk och sydeuropeisk regim. 

Ett av den koninentaleuropeiska (eller konservativ-korporativistiska) regimen är bevarandet 

av statusskillnader, och detta syns även i utformningen av pensionssystemet. Pensionerna 

utgår från mottagarens yrke och tidigare inkomst vilket bidrar till att skillnader i status inte 

upplöses hos äldre medborgare. De yrkesrelaterade pensionerna och rättigheterna är generösa 

och det allmänna pensionssystemet välutvecklat, vilket lämnar privata alternativ att spela en 

mindre viktig roll.  

Den sydeuropeiska regimen är präglad av stark familjialism, alltså att familjens spelar en 

viktig roll i välfärden, låg statlig intervention, universell sjukvård och klientelism. 

Pensionssystemet är dualistiskt till sin karaktär. Å ena sidan finns mycket generösa pensioner 

för anställda i det offentlig sektor och utbildade arbetare. Å andra sidan har människor med 

tillfälliga jobb eller anställningsformer och som inte är standard - exempelvis serviceanställda, 

jordbrukare och mindre handlare - inte samma sociala trygghet som arbetslösa och får ofta 

väldigt ofördelaktiga pensioner när de är äldre. Denna regim skiljer sig mot den kontinentala i 

det avseende att den har större skillnad mellan låg- och höginkomsttagares pensioner, och 

lägre andel höga pensioner generellt.
55

  

Det specifikt polska systemet består av tre delar, ett socialt försäkringssystem som utgår från 

bidrag i arbetsför ålder, ett obligatoriskt individuellt sparande och ett valfritt privat sparande. 

Staten betalar in pensioner för motsvarande miniminivå för föräldralediga och för arbetslösa 

som mottar bidrag.
56

 Detta torde betyda att pensionen är stratifierad beroende på yrke och 

inkomst i likhet med M.F Aysans förklaring av pensionssystemet i den kontinental-europeiska 

regimen. Vad gäller pensionssystem menas Polen och andra post-socialistska stater likna dess 

intilliggande västeuropeiska grannländer och dess korporativistiska välfärdsregim.
57

 

Historiskt sett menas länderna ha hört till samma kristdemokratiska välfärdsfamilj som de 

länderna som hade en korporativistisk välfärdsregim under delar av nittonhundratalets första 

hälft, det vill säga innan socialismen, och har efter socialismens fall mer och mer börjat lika 

dem igen.
58
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Urval 

I denna studie har europeiska länder valts som representerar de olika länderna inom Esping-

Andersens modell, avvägt mot de vidareutvecklade teoretiska ramverk som framlagts av hans 

kritiker och efterföljare. Tanken har varit att hitta länder som är utmärkande inom de tre olika 

regimtyperna, och tagit olikheter i familjepolicy, pensionspolicy, arbetslöshetspolicy och 

bostadspolicy. Även ländernas kulturella och historiska position i Europa har varit av intresse.  

Som en representant för en socialdemokratisk välfärdsregim har jag valt Sverige, främst med 

tanke som det i den övervägande delen av litteraturen lyfts fram som ett tydligt exempel på en 

socialdemokratisk välfärdsregim sett till dekommodifieringsgrad och som ett land med en 

progressiv familjepolicy. Staten är huvudsaklig tillhandahållare av välfärd och denna ses som 

generös i jämförelse med andra regimtyper, och även i många fall universell. Familjepolicyn 

utgår från en tvåomhändertagar-modell där det finns incitament för båda föräldrarna att både 

arbeta och ta hand om barn som föräldralediga.  

Bland de liberala länderna har jag valt Storbritannien av den anledning att det är det land i 

Europa som framstår som mest liberalt. Typexemplen av liberala länder, exempelvis U.S.A, 

ligger inte i Europa och faller därför utanför både det empiriska materialet och uppsatsens 

frågeställningar. Storbritanniens välfärdsliga åtaganden är begränsade i jämförelse med 

Sverige. Föräldraledigheten är relativt begränsad från statens sida, även om arbetsgivaren kan 

tillhandahålla former av föräldraledighet för att kompensera. Detta är i sig ett argument för att 

det är en liberal välfärdsregim, just att marknaden sköter något som det inte är ovanligt att 

välfärdsstaten sköter i andra länder. Dekommodifieringsgraden är låg och många av de 

välfärdsliga programmen är ofta behovsprövade.  

Polen är ett land som inte nämns specifikt i Esping-Andersens modell, men det finns många 

goda argument för att Polen är ett korporativistiskt land. Det klassas i senare forskning ofta 

inom det post-socialistiska eller östeuropeiska klustret, men det finns aspekter av Polens 

välfärdsmodell som är korporativistiska. Sett till dekommodifiering är arbetslöshetsförsäkring 

både svårt att få i jämförelse med andra länder, och mottagaren får i slutändan ut en låg andel 

av sin tidigare lön, vilket kan tolkas som att dekommodifieringsgraden är låg. Familjepolicy-

mässigt har Polen ett lågt antal veckor betald föräldraledighet och det finns inga avsikter med 

policysskapandet för att underlätta för kvinnor att kombinera familj och lönearbete. 

Välfärdsutveckligen i Polen tog nya former efter murens fall 1989 och det finns forskare som 

menar att utvecklingen pekat mot att landet även i detta fall liknra de västeuropeiska grannar 
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som har en korporativistisk välfärdsregim, samt att den välfärdsmodell som fanns i Polen 

innan landet blev socialistiskt hade tydliga korporativistiska drag.  

Metod 

Det hypotetiska samband som uppsatsen utgår ifrån är en typ av orsakskedja som kopplar 

ihop välfärdsstaten och hur dess olikheter påverkar ensamhet. Ovan har användandet av tre 

typer av välfärdsregimer motiverats. Utifrån definitionen av dessa har sedan tre länder valts 

som kan ses som en tydlig representant för respektive regim. Dessa länder ska ha stora 

skillnader i hur välfärdsstaten är organiserad och motiverad, sett till familjepolitik, 

bostadspolitik, pensioner och förhållande till arbete, eller dekommodifiering. Dessa olika 

välfärdsaspekter tänks då slå ut olika på hur den objektiva ensamheten ser ut i de olika 

länderna, för att sedan se hur dessa sociala betingelser faller ut på den subjektiva eller 

självupplevda ensamheten, då det är fastställt att det inte nödvändigtvis finns tydliga samband 

mellan objektiv och subjektiv ensamhet.  

Uppsatsens hypotes är då att en bostadspolitik som främjar singelhushåll över 

storfamiljshushåll producerar en större objektiv ensamhet, då människor helt enkelt bor själva. 

Familjepolitiska ställningstaganden ger upphov till huruvida barnomsorgen sköts av en aktör 

från det allmänna eller om detta sköts av familjen, alltså hur defamiljariserande välfärdsstaten 

verkar, detta kan då tänkas ge upphov till en högre ensamhet då människor inte blir lika tätt 

sammanvävda med sin ursprungsfamilj när de får barn. Även hur möjligheterna för 

föräldraledighet ser ut kan antas ha effekter på den objektiva ensamheten, då en person som är 

hemma med sina barn till viss del får andra förutsättningar för sociala sammanhang, inte 

minst tack vare det att de inte träffar sina arbetskollegor på samma sätt som innan. Intuitivt lär 

människor vara mer ensamma högre upp i åldrarna, och hur pensionssystemen ser ut i de olika 

välfärdsregimerna och hur äldreomsorgen är beskaffad torde därför ha effekter på den 

objektiva ensamheten. Även här är det vilken roll som familjen spelar som utförare av välfärd 

som är kärnan. Dekommodifieringsaspekten tas in för att arbetslösa människor kan antas vara 

mer ensamma än människor i arbete, antingen för att de förlorar ett socialt sammanhang i 

form av en arbetsplats, eller att deras möjligheter till ett socialt liv begränsas då deras 

ekonomiska situation förvärras i och med inkomstbortfallet som staten eventuellt 

kompenserar eller inte.  
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Material 

Materialet är hämtat från European Social Surveys sjätte runda från 2012. European Social 

Survey är en återkommande studie av bland annat allmänhetens attityder till demokrati och 

demokratins institutioner, och som även söker efter sociala och attitydsmässiga indikatorer. 

Runda sex utfördes i 29 europeiska länder och har resulterat i 54673 intervjusvar. Av dessa 

kommer 6031 respondenter från de tre länder (Polen, Storbritannien och Sverige) denna studie 

valt att fokusera.
59

 Antalet intervjusvar är relativt jämt fördelat i förhållande till ländernas 

befolkning vilket gör resultaten generaliserbara. Frågebatteriet består av väldigt många frågor 

om  bland annat olika former av objektiv och subjektiv ensamhet, samt många olika typer av 

bakgrundsvariabler. Jag har valt de som tidigare forskning menar är mest relevanta kopplat till 

ensamhet. 

Etikdiskussion 

Den del av datamaterialet jag tagit del av är offentligt och står allmänheten fritt att ladda ner 

från European Social Surveys webb. Det är helt och hållet anonyminiserat och även det finns 

en hypotetisk möjlighet att spåra respondenter så är den oerhört begränsad, och kan ses som i 

princip omöjlig. Den del av materialet som presenteras i uppsatsen ger ingen känslig 

information om individuella respondenter över huvudtaget. Om enkäten utförts inom ramen 

för detta uppsatsprojekt hade frågorna om ensamhet kunna riva upp sår i en del av 

respondenterna och åtgärder hade kunna behöva vidtas. Nu är det inte så, och de etiska 

frågorna ligger utanför detta projekts ramar.   

Variabler och omkodning 

Variablerna för objektiv och subjektiv ensamhet och bakgrundsvariablerna har hämtats från 

ESS runda 6 och har därefter omkodats för att bli både mer förståeliga och lätthanterliga 

statistiskt. Nedan följer en genomgång av hur variablerna såg ut innan omkodning och hur 

omkodningen gått till med tillhörande motivering.  

Subjektiv ensamhet 

Den beroende variabeln i min studie är subjektiv ensamhet och formulärfrågan som svarar för 

denna variabel är formulerad som följer ”Hur ofta den senaste veckan har du känt dig 

ensam?” med fyra svarsalternativ. Dessa är 1: Ingen eller nästan ingen del av tiden 2: En del 
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av tiden 3: Större delen av tiden 4: Hela eller nästan hela tiden. Dessa har i denna studie 

kodats om till att svara för huruvida respondenten känt sig ensam eller inte. Alltså har en binär 

eller dikotom variabel skapats, där alternativ 1 representeras av ”Inte ensam” och de övriga tre 

svarsalternativen representeras av ”Ensam”. Det finns aspekter av frågans natur som inte är 

perfekta för de avsikter som föreligger i denna studie, främst att det är ett relativt litet 

tidsspann (en vecka) som det handlar om. Det går egentligen inte att säga att respondenten 

känner sig ensam övriga veckor än den som tas upp i undersökningen, men det är i denna 

kontext en rimlig operationalisering av det subjektiva ensamhetsbegreppet taget i beaktning 

att ensamhet är ett relativt komplext psykologiskt fenomen. Det kan därför vara svårt för en 

respondent att skatta sin ensamhet i ett större tidsspann. Att omkodningen är gjord som den är 

beror dels på att det inte är allt för stor skillnad i semantik mellan alternativ 2 och 3 ”en del 

av” och ”större delen av”, samt att 35% av respondenterna svarade något av alternativen 1, 2 

och 3.  

Objektiv ensamhet 

De objektiva ensamhetsmåtten består av fyra olika variabler. Den första är umgängesfrekvens 

och formuleras i undersökningen som ”Hur ofta träffar du vänner, släktingar eller 

arbetskollegor socialt?” med sju svarsalternativ som sträcker sig från ”aldrig” till ”varje dag” 

med varierande distans. Efter omkodning återstår tre kategorier som inom denna studie kallas 

”Lågt eller obefintligt umgänge”, ”Medelhögt umgänge” och ”Högt umgänge”. Detta för att 

underlätta tolkning och konstruktion av så kallade dummy-variabler. Den här variabeln var 

kvantitativ före omkodningen och tar inte hänsyn till eventuella kulturella skillnader. En 

annan variabel som övervägts som en del av denna studie att ha med var huruvida 

respondenten anser sig vara mer eller mindre social jämfört med andra i samma ålder, men 

denna valdes bort på grund avatt just eventuella kulturella skillnader har en påverkan på 

skattningen, samt att den innehåller en subjektiv aspekt, medan umgängesfrekvens är mer 

objektiv.  

Den andra variabeln kallas i denna studie ”Nära vänner” och svarar för frågan ”Hur många 

människor finns det som du kan diskutera privata och intima frågor med?”. Efter omkodning 

finns fyra kategorier; ”En eller färre”, som är självförklarande, ”Några få” vilket innebär två 

eller tre, ”Ganska många” som betyder mellan fyra och sex, samt ”Många” som innebär sju  

eller fler nära vänner. Denna variabel har en kvalitativ aspekt, då den tar hänsyn till vilken typ 
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av relation respondenten har till sina vänner, då det är teoretiskt möjligt att känna sig ensam 

trots att man har en stor bekantskapskrets, och tvärtom.  

Den tredje variabeln, kallad ”Hjälp och stöd” är hämtad från frågan ”I vilken utsträckning får 

du hjälp och stöd av människor som du är nära?” som i formuläret besvarades med en 

sexgradig skala som sträcker sig från ”inte alls” till ”helt och hållet”. Värdena för tre på 

skalan och neråt står efter omkodning för ”Inte alls eller lite”, fyra och fem blir ”I ganska stor 

utsträckning” och en sexa ”Helt och hållet”. Den här variabeln är intressant i relation till 

välfärdsstaten då exempelvis människor i länder utan utbyggd barnomsorg kan antas vara i 

större behov av hjälp från närstående än i länder där möjligheten till förskola eller liknande 

finns. Det kan också vara så att detta skapar kulturella skillnader i och med att 

förväntningarna på närstående kan se olika ut i de olika länderna. Har barnfamiljer till 

exempel inte tillgång till förskola kan det ses som en självklarhet att släkten hjälper till med 

barnpassning. 

Den fjärde och sista variabeln kopplad till objektiv ensamhet är huruvida respondenten bor 

ensamma eller inte och denna är hämtad från frågan ”Hur många, inklusive dig själv, är 

permanenta medlemmar av hushållet” och där hamnar alla som svarat 1 i kategorin 

ensamboende och alla som svarat något annat i kategorin inte ensamboende.  

Det finns etablerade vetenskapliga sätt att mäta ensamhet på, exempelvis UCLA Loneliness 

Scale där påståenden som ”Jag känner mig isolerad”, ”Det finns människor jag kan prata 

med” och ”Jag känner mig som en del i en grupp av vänner” tas ställning till.
60

 Materialet som 

används i denna uppsats, ESS runda 6 2012, formulerar sig lite annorlunda, men kärnan är 

densamma. Brülde och Fors tar upp en viktig skillnad i ensamhetsbegrepp som inte tas hänsyn 

till i föreliggande material, och det är huruvida ensamheten är självvald eller inte. Detta vore 

optimalt att innefatta då självvald ensamhet kan antas vara mindre plågsam för individen än 

ensamhet som inte är självvald.  

Bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsvariablerna, alltså de individuella egenskaperna hos respondenterna, i denna studie 

är kön, ålder, bostadsort och huruvida man arbetar eller inte. Kön och ålder har visat sig spela 

en roll för ensamheten i tidigare forskning, åldersvariabeln är dock omkodad till 

ålderskategorier som består av 0-18, 19-30, 31-50, 51-64 och 65 och uppåt för att göra 
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variabeln kategorisk på samma sätt som övriga variabler och därmed ge en enhetligare 

hantering. Bostadsort handlar om vilken typ av område respondenten bor i, alltså om det är en 

storstad, förort eller utkant av storstad, småstad, by på landet eller lantgård och dessa har 

omkodats så att de två första slagits ihop till kategorin ”Storstad”, och de två sista till 

kategorin ”Landsbygd”.  Arbetslöshetsvariabeln är hämtad från en omkodning som svarar på 

frågan huruvida respondenten haft ett betalt arbete under de senaste sju dagarna.  

Analytisk strategi 

I sociologiska kvantitativa studier går det med hjälp av regressionsanalys olika variabler 

påverkar varandra för att på så kunna se vilka samband det finns mellan olika sociala 

fenomen. Nedan följer en genomgång av de statistiska verktyg som jag använt mig av för att 

göra de analyser som redovisas senare i uppsatsen. Statistikprogrammet IBM SPSS v. 23 har 

använts i samtliga fall.  

Linjär sannolikhetsmodell 

I analysen som ser till hur objektiv ensamhet påverkar subjektiv ensamhet, alltså där olika 

typer av objektiv ensamhet är oberoende variabler och subjektiv beroende, där variabeln för 

subjektiv ensamhet dessutom är binär (närvarande ensamhetskänslor eller inte) så kommer en 

linjär sannolikhetsmodell att tillämpas. Den linjära sannolikhetsmodellen är en form av 

regressionsanalys som går ut på att reda på hur stor sannolikhet det är att ett binärt Y antar 

värde 1.
61

 Om Y-variabeln då är subjektiv ensamhet betyder det konkret att b-värdet står för 

hur stor sannolikheten är att en individ känner sig ensam på grund av den objektiva 

ensamhetsvariabeln i fråga. Ett exempel är hur stor sannolikheten är att en person med låg 

umgängesfrekvens känner sig ensam, jämfört med en indvid med medelhög 

umgängesfrekvens. Edling och Hedström påpekar att det finns vissa nackdelar med linjär 

sannolikhetsmodell när variabeln är binär, och menar att logistisk regression är att föredra. 

Bristerna är då att prediktionerna kan falla utanför korrekt sannolikhetsintervall på 0-1 (den 

kan inte överstiga 1 men går i själva verket mellan -1 och 1), heteroskedasticitet (alltså att 

variansen av feltermerna inte är konstant) ger bristande effektivitet i skattningen av 

regressionskoefficienterna och till icke-väntesvärdesriktiga skattningar av standardfelen och 

de linjära och additiva antagandena kan ofta bli orealistiska. 
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Vissa statistiker  menar dock att dessa nackdelar är inte är så stora som det påstås.
62

 Ottar 

Hellevik menar i en artikel från 2009 att argumenten mot linjär regressions vid binära 

variabler inte är så bestämda som det ofta framställs. Även om det finns heteroskedasticitet så 

har detta i praktiken liten effekt på signifikanstest. Hellevik menar också att resultateten för 

linjär sannolikhetsmodell och logistisk regression ofta ger identiska resultat, även med små 

urval för och skev fördelning i den beroende variabeln. Även problemet med omöjliga 

prediktioner kan lösas genom att ha med interaktionsvariabler och/eller genom att koda om 

kontinuerliga variabler till dummyvariabler. Det finns också argument för att använda linjär 

regression framför logistisk regression. Koefficienter från en linjär regression med binär 

variabel (linjär sannolikhetsmodell) tolkas som skillnaden i sannolikhet att få ett visst värde 

på den beroende variabeln givet ett visst värde på den oberoende variabeln vid bivariat analys, 

och vid kontroll för fler oberoende variabler i en multivariat analys. Den här metoden menar 

Hellevik ger resultat som är substantiellt meningsfulla och lättbegripliga, vilket är fördelaktigt 

då samhällsvetenskapliga studier ofta är intressant för människor utanför den vetenskapliga 

miljön, som ofta saknar statistisk utbildning, och då finns det en poäng i att inte använda en 

mer invecklad statistisk metod än nödvändigt.
63

 Jag ser det därför inte som något problem att 

använda linjär sannolikhetsmodell. 

I och med att både den beroende variabeln och de oberoende variablerna är kategoriska eller 

på nominalskala är inte en regelrätt regressionsanalys möjlig med variablerna i ursprunglig 

form. De måste göras om till dummyvariabler. Dummyvariabler är binära variabler. Detta 

innebär att de kan ha värde 1 ellervärde 0 och inget annat.
64

 Variabeln som betecknar land för 

min analys har då tre möjliga värden, Sverige, Storbritannien eller Polen. Således behövs det 

skapas två dummyvariabler. Den ena har Polen som värde 1 och övriga länder som 0. Den 

andra har då Storbritannien som värde 1 och övriga länder som värde 0. I och det har värde 0 i 

båda fallen så ses Sverige som referensgrupp och går att identifiera genom att den har 0 i båda 

fallen.
65

 Det innebär att resultaten för Polen och Storbritannien ska tolkas som skillnad i 

relation till Sverige. 
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Interaktion 

En del variabler kan få en större eller mindre påverkan tillsammans med en annan variabel, att 

x1s effekt på Y varierar beroende på värdet av x2.
66

 Denna inverkan kallas för 

interaktionseffekt och går att undersöka. Säg att variablerna klass och arbetslöshet antas ha ett 

hypotetiskt samband, att det faktum att en individ tillhör arbetarklassen gör det troligare att 

den blir arbetslös under en period av livet. Då skapas en interaktionsvariabel som är en 

produkt av variablerna klass och arbetslöshet: klass * arbetslöshet. Man får då ut 6 möjliga 

utfall med olika värden för de olika variablerna, och bara 1 om individen är arbetslös om den 

tillhör arbetarklassen (givet att arbetslös och arbetarklass har värde 1 i ursprungsvariablerna) 

och i övriga fall olika kombinationer. För att då kunna se effekten av interaktionsvariabeln 

räknas Y ut för de olika möjliga fallen, med övriga x beräknade till medelvärde och sedan 

jämförs Y-värdena för att se skillnader.  

Vid en första anblick skulle det kunna se ut att vara önskvärt att låta de objektiva 

ensamhetsvariablerna ingå i ett index. Av flera anledningar har detta inte gjorts i denna 

studie.
67

 

Arbetsgång 

Analysen har gått till enligt följande. Först har korstabeller gjorts för de olika objektiva 

ensamhetsfaktorerna och subjektiv ensamhet vilka kommer att presenteras i en sammansatt 

tabell. De är statistiskt signifikanta och Chi-2-testade. Detta för att se hur fördelningen av de 

olika ensamheterna ser ut i länderna och som en bakgrund mot den kommande 

regressionsanalysen. 

Den stora regressionen, består av regressionsanalys i sju olika modeller. Den första är helt 

enkelt land, som oberoende, mot subjektiv ensamhet som är beroende genom hela analysen. 

Den andra modellen är multipel och består då av samma analys som innan, fast konstanthållet 

för bakgrundsvariablerna. Det här innebär att värdet för land tolkas som sannolikheten att vara 

subjektivt ensam i ett specifikt land, givet att kompositionen i länderna (de demografiska 

aspekterna och de svarandes livsvillkor) ser likadan ut. Detta för att förhindra att 

koefficienterna blir skeva mellan länderna. De tre kommande modellerna, tre, fyra, fem och 

sex är återigen land och bakgrundsvariablerna, samt ett av de objektiva måtten i varje modell: 
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hjälp av närstående, umgängesfrekvens, antal vänner och ensamboende. Detta för att se hur de 

objektiva ensamhetsvariablerna påverkar den subjektiva ensamheten, återigen givet 

konstanthållna bakgrundsvariabler. Den sista modellen består av en interaktionsvariabel med 

land * ensamboende, då det visat sig under analysens det finns anledning att ytterligare 

undersöka denna variabel. 
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Resultat 

Här under följer en genomgång av hur den objektiva och subjektiva ensamheten är fördelad i 

de tre länderna som är med i analysen. Detta för att få en bild av hur den objektiva 

ensamheten är beskaffad i de olika länderna, och det kommer att framgå att det finns vissa 

skillnader mellan länderna i de olika avseendena, framförallt i fördelningen av de objektiva 

ensamhetsfaktorerna. Det visar sig också att det är mindre skillnad i den subjektiva 

ensamheten.  

Tabell 1. Fördelning av ensamhetsfaktorer i länderna (i procent) 

  

Storbritannien  Polen Sverige Total 

Umgängesfrekvens Lågt eller obefintligt umgänge 22,5 37,8 7,9 22,8 

 
Medelhögt umgänge 35,4 40,5 31,0 35,7 

 
Högt umgänge 42,0 21,7 61,1 41,5 

Antal nära vänner En eller färre nära vänner 19,8 18,1 9,1 16,0 

 
Några få nära vänner 41,2 41,9 32,7 38,8 

 
Ganska många nära vänner 28,3 28,6 39,5 31,8 

 
Många nära vänner 10,7 11,4 18,7 13,4 

Stöd av närstående 
Inget eller lite stöd av 
närstående 9,7 11,5 5,6 9,0 

 
Ganska stort stöd av närstående 43,4 42,5 39,8 42,0 

 
Fullt stöd av närstående 46,9 46,0 54,6 49,0 

Ensamboende Ensamboende 28,1 11,3 20,9 20,6 

 
Inte ensamboende 71,9 88,7 79,1 79,4 

Subjektiv ensamhet Inte subjektivt ensam 70,0 70,7 75,4 71,9 

  Subjektivt ensam 30,0 29,3 24,6 28,1 

 
Antal svarande: 2272 1865 1841 5978 

 

Först och främst kartläggs umgängesfrekvensen i de olika länderna. I Polen är de lägre 

umgängesfrekvenserna, med en samlad procent på 78,3 %, kraftigare representerade än högt 

umgänge, vilket betyder att endast 21,7 % procent av de polska respondenterna träffar någon 

mer än en gång i veckan. I Storbritannien befinner sig majoriteten, 77,4 %, i de två högre 

umgängesfrekvenserna och i Sverige är andelen med hög umgängesfrekvens (att träffas flera 

gånger i veckan eller oftare) i majoritet, 61,1 %. Bland de svenska respondenterna har mycket 

liten andel, 7,9 %, svarat lågt eller obefintligt umgänge. Detta säger något om hur ofta man 

träffar vänner rakt av, då det handlar om rena frekvenser. Det kan antas att det finns kulturella 

skillnader i umgänge, eller skillnader mellan olika åldersgrupper eller sociala klasser 
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oavhängigt land. Formerna för umgänge kan variera men här framgår hur ofta de svarande 

träffar andra på ett socialt sätt.  

Ser vi till hur många nära vänner de svarande har i de olika länderna så ser vi vissa skillnader 

mellan Sverige och de övriga länderna. Polen och Storbritannien likar varandra i stort sett. 

Det vanligaste är att ha några få (två eller tre) nära vänner, och i båda länderna utgör gruppen 

cirka 41 %. I Sverige är det betydligt vanligare att ha ganska många eller många nära vänner 

(fyra och uppåt) och ser vi till gruppen som har en eller färre nära vänner så har Sverige 

hälften så stor andel jämfört med de andra två länderna. Det är möjligt att innebörden av att 

vara just nära vänner är kulturell och skiljer sig åt mellan länderna, och även mellan 

respondenterna, men i formulärfrågan specificeras ”nära vän” som någon respondenten kan 

diskutera privata och intima frågor med och borde därför vara relativt oavhängig kulturella 

normer.  

I vilken utsträckning de svarande upplever sig kunna få stöd och hjälp av närstående skiljer 

sig till viss del mellan länderna. Storbritannien och Polen har mycket snarlik fördelning, men 

Sverige uppvisar vissa skillnader gentemot de andra två. Det är en något högre andel som 

upplever sig ha fullt stöd och en något lägre andel som upplever sig ha inget eller lite stöd av 

närstående. Det bör också sägas att detta stöd kan antas ha olika innebörd i de olika länderna. 

I Polen och Storbritannien, anses välfärden vara mindre omfattande än den är i Sverige där 

möjligheten till omsorg för exempelvis barn och äldre är mer utbredd. Beroendet av hjälp och 

stöd kan då möjligen vara högre i kanske framförallt Polen, där familjen har en viktig roll som 

enhet i välfärden i egenskap av korporativistisk orienterad välfärdsstat. Även sett till 

familjepolicy är Polen ett land där policyn inte strävar efter att låta mödrar kombinera 

lönearbete och familjeliv, vilket gör att de som trots allt behöver eller försöker lönearbeta blir 

i större behov av hjälp med till exempel barnpassning från exempelvis släkt och vänner. Det 

kan då sägas att nivån för vad som är att ha fullt stöd är högre i Polen, då det kan antas 

innefatta ett stöd som i Sveriges fall tillhandahålls av välfärdsstaten. Det gör då också att 

nivån för fullt stöd kan antas vara lägre i Sverige. I Storbritannien, där det inte är ovanligt att 

betala för barnomsorg för barn under skolålder, kan låginkomsttagare antas vara en grupp som 

är i större behov av hjälp och stöd med barnpassning vilket också påverkar innebörden av att 

ha fullt stöd och så vidare.  

Andelen ensamboende varierar även den mellan länderna. England har störst andel 

ensamboende på 28,1%. Polens andel ensamboende är lägst med 11,3%. Sverige ligger 
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däremellan med en andel på 20,9%. Att Polen har lägst andel kan ses som en effekt av det 

faktum att välfärdsstaten utgår från familjen och detta kan i sin tur leda till att familjen bor 

ihop med fler generationer under samma tak. Storbritanniens högre andel kan förklaras av 

möjligheten till social housing, bostäder genom motsvarande socialtjänst efter 

behovsprövning, som kan ge en större möjlighet för singelhushåll även om det inte finns 

ekonomiska förutsättningar. I Sverige ligger det på en mellannivå och detta kan förklaras 

genom en utbyggd välfärd och en statligt kontrollerad bostadsmarknad som möjliggör 

singelhushåll. 

Sett till hypotesen kan vi redan nu säga att den objektiva ensamheten inte var mer utbredd i 

den socialdemokratiska välfärdsregimen än i de andra. Vad gäller både umgängesfrekvens 

och antal nära vänner så hade respondenterna från Sverige högre umgängesfrekvens och 

många nära vänner i större utsträckning. Ensamboendet var inte mest utbrett i Sverige, utan i 

Storbritannien, men då Polen hade lägre ensamboende än Sverige är så stämmer hypotesen 

enbart delvis. De svenska respondenterna hade en större, om än marginellt, upplevelse av att 

ha hjälp och stöd av närstående.  

Om vi ser till den ekonomiska situationen i länderna i form av BNP/Capita från 2012 ser vi att 

det här finns skillnader som kan förklara bostadssituationen. Polen framstår då som skiljt från 

de andra med en nivå på 67% av snittet inom EU, medan Storbritannien ligger på 106% och 

Sverige på 126%. BNP/capita. Detta säger dock nödvändigtvis inget om den vardagliga 

situationen för landets befolkning men om hänsyn tas till måttet på hushållens faktiska 

konsumtion per capita finns skillnaderna kvar, även om Sverige och Storbritannien närmar sig 

varandra.
 68

 Detta utfall kommer sig av att Polen är ett avsevärt fattigare land än de två andra 

länderna, vilket delvis kan förklara skillnaden i ensamboende - folk bor inte själv för att de 

inte har råd. Det kan även finnas en kulturell dimension av detta, att det inte nödvändigtvis 

anses normalt att bo ensam. Det går att anta att det i länder med en konservativ välfärdsstat 

finns underliggande normer där familjen anses som viktigare än den gör i länder med 

defamiljariserande policys som de socialdemokratiska och liberala, och att det finns en 

växelverkan här emellan. Välfärdspolicys formas inte ur tomma intet utan är produkter av en 

politisk, social och även i vissa fall religiös kontext där den katolska kyrkan, i större 

utsträckning än den protestantiska, lyfts fram av Korpi som väldigt drivande för en traditionell 

familjepolitik med hjälp av konfessionella partier i länder, som Polen, där den katolska kyrkan 
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är utbredd.
69

 Politiska policys genomförs av partier i styrande position, men dessa partier har 

då ett folkligt stöd och kan i det fallet ses som en politisk konkretisering av en redan 

existerande, och argumenterbart utbredd, norm.  

Vi fortsätter bortom de objektiva ensamhetsvariablerna och går vidare med subjektiv, eller 

självupplevd ensamhet. Det innebär då i vilken utsträckning respondenterna i de olika 

länderna känner sig ensamma. I denna kontext råder mycket små skillnader mellan 

Storbritannien och Polen, men den subjektiva ensamheten är något mindre utbredd (ca. 5%) i 

Sverige. Just subjektiv ensamhet är speciellt intressant, då människors upplevelser av 

ensamhet som går att se den individuellt mest betydande formen av ensamhet. De här 

resultaten är inte orimliga om vi sätter dem i kontrast till fördelningen av objektiv ensamhet, 

där Sverige hade en låg objektiv ensamhet. Att även den subjektiva ensamheten då är lägre är 

inte intuitivt orimligt, men sambanden däremellan kommer att analyseras längre fram. 

Jämfört med Brülde och Fors genomgång av utbredningen av ensamhet i Europa i sin studie 

som utgår från det material som används i denna, finns vissa skillnader. Polens och Sveriges 

nivåer för ensamboende stämmer relativt bra överens, men Storbritannien har över 10 % lägre 

andel än vad denna studie kommit fram till, ett utfall som är något svårtolkat, men Brülde och 

Fors redogör inte för hur de har definierat ensamboende i sin studie. Denna företeelse är dock 

av begränsad vikt då siffrorna är i enlighet med definitionen av ensamboende. Detta är 

klarlagt och i övrigt stämmer siffrorna väl överens.  

Det är, som ofta påpekats ovan, inte självskrivet att objektiva ensamhetsfaktorer 

nödvändigtvis påverkar självupplevd ensamhet och därför kommer en analys av sambanden 

mellan objektiv och subjektiv ensamhet, med kontroll för bakgrundsvariablerna ålder, kön, 

arbetslöshet och bostadsort att följa. 
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Tabell 2. Skillnader mellan länder givet bakgrundsvariabler och objektiva 
ensamhetsfaktorer. Linjär sannolikhetsmodell (ostandardiserade 
regressionskoefficienter) 
Länderna Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 

Polen 0,047 0,043 0,024 0,006 0,022 0,069 0,07 
Storbritannien 0,053 0,034 0,018 0,018 0,013 0,019 0,2 

Sverige 0 0 0 0 0 0 0 

Bakgrundsfaktorer               

Kvinna 
 

0,062 0,071 0,064 0,065 0,056 0,055 
Man 

 
0 0 0 0 0 0 

Arbetar 
 

-0,121 -0,11 -0,124 -0,111 -0,106 -0,107 
Arbetslös 

 
0 0 0 0 0 0 

Ålder -18 
 

-0,069 -0,075 -0,035 -0,057 0,036 0,039 
Ålder 19-30 

 
0,02 0,009 0,039 0,024 0,079 0,086 

Ålder 31-50 
 

0,013 -0,014 0,012 0,007 0,078 0,082 

Ålder 51-64 
 

0,018 -0,008 0,016 0,015 0,057 0,059 
Ålder 65- 

 
0 0 0 0 0 0 

Område Småstad 
 

-0,016 -0,008 -0,018 -0,014 -0,001 -0,029 

Område Landsbygd 
 

-0,047 -0,042 -0,047 -0,048 -0,028 -0,0006 

Område Storstad 
 

0 0 0 0 0 0 

Objektiv ensamhet               

Hjälp av närstående: 
Inte alls eller lite 

  
0 

    Hjälp av närstående:I 
ganska stor 
utsträckning 

  
-0,197 

    Hjälp av närstående: 
Helt och hållet 

  
-0,301 

    Umgänge: Lågt eller 
obefintligt 

   
0 

   Umgänge: 
Medelhögt 

   
-0,064 

   Umgänge: Högt 
   

-0,111 
   Vänner: Inga 

    
0 

  Vänner: Några få 
    

-0,035 
  Vänner: Ganska 

många 
    

-0,112 
  Vänner: Många 

    
-0,156 

  Ensamboende 
     

0 0 
Inte ensamboende 

     
-0,301 -0,238 

Interaktion land PL 
*ensamboende 

      
-0,067 

Interaktion land GB * 
ensamboende 

      
-0,159 

Interaktion land SE * 
ensamboende 

      
0 

Intercept 0,246 0,294 0,538 0,379 0,373 0,471 0,338 

 
Kommentar: Fet stil innebär statistiskt signifikant  

 
n = 6031 
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Tabellen ovan visar hur koefficienterna för de olika regressionerna ser ut givet vilka variabler 

som tagits hänsyn till. I och med att en linjär sannolikhetsmodell har tillämpats tolkas 

koefficienterna som skillnaden i sannolikhet att den beroende variabeln får värde 1, alltså att 

respondenten känner sig ensam. Den beroende variabeln är subjektiv ensamhet och står för 

huruvida en individ känner sig ensam eller inte och är således binär vilket är motiveringen för 

den linjära sannolikhetsmodellen. Värdena läses som sannolikheten att ge värde 1 jämfört 

med referenskategorin, och det är då den kategori som genomgående har värde 0, i och med 

att dummyvariabler använts. Regressionsanalysen är bitvis multipel och då läses 

koefficienterna som gällande när de andra variablerna hålls konstanta. 

Den första modellen visar skillnader i länder sett till den subjektiva ensamheten. Den positiva 

koefficienten visar att det finns en skillnad mellan länderna och denna är att det är ungefär 

fem procents större sannolikhet att respondenten känner sig ensam i Polen och Storbritannien 

jämfört med Sverige. Modell två, där bakgrundsvariablerna tas hänsyn till bör dock direkt tas 

i beaktande. 

Den andra modellen talar om hur stor skillnaden i sannolikhet att känna sig ensam är givet att 

kompositionen i länderna tas hänsyn till. Det här innebär i klartext att oavsett hur många som 

är arbetslösa, huruvida det finns en skillnad i könsuppdelningen, vilken ålder respondenterna 

har, och vilken typ av bostadsort respondenterna har, kommer koefficienten att betyda 

skillnaden i sannolikhet att känna sig ensam i ett visst land oavsett skillnader i komposition. 

Vi ser då att det fortfarande finns skillnader, om än marginellt minskade. I Polen är det 4,3 

procents större risk att känna sig ensam medan det i Storbritannien är 3,4 procents risk. 

Siffran för Polen har inte minskat avsevärt, men i Storbritannien är värdet lägre än i Polens 

fall, jämfört med modell 1.  

När hänsyn tas till de objektiva ensamhetsfaktorerna så framkommer att skillnaden mellan 

länderna i nästan samtliga fall längre är statistiskt signifikant på en 5%-nivå vilket medför att 

det inte längre kan sägas att det finns någon skillnad länderna emellan. Detta kan antas bero 

på skillnader mellan länderna i hur den objektiva ensamheten är beskaffad, vilket 

fördelningstabellen redan bekräftat är fallet. Alltså är det inte hur välfärdsstaten är beskaffad 

som är anledningen till att den subjektiva ensamheten ser annorlunda ut, då skillnaderna då 

hade bestått efter att de objektiva ensamhetsfaktorerna är konstanthållna. Välfärdsstater kan 

visserligen göra olika mycket, medvetet eller omedvetet, för att underbygga eller förhindra 
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subjektiv ensamhet hos befolkningen, men det är en analys som inte är gjord i denna uppsats 

utan bör undersökas i fortsatta studier.  

En intressant detalj är att den sjätte modellen, i analysen mellan variablerna ensamboende och 

land framkommer att sambandet för Storbritannien inte är statistiskt signifikant, men i Polens 

fall är sambandet fortfarande statistiskt signifikant och resulterar dessutom i en högre 

sannolikhet, på 6,9%.  

Detta ger en fingervisning om att sambandet bör analyseras vidare, att det finns en 

modererande effekt av ensamboende som påverkar landets effekt på den subjektiva 

ensamheten. Detta har gjorts med hjälp av en interaktionsvariabel för att analysera hur 

ensamboendets påverkan på land ytterligare påverkar sannolikheten att kännas sig ensam i de 

olika länderna. Matematiskt är interaktionsvariabeln formulerad land multiplicerat med 

ensamboende och det värde som används i analysen är då produkten av dessa variabler. 

Den ursprungliga tabellen visar att värdet för interaktionsvariabeln står med, men i 

metodlitteraturen görs det en poäng av att detta värde är svårtolkat och vad som då är rimligt 

att göra för att förenkla tolkningen är att beräkna Y-värdet vid interaktion med resterande X 

(det vill säga de som inte ingår i interaktionsvariabeln) beräknade till sitt medelvärde.
70

 

Följande värden fås då. 

Tabell 3. Beräknade Y-värden för subjektiv ensamhet i de olika länderna med 

interaktionsvariabel, och övriga x till medelvärde 

 
Polen Storbritannien Sverige 

Y-värde vid Ensamboende = 1 med 
interaktion och övriga X vid medelvärde 0,508 0,64 0,437 

Y-värde vid Ensamboende = 0 med 
interaktion och övriga X vid medelvärde 0,203 0,243 0,199 

 

Här visas den förändring som interaktionen ger. Det första värdet är Y när ensamboendet har 

värde 1 och de övriga X:en, det vill säga bakgrundsvariablerna i detta fall, är satta till sitt 

medelvärde. Det framkommer relativt stora skillnader i effekt av ensamboende på den 

subjektiva ensamheten mellan länderna. Mellan Sverige och Storbritannien skiljer sig 
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sannolikheten att känna sig ensam med hela 20 % och mellan Polen och Storbritannien skiljer  

det sig med ungefär 13 % medan skillnaden mellan Sverige och Polen är ungefär 7 %. 

Däremot är skillnaden för de icke ensamboende inte särskilt påtaglig, men återigen är det 

Storbritannien som får högst värde. Detta visar att ensamboende har relativt stora 

konsekvenser för den subjektiva ensamheten, och att även denna skillnad är starkare i 

Storbritannien än i de andra länderna. Det är alltså någon omständighet i Storbritannien som 

gör att ensamboendet har större effekt på den subjektiva ensamheten jämfört med de andra 

länderna, och med tanke på att det i kartläggningen av de objektiva ensamhetsfaktorerna 

tidigare i resultatdelen visade sig att andelen ensamboende i Storbritannien är högre blir detta 

kanske inte så förvånande. 

Detta är intressant av många anledningar. Det går dels tvärtemot Yang och Victors studie, där 

en av slutsatserna är att den subjektiva ensamheten är som störst i Östeuropa jämfört med 

Nordeuropa, dit Storbritannien hör, vilket denna studies siffror helt enkelt inte visar. I stället 

hamnar Storbritannien i topp, givet interaktionen mellan land och ensamboende vilket är 

något förvånande i ljuset av deras studie. Detta betyder med andra ord att är det troligare att 

känna sig ensam som ensamboende i Storbritannien än i Polen eller Sverige, även när 

kompositionen vägts in. Som tidigare nämnts är andelen ensamboende högre i Storbritannien 

jämfört med de övriga länderna, vilket är intressant om Johnson och Mullins begrepp 

ensamhetströskel tas i beaktning. Kortfattat går detta ut på att det finns kulturella betingelser 

som gör att förväntningarna kring social interaktion ser annorlunda ut i olika länder, och i och 

med det så blir känslor av ensamhet beroende av vilken nivå av social aktivitet som anses vara 

tillräcklig. Har man en låg miniminivå för tillräcklig social nivå för att hålla 

ensamhetskänslorna borta är det mindre troligt att man känner sig ensam, kortfattat. I länder 

med en hög andel ensamboende, som Storbritannien visat sig vara, är det inte orimligt att anta 

att ensamhetströskeln vid ensamboende borde vara lägre än i länder där ensamboendet inte är 

lika ovanligt av den anledning att det eventuellt är mindre kulturellt stigmatiserat att bo själv, 

och således borde den subjektiva ensamheten vara lägre. En rimligare förklaring är att 

avsaknaden av stöd både från stat och familj i en liberal välfärdsstat gör att kombinationen 

social utsatthet och ensamboende medför en typ av otrygghet hos de ensamboende som gör 

ensamheten mer påtaglig än i länder där det finns större möjligheter till stöd vid 

ensamboende.  
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En faktor i ensamhetströskeln som är relevant att nämna är att Johnson och Mullins arbetade 

ut denna i ett sammanhang av studier av ensamhet bland äldre. Därför är det en faktor som tar 

hänsyn till vilken umgängesfrekvens en person hade innan den nådde en viss ålder, men den 

borde å andra sidan gälla så fort den ålder där ens umgängesnivå cementeras är uppnådd. Det 

här är inget som Johnson och Mullins ger svar på, men rimligen borde en sådan åldersgräns 

finnas.  

Storbritanniens statliga bostadspolicy är präglad av behovsprövad social housing 

(socialhjälpsbostäder) vilket gör det möjligt även för de som inte har de ekonomiska 

resurserna att ordna ett eget boende ges möjlighet till detta via staten. Det här kan vara en del i 

svaret på varför andelen, och effekten av, ensamboende är hög. Visserligen går det att få en 

egen bostad givet att vissa nivåer av utsatthet är uppfyllda och då kan man tänka att en stor 

andel av människor som bor själv lever i social utsatthet, om än på olika sätt. Arbetslöshet är 

satt till medelvärde i analysen och bör således ha begränsad inverkan, men det finns andra 

viktiga aspekter, som mental ohälsa, alkohol- och drogberoenden och låg utbildning. Att en 

individ inte är arbetslös betyder inte heller att denne ändå kan ha ett högstatus- eller välbetalt 

arbete, och detta kan i sin tur ha effekter på ens upplevelse av ensamhet, kopplat till ens 

generella välbefinnande, inte minst i ett så utpräglat klassamhälle som Storbritannien är. Det 

kan helt enkelt vara så att ensamboende går hand i hand med social utsatthet, då social 

housing är ett sätt att säkra ett boende på egen hand trots att ekonomin inte tillåter. Det här 

blir då ett sätt att ge en ytterligare dimension till en människas sociala utsatthet, då en 

subjektiv ensamhet läggs till den redan dåliga situationen tillsammans med ekonomisk och 

social utsatthet samt det stigma det innebär att behöva socialhjälp i en liberal välfärdsregim. 

För att sätta detta i mer psykologiska termer är det ett individens nederlag, då liberala 

välfärdsregimer är fokuserade på just individen, samma individ som då efter en 

stigmatiserande behovsprövningsprocess får rätt till en egen bostad där denne finner sig själv 

ensam och starkt upplever denna ensamhet. Att andelen ensamboende är högre i 

Storbritannien har inte en påverkan på effekten av ensamboendet på den subjektiva 

ensamheten, utan berättar endast att fler människor kan förmodas uppleva sådan ensamhet.  

Jämfört med Sverige där statens åtaganden i bostadsmarknaden är långt mer vidsträckta har 

egen bostad andra implikationer, att det helt enkelt är en möjlighet som ges i större 

utsträckning oavsett social utsatthet eller inte. Sveriges andel ensamboende är högre än Polens 

och trots detta är effekten på den subjektiva ensamheten lägre. Det här kan vara en effekt av 
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att det i Sverige är lättare att få en bostad oavsett huruvida du lever i social utsatthet eller inte. 

Därför borde den subjektiva ensamheten inte påverkas på samma sätt via ensamboendet som i 

Storbritannien, vilket siffrorna också visar.  

I denna analys finns inget belagt samband mellan social utsatthet och subjektiv ensamhet, då 

social utsatthet inte undersökts som en variabel, men det är klart hypotetiskt rimligt. Det ska 

också sägas att social utsatthet har olika innebörder i olika välfärdsregimer, då det i Sverige är 

staten som främst motverkar omständigheterna kring och stödjer personer i social utsatthet, 

medan det i Polen främst är familjen som detta ansvar läggs på. I Storbritannien har staten ett 

visst ansvar, men det är främst individen och dennes roll på arbetsmarknaden som avgör och 

reglerar social utsatthet. Återigen kan Polens ensamboende ses i ljuset av det faktum att 

familjen är främsta utförare av välfärd vilket gör familjemedlemmar och släktingar mer 

beroende av varandra. Således hålls ensamboendet nere, och i förlängningen även den 

subjektiva ensamheten, kan man förmoda den, även om den specifika ensamhet en människa 

kan uppleva som ensamboende kan vara större i och med att denne saknar familjens mer 

viktiga trygghet. 

Ländernas politiska situationer, inte minst historiskt, och dess kulturella implikationer 

kommer också att nämnas. Sverige är ett land präglat av socialdemokrati och inte minst det 

socialdemokratiska partiets dominans under nittonhundratalet. Sveriges utveckling som 

välfärdsnation är tätt sammanknuten med socialdemokraternas kollektivistiska strävanden och 

detta kan antas ha varit ett sätt att förankra trygghet inte bara praktiskt utan även kulturellt. 

Ensamheten blir mindre påtaglig i ett land där berättelsen om landet utgår från ett vi som 

inkluderar samtliga medborgare och i den meningen blir möjligen känslan av ensamhet 

mindre tydlig. Blir en människa sjuk får hen vård, blir hen arbetslös får hen ersättning och får 

hen barn så har hen rätt att vara föräldraledig och att få barnomsorg. Det kan vara så att denna 

trygghet blir kulturell och således internaliserad i människor, vilket borde göra känslor av 

ensamhet mindre påtagliga, och det här sambandet styrks till viss del av analysen i denna 

uppsats. 

Polen som nation är idag förmodligen präglade av murens fall och socialismens 

tillbakadragande 1989, då landet gick från att vara starkt präglat av en kollektivistisk anda 

under Sovjet till att övergå från planekonomi till marknadsekonomi och med den en liberal 

ideologi. Rimligen skapade detta en form av kulturellt tomrum där den kollektivistiska 

kulturen löstes för att sedan på sikt ersättas av en mer individfokuserad kultur. Samtidigt 
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genomgick landet en ekonomisk turbulent tid. Även om ekonomin har stabiliserats på senare 

tid har inte Polen samma nivå av välstånd som Storbritannien och Sverige och ligger på en 

nivå en bit under snittet i Europa.
71

 Detta i kombination med en lågt utvecklad välfärdsstat 

skapar antagligen en otrygghet vilket kan göra ensamheten mer påtaglig. Det ska dock sägas 

att katolska kyrkan i Polen har fått ett rejält uppsving efter att ha varit motarbetad under det 

socialistiska Polen, vilket kan bidra till att skapa en kollektiv anda i samhället som kan hjälpa 

att motverka känslor av ensamhet, i alla fall bland Polens katolska majoritet.  

Storbritannien, ekonomiskt på i princip samma nivå som Sverige, har haft varierade 

majoriteter i parlamentet. Främst har det konservativa Tory-partiet varit i majoritet, men även 

socialdemokratiska Labour. Dock klassas välfärdsstaten som liberal och under åttiotalets 

uttalat nyliberala Thatcher-era så skedde många stora privatiseringar. Enligt Esping-

Andersens sätt att se är Storbritannien det mest liberala landet i Europa med näst lägst 

dekommodifieringsgrad.
72

 För att återvända till definitionen av dekommodifiering: detta 

begrepp används för att tala om vilken utsträckning arbete är en vara bland andra, eller i andra 

termer hur pass utbytbar någon är på arbetsmarknaden. Detta kan också ses som ett mått på 

trygghet, om än främst ekonomisk trygghet. Den hjälp som finns att få är behovsprövad och 

följs även av ett stigma kulturellt, vilket då möjliggör för exempelvis socialhjälpsbostad, men 

inte utan att sjunka i status. Det här kan vara en delförklaring till varför den subjektiva 

ensamheten är större i Storbritannien, att individen har en viktig roll i detta land i egenskap av 

liberalt, och när hjälpen behövs är den villkorad och stigmatiserande. Detta kan medföra en 

känsla av otrygghet som då kan vara en bidragande orsak till den subjektiva ensamhetens 

utbredning.   

Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera sambandet mellan objektiv och subjektiv 

ensamhet och skillnaderna mellan detta i olika välfärdsregimer via länder där regimen är 

tydligt det ena eller andra, och där har både skillnader och likheter kunnat ses. Nu har 

resultaten presenterats och vi har kunnat se skillnader mellan de olika välfärdsregimerna i 

termer av både subjektiv och objektiv ensamhet. Kopplingen mellan objektiv och subjektiv 

ensamhet var dock endast tydlig i fallet med ensamboende. Om vi går tillbaka till 
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frågeställningarna och den inledande frågan som ställer socialdemokratiska välfärdsregimer 

mot andra ser vi att svaret i korthet är nej, givet det material som analyserats. Respondenterna 

i socialdemokratiska Sverige är inte objektivt ensammare än i korporativistiska Polen eller 

liberala Storbritannien sett till samtliga former av objektiv ensamhet, förutom ensamboende 

där Polen hade en lägre andel. I Sverige var heller inte de svarande subjektivt ensamma i 

större utsträckning i de övriga länderna. Detta har gett nekande svar på de två första 

forskningsfrågorna (Är människor mer objektivt ensamma i socialdemokratiska välfärdsstater 

jämfört med andra? och Känner sig människor mer subjektivt ensamma i socialdemokratiska 

välfärdsstater jämfört med andra?). Analysen har tvärtom visat att socialdemokratiska 

välfärdsregimer kan tänkas både ge upphov till mindre objektiv ensamhet, samt bättre 

hanterar effekterna av ensamboende på den subjektiva ensamheten bättre än korporativistiska 

och liberala välfärdsregimer.  

Sett till sambandet mellan objektiv och subjektiv ensamhet visade det sig att skillnaden 

mellan länderna var obefintlig, eller icke-signifikant, vilket visar att objektiv ensamhet är en 

större bidragande faktor till subjektiv ensamhet än vad demografiska aspekter i form av ålder 

och kön och individuella livsvillkor i form av arbetslöshet och typ av bostadsort var. Det 

fanns alltså en skillnad mellan länderna även efter att dessa aspekter tagits i beaktande, men 

skillnaden upphörde när de objektiva faktorerna vägdes in i alla fall utom ett, nämligen 

ensamboende.  

I analysen av hur de objektiva ensamhetsmåtten påverkar subjektiv ensamhet visade det sig att 

effekten av ensamboende på den subjektiva ensamheten såg olika ut i länderna tack vare 

interaktionsanalysen, det vill säga att skillnaden mellan länderna förstärkte ensamboendets 

påverkan på den subjektiva ensamheten. Det säger oss att ensamboende kan vara en viktig 

objektiv indikator på subjektiv ensamhet, vilket kan vara värt att beakta ur ett hälsoperspektiv. 

Subjektiv ensamhet är såklart svårt att komma åt och motverka med åtgärder, men om det är 

känt vilka objektiva faktorer som ger störst effekt på den subjektiva ensamheten går det att 

motverka dessa. Nu ska det sägas att det i studien inte har gjorts skillnad på frivilligt och 

ofrivilligt ensamboende, men vi kan anta att det ensamboende som ger upphov till 

ensamhetskänslor antagligen inte är frivilligt.  

Uppsatsens huvudsakliga poäng har varit kopplad till om relationen mellan stora 

välfärdsstatliga institutioner och policys och dessas påverkan på människors vardag i form av 

ensamhet. Detta förhållande har hela tiden varit i högsta grad teoretisk och är i någon mening 
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fortfarande det, men det har visat sig råda skillnader mellan länder med olika typer av 

välfärdsstater och - länder som på många sätt är tydliga exempel för respektive välfärdsregim. 

Vägen framåt är att undersöka fler länder på samma sätt, och framförallt att ta fram material 

som är fokuserat på olika typer av ensamhet, något som ESS - hittills inte explicit haft för 

avsikt att göra. Mycket av den forskning som utförs kring ensamhet handlar om äldre 

människors ensamhet men det är något som påverkar människor i alla åldrar och det finns 

anledning för välfärdsnationer att verka för att denna typ av generell ensamhetsforskning blir 

ett större fält. Speciellt eftersom sådan forskning kan ge underlag till debatten om hur 

välfärdspolicys bör utformas för att bäst undvika ensamhet bland landets befolkning.  
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