
Kandidatuppsats, 15hp 

Samhällsvetenskapliga programmet inriktning sociologi  

VT 2018 

Handledare: Daniel Larsson 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ARBETSLÖSHETENS 

PÅVERKAN PÅ SOCIAL 

EXKLUDERING 

EN JÄMFÖRANDE STUDIE MELLAN OLIKA VÄLFÄRDSYSTEM 

OCH ÅLDERSGRUPPER I EUROPA 

 

Aliisa Uotila 
 

 



Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15hp 

VT 2018 

2 

Abstract 

This research is about unemployment and how it effects on three dimensions of social exclusion: 

health, income deprivation and political activity. The aim is to investigate how age and welfare 

systems interact with unemployment’s impact on social exclusion.  The analysis method used in 

this research paper is multilevel modelling. The analyze method gave the possibility to study the 

impacts of unemployment on social exclusion both from an individual and a context level. The 

results shows that unemployment does have an impact on all the three chosen dimensions of social 

exclusion. In addition, unemployment effects most people in countries which are characterized by 

the liberal welfare systems and east European welfares. At age level, unemployment has a larger 

impact on older individuals than the younger ones.  

 

Sammanfattning  

Denna studie undersöker arbetslöshetens påverkan på tre olika dimensioner som anses tillhöra 

social exkludering, dessa dimensioner är hälsa, inkomst och politisk inkludering. Här undersöks 

arbetslöshetens påverkan på. Arbetslöshetens inverkan på de olika dimensionerna i relation till 

olika välfärdssystem och åldersgrupper inom Europa. Analysmetoden som används i denna studie 

är multilevel analysmodellen. Denna analysmodellen ger en möjlighet att studera effekter på 

arbetslöshetsproblematiken både på individnivå och gruppnivå. Resultaten visar att arbetslösheten 

ger mest negativ påverkan på social exkludering i de europeiska länder som betraktas att ha liberala 

välfärdssystem samt i östeuropeiska välfärdsstater. På individnivå är effekten av arbetslöshet mest 

påtaglig bland kategorin äldre och etablerade inom de tre dimensionerna. 

 

Nyckelord: Arbetslöshet; social exkludering; Europeiska välfärdsregimer; åldersgrupper; 

hälsa, inkomst; politisk inkludering  
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1. Inledning  
 

Social exkludering kan betraktas som både ett samhälleligt och individuellt problem, där 

individerna blir uteslutna ifrån samhället och kan inte delta i viktiga aktiviteter inom vardagliga 

livet. Det har funnits och finns fortfarande olika uppfattningar vad ingår i begreppet "att vara socialt 

exkluderad". Diskussionen kring arbetslösheten och dess långsiktiga inverkan på den sociala 

exkluderingen har pågått sedan länge i Europa. Den tidiga forskningen om social exkludering 

fokuserade på vem som ansågs vara fattig. Denna tolkning handlade om studier omkring fattigdom 

och dess inverkan på social exkludering. I dagsläget finns det en mer bred förståelse om vad social 

exkludering egentligen betyder (Gallie, 1999). Förutom fattigdom, finns det andra processer som 

exkluderar, bland annat stigmatisering och begränsade möjligheter att delta i sociala aktiviteter 

samt i arbetsmarknader. Låg socioekonomisk status kombinerad med andra exkluderande processer 

har också bevisats att ha samband med dålig hälsa. (Stewart, Reutter, Makwarimba, et.al., 

2009) Bland annat kvinnor, etniska minoritetsgrupper, invandrare, funktionsnedsatta och 

äldre individer är mera sårbara för att bli socialt exkluderade än vad individer i andra sociala 

grupper är (Stewart, Reutter, Makwarimba, et.al., 2009). Fattigdom är fortfarande en av de 

mest väsentliga riskfaktorerna som avgör ifall en individ blir socialt exkluderad, där arbetslöshet 

är en av de största orsakerna till försämrade inkomster och konsumptionsförmåga. (Piachaud, Le 

Grand, & Hills, 2002; Gallie, 1999) Sysselsättning är dock ingen garanti för social säkerhet. 

Forskning visar vidare på att arbetslöshetsperioder ofta följs av låga inkomster. Detta innebär att 

även om man skulle bli sysselsatt efter arbetslösheten,  är sannolikheten hög att man hamnar i ett 

arbete med låga inkomster. Därtill är det inte heller lika sannolikt att bli arbetslös från arbete som 

ger bättre inkomster, än vad det är från arbeten där inkomsterna är låga (Piachaud, Le Grand, & 

Hills, 2002). 

 

Men vad innebär social exkludering egentligen? Förutom social uteslutning, har World Health 

Organization (SEKN Final Report Februari, 2008) definierat social exkludering som ett dynamiskt 

multidimensionellt begrepp, vilket fokuserar på ojämlika maktrelationer inom samhället. På ett 

mera individuellt plan handlar social exkludering om den generella förmågan att dela samma 

förutsättningar och välfärd, samt att delta i de gemensamma sociala aktiviteter. Det betyder att 
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individer som är socialt exkluderade generellt inte upplever samma möjligheter och välfärd som 

en socialt inkluderad individ. (Gallie, 1999) Beräkningar visar att 120 miljoner människor i Europa 

ligger på gränsen för att bli socialt exkluderade. Det betyder att 24 % av EU:s population riskerar 

social exkludering och fattigdom, varav 27 % är barn. Dessutom är endast 9 % av människorna, 

som riskerar att utsättas för social exkludering och fattigdom, sysselsatta, vilket betyder att 

arbetslösheten är en avgörande faktor. Ledarna inom Europeiska Unionen har därav satt en 

målsättning på att få flera än 20 miljoner människor ut ur fattigdom samt att inkludera dessa 

människor i de samhällen de har blivit exkluderade ifrån (European Commission, 2018).  

 

Uppslagsverket (2018) definierar arbetslösheten som  ”ett förhållande som råder när personer kan 

och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete.” Arbetslöshetsproblematiken ses 

alltså som ett ansenligt problem, både på individ- och samhällsnivån. Sysselsättning inom 

arbetsmarknader betyder oftast social trygghet och ekonomiskt stabilitet medan arbetslösheten är 

en betydelsefull orsak till lägre konsumtionsförmåga och större osäkerhet (Olofsson &Wadensjö, 

2005). Arbetslösheten varierar mycket mellan olika åldersgrupper och därtill är 

ungdomsarbetslösheten mera vanligare än den totala arbetslösheten bland etablerade. 

(Ekonomifakta, 2018) Det finns tre grundprinciper kring vilka som är arbetslösa: först och främst 

ska personen vara utan arbete och dessutom i en viss angett tid. Den andra principen innebär att 

personen ska söka efter arbete och att mätningskriterium är längre i jämförelse till första kriteriet. 

Personer som är villiga att få arbete men som inte söker arbete kallas för latenta arbetssökare. Till 

sist ska personen vara oförhindrad att arbeta. Personer som är förtidspensionerade eller 

långtidssjukskrivna på heltid räknas inte som en arbetslös person (Olofsson &Wadensjö, 2005).  

 

Arbetslöshetsnivån inom Europeiska Unionen går oftast att förbinda samman med de ekonomiska 

hög- och lågkonjunkturcyklerna i världen (European Commission, 2018). Sedan 1990-talet har en 

aktiv arbetsmarknadspolitik varit en ledande politisk inriktning i Europa. En aktiv 

arbetsmarknadspolitik har möjligen varit en av orsakerna till den avtagande arbetslösheten inom 

Europeiska Unionen. Aktiveringen av arbetskraften syftar till att motverka passivisering med 

sociala trygghetssystem, arbetsförsäkringar samt sysselsättning. (Bengtsson, 2012) Enligt 

Eurostats (2018) finns det 17,481 miljoner arbetslösa inom EU-länderna, varav 13,824 miljoner är 
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inom euro-länderna under mars 2018. (Eurostats, 2018) Arbetslösheten skiljer sig kraftigt åt mellan 

länderna och välfärdssystemen. (Ekonomifakta, 2018) 

 

I denna studie eftersträvas generering av kunskap och bättre förståelse kring social exkludering 

vilket görs genom att testa hypoteser som är utformade av tidigare forskningar som anses vara 

relevanta. Det görs också ett försök att empiriskt kartlägga om arbetslösheten är en påverkande 

faktor i de valda dimensionerna av social exkludering. Dimensionerna som valdes till dessa studien 

är hälsa, inkomst depravation och politiskt inkludering. Därefter kommer arbetslöshetens påverkan 

i relation med olika välfärdstypologier och olika åldersgrupper i Europa att studeras. För att 

undersöka detta kommer genomförs det en kvantitativ analys med hjälp av en multilevel analys 

som kommer att användas för att studera möjliga samband på olika nivåer. Efter att multilevel 

analysen har genomförts och resultaten har representerats, ska de valda frågeställningar besvaras 

med hjälp av resultaten som ska ankras till tidigare forskning.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att skapa bättre förståelse på vilken grad arbetslösheten påverkar  social 

exkluderingsprocessen. Detta ska göras genom att undersöka hur arbetslösheten korrelerar till de 

tre specifika dimensionerna som betraktas vara del av social exkludering. Dimensionerna av social 

exkludering som har valts är hälsa, politisk inkludering och inkomst deprivation. Dimensionerna 

har valts för att studeras i undersökningen för att försämring i alla de dimensionerna har tidigare 

studerats driva framåt social exkluderingsprocess men samtidigt mäter dom dimensionerna tre 

olika aspekter i livet. Därmed är målet att skaffa en genomgripande bild av hur arbetslösheten 

bidrar på de olika dimensionerna och därmed också social exkluderingsprocessen. Också effekterna 

av de olika åldersgrupperna och olika typer av välfärdsregimer i Europa, i samband med 

arbetslöshetsproblematik och valda dimensionerna, ska studeras. Frågeställningarna till denna 

studie är: 

 

➢ Hur är arbetslöshet korrelerad till hälsa, politisk inkludering och inkomst deprivation, som 

alla kan gemensamt betraktas som social exkludering, i olika åldersgrupper?  

➢ Hur är arbetslöshet korrelerad till hälsa, politisk inkludering och inkomst deprivation, som 

gemensamt kan betraktas som social exkludering, i olika typer av välfärdsstater i Europa?   
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➢ Vilka faktorer kan betraktas att ligga bakom möjliga skillnader som uppstår?  

 

 

 

Figur 1: Framställning om studiens syfte 

 

 

Figur 1 illustrerar hur sambanden mellan variablerna som är med på studien ska studeras. 

Arbetslöshet fungerar som en oberoende variabel vilken effekt på de tre olika dimensionerna av 

social exkludering ska studeras med en multilevel analysmetod. Välfärdsregimer och ålder fungerar 

som kontextfaktorn. De tre olika dimensionerna, hälsa, inkomst deprivation och politiskt 

inkludering, är studiens beroende variablerna.  

 

2. Tidigare forskning  
 

 2.1 Arbetslöshet och hälsa 
 

Korrelationen mellan arbetslöshet och försämrad hälsa har studerats att ha sin grund i individuell 

upplevelse av försämrade sociala statusen (Krung & Eberl, 2018). Därtill har arbetslösheten 

studeras att orsaka en mängd av olika fysiska och psykiska sjukdomar. Att bli arbetslös har bevisats 

att höja blodtrycks- och kolesterolnivåer samt att frambringa stress. Arbetslösheten bland 

ungdomar har bekräftats orsaka mera psykisk instabilitet än vad det gör bland vuxna. Psykisk 

instabilitet som förekommer främst hos ungdomar är bland annat frustration och lågt 

Arbetslöshet

Politisk 
inkludering

Hälsa

Inkomst 
deprivation

Välfärdregimer 
och ålder
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självförtroende, vilket oftast är en bakomliggande orsak till missbruk av alkohol och droger. 

(Olafsson & Svensson, 1986) Även de äldre människornas fysisk och psykisk hälsa påverkas. Äldre 

människor har oftast uppnått en viss livskvalité, vilket kan försämras om arbetslösheten bidrar till 

en minskning av inkomster (Unger, Tisch & Tophoven, 2018). Speciellt äldre män drabbas av 

psykisk ohälsa som följd av arbetslöshet. Oftast beror detta på att individer över 45 år har svårare 

att återvända till arbetsmarknaden och därför blir tiden som man är arbetslös längre än vad den blir 

hos andra åldersgrupper (Unger, Tisch & Tophoven, 2018).  

 

2.2. Arbetslöshet och politisk inkludering  
 

Arbetslöshet har bevisats påverka det politiska deltagandet och därmed politiskt inkludering. I en 

finsk studie, upptäcktes speciellt långtidsarbetslöshet ha ett samband mellan det allmänpolitiska 

intresset, förtroendet till valsystemet och sysselsättningen inom andra politiska aktiviteter. 

(Heikkilä, 2007) Ju högre utbildningsnivån var bland deltagarna, desto mindre påverkade 

arbetslösheten på det politiska deltagandet (Heikkilä, 2007). Jasmine Lorenzens (2014) studie om 

subjektivt välmående och livstillfredställandets påverkan på politisk aktivitet visar att hög 

livstillfredställelse ökar röstningsaktiviteten allmänt inom alla åldersgrupper. Då arbetslöshet 

reducerar livstillfredställelse, visade det sig att arbetslöshet påverkade röstningsaktiviteten negativt 

(Lorenzini, 2014). Dessutom finns det en koppling mellan välfärdssystem, arbetslöshet och politisk 

aktivitet, Paul Marxs och Christoph Nygrens (2016) studie visar hur arbetslösheten påverkar 

politisk inkludering mera i länder med lägre ekonomiska tillgångar och välfärd. En bristande 

jämlikhet bland inkomsterna och hög nivå på arbetslöshet inom staten påverkar på individernas 

inkludering i politiken (Marx & Nygren, 2016).   

 

 2.3 Arbetslöshet och inkomst deprivation 
 

Risken att bli fattig är större bland de arbetslösa än bland de sysselsatta (Byrne, 2005; Gallie & 

Paugam, 2000). Därtill är arbetslösheten en avgörande faktor för bristande inkomst vilket påverkar 

allt större inkomstskillnader mellan de allra rikaste och fattigaste befolkningen (Brynde, 2000). De 

olika typerna av välfärdssystem i Europa erbjuder olika typer av ekonomisk kompensation, vilket 

påverkar den graden som de arbetslösa kan behålla sin konsumtionsförmåga och levnadsstandard. 

Risken för fattigdom när man är arbetslös är lägst i de universella välfärdssystemen. I de länder 
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som kännetecknas som konservativa välfärdsstater, råder det störst risk bland arbetslösa att hamna 

under fattigdomsgränsen. I dessa länder löper dessutom ungdomar en större risk att drabbas av 

fattigdom (Gallie & Paugam, 2000). Ungdomar som befinner sig i en hög risk för social 

exkludering kännetecknas av både arbetslöshet och ekonomisk exkludering. Dessutom har både 

lågt institutionellt och socialt stöd visats påverka social exkludering bland ungdomar, dock är 

socialt stöd den faktor som bäst förhindrar social exkludering bland ungdomar (Kieselbach, 2003). 

Äldre individer är generellt framgångsrikare på grund av erfarenheten på arbetsmarknaden, än vad 

yngre individer är. Därtill har äldre individer redan haft möjlighet att spara på sina pengar och även 

skaffa annan egendom. Det leder till att de inte är lika beroende av regelbundna inkomster. 

Dessutom kan deras levnadsstandard vara relativt hög även om det inte finns regelbundna 

inkomster och även om dessa inkomster är låga (Johansson, Sevä & Larsson, 2015). 

 

2.4 Arbetslöshetens påverkan i olika typer av välfärdsstater  
 

Arbetslöshetsnivåer skiljer sig åt i olika delar av Europa. Det finns tre typer av nästan samma 

grundläggande faktorer på hur välfärdsstatens struktur påverkar arbetslöshetens effekter och 

upplevelser gällande arbetslösheten hos individer. Graden av försäkringsskydd eller social 

protektion från staten eller någon annan myndighet, ifall man blir arbetslös, ses som en avgörande 

faktor. Försäkringsskydd kan alltså handla om arbetslöshetsbidrag från socialförsäkringar eller 

utifrån en tilläggsförsäkring, vilken man har rätt till när man varit anställd. 

 

En annan aspekt inom välfärdsstaten som diskuteras och ses vara avgörande när det gäller 

effekterna av arbetslöshet, är nivån av ekonomisk kompensation. Detta innebär att i länder där 

förlorad lön ersätts med en hög grad av kompensation med pengar under en längre tid, ges 

individerna bättre möjlighet att upprätthålla sin levnadsstandard, samt att det ger bättre 

förutsättningar för att skaffa ett nytt jobb. Tredje aspekten är aktiva arbetsmarknader som minskar 

möjligheten att vara arbetslös för en längre tid. Aktiva arbetsmarknader omfattar till exempel olika 

slags utbildningsprogram som skapar bättre möjligheter till att skaffa ett jobb (Gallie & Paugam, 

2000). Påverkan av låga inkomster skiljer sig också åt i norra och södra Europa. De människor som 

bor på egen hand och bildar ensamma matlag i de nordiska länderna har oftare ekonomiska 

svårigheter, än de som delar på levnadskostnaderna med någon annan. Detta beror på skillnader 



Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15hp 

VT 2018 

11 

inom familjestrukturer och på solidaritet bland länderna, (Paugam & Russell, 2000) som kommer 

att diskuteras nedan.  

 

3. Välfärdsregimer i Europa 
 

För att kunna studera möjliga skillnader av social exkludering i olika europeiska länder, bör man 

beakta skillnader mellan olika välfärdsystem eftersom det kan vara en bakomliggande faktor som 

förklarar skillnader mellan de olika länderna. För att kunna studera på de möjliga skillnaderna av 

social exkludering i olika europeiska länder, bör man beakta skillnaderna mellan olika 

välfärdsystem eftersom det kan vara en bakomliggande faktor som förklarar skillnader mellan de 

olika länderna. De europeiska länderna och dess välfärdssystem som ska studeras, kännetecknar de 

flesta av tre olika typologier av välfärdsstater som Gøsta Esping-Andersen skissat fram. Dock finns 

det ännu fler variationer av dessa tre olika typologier i Europa, som kommer att framställas nedan 

(Bäck, Erlingsson & Larsson, 2013). 

 

3.1 Välfärdssystem i de nordiska länderna och i Nederländerna 
 

De alla nordiska länderna samt Nederländerna kännetecknas som socialdemokratiska 

välfärdsregimer. I respektive socialdemokratisk välfärdsstat ligger universalism som en 

grundläggande åtgärd.  (Cousins, 2005). Den gemensamma målen att försäkra lämpligt ekonomiskt 

stöd till medborgarna i alla de nordiska länderna beskrivs oftast som en gemensam samhällsregim 

i alla de nordiska länderna. Övrigt sett kan man alltså talas om en enhetlig, grundlig tanke; "Den 

nordiska modellen" (Gallie & Paugam, 2000). Till de nordiska och socialdemokratiska länder 

betraktas Finland, Norge, Sverige och Danmark (Cousins, 2005). Nederländernas välfärdsstruktur 

karaktäriseras av likadana sammansättningar som de nordiska länderna (Neesham & Tache, 2011). 

Dock är Nederländernas välfärdssystem ett gränsfall, men kommer anses att vara närmast de 

socialdemokratiska välfärdsregimerna. Ekonomiskt stöd som finns i de respektive länder är 

oberoende av marknader, staten får sin inkomst utifrån skatter som alla invånare betalar (Gallie & 

Paugam, 2000; Cousins, 2005). Dessutom har de nordiska länderna och Nederländerna en låg andel 

av svart marknad inom deras arbetsmarknader (Gallie & Paugam, 2000).  
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3.2 Välfärdssystem i kontinentala Europa 
 

I den andra välfärdsstatstypologin, som heter den konservativa välfärdsstaten, är förmånerna 

kopplade till socialförsäkringar, vilka man får genom arbetsgivaren. Dessa ses som beskrivande 

för det kontinentala Europas välfärdsstater. Denna typ av socialförsäkring baseras på individuella 

försäkringar. Den konservativa välfärdsstaten medför att man ska vara sysselsatt för att kunna ha 

tillgång till social försäkring (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2013). Män ses som försörjare i familjen 

och de som har tillgång till socialförsäkringar (Gallie & Paugam, 2000). Trots att medlemskapen 

minskar inom fackföreningar, har de fortfarande inflytande på socialförsäkringar (Neesham & 

Tache, 2011). Till kontinentala Europa räknas till exempel Frankrike, Österrike och Belgien in.  

 

 3.3 Välfärdssystem i Storbritannien och Irland 
 

Den tredje typologin, som är den liberala välfärdsstaten, kännetecknas av privat ansvar och privata 

försäkringar (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2013). Där är Storbritannien och Irland typexemplar i 

Europa, andra länder utanför Europa som betraktas som liberala välfärdsstater är till exempel USA 

och Kanada. Utgångpunkten för denna typologi är liberalismen, vilket betyder att i de liberala 

välfärdsstaterna ska individerna aktivt söka jobb och acceptera möjliga jobb med lägre inkomster 

om det behövs. Till skillnad från Storbritannien har Irland högre social försäkring (Gallie & 

Paugam, 2000).  

 

3.4 Välfärdssystem i östeuropeiska länder 
 

De östeuropeiska länderna har genomgått stora förändringar från och med 1990-talet (Neesham, & 

Tache, 2010; Kovacs, 2011). Välfärdsstater i Östeuropa kännetecknas som hybridmodeller som har 

påverkats av Sovjetunionen samtidigt som de har influerats av de liberala länderna, främst USA. 

Åtgärder för att förnya välfärdsstrukturerna till någonting som skulle motsvara välfärdsregimer i 

Västeuropa har införts, men historien under kommunistisk styrelse har visat sig fortfarande påverka 

vissa strukturer. Där det finns mycket variation mellan länderna, dock har länderna en gemensam 

historia under Sovjetunionen (Kovacs, 2011).  

 

De östeuropeiska länderna tillhör den del av Europeiska Unionen där jämställdheten mellan 

människor har minskat (Neesham, & Tache, 2010). Östeuropeiska länder kan delas in i två olika 
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kategorier, första gruppen av länder kännetecknas av sämre tillstånd vad det kommer till GGE 

(general government expenditure), SPE (expenditure on social protection), minimilön och materiell 

jämställdhet än vad länderna i andra gruppen har. Till första gruppen hör de Baltiska länderna, 

Bulgarien och Rumänien. Till andra gruppen med bättre sociala omständigheter tillhör Tjecken, 

Polen, Ungern och Slovakien. Samt så karaktäriseras första gruppen med ländernas välfärdsregimer 

mera som länderna i kontinentala Europa och länderna i andra gruppen som länderna i Sydeuropa 

(Neesham, & Tache, 2010). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt – Social exkludering  
 

Social exkludering är ett teoretiskt begrepp, vilket beskriver en process inom samhället, med 

utgångspunkt i att individer kan delas upp i två mer eller mindre distinkta grupper; de som är 

uteslutna och de som är inkluderade. Social exkludering är samtidigt sammankopplat till politisk 

diskurs, policyimplementering och hur policyn är formulerad inom ett samhälle. Begreppet 

beskriver alltså samhället i stort, samtidigt som det implicerar auktorskap av individer. (Byrne, 

2005) Social exkludering kan anses vara formad av ett flertal sociala problem och deras 

växelverkan vilka tillsammans skapar social exkludering. Forskning visar att dessa dimensionerna 

hänger ihop. Om man har ett socialt problem, tenderar man att ha andra samt att om man är 

exkluderad från en dimension, tenderar man vara exkluderad från dom andra (Halleröd & Larsson, 

2008). 

 

Andra har istället fokuserat på specifika dimensioner som man kan vara exkluderad ifrån 

(Piachaud, Le Grand, & Hills, 2002). En dimension innehåller specifika sociala problem, som till 

exempel arbetslöshet, psykisk och fysisk ohälsa samt fattigdom, som tillsammans med andra 

sociala problem ses forma social exkludering. Andra dimensionen av social exkludering innebär 

att individer inte deltar i betydelsefulla aktiviteter inom samhället. Detta innebär att individen själv 

ses orsaka en viss mängd av sin egna sociala exkludering (Piachaud, Le Grand, & Hills, 2002). 

Social exkludering argumenteras därav vara en konsekvens av att individen inte deltar i de 

grundläggande aktiviteterna inom samhället. Orsaker till social exkludering som är alternativa 

konsekvenser av individernas handlingar ses ha fyra dimensioner: konsumtion, produktion, politisk 

aktivitet och sociala interaktioner. Konsumtion behandlar begränsad konsumtionsförmåga, vilket 
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betyder begränsad förmåga att handla varor och service. Produktion betyder i dessa sammanhang 

deltagande i ekonomiska eller socialt värdefulla aktiviteter inom samhället individen befinner sig 

i, och politisk aktivitet innehåller deltagandet i det lokala eller nationella beslutfattandet. Sista 

dimensionen, social interaktion, handlar om interaktion med familj och vänner. De dimensioner 

som precis är nämnda är relativa, vilket betyder att kontext påverkar dimensionernas inflytande på 

social exkludering (Piachaud, Le Grand, & Hills, 2002). I denna studien används Piachauds, Le 

Grands och Hills (2002) teori om hur social exkludering är formad som utgångspunkt.  

 

5. Data och metod  
 

5.1 Datamaterial  
 

Datamaterialet som användes när denna studie genomfördes är från European Social Survey (ESS) 

och mer specifikt ESS Round 8 från året 2016. European Social Survey är ett gemensamt europeiskt 

projekt som har avsikt att undersöka och beskriva skillnader i attityder, beteende och förtroende. 

Projektet finansieras och organiseras av European Science Foundation, EU-kommissionen samt 

forskningsråd i ett flertal europeiska länder. ESS Round 8 innehåller allt som allt material från 23 

länder, där data samlades in genom intervjuer samt så skedde urvalen på ett obundet slumpmässigt 

sätt (European Social Survay 2018). Länder som deltar i år 2016 undersökning är Österrike (AT), 

Belgien (BE), Schweiz (CH), Tjecken (CZ), Tyskland (DE), Estland (EE), Finland (FI), Frankrike 

(FR), Storbritannien (GB), Irland (IE), Island (IS), Nederländerna (NL), Norge (NO) Polen (PL), 

Ryssland (RU), Sverige (SE) och Slovenien (SI).  

 

5.2 Deskriptiv statistik  
 

Åldersspridningen i de europeiska länderna ska presenteras nedan. För att göra respektive tabell 

användes ESS:s datamaterial, vilket kodades om till respektive frekvenstabell. Tabell 1 innehåller 

ålderskategorierna som användes i denna studie. Kategorierna är ”yngre” (15–30 år), ”etablerade” 

(31–60 år) och ”äldre” (61–105 år). Vad man kan se från tabell 1, är åldersgruppen ’vuxna’ (31-60 

år) störst bland alla länder som är med i datamaterialet. Samma tabell visar nivån på 

arbetslöshetsproblematik under de senaste 5 åren i alla europeiska länder. Länder som har den 

största procentuella andelen av människor som har eller har haft problem angående sysselsättning 
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de senaste 5 åren är Finland (8,15%), Frankrike (8,97%), Irland (8,86%), Polen (9,06%) och 

Slovenien (8,29%).  

 

Tabell 1: Åldersfördelning och graden på arbetslöshetsproblematik över hela Europa (procent) 
 

Yngre Etablerade Äldre Arbetslöshetsproblematik 

AT 18,5 52,1 29,4 4,5 

BE 23,8 49,5 26,7 6,6 

CH 22,3 50,1 27,6 3,2 

CZ 22,7 51,6 25,7 5,0 

DE 20,5 50,5 29,0 5,8 

EE 20,0 48,2 31,8 5,9 

FI 19,7 47,1 33,2 8,1 

FR 15,4 46,9 37,7 9,0 

GB 16,0 48,2 35,7 5,8 

IE 15,7 53,1 31,2 8,9 

IS 19,5 51,9 28,5 2,7 

NL 17,4 46,6 35,9 7,0 

NO 23,6 50,5 25,9 3,2 

PL 22,9 49,2 28,0 9,1 

RU 23,5 50,7 25,8 5,7 

SE 17,1 45,8 37,1 4,1 

SI 20,1 50,3 29,6 8,3 

 

 

5.3 Statistisk metod  
 

Arbetslöshetens påverkan på social exkludering ska studeras och därmed har det valts att 

dimensionerna hälsa, politisk inkludering och inkomst representerar social exkludering. Denna 

studie genomförs utifrån en kvantitativ forskningsmetod. För att undersöka huruvida något 

samband kan uppmätas mellan arbetslöshet, de valda dimensionerna av social exkludering och 
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olika välfärdssystem samt ålder, bearbetas data från ESS (European Social Survey, 2016) i 

statistikprogrammet R (R Core Team, 2018). Inledningsvis togs deskriptiv statistik fram för att få 

bra översikt på datamaterialet, alla oberoende variabler förutom ålder och länder var på nominal- 

eller ordinalskalenivå. Därefter kodades de olika variablerna till dikotoma variabler. Dikotom 

variabel innebär att svarsalternativen särskiljer sig från varandra på det sättet att personen som 

svarar antigen kan svara ”ja” eller ”nej” (Fintch, Bolin & Kelley, 2014). 

 

Sambanden mellan ålder, arbetslöshetsproblematiken och social exkludering undersöks med 

multilevel analysmetod. Multilevel analysmetod är lämplig för att undersöka relationer mellan 

olika faktorer som ligger på olika nivåer, det vill säga individ och gruppnivå. För att 

arbetslöshetsproblematiken ska studeras både i relation till ålder, vilket ligger på individnivå, och 

välfärdsregimer vilket ligger på samhällsnivån, är multilevel analysmetod den mest lämpligaste 

metod att genomföra denna studien med. BIC (the Bayesian Information Criterion) är en 

koefficient mått som har valts att användas i denna studien. Åldersgruppen ”yngre”, de nordiska 

välfärdsregimerna och män används som referensvariabler. I multilevel analysen används 

”probability modell” där den beroende variabeln är dikotoma, men den innehåller också ett 

variansmått. Variansmåttet framställer vilken andel varians som förklaras av individfaktorer och 

andel varians som förklaras av kontextfaktorer. I den här studien är kontextfaktor lika med land 

och individfaktor lika med ålder.  

 

 5.4 Operationalisering och variabelberskrivning  
 

5.4.1 Beroende variabler  

De beroende variablerna i denna studie är de variabler som avses mäta social exkludering. De tre 

valda dimensioner av social exkludering som funnits tillgängliga i datamaterialet är  hälsa, politisk 

inkludering och inkomst deprivation. Variabeln som avses mäta hälsa är variabel HEALTH från 

ESS, som innefattar respondenternas subjektiva syn på deras generella hälsa. Intervjufrågan för 

denna variabeln är ”How is your health in general? Would you say is...”. Variabeln hade 

svarsalternativen 1=Very good, 2=Good, 3=Fair, 4=Bad, 5= Or, very bad?, 7=Refusal, 8= Don't 

know och sist 9=No answer. Variabeln kodades om så att respondenterna som uppskattade sin hälsa 

någonstans mellan svarsalternativen 1 och 2, kategoriserades om till 1= bra generell hälsa och 
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resten av svaren kodades om till 2= dålig generell hälsa. Motivationen för valet av denna variabel 

var att den subjektiva synen på hälsan kan förväntas innefatta både den psykiska och fysiska hälsan 

och ge den mest övergripande omfattningen av hälsa.  

Politisk inkludering mäts med en variabel som heter VOTE på ESS. Variabeln mäter om 

respondenterna röstade i det föregående valet, och intervjufrågan är ” Some people don't vote 

nowadays for one reason or another. Did you vote in the last [country] national election in 

[month/year]?”. Svarsalternativen är 1=Yes, 2=No, 3=Not eligible to vote,  7=Refusal, 8= Don't 

know och 9=No answer.  Variabel kodades om till 1= röstade, 2= röstade inte och 3= ej tillgänglig. 

Den politiska inkluderingsvariabeln grundar sig på vad som är grundläggande teori gällande 

dimensionerna på social exkludering, då politisk aktivitet innehåller deltagandet i det lokala eller 

nationella beslutfattandet (Piachaud, Le Grand, & Hills, 2002).  

Till sist ska val av variabeln som mäter inkomst deprivation presenteras. Variabeln som valdes var 

HINCFEL där frågan som besvarades gällde ”Feeling about households' income nowadays”.  

Kategorier inom denna variabel är 1=Living comfortably on present income, 2= Coping on present 

income, 3=Finding it difficult on present income, 4=Finding it very difficult on present income, 

7=Refusal, 8=Don't know och 9= No answer. Kategorierna kodades om så att kategorierna 1 och 2 

blev ”ingen ekonomisk depravation” och 3 till 4 ”ekonomisk depravation”.  

 

5.4.2 Oberoende variabel  

Arbetslöshet är den huvudsakliga oberoende variabeln i denna studien. Måttet på arbetslöshet i 

denna studie innebär att tre olika variablerna lades ihop. Valet angående sammansättningen av 

dessa tre variabler baserades på att kunna fånga så bred utsträckning av arbetslöshetsproblematiken 

under så lång tid som möjligt. Variablerna som används för att mäta arbetslöshet är variablerna 

som har koderna UEMP5YR, UEMP12M och UEMP3M i ESS. Variabeln UEMP5YR innefattar 

data till frågan ”Any period of unemployment and work seeking within last 5 years”. Variabeln 

UEMP12M innehåller intervjufrågan:” Have you ever been unemployed and seeking work for a 

period of more than three months?” Sista variabeln som kodades in till ”arbetlöshetsproblematik” 

är UEMP3M. Respektive variabel innefattar frågan” Have you ever been unemployed and seeking 

work for a period of more than three months?” Alla av variablerna som handlade om arbetslösheten 
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hade svaralternativen: 1=Yes, 2=No, 7=Refusal, 8=Don't know  och 9= No answer. Variablerna 

slogs tillsammans och kodades om till en dikotom. Materialet delades till 1= 

Arbetslöshetsproblematik och 2= Ingen arbetslöshetsproblematik.  

Ålderskategorier som sedan använts är ”yngre” (15-30 år), ”etablerade” (31-64 år) och äldre” (65-

105 år). Nordiska, kontinentala, östeuropeiska och liberala välfärdsregimer är de 

välfärdregimskategorier som kommer att studeras. Till nordiska välfärdsstater räknas Finland, 

Sverige, Nederländerna och Norge. Kontinentala välfärdsregimer innehåller Belgien, Tyskland, 

Frankrike och Schweiz och östeuropeiska välfärdsregimer är Tjecken, Estland, Polen, Ryssland 

och Slovenien. Till sist, de liberala välfärdsregimerna är Storbritannien och Irland. 

5.5 Reliabilitet och validitet  
 

Begreppet reliabilitet beskriver kvaliteten av mätningarna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Det 

handlar alltså om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Nilsson, 2008). Med andra 

ord, om en studie har en hög reliabilitet, ska studien gå att göra om med samma resultat. Då studien 

har gjorts med färdigt datamaterial från ESS, har studien en relativt hög reliabilitet. Begreppet 

validitet innebär hur reliabelt mätt det som man avsett mäta är. Därmed syftar begreppet validitet 

på korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen (Hjelm, 

Lindgren & Nilsson 2014). Frågan som ska ställas med denna uppsats är ifall variablerna egentligen 

mäter de valda dimensionerna av social exkludering. Valet av variablerna och deras 

operationalisering är ankrade i stora drag med tidigare forskning. Därför är validiteten hög då valet 

av variablerna är baserad på en mer generell övertygelse om vad social exkludering innebär.  

 

5.6 Etiska övervägandet   

Allmänt i studier är det viktigt att utgå från de fyra etiska ställningstagandena, vilka är utformade 

av Vetenskapsrådet (2002). Dessa ställningstaganden är nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). ESS tecknar sig för 

Declaration on Professional Ethics från The International Statistical Institute. The International 

Statistical Institute sätter ramverk för etiska principer som tillämpas under intervjuerna som 

genomförs. Därtill har ESS en kommitté Research Ethics Committe som tar hänsyn till etiska frågor 

under insamlingen av datamaterialen (European Social Survey, 2018). Tillgång till ESS 
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datamaterial är öppet för institutioner vid universitet, vilket innebär att datamaterialet går att ladda 

ner och använda för forskningssyfte. För att den etiska aspekten under insamlingen av 

datamaterialet är noggrant övervägt och för att materialitet är tillgängligt för institutioner, leder till 

att man kan påstå att det inte finns någon etisk problematik kring denna studie.   
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6. Resultat  
 

6.2 Multilevel analys  
 

6.2.1 Hälsa  

 

Tabell 2: Arbetslöshetsproblematikens effekter på hälsan inom de olika åldersgrupperna och  

europeiska välfärdsregimer 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Arbetslöshetsproblematik  0,094*** 0,139*** 0,140*** 0,143*** 

 

Ålder      

Yngre (ref.)      

Etablerade   0,099*** 0,098*** 0,094*** 

Äldre   0,348*** 0,347*** 0,349*** 

 

Kön      

Man (ref.)      

Kvinna    0,030*** 0,030*** 

 

Välfärdsregim      

Nordisk (ref.)      

Kontinental    0,035 0,035 

Öst    0,186*** 0,190*** 

Liberala    -0,024 -0,026 

      

Interaktionseffekt      

Arbetslöshet*Etablerade     0,055* 

Arbetslöshet*Äldre     -0,060* 

Arbetslöshet*Kontinental     -0,005 

Arbetslöshet*Öst     -0,060* 

Arbetslöshet*Liberal     0,005 

Konstant 0,326*** 0,320*** 0,140*** 0,033 0,034 

 

Varians      

Land 0,15 0,11 0,12 0,09 0,09 

Individ 0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 

Procent 24,6% 19,3% 21,8% 17,3% 17,3% 

N 3220 3205 3197 3196 3196 

BIC 41,18 40,91 37,63 37,64 37,69 
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001 
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Denna multilevel analystabellen (tabell 2) utgör hur arbetslösheten påverkar hälsa i olika 

välfärdsregimer och åldersgrupper. Bivariat korrelation mäter förhållanden mellan två variabler, i 

den här fallet arbetslöshet och försämringen av hälsan. Kontroll variabel kön visar att kvinnorna 

har sämre hälsa än vad män har. Korrelationen mellan arbetslöshetsproblematik och försämrad 

hälsa ligger på 0,094 där respektive korrelation har 99% signifikansnivå (p<.001). 

Interaktionseffekterna visar att individernas hälsa vilka befinner sig på åldersgruppen ”etablerade” 

påverkas mest negativt av arbetslöshet än vad åldersgrupperna ”yngre” och ”äldre” gör. Äldre 

individernas hälsa till och med blir bättre genom arbetslösheten (-0,060, se tabell 2). 

Interaktionseffekter visar också, att arbetslöshet bidrar positivt till hälsa i östeuropeiska stater, dock 

korrelationen är relativt svagt (-0,060). Detta kan bero på att individer i östeuropeiska stater har 

sämre hälsa redan på utgångspunkten.  
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6.2.2 Inkomst deprivation 

 

Tabell 3: Arbetslöshetens effekt på inkomst deprivation i olika åldersgrupper och europeiska 

välfärdsregimer  

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Arbetslöshetsproblematik  0,315*** 0,319*** 0,319*** 0,172*** 

 

Ålder      

Yngre (ref.)      

Etablerade   0,031*** 0,030*** 0,023*** 

Ãldre   0,051*** 0,050*** 0,044*** 

 

Kön      

Man (ref.)      

Kvinna    0,034*** 0,034*** 

 

Välfärdsregimer      

Nordiska (ref.)      

Kontinental    0,051 0,047 

Öst    0,198*** 0,197*** 

Liberal    0,062 0,054 

 

Interaktionseffekt      

Arbetslöshet*Etablerade     0,112*** 

Arbetslöshet*Äldre     0,100*** 

Arbetslöshet*Kontinental     0,087*** 

Arbetslöshet*Öst     0,039 

Arbetslöshet*Liberal     0,130*** 

Konstant 0,169*** 0,150*** 0,117*** -0,015 -0,007 

 

Varians      

Land 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 

Individ 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 

Procent 22,9% 22,9% 23,4% 20% 20% 

N 3192 3180 3172 3172 3172 

BIC 26,60 25,04 24,93 24,90 24,93 
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001 
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Som statistiken ovan anger arbetslösheten framkallar en negativt upplevelse angående inkomst 

deprivationen. Det bivariata sambandet mellan arbetslösheterfarenheten och försämringen av 

inkomster är 0,315, därmed är sambandet relativt stark. Detta betyder alltså att problematiken kring 

arbetslösheten fördjupar den inkomst deprivationen. Resultatet visar också att kvinnor har större 

sannolikhet att vara inkomstdepriverad än vad män har (0,034). Mera specifikt uttryckt, visar 

tabellen (se tabell 3) hur arbetslöshet medverkar och försämrar inkomst depravationen hos de 

individer som befinner sig inom de ”etablerade” och ”äldre” ålderskategorierna, än vad det inverkar 

på de yngre. Mest påverkar arbetslösheten inkomsterna hos de kontinentala och liberala 

välfärdsregimer jämfört med de nordiska och östeuropeiska välfärdsregimer. Dessutom är 

sambanden signifikanta och relativt starka. Interaktionseffekter visar att största effekten har 

arbetslösheten på inkomst deprivation på  etablerade som bor inom en liberal välfärdsstat jämfört 

med de har på andra åldersgrupper eller välfärdregimer.  
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6.2.3 Politiskt inkludering  

 

Tabell 4: Arbetslöshetens effekt på politisk inkludering i olika åldersgrupper och europeiska 

välfärdsregimer  

 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Arbetslöshetsproblematik  0,146*** 0,126*** 0,126*** 0,203*** 

 

Ålder      

Yngre (ref.)      

Etablerade   -0,141*** -0,141*** -0,137*** 

Ãldre   -0,220*** -0,220*** -0,214*** 

 

Kön      

Man (ref.)      

Kvinna    0,001 0,001 

      

Välfärdsregim      

Nordiska (ref.)      

Kontinental    0,073 0,073 

Öst    0,200*** 0,203*** 

Liberal    0,108 0,111 

      

      

Arbetslöshet*Etablerade     -0,049 

Arbetslöshet*Ãldre     -0,095** 

Arbetslöshet*Kontinental     -0,006 

Arbetslöshet*Öst     -0,045 

Arbetslöshet*Liberal     -0,052 

Konstant 0,220*** 0,211*** 0,364*** 0,269*** 0,264*** 

 

Varians      

Land 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 

Individ 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 

Procent 21,2% 21,6% 21,6% 14,3% 14,3% 

N 29 122 28 992 28 913 28 907 28 907 

BIC 30,38 29,98 28,97 29,02 29,08 
*p < ,05; **p < ,01; ***p < ,001 

 

Bivariat samband mellan arbetslöshetsproblematiken och politisk inkludering är enligt denna 

studie 0,146. Detta betyder att arbetslöshetsproblematiken påverkar allmänt negativt på 

deltagningen i nationella val och med andra ord betyder också politiskt inkludering. 
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Arbetslösproblematiken påverkar politisk inkludering mest bland åldersgruppen 'äldre', men 

resultaten visar att individer som befinner sig i åldersgruppen 'äldre' deltar mera efter att dom är 

arbetslösa i nationella val än vad yngre gör.  Denna korrelationen har signifikans på 99% nivå. 

Därtill visar studien ingen signifikans mellan arbetslösheterfarenhet och politisk inkludering i de 

olika välfärdsregimerna, förutom i de östeuropeiska välfärdssystemen. I respektive grupp av 

välfärdsregimer ökar regressionskoefficienten med 0,200 och har 99% signifikansnivå. Också 

interaktionseffekter visar att individer som befinner sig i åldersgruppen ”äldre” och har 

arbetslösheterfarenhet påverkar positivt på politiskt inkludering. Dock är interaktionseffekterna 

relativt små (-0,095), vilket innebär att ingen extremt stark relation uppkommer mellan dessa tre 

variabler.  

 

7. Analys  
 

I avsnittet nedan kommer resultatet analyseras och diskuteras i samband med tidigare forskningar 

och med frågeställningar som har presenterats under denna uppsats. Därtill ska tredje 

frågeställningen  angående faktorer som kan betraktas att ligga bakom möjliga skillnader, som 

uppstod, diskuteras och sammankopplas med tidigare forskningar samtidigt när dom två andra 

frågeställningar besvaras. De olika resultaten visar att arbetslösheten har en korrelation till alla de 

tre dimensionerna som var intressanta att studera för denna studie, dock skiljde sig påverkans styrka 

åt i de olika dimensionerna. Avsnittet avslutas med genom att presentera en diskussion kring 

metoden och mina hypotes och till sist ska slutsatsen presenteras.  

 

 

7.1 Arbetslöshetens påverkan på de olika dimensionerna av social exkludering i olika 

välfärdsregimer i Europa 
 

Första frågeställningen ”Hur är arbetslöshet korrelerad till hälsa, politisk inkludering och 

inkomst/konsumptionsförmåga som gemensamt kan betraktas som social exkludering, i olika 

Europeiska välfärdsregimer?” ska först besvaras. Arbetslösheten bidrar positivt till hälsa i de 

östeuropeiska staterna, dock även om är korrelationen relativt svag (se tabell 2).  Detta beror på att 

individer i östeuropeiska länder har sämre hälsa i utgångspunkten, vilket gör att arbetslösheten 

möjligen kan bidra med minskad stress eller fysisk belastning, vilket leder till en bättre subjektiv 

tolkning av hälsan. Sämre utgångspunkt i hälsan kan förklaras med att de östeuropeiska länderna 
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har genomgått stora förändringar från och med 1990-talet och åtgärder har gjorts för att förnya 

välfärdsstrukturer till någonting som skulle ha kunnat motsvara välfärdsregimerna i Västeuropa. 

Dock påverkar historien av att de östeuropeiska länderna tidigare varit under kommunistiskt styre 

fortfarande välfärdsstrukturer (Neesham, & Tache, 2010; Kovacs, 2011). Denna oklarhet i dessa 

välfärdstrukturer samt möjliga oklarheter bland hälsovården kan vara en möjlig bakomliggande 

faktor och svar varför individer har sämre hälsa inom de östeuropeiska välfärdsregimerna.  

 

Arbetslöshet i kombination med den liberala välfärdsregimen påverkar mest negativt på 

inkomsterna. Detta framkommer från i interaktionseffekterna från tabell 3. Resultatet kan 

diskuteras vara beroende på det privata ansvaret gällande försäkringen av inkomster. Dessutom 

kan graden av försäkringsskydd och ekonomisk kompensation som staten bidrar med möjligen vara 

en förklarande faktor till skillnader mellan de liberala välfärdsregimerna och andra europeiska 

välfärdsregimer (Paugam & Russell, 2000). Därtill måste individerna vara öppna för att acceptera 

vilket slags arbete som helst med lägre inkomst i de liberala välfärdsregimer det är den enda 

möjligheten att bli sysselsatt (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2013; Gallie & Paugam, 2000), vilket 

betyder att fast de skulle bli sysselsatta, kan känslan av inkomst deprivation fortsätta.  

 

Det som kommer fram i undersökningen är att arbetslöshet hade en svag effekt på politiskt 

inkludering inom alla länder (se tabell 4). Den enda som hade en signifikant effekt var de 

östeuropeiska välfärdsregimerna. (se tabell 4). Diskussionen kring de möjliga orsakerna till denna 

effekt är inte så tydliga som de andra effekterna som har studerats. En möjlig förklarning är att i 

två av de tre kontinentala länderna, som är med i datamaterialet, det vill säga Polen och Slovakien, 

har en relativt hög arbetslöshetsnivå (se tabell 1). För att en hög nivå av arbetslöshet inom staten 

har studerats att ha en påverkan på individernas inkludering i politiken (Marx & Nygren, 2016), är 

då de relativt höga  nivåerna på arbetslöshet i de länderna som kan orsakar den relativt svagt 

effekten i denna studie.  

 

Sammanfattningen till den första frågeställning är att den gjorda studien visar på att den mest 

tydliga korrelationen finns mellan arbetslösheten och inkomster inom de liberala 

välfärdsregimerna. Därtill finns ett relativt svagt samband mellan östeuropeiska välfärdsregimer, 

hälsan där och den politiska inkluderingen.  
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7.2 Arbetslöshetens påverkan på de olika dimensionerna av social exkludering i olika 

åldersgrupper 
 

 

Frågeställningen ”Hur är arbetslöshet korrelerad till hälsa, politisk inkludering och inkomst 

deprivation, som gemensamt kan betraktas som social exkludering, i olika åldersgrupper?” ska 

besvaras nästkommande. Studien som gjordes visar effekten mellan arbetslösheten, åldersgruppen 

”etablerade” och mellan hälsa (se tabell 2). För att levnadsstandarden generellt sjunker bland de 

etablerade, vilket kan orsaka att de oftare drabbas hårdare av olika slags negativa psykiska och 

fysiska hälsotillstånd (Unger, Tisch & Tophoven, 2018). Speciellt är ohälsan en stor riskfaktor 

bland arbetslösa individer som befinner sig i den äldre åldersgruppen. Oftast beror detta på att 

individer över 45 år har svårare att återvända till arbetsmarknaden (Unger, Tisch & Tophoven, 

2018) än vad de yngre har. Studien visade också att äldre individer upplevde förbättring i deras 

hälsa, när de hade upplevt arbetslöshetsproblematik. Detta kan bero på att äldre individer har mest 

troligen sämre utgångspunkt i hälsan vad yngre och etablerade har och därför kan uppleva att 

arbetslösheten inte är avgörande faktorn vad det kommer till försämringen av hälsan.   

 

Inkomstmässigt etablerade och äldre individer påverkas mest av arbetslösheten (se tabell 3). Detta 

kan bero på att individerna som har uppnått till dessa ålderskategorier redan har mera ekonomiskt 

ansvar gällande familjen, boende och så vidare. Därtill har individer i dessa åldersgrupper 

möjligvist barn och ansvar för deras försörjning som är ett stort ekonomiskt ansvar och börda samt 

kan lätt bli påverkad genom en minskning av inkomster. Därmed kan känslan av ekonomisk 

deprivation vara stark, fast man skulle ha sparat pengar under tiden man var sysselsatt. 

Förklarningen till varför ungdomarnas inkomster inte påverkas så mycket av arbetslösheten skulle, 

enligt resultaten från tidigare studierna, kunna vara att socialt stöd  och  den samhälleliga sociala 

stöden betraktas förhindra ekonomisk exkludering bland ungdomar (Kieselbach, 2003). Detta 

betyder att familjen och de sociala kretsarna ungdomarna befinner sig i kan möjligen ses ge 

ekonomiskt stöd ifall det krävs, vilket också är den mest troliga förklaringen till varför arbetslöshet 

inte påverkar lika mycket på ungdomarnas inkomster gentemot vad det gör på inkomsterna i andra 

åldersgrupper. Mellan könen står kvinnor generellt för större sannolikhet att ha sämre hälsa och bli 

inkomstmässigt depraverade, än vad män gör. För att könen var en kontroll variabel inom denna 

studien, analysen visar inte relationen mellan könen till arbetslöshetsproblematiken. 
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I jämförelse med tidigare studier hade arbetslöshetsproblematiken ett positivt inverka på politiskt 

inkludering bland etablerade och äldre individer. Arbetslöshetsproblematik har störst påverkan på 

politisk inkludering bland åldersgruppen ”äldre” (se tabell 4). När en äldre individ förlorar sin 

sysselsättning inverkar det på ens livstillfredställelsen. Därmed kan effekterna på politisk 

inkludering förklaras med faktumet att arbetslöshet reducerar livstillfredställelse, samt det visade 

sig så att arbetslösheten påverkade röstningsaktiviteten negativt.  (Lorenzini, 2014). Med tanke på 

andra resultaten som har uppkommit, kan man diskutera om arbetslösheten påverkar egentligen 

livstillfredställelse bland de äldre individer. Orsakerna kan vara att de äldre människorna har redan 

uppnått ett viss livsstandard, som arbetslösheten inte påverkar så mycket som vad kanske var 

kanske förväntad. Också högre utbildningsnivå har studerats ha en påverkan på politiskt deltagning 

(Heikkilä, 2007). För att utbildningsnivå inte var en faktorn inom denna studien, går det bara 

diskuteras ifall det är utbildningsnivån som gör att de etablerade och äldre blir mera politisk 

inkluderad när dom blir arbetslösa. I de andra åldersgrupperna visade det sig att arbetslösheten inte 

har en större effekt på politiskt inkludering. Arbetslöshet har bevisats påverka det politiska 

deltagandet och därmed politiskt inkludering.  

 

Sammanfattning till den andra frågeställningen är att arbetslöshet påverkar mest inom 

åldersgrupperna ”etablerade” och ”äldre”. Vad det kommer till politiskt inkludering, påverkade 

arbetslöshetsproblematiken positivt i båda åldersgrupper.  

 

8. Diskussion  
 

Inom frågeställningarna har det besvarats om det förekommer skillnader mellan åldersgrupper och 

europeiska välfärdsregimer när det kommer till arbetslöshetens påverkan på social exkludering. 

Resultaten i min studie visar hur arbetslöshetsproblematik påverkar mest på individer som redan 

tillhör antingen i ålderskategorin etablerade eller i äldre än vad det inverkar på de individer som är 

unga. I sammanhang med denna studie bör det nämnas att ålderkategorien ”äldre” innehåller också 

dom som är mest troligen pensionerad, vilket kan påverka på resultaten. Dock är den ekonomiska 

kompetensen i form av pensioner som välfärdsregimer står för också för intressant med tanke på 

att syften var att studera hur olika välfärdsregimer påverkar social exkludering ifall man är 
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arbetslös. Om välfärdsregimen har en hög ekonomisk kompetensförmåga, drabbas inte individer 

som är arbetslösa eller pensionerade lika hårt som i välfärdregimer där ekonomisk 

kompensationsförmåga är lägre.  

 

Det valda datamaterialet och variablerna bör diskuteras grundligt i samband med denna studie. Om 

datamaterialet från ESS hade innehållit fler länder med olika välfärdsregimer, till exempel 

medelhavsländerna, hade det möjligtvis uppkommit fler skillnader mellan välfärdsregimerna.  Det 

enda landet som hade kunnat betraktas som medelhavsland var Israel som bestämdes att tas bort 

på grund av att studiens syfte var att studera europeiska länder. De valda dimensionerna hade också 

kunnat bytas ut mot andra dimensioner som betraktas vara en del av social exkludering, till exempel 

är variabeln ”hälsa” problematisk att studera i olika åldersgrupper, för att mest troligt, oavsett 

arbetslösproblematiken, har äldre människor mer problem med hälsan än vad de yngre individerna 

har. Också den teoribaserade operationaliseringen och kodningen som gjordes med variabeln 

”hälsa” är inte oproblematiskt. Svarsalternativen ”fair” kodades till ”dålig generell hälsa”, vilket 

kan ses som problematiskt, då ”fair” kan indikera både bra eller dålig hälsa. Även variabeln 

”politisk inkludering” är problematisk, då det skulle ha kunnat mätas på många olika sätt. Beslutet 

att använda denna variabel baserades på tidigare forskningar; att man inte är politisk inkluderad 

inom den speciellt valda dimensionen av politisk inkludering kan bero på andra faktum än 

arbetslöshet, som till exempel bristande tilliten på staten.  

Som redan tidigare nämnts, är social exkludering ett dynamiskt multidimensionell begrepp. Detta 

innebär att andra möjliga dimensioner hade varit intressanta att studera än vad dom som valdes till 

denna studien. Social exkludering har uppenbarligen också andra bakomliggande faktorer, som till 

exempel utbildningsnivå, social klass eller bostadsområde, vilka också hade varit intressanta att 

inkludera i denna studie (Byrne, 2005). Studien hade också kunnat basera sig på en annan teoretiskt 

utgångspunkt, som hade haft annorlunda syn på hur växelverkan mellan olika sociala problem 

bidrar på social exkludering.  

I fortsatta studier med liknande syfte, variabler och hypoteser, borde man ta hänsyn till att alla typer 

av välfärdsregimer är representerade för att kunna studera aktuella skillnader mellan de olika 

typerna av regimer. Därmed borde variabeln ”politisk inkludering” operationaliseras så att 

innebörden av variabeln skulle mäta olika variationer av politisk inkludering. En liknande studie 
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skulle också vara intressant att genomföra med en kvalitativ metod, eftersom man då skulle kunna 

få fram mer orsaker till hur individer upplever att arbetslöshet påverkar dimensionerna som kan 

betraktas in i social exkludering.  

 

9. Slutsatser  
 

Slutsatser gällande denna studie är att arbetslöshet är en väsentlig faktor som är också väldigt 

avgörande i den sociala exkluderingsprocessen. Även om korrelationen mellan arbetslöshet och de 

tre valda dimensionerna hade kunnat vara starkare, är faktumet att det fanns ett samband ett bevis 

på hur utbredd inverkan arbetslöshet kan ha, vilket kan leda till att individer börjar socialt exkludera 

sig. Det är viktigt att förstå att exkluderingsprocessen ser annorlunda ut hos alla individer, men 

poängen med denna studien var att kartlägga vilken effekt arbetslösheten har på de valda 

dimensionerna och hur dessa påverkar effekterna i de olika välfärdsregimerna och åldersgrupperna. 

Till slut ska det resoneras att som samhällelig problem, social inkludering kan vara en väldigt svår 

problem att motverka, för att det finns otroligt många faktorer som påverkar processen. Därmed är 

det viktigt att skapa mera förståelse kring social exkludering.  
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