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Sammanfattning 

Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer 

på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt 

välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet 

som helhet. Syftet med den här studien var att genomföra en jämförande undersökning bland 

europeiska välfärdsstater gällande effekten av arbetslöshet på det självskattade kognitiva 

välmåendet, samt undersöka om denna effekt skiljer sig åt beroende på 

socialförsäkringsstruktur. Studien utgick från Korpi och Palmes teori om 

socialförsäkringsstrukturer och typologisering av välfärdsstater i modellerna korporativ, 

grundtrygghet och generell standardtrygghet. Datamaterialet kom från European Social 

Surveys (ESS) åttonde omgång från 2016 och innehåller data från 12 europeiska 

välfärdsstater. Totalt innefattar materialet 17344 individer mellan 20-65 år. Bivariata och 

multipla linjära regressionsanalyser användes för att undersöka arbetslöshetens påverkan och 

socialförsäkringsstrukturens inverkan undersöktes med hjälp av interaktionsvariabler. 

Resultatet påvisade att arbetslöshet har en negativ inverkan på det kognitiva välmåendet. 

Arbetslöshetseffekten på det kognitiva välmående skilde sig mellan den korporativa modellen 

och generella, där den förstnämnda uppvisade en större negativ arbetslöshetseffekt på det 

kognitiva välmåendet. Inga signifikanta skillnader kunde hittas mellan 

grundtrygghetsmodellen och generell standardtrygghet. Sammantaget stödde resultatet 

tidigare forskning kring en negativ arbetslöshetseffekt på kognitivt välmående och pekade på 

att socialförsäkringsstruktur kan verka skyddande mot denna effekt. 
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Inledning 

Arbetslöshet är ett allvarligt problem som drabbar moderna samhällen. Mycket forskning 

undersöker effekten arbetslöshet har på både individ och samhälle, där flertalet funnit en 

samvariation mellan arbetslöshet och ett antal negativa hälsoeffekter (Bambra & Eikemo 

2009; Kuhn m.fl., 2004). Bland annat övervikt och kardiovaskulära sjukdomar (Alavinia & 

Burdorf 2008, 43), allmän dödlighet (Bambra & Eikemo 2009), nedsatt mental hälsa (Karsten 

& Moser 2009; Kuhn m.fl., 2004) och subjektivt välmående (Winkelmann 2009; Von 

Scheeve m.fl., 2017; Lucas m.fl., 2004). Arbetslöshet som fenomen tillhör inte heller det 

förgångna utan är en konstant problematik i dagens välfärdsstater, inom enbart den europeiska 

regionen var 16,45 miljoner människor arbetslösa år 2018 varav 9,6 miljoner var 

långtidsarbetslösa (OECD 2019). Hur effekten av arbetslöshet kan minimeras har således 

blivit en allt större fråga för dagens beslutsfattare. För att bidra med information på området 

används ofta typologiseringar (klassificeringar) av välfärdsstater. En typologi är en 

idealtypisk modell som avser att möjliggöra generella beskrivningar av verkligheten genom 

konstruktionen av grupper eller typer (Korpi & Palme 1999, 59). Typologisering av 

välfärdsstater har bland annat använts för att undersöka hur olika former av 

socialförsäkringsstrukturer påverkar hälsa, gemenskap, ekonomi och ett flertal andra utfall 

inom stater. Dessa studier pekar ofta på att effekten av arbetslöshet skiljer sig mellan nationer 

inom Europa, vilket ofta sammankopplas med vilka tjänster som erbjuds av välfärdsstaten vid 

arbetslöshet (Bambra & Eikemo 2009; Karsten & Moser 2009). Korpi & Palmes 

typologisering av välfärdsstater har belyst en omfördelningsparadox, där riktade insatser till 

enbart fattiga eller användning av enhetsbelopp/minimiersättning i socialförsäkringar leder till 

mer ojämlikhet och fattigdom (Korpi & Palme 1998, 671), dock har typologin inte testats 

gällande andra faktorer, som välmående bland gruppen arbetslösa. Frågan är hur effektivt 

olika välfärdsstater kan minimera de negativa konsekvenserna som uppstår vid arbetslöshet.  

Eftersom ett högt kognitivt välmående är associerat med god hälsa, minskad mortalitet och 

yrkesframgång (Luhmann m.fl., 2013) är det av relevans att även undersöka 

socialförsäkringsstrukturens påverkan på det kognitiva välmåendet. Välfärdsstaten är 

nationens mest grundläggande verktyg för att påverka medborgares livssituation (Newton & 

Van Deth 2016, 348). Därav anses det av vikt att belysa vilka faktorer inom välfärdsstaten 

https://www.zotero.org/google-docs/?t08zje
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som kan ha en möjlig inverkan vid arbetslöshet. Korpi och Palmes (1999) typologisering av 

välfärdsstater blir genom det ett användbart verktyg för att förstå hur 

socialförsäkringsstrukturer inverkar.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genomföra en jämförande undersökning bland europeiska 

välfärdsstater gällande effekten av arbetslöshet på det självskattade kognitiva välmåendet, och 

om denna effekt skiljer sig åt beroende på socialförsäkringsstruktur. Utifrån syftet 

formulerades följande frågeställningar: 

 Hur påverkar arbetslöshet det självskattade kognitiva välmåendet?  

 Påverkar välfärdsstaters socialförsäkringsstrukturer arbetslöshetens eventuella effekt 

på det kognitiva välmåendet? 

Begreppsdefinitioner 

Kognitivt välmående (Livstillfredsställelse). Kognitivt välmående beskriver hur nöjd en 

individ är med sitt liv som helhet, med alla delar av livet beaktat. Kognitivt välmående är 

således livstillfredsställelse som inte är situationsspecifik utan baseras på en reflektion om 

livet i helhet (Diener 2006; Diener 1984). Ett högt kognitivt välmående innebär således en 

hög allmän tillfredställelse med livet.  

Arbetslös. I denna studie innefattar begreppet ‘Arbetslös’ individer som subjektivt uppfattat 

sig själva som arbetslösa och aktivt sökt arbete i en period längre än tre månader under de 

senaste fem åren. Även begreppet arbetslöshetserfarenhet används för att betona tidsaspekten. 

Välfärdsstat. Välfärdsstat är ett brett begrepp som innefattar många olika delar inom statlig 

verksamhet, men överlag kan en välfärdsstat ses som ett institutionaliserat och systematiskt 

ingripande i fördelning av resurser mellan statens medborgare (Newton & Van Deth 2016, 

348).  

Socialförsäkring. Socialförsäkring innefattar både offentliga och privata institutioners 

erbjudande av förmåner, oftast för att ge stöd till hushåll och individer under specifika 

omständigheter (Newton & Van Deth 2016, 349), men kan också vara allomfattande och 

erbjuds oavsett omständighet för medborgare/medlemmar (Korpi 1998, 661-662). Exempelvis 

kan förmåner innefatta pensionsförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, mm.  
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Socialförsäkringsstruktur. Socialförsäkringsstruktur syftar till statens övergripande och 

institutionaliserade hantering av dessa socialförsäkringar gällande; grunder för rätt till 

ersättning, principer för ersättningsnivå och former för styrning av försäkringsprogrammet 

(Korpi och Palme 1999, 61). 

Avgränsningar 

Ett antal avgränsningar har varit nödvändiga av teoretiska och praktiska skäl. Studien 

undersöker endast den kognitiva aspekten av subjektivt välmående då det tillgängliga 

datamaterialet enbart innehåller validerade mätinstrument för kognitivt välmående, till 

skillnad från t.ex. affektivt välmående. Eftersom studien använder sig av Korpi och Palmes 

(1999, 74) typologisering av välfärdsstater behandlas enbart de länder som inkluderas i denna. 

Andra uppdelningar ligger utanför studiens omfattning och är en uppgift för framtida 

forskning. Studien är även en undersökning av enbart europeiska välfärdsstater och kommer 

inte kunna uttala sig om länder utanför Europa eller länder som inte finns med i det 

grundläggande datamaterialet European social survey 2016. Då arbetslöshet inte är lika 

relevant för personer över pensionsålder eller personer i skolålder har materialet begränsats 

till individer mellan 20–65 år. 

Disposition 

Studien inleds med en bakgrund kring kognitivt välmående, samt klassificering av 

välfärdsstater med djupgående information kring Korpi och Palmes (1999, 59-64) 

välfärdstypologi. Tidigare forskning behandlar studier kring arbetslöshet och kognitivt 

välmående och skillnader mellan olika välfärdsstater. Metodavsnittet behandlar ESS16 och 

dess datainsamling samt urval. Operationalisering, bortfall och analysplan kommer även 

behandlas följt av en diskussion kring studiens tillförlitlighet. Resultatet presenteras med 

grund i studiens hypoteser vilket sedan diskuteras i diskussionsavsnittet. Studien avslutas med 

några generella slutsatser och förslag för framtida forskning.   
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Teori 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk kring kognitivt välmående och välfärdsstater. 

Det teoretiska ramverket kommer utgöras av Korpi och Palmes (1999, 59-64) typologi av 

välfärdsstater samt hur välfärdsstater kan anses påverka det kognitiva välmåendet. 

Kognitivt välmående 

Indikatorer för välmående är både en användbar och viktig informationskälla för 

demokratiska samhällen och används för utvärderingar på många områden (Diener 2006, 

397). Diener (1984) presenterar tre olika sätt att definiera välmående, det första genom 

externa kriterium som dygd eller framgång, det andra genom subjektiva reflektioner baserat 

på människors bedömning av sitt eget liv i positiva termer, det tredje som en uppskattning av 

affektiva (känslomässiga) erfarenheter som oftare positiva än negativa (Diener 1984, 543). 

Utifrån den andra och tredje definitionen har fyra aspekter av välmående ur ett subjektivt 

perspektiv framlagts. Dessa är enligt Diener (2006); Positiv affekt såsom lycka, glädje, 

Negativ affekt såsom nedstämdhet, sorg, ångest, depression, Kognitivt välmående i form av 

livstillfredsställelse och Situationsspecifik tillfredsställelse, exempelvis kopplat till arbete, 

familj eller hälsa. 

Denna studie fokuserar på kognitivt välmående, vilket då är en människas subjektiva 

värderingar av sitt eget liv, en individs livstillfredsställelse (från engelskans life satisfaction) 

(Diener 2006). Kognitivt välmående skiljer sig från de affektiva då den inte fokuserar på vilka 

typer av känslor individen upplever under en specifik tidpunkt utan på upplevelsen av livet 

överlag. Distinktionen mellan kognitivt och affektivt välmående är inte bara en teoretisk 

uppdelning utan en som har empiriskt stöd av annan forskning (Davern m.fl., 2007), så även 

gällande positiv och negativ affekt som även om de korrelerar är distinkta från varandra 

(Lucas m.fl., 1996). Det är av vikt att i forskning undersöka subjektiva kognitiva upplevelser 

och inte bara objektiva kvantifierbara fenomen så som diagnostiserad depression. Kognitivt 

välmående är därmed speciellt intressant i samband med arbetslöshet då det kan visa hur 

individen själv resonerar och reflekterar kring sitt livs meningsfullhet om hen blir av med 

jobbet.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?5c4YyT
https://www.zotero.org/google-docs/?RAWFfI
https://www.zotero.org/google-docs/?RAWFfI
https://www.zotero.org/google-docs/?FU1o7O
https://www.zotero.org/google-docs/?FU1o7O
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Typologier av välfärdsstater 

En typologi är en idealtypisk modell som avser att möjliggöra generella beskrivningar av 

verkligheten (Korpi & Palme 1999, 59). Typologisering av välfärdsstater anses synnerligen 

användbart då det möjliggör både jämförelse och analys av socialförsäkringsstrukturers 

konsekvenser eller fördelar för samhällets medborgare (Korpi & Palme 1999, 60). Eftersom 

en typologi bygger på abstraktioner och förenklingar har mycket kritik grundats i att 

typologier saknar möjligheten att kunna peka på essentiella skillnader mellan stater inom 

kategorierna (Korpi & Palme 1999, 59). Dock anses det vara en lämplig metod för att 

kvantitativt jämföra hur olika former av socialförsäkringsstrukturer påverkar faktorer både på  

makro- (samhället i dess helhet) och mikronivå (individer och deras interaktioner) inom en 

viss kontext (Giuliano 1997). 

Den teoretiska uppdelningen av välfärdsstater är ett differentierat och extensivt fält (Se 

Siaroff 1994; Liebfried 1992; Castles & Mitchell 1993; Maurizio 1996). Vissa typologier är 

väsensskilda gällande val av bakomliggande variabler och indikatorer, medan andra är 

utvecklingar av existerande typologier (Arts & Gelissen 2002). Den mest inflytelserika är den 

sociopolitiska inriktningen som menar att variationer i socialförsäkringsstrukturer beror på 

inomstatliga ideologiska inriktningar som genom konflikt mellan samhällsgrupper skapar 

egenartade anpassningar av välfärdsstaten (Newton & Van Deth 2016, 356). Inom den 

sociopolitiska inriktningen har Esping-Andersens (1990) typologisering av konservativa, 

liberala och socialdemokratiska välfärdsstater använts mest i empirisk forskning. 

Uppdelningen grundas i relationella aspekter av stat, arbetsmarknad och familj med hjälp av 

begreppen dekommodifiering, social stratifiering och arbete (Esping-Andersen 1990, 2-3). 

Stater anses skapa system av social stratifiering som till olika grad upprätthåller klass och 

status. Den liberala regimen förknippas med inkomstbaserad stratifiering, den konservativa 

med stratifiering gällande yrkesstatus och socialdemokratiska regimer med universalism och 

jämlikhet (Van Voorhis 2002, 4). Olika välfärdsstater anses främja olika grader av 

dekommodifiering, alltså möjligheten att få tillgång till ekonomisk hjälp och därav minska 

behovet av att sälja sin arbetskraft till vilket pris som helst. Detta motverkar att mänskligt 

arbete behandlas som en vara som alltid kan köpas för det lägsta priset (Van Voorhis 2002, 6) 

vilket stärker individens spelrum (ibid.).  

Kritiker menar dock att det finns en viss problematik kring Esping-Andersens klassificering 

(Bonoli 1997; Van Voorhis 2002, 6). Bland annat riktas kritik till att teorin utelämnar 
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möjligheten att förstå ideologiska skiljelinjer och komponenter gällande klassammansättning 

(Van Voorhis 2002, 6). Andra kritiker menar att enbart använda dekommodifiering och 

mängden tillhandahållen välfärd förbiser aspekten av hur socialförsäkringen tilldelas, 

exempelvis kan det finnas viktiga skillnader mellan privata och offentliga socialförsäkringar, 

något som inte åtskiljs i modellen (Giuliano 1997, 354). Bland annat teoretikerna Korpi och 

Palme (1999, 58) menar istället att det är välfärdsstaternas institutionella struktur som 

påverkar utfallen inom en given stat, vilket kommer beskrivas i detalj nedan. En sådan 

inriktning kan bidra till en mer konkret förståelse för hur direkt policyutformning påverkar 

olika samhällsfenomen (Sanders m.fl., 2009). Det är även den byråkratiska uppbyggnaden av 

en socialförsäkringsstruktur som makthavare har möjligheten att förändra vilket gör Korpi och 

Palmes teoretiska indelning mer användbar i analysen av välfärdsstaten. 

Korpi och Palme 

För att dela upp välfärdsstaternas socialförsäkringsstrukturer i idealtyper undersökte Korpi 

och Palme (1999, 61) tre aspekter av de största socialförsäkringarna; grunder för rätt till 

ersättning; principer för ersättningsnivå och former för styrning av försäkringsprogrammet. 

Dessa tre aspekter syftar till att beskriva dels vilka grunder som ger rättighet till ersättning 

från socialförsäkringar (genom yrke, avgifter eller medborgarskap), hur mycket ersättning 

som ska ges (minimibelopp, inkomstrelaterat eller enhetsbelopp) samt vilka det är som är med 

och styr socialförsäkringen (statligt eller styrd av arbetstagare och arbetsgivare) (Korpi & 

Palme 1999, 61). För att dela in länder i idealtyper tillämpade Korpi & Palme (1999, 64) 

ovanstående tre aspekter på sjukförsäkring och pensionssystem i 18 länder i Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Eftersom dessa socialförsäkringar är stora 

och allomfattande bör de vara bättre på att fånga statens allmänna socialförsäkringsstruktur 

jämfört med försäkringar som endast omfattar eller berör vissa grupper (Korpi & Palme 1999, 

60). Utifrån dessa tre aspekter kartläggs fem olika idealtyper av socialförsäkringsstrukturer i 

välfärdsstater; Behovsprövad, Frivilligt statsunderstödd, Korporativ, Grundtrygghet och 

Generell standardtrygghet (även kallad generell modell) (Korpi & Palme 1999, 61). Då endast 

Australien kan sägas vara helt behovsprövad, och frivilligt statsunderstödd modell endast 

används i vissa sjukförsäkringar (Korpi & Palme 1999, 65) fokuserar den här studien på 

korporativ, grundtrygghet och generella standardtrygghetsmodellen vilka beskrivs i mer detalj 

nedan. 
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I grundtrygghetsmodellen (Grundtrygghet) är socialförsäkringen baserad på medborgarskap 

och lika för alla oavsett yrke och inkomst (Korpi & Palme 1999, 69). Även om den täcker alla 

medborgare ges ett och samma enhetsbelopp till alla oavsett tidigare inkomst. Medel-och 

höginkomsttagare i dessa länder söker således oftast kompletterande försäkringar genom 

privata instanser vilka ofta är mindre jämlika än de allmänna försäkringarna (ibid.). I 

korporativ modell (Korporativ) baseras behörighet till socialförsäkring på medlemskap i 

specificerade yrkeskategorier. Socialförsäkringarna blir således beroende på yrke och 

arbetskraftsdeltagande (Korpi & Palme 1999, 63). Konsekvensen av detta blir en starkare 

segmentering av arbetskraften och en ökad risk för intressekonflikter mellan yrkesgrupper 

(Korpi & Palme 1999, 84), dock tillåter den en högre ersättning för medel-och 

höginkomsttagare vilket skapar mindre incitament för täckning av mer ojämlika privata 

försäkringar (Sanders m.fl., 2009). I den generella standardtrygghetsmodellen (Generell) är 

socialförsäkringarna ofta generösa och bestående av både ett enhetsbelopp och 

inkomstrelaterade förmåner för alla medborgare (Korpi & Palme 1999, 64). Enhetsbelopp och 

inkomstrelaterad ersättning förenas således under samma system (ibid.). Detta minskar 

incitamenten för att teckna privata försäkringar, men möjliggör även att intressen bland 

differentierade samhällsgrupperingar förenas (Korpi & Palme 1999, 56). Tabell 1 nedan visar 

hur studiens 12 länder är uppdelade. 

 

Tabell 1. Typologisering av välfärdsstater (Korpi & Palme 1999, 

74). 

Korporativ Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Italien 

Grundtrygghet Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Irland 

Generell standardtrygghet Finland, Norge, Sverige 

 

Välfärdsstatens centrala uppgift anses vara att minska de negativa konsekvenser som uppstår 

vid ekonomiskt svåra situationer (Newton & Van Deth 2016, 348) och inom 

fattigdomsforskning har debatten oftast kretsat kring två centrala frågor. Dels om 

socialförsäkringsstrukturer ska riktas till specifikt utsatta och fattiga eller om de ska vara 

https://www.zotero.org/google-docs/?jkfde9
https://www.zotero.org/google-docs/?jkfde9
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universella. Dels om ersättningen ska vara lika för alla eller inkomstfördelad (Korpi & Palme 

1998). Den traditionella skolan argumenterar till viss mån för riktade socialförsäkringar där 

ersättningen är lika för alla men på en låg nivå (ibid.), likt modellen grundtrygghet. Korpi och 

Palme menar att detta inte stämmer, vilket ligger till grund för omfördelningsparadoxen. 

Paradoxen beskriver att desto mer riktade insatser till enbart fattiga eller desto högre 

användning av enhetsbelopp, desto mer ojämlikhet och fattigdom (Korpi & Palme 1998). En 

viktig grund för påståendet är att socialförsäkringsstrukturens totala omfördelningsbudget inte 

är givet på förhand. Det handlar alltså inte bara om hur stater omfördelar utan också hur 

mycket de omfördelar (Korpi & Palme 1999, 56). Användningen av enbart en 

minimiersättning över tid leder till minskat stöd från de medel- och höginkomsttagare som har 

liten nytta av den begränsade summan, vilket får som effekt en minskad omfördelningsbudget 

och mindre slutgiltig omfördelning när dessa inte vill bidra till strukturen (Korpi & Palme 

1999, 69). Enligt Korpi och Palme är generell standardtrygghet bäst på att motverka fattigdom 

medan grundtrygghet är minst effektivt gällande fattigdomsminimering, den korporativa 

befinner sig mellan de andra två kategoriseringarna (Korpi & Palme 1998). I en studie kring 

utfall i munhälsa mellan typologierna hittades statistiskt signifikanta skillnader mellan 

välfärdsstaterna som överensstämde med omfördelningsparadoxen (Sanders m.fl., 2009). 

Författarna argumenterar även för att det finns anledning att tro att omfördelningsparadoxen 

skulle kunna generaliseras till andra typer av hälsoutfall (Sanders m.fl., 2009). Teorin bakom 

omfördelningsparadoxen blir således intressant även vid studiet av det kognitiva välmåendet 

bland arbetslösa och om det råder skillnader mellan korporativa, grundtrygghet och generella 

strukturer. 

Kritik 

Precis som med Esping-Andersen har Korpi och Palmes typologi kritiserats, främst gällande 

deras slutsats om omfördelningsparadoxen. Viss forskning från 2010-talet har till exempel 

pekat mot en minskad relevans av omfördelningsparadoxen som ligger till grund för 

antaganden om vilken typ av välfärdsstat som kan minska fattigdom mest effektivt (Brady & 

Bostic 2015; Kenworthy 2011, 55-62; Marx m.fl., 2013). Van Lanker och Van Mechelen 

(2015) har visat att riktade bidrag kan vara mer effektivt för att minska barnfattigdom, 

beroende på socialförsäkringsstruktur, jämfört med universella och inkomstbaserade system. 

Slutligen har utformningen av typologier kritiserats för att fokusera för mycket på 

ekonomiska bidrag när det kan finnas andra faktorer, som bruttonationalprodukt (BNP), 

inomstatliga konflikter och ekonomisk utveckling, som är av relevans (Kautto 2002). Ett 

https://www.zotero.org/google-docs/?0mqRS5
https://www.zotero.org/google-docs/?0mqRS5
https://www.zotero.org/google-docs/?0mqRS5
https://www.zotero.org/google-docs/?xMkUe3


 

 9 

annat problem är att eftersom uppdelningen av välfärdsstater utgick från data från 1985 

(Korpi & Palme 1999, 64) finns det risk att vissa stater idag har förändrat sina 

socialförsäkringsstrukturer så att de inte längre kan representeras av samma typologi.  

Teorianvändning i studien 

Typologins indelning baseras, som beskrivet ovan, på sjukförsäkring och pension. Den här 

studien undersöker arbetslöshet vilket leder till frågan om det inte är bättre att dela in länderna 

efter vilken modell som används i arbetslöshetsförsäkringen. För att ta Sverige som exempel 

så är landets socialförsäkringsstruktur i helhet bäst representerat av generell standardtrygghet 

(Korpi & Palme 1999, 66) men arbetslöshetsförsäkringen är frivilligt statsunderstödd (Palme 

m.fl., 2012) med olika a-kassor med medlemskapskrav. Även om det skulle vara möjligt att 

göra en uppdelning enbart baserat på arbetslöshetsförsäkringens struktur, fokuserar studien 

inte på hur arbetslöshetsförsäkringen i sig påverkar effekterna av arbetslöshet. Snarare är 

fokuset att undersöka om skillnader i välfärdsstatens socialförsäkringsstruktur i sin helhet 

påverkar arbetslöshetens effekt på det kognitiva välmåendet. Korpi och Palmes typologi 

representerar en konkret och empirisk mätbar aspekt av välfärdsstater, nämligen den faktiska 

strukturen på socialförsäkringarna. Det är främst denna konkreta aspekt som legat till grund 

för valet av typologi i den här studien. 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras en genomgång av den tidigare forskning som gjorts gällande 

arbetslöshetens effekt på kognitivt välmående (hur nöjd en individ är med sitt liv som helhet, 

med alla delar av livet beaktat), affektivt (känslomässigt) välmående diskuteras ibland ur 

jämförelseperspektiv. Avsnittet behandlar även den forskning som gjorts gällande 

arbetslöshetens effekt på hälsofaktorer mellan olika välfärdsstater. 

Arbetslöshetens effekt på kognitivt välmående 

Studier som undersökt den kognitiva aspekten av subjektivt välmående (livstillfredställelse) 

har funnit att arbetslöshet har en signifikant negativ effekt på kognitivt välmående, även med 
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användande av olika mätinstrument (Winkelmann & Winkelmann 1998; Von Scheeve m.fl., 

2017, 1248; Lucas m.fl., 2004; Krueger m.fl., 2011; Clark & Georgellis 2013). Forskningen 

kring kognitivt välmående och arbetslöshet undersöker främst hur arbetslöshet påverkar, hur 

länge det påverkar och om det finns en återgång i kognitivt välmående efter en återgång till 

arbete. Detta kan beskrivas som dels de kortsiktiga och dels de långsiktiga konsekvenserna av 

arbetslöshet. Gällande kortsiktiga konsekvenser har studier som undersökt olika 

livshändelsers påverkan på kognitivt välmående funnit att arbetslöshet är jämförbart med 

skilsmässa eller att förlora sin respektive (Lucas 2007, 77) medan andra studier har funnit att 

arbetslöshetseffekterna är värre (Clark m.fl., 2008; Clark & Georgellis 2013). Enbart en 

förväntning av arbetslöshet har även visats ha en negativ påverkan på det kognitiva 

välmåendet (Oesch & Lipps 2013; Clark m.fl., 2008; Uglanova & Staudinger 2013). 

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att arbetslöshet kortsiktigt har negativa 

konsekvenser på det kognitiva välmåendet.  

Gällande långsiktiga konsekvenser analyseras förändringar i kognitivt välmående i 

förhållande till en individs normalpunkt. Normalpunkten kommer ur ett teoretiskt antagande 

om att varje individ har en fast punkt för varje typ av välmående, runt vilket individen 

fluktuerar som effekt av livshändelser (Von Scheeve m.fl., 2017). Vissa studier indikerar att 

livshändelser som arbetslöshet förändrar det kognitiva välmåendet permanent medan affektivt 

välmående tenderar att återgå efter viss tid till normalpunkten (ibid.). Även om det kognitiva 

välmåendet över tid rörde sig mot tidigare nivåer återgår det inte helt, oavsett om individen 

återgått till arbete (Lucas m.fl., 2004, 9). Gällande långtidsarbetslösa visade Luhmann m.fl., 

(2012, 607) att arbetslöshet hade en negativ effekt på kognitivt välmående som minskade över 

tid och återställdes till tidigare nivåer efter tre år, vilket tolkas som en anpassning till 

arbetslösheten. Det finns således en indikation på att arbetslöshet får långtgående 

konsekvenser för det kognitiva välmåendet, som kan ta år att återställa även om det finns viss 

indikation på att den kan återgå till normala nivåer. Det finns även en indikation på att det 

sker en viss anpassning till arbetslöshet om denna varar under en längre tid. Det råder det viss 

otydlighet kring om tidigare arbetslöshet skyddar eller skadar det kognitiva välmåendet. 

Lucas m.fl., (2004) finner inget stöd för att tidigare arbetslöshet hade en skyddande effekt, 

utan individer med tidigare arbetslöshetserfarenhet drabbades lika hårt av att bli arbetslös som 

de utan sådan erfarenhet. 
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Kritik 

En majoritet av den tidigare forskningen argumenterar för en riktad kausalitet där arbetslöshet 

orsakar en försämring av det övergripande välmåendet (Bambra & Eikemo 2009, 95; Kuhn 

m.fl., 2004, 3; Montgomery m.fl., 1998; Donovan m.fl., 1986; Karsten & Moser 2009, 268). 

Trots den omfattande litteraturen på ämnet behöver viss reservation göras kring kausaliteten 

mellan dessa. Bland annat har Dooley m.fl., (1996) pekat på risk för omvänd kausalitet, där 

individer som upplever hög grad av psykisk ohälsa eventuellt har större risk för att bli 

arbetslösa vilket konfirmeras av Salm (2009). Dock har longitudinella studier och naturliga 

experiment visat att arbetslöshet inte enbart samvarierar med psykologiska problem utan 

orsakar dem (Karsten & Moser 2009, 268). Trots kritik är forskningsfältets generella 

bedömning att sambandet mellan arbetslöshet och negativa hälsoeffekter inte är det omvända. 

Arbetslöshet, kognitivt välmående och 

välfärdsstater 

En majoritet av studierna på området har kunnat påvisa att det existerar skillnader i hälsoutfall 

mellan olika former av välfärdsstater (Bambra & Eikemo 2009, 94; Niedzwiedz, m.fl., 2014; 

Muntaner m.fl., 2011; Chung m.fl., 2013; Sanders m.fl., 2009), där välfärdsstater med mer 

generös socialförsäkringsstruktur uppvisar mindre negativa effekter i hälsoutfall jämfört med 

stater som har en mer restriktiv socialförsäkringsstruktur (Sanders m.fl., 2009; Karsten & 

Moser 2009, 264; Chung m.fl., 2013; Niedzwiedz m.fl., 2014). En studie som undersökte 

utfallet för olika välfärdsstater i munhälsa fann en betydande variation i munhälsa som 

överensstämde med Korpi och Palmes omfördelningsparadox (Sanders m.fl., 2009). I den 

studien anses nationer med heltäckande och generösa socialförsäkringar minimera eventuella 

risker som kan uppstå för fattiga medborgare när det kommer till hälsa (Sanders m.fl., 2009). 

Detta överensstämmer med studier som visar att socialdemokratiska regimer generellt 

uppvisar bäst allmänna hälsoutfall (Muntaner m.fl., 2011). Andra undersökningar som 

studerat livskvalitet påvisar att individer i mer generösa välfärdsregimer överlag upplevde en 

högre livskvalitet, och mindre socioekonomiska ojämlikheter i jämförelse med andra 

välfärdsregimer (Niedzwiedz m.fl., 2014), vilket är i linje med Korpi och Palmes (1998) 

omfördelningsparadox. Nationers övergripande rikedom har även visats påverka individuellt 

välmående (Diener & Diener 1995). Bland annat har det hittats stöd för att arbetslöshetens 
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negativa effekt på mental hälsa är högre i nationer med stora inkomstskillnader och en svag 

socialförsäkringsstruktur (Karsten & Moser 2009, 264).  

Dock har studier som gjorts gällande arbetslöshetens effekter på hälsoutfall mellan 

välfärdsstater använt olika former av teoretiska uppdelningar vilket försvårar en jämförelse. 

Bland annat innefattar kategoriseringen ‘Socialdemokratiska regimer’ både skandinaviska 

nationer och centraleuropeiska nationer som Schweiz och Tyskland (Muntaner m.fl., 2011), 

vilket i Korpi och Palmes (1999) typologi är uppdelade i Generell standardtrygghet och 

korporativ modell. Det blir därmed svårt att göra direkta jämförelse mellan studiernas resultat. 

Vissa studier inkluderar även fler kategorier och nationer (Bambra & Eikemo 2009, 96; 

Chung m.fl., 2013) vilket inte är inkluderade i Korpi och Palmes (1999) typologi. En annan 

kritik är att kopplingen mellan ekonomisk ojämlikhet och subjektivt välmående på 

nationsnivå är svag och komplex (Ngamaba 2017), även statliga utgifter har ansetts ha en 

otydlig effekt på subjektivt välmående (Nordheim & Martinussen 2019). Chung m.fl., (2013) 

beräknar att effekten välfärdsstaten har på olika hälsoutfall kan tänkas vara relativt liten. I 

deras studie förklarades enbart 5 % av variationen i respondenternas depressivitet, resterande 

95% bedöms härstamma från andra faktorer. Trots detta pekar resultatet från det övergripande 

forskningsfältet dels på att det finns skillnader mellan välfärdsstater, och dels att mer generösa 

socialförsäkringsstrukturer (likt generell standardtrygghet) har störst positiv effekt gällande 

hälsoutfall. 

Hypoteser 

Studien ämnar att undersöka hur arbetslöshet påverkar det kognitiva välmåendet och om 

denna påverkan skiljer sig åt beroende på socialförsäkringsstruktur. Utifrån 

omfördelningsparadoxen (Korpi & Palme 1998) samt den tidigare forskningen kring 

arbetslöshet och kognitivt välmående formuleras följande hypoteser; 

H1: Arbetslöshet påverkar det självskattade kognitiva välmåendet negativt 

H2: I stater med ‘generell standardtrygghet’ är effekten av arbetslöshet på självskattat 

kognitivt välmående mindre jämfört med stater som har ‘grundtrygghet’ och ‘korporativ 

modell’. 
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Data och metod 

Studien är en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats då hypoteser formulerats 

utifrån tidigare forskning och testas med en på förhand uppsatt metodik (Bryman 2016, 40). 

Datamaterialet baseras på tvärsnittsdata från ESS16 och använder sig av en jämförande metod 

för att belysa om effekten av arbetslöshet skiljer sig mellan socialförsäkringsstrukturer 

(Bryman 2016, 80). Avsnittet behandlar ESS som organisation, insamlingsmetod och urval. 

Vidare behandlas studiens operationalisering, bortfall, analysplan och tillförlitlighet. Avsnittet 

avslutas med en kort diskussion kring forskningsetiska principer.  

Datainsamling och Urval 

Datamaterialet som används i studien är hämtat från 2016 års European social survey 

(ESS16). ESS är en akademiskt driven tvärsnittsundersökning där samtliga data för ESS16 

samlats in mellan augusti 2016 och september 2017 i ett samarbete mellan ett 30-tal stater. 

ESS genomförs vartannat år och har som syfte att undersöka och tolka attityder och 

värderingar inom Europa, och hur dessa förändras över tid (European social Survey 2018). 

Vid utförandet av studien samarbetar av medlemsstaterna utvalda organisationer, universitet 

och myndigheter (ibid.). Datainsamlingen för ESS16 har skett genom strukturerade intervjuer, 

där intervjuaren utgått från ett på förhand upprättat frågeformulär (ibid.). En fördel med 

strukturerade intervjuer är att eventuella felkällor som kan uppstå på grund av intraindividuell 

eller interindividuell variation minskar drastiskt, då alla får samma frågor ställda till sig i 

samma ordning (Bryman 2016, 204). En intervju kan även öka svarsfrekvensen jämfört med 

enkätundersökningar, och kan därav stärka materialets möjlighet att generaliseras till övriga 

populationen (ibid.). 

Urval kommenteras ur två aspekter; dels urvalet som gjordes av ESS16 och dels urvalet som 

gjorts för denna studie. ESS16:s urvalsram baseras på populations-eller adressregister där alla 

stater som ingår i studien inkluderar samtliga regioner och territorium inom nationsgränsen. 

Frankrike är ett undantag, där öar, Korsika och territorier utomlands uteslutits (European 

Social Survey 2018). ESS16:s urval har skett genom stratifierat slumpmässigt urval (ibid.), 

populationen har således stratifierats baserat på specifika kriterier, där det slumpmässiga 

urvalet sedan skett från dessa kriterier (Djurfeldt m.fl., 2017, 123). Det finns en viss variation 
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mellan länderna i hur stratifieringen genomförts och vilka kriterier som ansetts viktiga. I 

Frankrike skedde urvalet till exempel genom en tvådelad urvalsmetodik, där första urvalet 

baserades på stratifiering genom regional uppdelning. I andra urvalet kontrollerades det för 

eventuell överrepresentation inom vissa regioner (European social survey 2018). I Finland 

användes kön och ålder som ytterligare stratifieringskriterier vid sidan av regionindelning 

(ibid.). Dock delar alla samma grundläggande metod med stratifierat slumpmässigt urval med 

främsta bas för stratifiering i regionindelning (ibid.). ESS16 innehåller data från 23 nationer 

med respondenter i åldrarna 15–100 år (ibid.).  

För denna studie har 12 nationer med respondenter i åldrarna 20–65 år valts ut. Eftersom 

studien undersöker specifika välfärdsstater med utgångspunkt från Korpis och Palmes (1999) 

typologi av välfärdsstater gjordes ett urval av länder från ESS16 där Tyskland, Österrike, 

Frankrike, Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Irland, Finland, Norge 

och Sverige inkluderades. Anledningen till att andra länder, som Polen, Tjeckien, Estland 

mm, uteslutits är för att de inte varit inkluderade i Korpis och Palmes klassiska uppdelning. 

Studiens åldersspann har valts då arbetslöshet inte är relevant för personer över pensionsålder 

eller personer i skolålder. Det finns ingen konsekvent använd mini-eller maxålder i den 

tidigare forskningen (se Voßemer m.fl., 2018; Oesch & Lipps 2013; Von Scheve m.fl., 2017; 

Krueger 2011; Knabe & Retzel 2011; Winkelmann & Winkelmann 1998). I studien valdes 

därför ett åldersspann på 20–65 år för att enbart inkludera de som är i arbetsför ålder. 

Operationalisering 

Huvudvariabler 

Kognitivt välmående (Livstillfredsställelse) mäts genom frågan; “All things considered, how 

satisfied are you with your life as a whole nowadays?”. Frågan är på en skala mellan 0–10, 

där 0 är extremt olycklig och 10 extremt lycklig. Variabeln presenterar inga mellanliggande 

värden. Variabeln har i en experimentell studie visats ha hög validitet (Kroh 2006). Tidigare 

forskning har visat att livstillfredsställelse mätt med 11 punkter kan behandlas som kvot- 

snarare än ordinalvariabler utan större skillnader (Clark m.fl., 2008, 231:236; Ferrer-i-

Carbonell & Frijters 2004, 654–655). Kognitivt välmående är studiens beroendevariabel.  

Arbetslöshet är en av studiens två oberoende variabler. Arbetslöshet har operationaliserats 

från de dikotoma frågorna “Ever unemployed and seeking work for a period more than three 

months“ och “Any period of unemployment and work seeking within last 5 years” som slagits 

https://www.zotero.org/google-docs/?h4DJ7x
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ihop till en variabel där “Ja” på båda frågorna kodats som “Ja” och resterande kombinationer 

kodats om som “Nej”.  Valet att inkludera arbetslöshet inom 5 år följer ett antagande om att 

eventuella arbetslöshetseffekter minskar över tid (Luhmann m.fl., 2012). Valet att inkludera 

variabeln om man någonsin varit arbetslös istället för om man varit det de senaste sju dagarna 

följer antagandet om att eventuella effekter av socialförsäkringsstrukturen tar tid att ge effekt 

på det kognitiva välmåendet. Eftersom studien fokuserar på arbetslöshetserfarenhet och dess 

effekter på kognitivt välmående anses det mer fruktbart att även se på arbetslöshet som en 

långtgående process, snarare än arbetslöshet vid intervjutillfället. Frågan ger ingen 

information om hur länge respondenten varit arbetslöshet eller när denna period varade.  

Socialförsäkringsstruktur. Socialförsäkringsstruktur har operationaliserats från variabeln; 

“Country”. Variabeln är på nominalskalenivå och hade i det grundläggande materialet 23 

svarsalternativ där enbart ett alternativ kunde väljas. För denna studie uteslöts vissa länder 

och gav därför upphov till 12 möjliga svarsalternativ. Uppdelningen har skett med grund i 

Korpi och Palmes (1999) typologier av välfärdsstater; Korporativ, Grundtrygghet och generell 

standardtrygghet (Se tabell 1 s. 7). 

Kontrollvariabler 

Ålder. Åldersvariabeln är kontinuerlig och uppmätta svar varierade mellan 20–65 år. 

Åldersvariabeln inkluderas då effekten arbetslöshet på välmåendet tenderar att variera mellan 

åldersgrupper, där yngre och äldre inte uppvisar samma negativa effekt i jämförelse med 

respondenter i medelåldern (Mousteri m.fl., 2018; Oesch & Lipps 2013; OECD 2013; Clark 

& Georgellis 2013; Knabe m.fl., 2010; Clark 2003; Winkelmann & Winkelmann 1998; Kuhn 

m.fl., 2004). Det finns således anledning att tro att ålder har en viss påverkan och förhåller sig 

kurvlinjärt gällande kognitivt välmående.  

Kön. Kön är en dikotom variabel på nominalskalenivå med svarsalternativen “Man” och 

“Kvinna”. Variabeln kön har inkluderats som kontroll då tidigare studier visat på att det finns 

skillnader mellan könen gällande hälsofaktorer och arbetslöshet (Mousteri m.fl., 2018; 

Ngamaba 2017; OECD 2013; Knabe m.fl., 2010; Clark 2003; Winkelmann & Winkelmann 

1998; Bambra & Eikemo 2009; Karsten & Moser 2009; Kuhn m.fl., 2004), där män generellt 

upplever sämre kognitivt välmående i jämförelse med kvinnor (Karsten & Moser 2009; Kuhn 

m.fl., 2004).  

Samboskap. Samboskap baseras på frågan ”Are you currently living with a spouse or 

partner?” och inkluderats då tidigare forskning pekar på att fler vuxna i hushållet tenderar att 
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öka det ekonomiska spelrummet för individen (Mousteri m.fl., 2018; Oesch & Lipps 2013; 

Clark & Georgellis 2013; Knabe & Rätzel 2011; Knabe m.fl., 2010; Clark 2003; Winkelmann 

& Winkelmann 1998). Variabeln är på nominalskalenivå med svarsalternativen “Ja” och 

“Nej”. De som har partner men inte är samboende exkluderas, då det är den ekonomiska 

vinsten av att vara fler i hushållet som är av intresse.  

Bortfall 

Bortfall avser den felkälla gällande urval som inte skett genom själva urvalsprocessen, 

antingen externt (inget deltagande) eller internt (inget deltagande i specifika frågor) (Djurfeldt 

m.fl., 2017, 192). Nedan följer en genomgång av studiens externa och interna bortfall. 

Externt bortfall  

Externt bortfall riskerar att skada studiens generaliserbarhet om respondenter med specifika 

egenskaper systematiskt inte deltar i undersökningen (Djurfeldt m.fl., 2017, 108). Den totala 

urvalsstorleken för de länder som inkluderats i undersökningen, uppgår till 52689 

respondenter där Tyskland hade störst urvalsram om 9456 respondenter. Minst urvalsram 

hade Schweiz med 2946 respondenter (European Social Survey 2018). Den totala 

svarsfrekvensen för de 12 utvalda länderna uppgick till 48,4 % (25 501 respondenter). 

Svarsfrekvensen varierade mellan 30,6 % och 64,5 %, där Tyskland hade lägst svarsfrekvens 

och Irland högst svarsfrekvens. Det externa bortfallet uppgår totalt till 51,6%. Externa 

bortfallet beror till störst del på vägran att svara, men också på felaktiga adresser, utebliven 

kontakt, språkbarriärer, bristande möjlighet att delta eller sjukdom (ibid.). Externt bortfall kan 

komma att skada studiens externa validitet, speciellt om detta bortfall är större inom vissa 

givna grupper (Bryman 2016, 168). Även om det skett viss snedfördelning gällande ålder med 

en överrepresentation av äldre respondenter, samt en liten överrepresentation av kvinnor 

(51%) (Se variabelöversikt, s. 4) anses materialets vara tillräckligt representativt och därmed 

inte skada studiens externa validitet i någon större utsträckning.   

Internt bortfall  

De respondenter som deltar i undersökningen kan av olika anledningar ha valt att inte svara på 

specifika frågor i undersökningen, eller ger svar som på ett fruktbart sätt inte kan kodas i 

analysen. Dessa fel resulterar i interna bortfall (Bryman 2016, 192). Stora interna bortfall kan 

komma att skada studiens validitet och generaliserbarhet, speciellt om det är specifika grupper 
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inom en given population som tenderar att avstå från att svara i större utsträckning (Bryman 

2016, 193). Det interna bortfallet var obefintligt för variablerna ‘Välfärdsstat’, ‘Kön’, och 

‘Ålder’ med 100% svarsfrekvens. För variabeln arbetslöshet uppgick det interna bortfallet till 

97 respondenter (0,6%), 44 respondenter (0,3%) för variabeln kognitivt välmående och 78 

respondenter (0,4%) för variabeln samboskap. För dessa variabler anses det interna bortfallet 

inte skada studiens generaliserbarhet. Anledningen till att just variabeln kognitivt välmående 

uppvisade ett internt bortfall var för att det fanns möjlighet att både avstå att svara och svara 

‘vet ej’, vilket ger möjligheten för internt bortfall. Gällande frågan om arbetslöshet fanns det 

enbart ‘Ja’ och ‘nej’ som alternativ, för de respondenter som kodats om till missing har frågan 

inte ansetts tillämpbar för deras situation (European Social survey 2018). Eftersom det interna 

bortfallet varierar mellan 0-0,6% av det totala datamaterialet anses denna felkälla låg och 

anses inte skada studiens validitet eller generaliserbarhet.  

Det externa bortfallet, kombinerat med studiens exkludering av respondenter under 20 år och 

över 65 år resulterar i ett n om 17344 respondenter, som efter internt bortfall resulterar i ett 

reellt n om 17139 respondenter för studiens analys. 

Studiens tillförlitlighet 

Validitet innebär att inledande frågeställningar och teorier får svar med de begrepp som 

operationaliserats och de indikatorer som valts (Djurfeldt, m.fl., 2017, 104; Sandahl & 

Petersson, 2016, 168; Bryman 2016, 51). Eftersom datamaterialet samlades in genom 

slumpmässiga urval stärker det studiens externa validitet då resultatet för en sådan 

undersökning kan generaliseras till övriga befolkningen (Bryman 2016, 51).  För att stärka 

studiens begreppsvaliditet behövs en diskussion kring hur väl valda indikatorer speglar de 

begrepp som man avser att uttala sig om (Sandahl & Petersson, 2016, 164).  Eftersom ESS16 

både är validerat och testat under flera år (Kolarz, m.fl., 2017) anses variablerna uppvisa en 

hög validitet. Samtliga variabler har valts och operationaliserats med bas i tidigare forskning 

(Se avsnitt; Operationalisering, s.14), vilket innebär att de är validerade och stärker studiens 

begreppsvaliditet. Eftersom denna studie inriktar sig på att undersöka långtgående effekter av 

arbetslöshet under de senaste fem åren (se Operationalisering, s.14) kan respondenter som inte 

var arbetslösa vid studiens genomförande ha kommit att inkluderas. Dock är det viktigt att 

poängtera att denna inriktning ger upphov till begränsningar. Exempelvis kan studien inte 

uttala sig om arbetslöshetens direkta effekt, utan enbart om dess mer övergripande effekt. 
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Eftersom ESS genomförts under flera omgångar har det funnits möjlighet att kontrollera för 

dess reliabilitet. Reliabilitet syftar till om samma resultat skulle uppvisas om studien 

genomfördes på nytt, alltså att de resultat som uppkommit inte beror på slumpmässiga 

skillnader eller fel (Bryman 2016, 49). Reliabilitet handlar således om de använda måttens 

tillförlitlighet (Bryman 2016, 161). Användningen av strukturerade intervjuer kan komma att 

påverka studiens interbedömarreliabilitet, som menar att det behöver finnas en 

överensstämmelse mellan bedömare och observatörer i hur kategorier och svar från 

respondenter ska tolkas (Bryman 2016, 160). Eftersom datainsamlingen skett i många olika 

länder, där värderingar och attityder skiljer sig åt finns det risk för att undersökningens frågor 

tolkas olika (Bryman 2016, 82). Att ESS utgår efter ett på förhand skrivet intervjuschema 

minskar dock risken för att olika intervjuare ställer allt för olika frågor (Bryman 2016, 204). 

Dessa problem anses dock förhållandevis små eftersom frågorna är givna från start och tillåter 

liten variation i vilka frågor som ställs och i vilken ordning. Överlag uppvisar ESS en hög 

reliabilitet, då undersökningen genomförts under flera år med enbart små variationer i resultat 

(Koch m.fl., 2014), vilket innebär att både valda indikatorer och datainsamlingsmetoden 

uppvisat stabila resultat över tid (Djurfeldt, m.fl., 2017, 104).  

Eftersom studiens datainsamling skett genom en tvärsnittsdesign och sedan analyserats genom 

en jämförande design uppkommer vissa begränsningar gällande den interna validiteten. 

Genom designen kan man enbart studera hur variabler förhåller sig till varandra men inte 

uttala sig om ett sambandsmönster, då det inte går att kontrollera för hur variablerna påverkar 

varandra, enbart att de samvarierar (Sandahl & Petersson 2016, 94). Detta är något som inte 

går att komma ifrån i denna typ av undersökningar, därav kommer denna studie inte heller 

kunna uttala sig om några specifika orsakssamband.  

Analysplan 

Figur 1 visar studiens tänkta samband. Hela linjer är de samband som undersöks i studien. 

Studien ämnar undersöka en direkt effekt av arbetslöshet på välmående samt en modererande 

effekt av välfärdsstatens utformning på detta samband. Streckade linjer representerar övriga 

eventuella samband. Exempelvis kan arbetslöshet vara ett utfall orsakat av välmående. Det är 

även möjligt att välfärdsstatens utformning påverkar vilka individer som hamnar i arbetslöshet 

och utsträckningen av arbetslöshet. En viktig avgränsning i denna studie är antagandet att 

sådan potentiell omvänd kausalitet inte är relevant. 
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Figur 1. Sambandsantagande för hypotesprövning 

Resultatavsnittet kommer att inledas med deskriptiv statistik av samtliga variabler som har 

inkluderats i studien. Antal respondenter och det interna bortfallet presenteras tillsammans 

med lämpliga centralmått. Eftersom kognitivt välmående behandlas som en kvotvariabel med 

kontinuerlig skala i enlighet med tidigare forskning (Clark m.fl., 2008, 231:236; Ferrer-i-

Carbonell & Frijters 2004, 654–655) ansågs en multipel linjär regressionsanalys vara en 

lämplig metod, då regressionsanalys kräver att variablerna är kvantitativa (Djurfeldt m.fl., 

2017, 311). Linjär regressionsanalys är användbar då den kan visa hur den beroende variabeln 

i genomsnitt förändras med en enhets ökning i den oberoende variabeln.  Studiens hypoteser 

testas således genom bivariata och multivariata regressionsanalyser med kognitivt välmående 

som beroende variabel. Samtliga regressionsanalyser presenteras i en gemensam 

regressionstabell med 4 modeller. Kön, samboskap och ålder inkluderas som kontrollvariabler 

i modell 2-4 då tidigare forskning indikerar på att de har en eventuell påverkan på det 

kognitiva välmåendet. Eftersom tidigare forskning även indikerat att ålder kan ha en viss 

kurvlinjär effekt kommer regressionsdiagnostik göras för att kontrollera för eventuell 

kurvlinjäritet (Edling & Hedström 2016, 152) för åldersvariabeln. Genomgående exkluderas 

saknade (missing) observationer radvis i regressionsanalyserna, vilket kan ses i att det totala 

N kan skilja sig mellan modeller. 

De två första modellerna i regressionstabellen undersöker Hypotes 1.  I modell 1 presenteras 

en bivariat regressionsanalys med arbetslöshet som oberoende variabel. Modell 2 inkluderar 

studiens kontrollvariabler i en multipel regressionsanalys. De två sista modellerna i 

regressionstabellen undersöker hypotes 2. I modell 3 i regressionsanalysen inkluderas 

socialförsäkringsstrukturerna tillsammans med arbetslöshet och kontrollvariabler. 

Socialförsäkringsstrukturerna har kodats om till dummyvariabler där korporativ och 

grundtrygghet inkluderas med generell standardtrygghet som referenskategori. Syftet i 

modell 3 är att undersöka om det finns några generella skillnader i det kognitiva välmåendet 
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mellan de olika socialförsäkringsstrukturerna. I modell 4 kontrolleras det för en eventuell 

interaktionseffekt mellan arbetslöshet och socialförsäkringsstruktur där syftet är att undersöka 

om arbetslöshetens effekt på det kognitiva välmåendet har olika riktning/styrka beroende på 

socialförsäkringsstruktur. Genom att kombinera dummy-variabler tillsammans med 

interaktionstermer blir möjligt att tolka regressionsmodellen samtidigt som det tillåter 

regressionens lutning att variera mellan grupperna (Edling & Hedström 2016, 150). Två 

interaktionsvariabler inkluderas, interaktion mellan arbetslöshet och korporativa modellen 

samt interaktion mellan arbetslöshet och grundtrygghet. Användningen av 

interaktionsvariabler är av vikt då studien vill undersöka om effekten av arbetslöshet varierar 

beroende på variabeln socialförsäkringsstruktur (Edling & Hedström 2016, 149).  

Etiska överväganden 

Gällande forskningsetik är det av vikt i all samhällelig forskning att överväga den risk och 

nytta som finns med den givna undersökningen (Vetenskapsrådet 2017, 8), och om 

respondenterna kan garanteras en uppfyllelse av de forskningsetiska principerna; samtycke, 

konfidentialitet, information och anonymitet (Vetenskapsrådet 2017, 40-42). Eftersom ESS 

ansvarade för insamlingen av datamaterialet behövdes en genomgång av deras generella 

riktlinjer. För att uppfylla de forskningsetiska principerna utgår ESS själva från ett antal på 

förhand uppsatta kriterier för hur studiens ska genomföras för att garantera respondenternas 

anonymitet (European Social Survey 2017). Bland annat ges respondenterna en garanti för 

anonymitet, samt att materialet som samlats in inte ska användas i kommersiella syften (ibid.). 

Eftersom dessa kriterier har uppfyllts i enlighet med vetenskapsrådets (2017) generella 

riktlinjer bedöms användningen av datamaterialet som en nytta som överväger risken. 

Resultat  

Nedan presenteras studiens resultat angående arbetslöshet och dess effekt på det kognitiva 

välbefinnandet mellan olika socialförsäkringsstrukturer. Avsnittet inleds med en 

variabelöversikt tillsammans med frekvens och centralmått följt av studiens 

regressionsanalyser. 
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Variabelöversikt  

I tabell 2 presenteras den deskriptiva statistiken över samtliga variabler som har inkluderats i 

studien. 

Tabell 2: Variabelöversikt över alla inkluderade variabler 

Kvantitativa variabler Mätvidd Valid 

(Missing) 

Medel- 

värde 

Standard- 

avvikelse 

Kognitivt välmående Skala 0-10 

0= Extremt missnöjd 
10=Extremt nöjd 

17 300 (44) 7,41 1,932 

Ålder 20-65 år 17 344 (0) 43,98 12,91 

Kvalitativa variabler Frekvens (%) Valid 

(Missing) 
Typvärde  

Arbetslöshet Ja = 2832 (16,3) 

Nej = 14415 (83,1) 
Missing=97 (0,6) 

17 247 (97)  Nej  

Socialförsäkrings-

struktur 

Korporativ = 8182 (47,2) 

Grundtrygghet = 5622 (32,4) 
Generell standardtrygghet 

=3540 (20,4) 

17 344 (0)  Korporativ  

Kön Man = 8505 (49) 

Kvinna = 8839 (51) 

17 344 (0) Kvinna  

Samboskap Ja=10917 (62,9) 
Nej=6349 (36,6) 

17266 (78) Ja  

Land Korporativ: 

Tyskland = 2075 (12,0) 
Österrike = 1535 (8,9) 

Frankrike = 1418 (8,2) 

Belgien = 1298 (7,5) 
Italien = 1856 (10,7) 

 

Grundtrygghet 

Nederländerna=1166 (6,7) 
Schweiz = 1103 (6,4) 

Storbritannien=1332 (7,7) 

Irland = 2021 (11,7) 
 

Generell standardtrygghet 

Finland = 1347 (7,8) 

Norge = 1141 (6,6) 
Sverige = 1052 (6,1) 

17 344 (0) 

 

Tyskland   
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Överlag uppvisade respondenterna som deltog i studien ett högt kognitivt välmående med ett 

medelvärde på 7,41 av 10 möjliga poäng med en standardavvikelse på 1,932. 16,3% av de 

tillfrågade svarade att de varit arbetslösa vilket innebär att en övervägande majoritet inte varit 

arbetslösa under 3 månader eller längre under den senaste 5 årsperioden. De flesta 

respondenter (47,2%) bodde vid tillfrågan i en stat med korporativ modell. 32,4% bodde i en 

stat med grundtrygghet och 20,4% i en stat med generell standardtrygghet. Att den 

korporativa modellen fick den högsta andelen respondenter beror främst på att den hade flest 

länder inkluderat, och att Tyskland och Italien vilka båda har korporativ struktur även hade 

stort underlag av respondenter på 12% samt 10,7%. Könsfördelningen är relativt jämn med en 

överrepresentation av kvinnor på 51%. Ålder varierar mellan 20-65 år med ett medelvärde på 

43,98 år och en standardavvikelse på 12,91 år vilket betyder att materialet har en viss 

snedfördelning gällande ålder, där det finns en överrepresentation av äldre respondenter i 

datamaterialet. En majoritet, 62,9% av de tillfrågade levde under studiens genomförande med 

en sambo/maka/make/partner medan 36,6% bodde själva. 

Hypotesprövning 

I tabell 3 presenteras resultatet av studiens hypotesprövning i dels en univariat 

regressionsanalys, dels tre multipla regressionsanalyser. Hypotes 1 testas i modell 1 och 2, 

hypotes 2 testas sedan i modell 3 och 4.  

Arbetslöshet och Kognitivt välmående 

Resultatet av den linjära regressionsanalysen i tabell 3, modell 1, indikerar att det existerar ett 

negativt samband mellan arbetslöshet och kognitivt välmående, ett resultat som även var 

signifikant på en 99,9% signifikansnivå. Med det sistnämnda menas att stickprovets 

observerade skillnad mellan arbetare och arbetslösa gällande kognitivt välmående med 99,9% 

sannolikhet inte uppkommit på grund av slumpen eller någon form av statistisk osäkerhet 

(Djurfeldt, m.fl., 2017, 183). Om noll-hypotesen var sann och kognitivt välmående inte 

varierade systematiskt mellan arbetande och arbetslösa, vore sannolikheten att dra ett 

stickprov med en distribution som i det föreliggande datamaterialet mycket låg.  En 

signifikansnivå på 99% indikerar alltså att risken för att sambandet endast uppstått av slumpen 

enbart är 1% (Djurfeldt, m.fl., 2017, 184). 
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Tabell 3. Linjär regressionsanalys med kognitivt välmående 

som beroende variabel 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Arbetslös (ref: Nej)     

Ja -0,992*** -0,921*** -0,914*** -0,818*** 

Ålder  -0,089*** -0,087*** -0,087*** 

Ålder kvadrerad   0,001***  0,001***  0,001*** 

Kön (ref: Man)     

Kvinna   0,058*   0,065*  0,067* 

Samboskap (ref: Nej)     

Ja   0,804***  0,779***  0,779*** 

Socialförsäkringsstruktur 

(ref: Generell) 

    

Korporativ   -0,654*** -0,612*** 

Grundtrygghet   -0,331*** -0,345*** 

Interaktionsvariabler 

(ref: Arbetslös * Generell) 

    

Arbetslös * Korporativ    -0,257* 

Arbetslös * Grundtrygghet     0,082 

Intercept 7,582*** 9,123*** 9,488*** 9,469*** 

n 17204 17139 17139 17139 

R2 0,036 0,077 0,095 0,096 

*p=<0,05 **p=<0,01 ***p=<0,001 

Resultatet stödjer studiens första hypotes; att arbetslöshet påverkar det kognitiva välmåendet 

negativt. Denna negativa påverkan kommer i diskussion nedan benämnas som 

‘arbetslöshetseffekten’. Tabell 2, modell 1 visar att arbetslöshet leder till en generell 

minskning av det kognitiva välmåendet med 0,992 poäng på den 11-gradiga skalan. 

Arbetslösa upplever således i genomsnitt cirka 1 poäng lägre kognitivt välmående än de som 

inte har arbetslöshetserfarenhet.  
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Modell 2 visar att arbetslöshetens negativa samband med kognitivt välmående kvarstår när 

kontroll görs för ålder, ålder2, kön och samboskap i modell 2. Ålder och ålder kvadrerat blev 

signifikant på en 99,9% signifikansnivå i modell 2 och antyder att det finns ett icke-linjärt 

samband mellan ålder och kognitivt välmående. Vid en kontroll visade sig åldersvariabeln 

förhålla sig kurvlinjärt, där respondenter i medelåldern generellt uppvisade en lägre grad av 

kognitivt välmående jämfört med äldre och yngre respondenter. Även kön och samboskap var 

statistiskt signifikant på 95% respektive 99,9% signifikansnivå, där kvinnor prediceras ha 

0,058 poäng högre kognitivt välmående än jämförelsegruppen män, och respondenter i 

samboskap prediceras ha 0,804 poäng högre kognitivt välmående jämfört med respondenter 

som bor utan andra vuxna i hushållet. 

Determinationskoefficienten (R2) i modell 1 indikerar att arbetslöshet kan förklara 3,6% av 

variationen i kognitivt välmående, och R2 värdet i modell 2 antyder att arbetslöshet 

tillsammans med kontrollvariabler kan förklara 7,7% av variationen i kognitivt välmående. 

Detta kan anses som en relativt låg förklaringsgrad då värden som hamnar långt ifrån R2=1 

indikerar en osäkerhet i prediktionen och att värdena är spridda kring regressionslinjen 

(Djurfeldt m. fl., 2017, 160-161). Dock är detta väntat då ett flertal faktorer kan tänkas 

påverka kognitivt välmående utöver studiens inkluderade variabler. Resultatet från modell 1 

och 2 stödjer studiens hypotes 1; att arbetslöshet påverkar det kognitiva välmåendet negativt.  

Välfärdsstatens inverkan på kognitivt välmående   

I modell 3 inkluderas dummyvariablerna för socialförsäkringsstruktur; korporativ och generell 

standardtrygghet i regressionen med grundtrygghet som referenskategori. Resultatet uppvisar 

signifikanta skillnader mellan socialförsäkringsstrukturerna med kontroll för arbetslöshet, 

kön, ålder och samboskap. Korporativ socialförsäkringsstruktur uppvisar ett statistiskt 

signifikant negativt samband på 99,9% signifikansnivå med en b-koefficient på -0,654 i 

jämförelse med generell struktur. Modell 3 predicerar således att individer i Korporativa stater 

i genomsnitt ligger ca 0,65 poäng lägre i kognitivt välmående än individer i stater med 

generell struktur.  Grundtrygghet har också ett statistiskt signifikant negativt samband på 

99,9% signifikansnivå i modellen, med en b-koefficient på -0,331, alltså i genomsnitt ca 0,3 

poäng lägre än individer i länder med generell socialförsäkringsstruktur. Modell 3 förklarar 

9,5% av variationen i materialet vilket indikerar viss osäkerhet i prediktionen (Djurfeldt m. fl., 

2017, 160-161). Modell 3 kan tänkas peka mot att individer boende i länder med generell 

standardtrygghet generellt upplever ett högre kognitivt välmående i jämförelse med 
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korporativ och grundtrygghetsmodell. Denna tendens verkar gälla oavsett arbetslöshetsstatus, 

men ger ingen indikation på om effekten av arbetslöshet på det kognitiva välmåendet är 

mindre i ett land med generell standardtrygghet i jämförelse med korporativa och generella 

stater. Modell 3 undersöker således inte huruvida det är bättre att bli arbetslös i ett sådant.  

För att undersöka om det negativa sambandet av arbetslöshet på kognitivt välmående som 

uppvisades i modell 1 skiljer sig mellan välfärdsstater införs det i modell 4 två 

interaktionsvariabler, arbetslös*korporativ och arbetslös*grundtrygghet. Endast individer som 

både är arbetslösa och från en stat med korporativ struktur har värdet 1 på variabeln 

arbetslös*korporativ. På grund av användningen av interaktionsvariabler går det inte att tolka 

resterande variabler i modell 4 additivt, dvs. en enhets ökning på X leder till en viss 

genomsnittligt ökning av Y, (Brambor m.fl., 2006, 71-72) och nedan kommenteras därför 

endast interaktionsvariablerna. Variabeln arbetslös*korporativ är statistiskt signifikant på 95% 

signifikansnivå med en b-koefficient på -0,257. Att vara arbetslös i ett korporativt land leder 

alltså till en minskning i kognitivt välmående med ca 0,26 poäng jämfört med att vara 

arbetslös i den generella modellen. Resultatet för variabeln arbetslös*korporativ stödjer 

studiens inledande hypotes att arbetslöshet har en mindre inverkan på det kognitiva 

välmåendet i stater med generell standardtrygghet. Dock går resultatet för 

arbetslös*grundtrygghet emot studiens inledande hypotes. Interaktionsvariabeln för 

grundtrygghet har en svagt positiv b-koefficient på 0,082, dock icke-signifikant i förhållande 

till jämförelsegruppen. Det går således inte att utesluta att den uppmätta skillnaden inte 

uppkommit av slumpen (Djurfeldt, m.fl., 2017, 183) och en skillnad mellan arbetslösas 

kognitiva välmående mellan generella modellen och grundtrygghetsmodellen kan inte 

konfirmeras. Interaktionsvariablerna i modell 4 visar att socialförsäkringsstrukturer till viss 

del påverkar sambandet mellan arbetslöshetserfarenhet och kognitivt välmående. Denna 

påverkan antas i denna studie representera socialförsäkringarnas påverkan på 

arbetslöshetseffekten, där dessa kan ha en “skyddande” effekt av större eller mindre storlek.  

R2 i modell 3 indikerar att socialförsäkringsstruktur tillsammans med kontrollvariabler kan 

förklara 9,5% av variationen i materialet vilket är en relativt låg, men samtidigt väntad 

förklaringsgrad. Främst med tanke på att många faktorer kan påverka det kognitiva 

välmåendet. Determinationskoefficient, skilde sig dock enbart med 0,001 mellan modell 3 och 

4 vilket antyder att interaktionseffekten inte är av stor betydelse för den totala variationen i 

kognitivt välmående (Edling & Hedström 2016, 151). Detta är å andra sidan förväntat då 

interaktionsvariablerna främst har betydelse för att förklara den negativa 
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“arbetslöshetseffekten” på välmående, och inte det kognitiva välmåendet i allmänhet. 

Sammantaget kan hypotes 2 delvis konfirmeras. I stater med ‘generell standardtrygghet’ är 

effekten av arbetslöshet på självskattat kognitivt välmående mindre jämfört med stater som 

har ‘korporativ modell’, dock var denna tendens gällande grundtrygghet icke-signifikant i 

modell 4 vilket leder till att endast en del av hypotesen kan konfirmeras. 

Diskussion  

Studien ämnade att undersöka effekten av arbetslöshet på det självskattade kognitiva 

välmåendet, och om denna arbetslöshetseffekt skiljer sig åt beroende på 

socialförsäkringsstruktur. Likt tidigare forskning antydde resultatet att arbetslöshet har en 

negativ påverkan på det kognitiva välmåendet. Gällande arbetslöshetseffekten på det 

kognitiva välmåendet mellan socialförsäkringsstrukturer kunde studiens hypotes konfirmeras 

till viss del. Korporativ struktur uppvisade en större arbetslöshetseffekt på det kognitiva 

välmåendet jämfört med generell modell, medan ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grundtrygghet och generell standardtrygghet kunde uppvisas. I nedanstående stycke 

diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning, studiens begränsningar samt förslag 

för framtida forskning.  

Arbetslöshet och Kognitivt välmående 

I överensstämmelse med en stor del av tidigare forskning (Lucas 2007; Clark m.fl., 2008; 

Oesch & Lipps 2013; Clark & Georgellis 2013) fann den här studien att arbetslöshet hade ett 

signifikant negativt samband på det kognitiva välmåendet med runt 0,9 punkter på en skala 

från 0-10. Tidigare forskning har visat att arbetslöshet i vissa fall kan likställas med att förlora 

en respektive, samtidigt som arbetslöshet visats leda till permanenta förändringar i kognitivt 

välmående över tid (Lucas 200; Von Scheve m.fl., 2017). Ett högt kognitivt välmående har 

även visat sig vara associerat med god hälsa, minskad mortalitet och yrkesframgång 

(Luhmann m.fl., 2013). Med mängden arbetslösa på 16,45 miljoner människor år 2018 

(OECD 2019) i åtanke blir konsekvenserna av arbetslöshet en viktig fråga för forskningen.  
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Det finns aspekter av hur studien mätt arbetslöshet som är värda att diskutera. 16,3% av de 

respondenterna svarade att de varit arbetslösa, men eftersom siffran inte gäller en specifik 

tidpunkt kan den inte jämföras med europeiska arbetslöshetstal. Måttet är en femårsincidens 

(hur många blev arbetslösa), snarare än prevalens (hur många är arbetslösa) och det blir därför 

svårt att säga om det är högt eller lågt. Studien kan inte heller uttala sig om effekten av 

arbetslöshet varar över tid likt Lucas m.fl. (2004) och Von Scheve m.fl. (2017). 

Operationalisering av variabeln arbetslöshet gjorde ingen skillnad på när under den senaste 5 

årsperioden individen varit arbetslös eller hur länge den perioden varade, vilket innebär att de 

kortsiktiga och de långsiktiga effekterna på kognitivt välmående inte kan särskiljas. Det är 

inte heller möjligt att veta vilka respondenter som återgått till arbetet under 

insamlingsperioden. Studien har inte heller möjlighet, likt Luhmann m.fl. (2012, 607) att 

undersöka om det skedde någon anpassning till arbetslösheten efter en viss tid. Även med 

detta i åtanke är resultatet intressant då det konfirmerar arbetslöshetens negativa påverkan på 

ett mer generellt plan. Det finns även potentiella problem med att analysera arbetslöshet med 

enbart ett generellt balansmått då effekten av arbetslöshet både kan underskattas och 

överskattas om affektiva detaljer gällande känslor inte analyseras (Von Scheve m.fl., 2017). 

Även om framtida forskning kan inrikta sig på att undersöka specifika känslor och hur dessa 

ändras i förhållande till arbetslöshet, anses kognitivt välmående vara ett fruktbart mått för att 

förstå övergripande tendenser på makronivå. 

Välfärdsstaternas inverkan 

Välfärdsstaten anses vara nationens mest grundläggande verktyg för att påverka samhälleliga 

makrofaktorer (Newton & Van Deth 2016, 348) och omfördelningsparadoxen antyder att 

desto mer riktade insatser till enbart fattiga eller desto högre användning av enhetsbelopp, 

desto mer ojämlikhet (Korpi & Palme 1999, 82-83). Dock kunde denna studie inte finna ett 

genomgående stöd för en omfördelningsparadox i arbetslösas kognitiva välmående. Studiens 

resultat går till viss del i linje med den kritiken som menar att jämlikhet eller ojämlikhet inom 

ett land inte enbart beror på täckningsgraden av socialförsäkringsstrukturen (Brady & Bostic 

2015; Kenworthy 2011, 55-62; Marx m.fl., 2013). Om täckningsgraden var essentiell skulle 

grundtrygghetsmodellen (Korpi & Palme 1999) uppvisa en större arbetslöshetseffekt gällande 

kognitivt välmående jämfört med generell standardtrygghet. Att det inte gick att helt finna 

bevis för en omfördelningsparadox gällande arbetslösas kognitiva välmående, trots visad 

relevans för generell fattigdom (Korpi & Palme 1998) och munhälsa (Sanders m.fl., 2009), 

https://www.zotero.org/google-docs/?0mqRS5
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kan även tänkas bero på att det finns skillnader mellan just sjukförsäkring och 

arbetslöshetsförsäkring som påverkar individen på olika sätt. Det är även möjligt att 

typologiseringen inte är applicerbar på psykiska tillstånd och enbart fattigdomsminimering 

och fysiska sjukdomstillstånd.   

Trots att omfördelningsparadoxen enbart delvis kunnat förklara variationen i 

arbetslöshetseffekten på kognitivt välmående mellan socialförsäkringsstrukturerna visar 

resultatet att individer i mer generösa välfärdsregimer (Generell standardtrygghet) överlag 

upplever en högre livskvalitet, i enlighet med tidigare forskning (Niedzwiedz m.fl., 2014). En 

högre arbetslöshetsersättning har i tidigare forskning även visat sig motverka den negativa 

effekten av arbetslöshet (Voßemer m.fl., 2018) vilket delvis kan anses överensstämma med 

studiens resultat då generell standardtrygghet uppvisade en mindre arbetslöshetseffekt på det 

kognitiva välmåendet jämfört med korporativ modell. Dock skiljer sig studiens resultat från 

den tidigare forskningen, främst då den korporativa modellen uppvisar lägst uppmätt kognitivt 

välmående generellt (se Tabell 3, modell 3), samt att grundtrygghet inte hade någon 

signifikant skiljande arbetslöshetseffekt på det kognitiva välmåendet jämfört med generell 

standardtrygghet (Se tabell 3, modell 4). Grundtrygghetsmodellen anses vara minst generös av 

de tre socialförsäkringsstrukturerna (Sanders m.fl., 2009) och bör således i enlighet med den 

tidigare forskningen uppvisa lägst resultat, både gällande arbetslöshetseffekten och generellt 

kognitivt välmående.  

Anledningen till att denna tendens inte uppvisas kan bero på dels yrkeskategori inom den 

korporativa modellen, dels på teckning av privata försäkringar inom grundtrygghetsmodellen. 

Eftersom korporativ modell baserar rätt till ersättning på yrke (Korpi & Palme 1999) finns en 

viss generositet, men hur generositeten uppfattas finns antagligen väsensskilda uppfattningar 

om beroende på yrkestillhörighet inom ett givet land. Därav kan det finnas stora inomstatliga 

skillnader inom korporativa stater som denna studie inte kunnat belysa. Vilka 

socialförsäkringar, och hur mycket ersättning dessa ger vid arbetslöshet kan även skilja sig 

stort mellan nationer inom den korporativa modellen. Det är rimligt att anta att fabriksarbetare 

har skiljande villkor om en jämförelse skulle göras mellan exempelvis Italien och Tyskland, 

även om grunden till ersättning utgår fram samma logik. Möjligtvis kan anledningen till att 

korporativa modellen uppvisar låga siffror bero på stora skillnader mellan länderna utöver 

socialförsäkringens utformning, eller att andra faktorer som ländernas ekonomiska stabilitet 

eller inomstatliga problem/konflikter påverkar. Angående det icke-signifikanta resultatet för 

grundtrygghet i modell 4 kan nämnas att höginkomsttagare i grundtrygghetsmodellen tenderar 

https://www.zotero.org/google-docs/?h4DJ7x
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att teckna privata försäkringar (Korpi & Palme 1999, 64) vilket för dessa resulterar i en 

generös arbetslöshetsersättning, kanske till och med mer generös än en allmän 

inkomstbaserad ersättning som i generell standardtrygghet. Dock är detta ingenting som kan 

fastställas med denna studie. En annan aspekt som kan tänkas påverka denna tendens är 

inkomstskillnader i sig och socialförsäkringsstrukturens stabilitet inom staten som har visats 

påverka mental hälsa (Karsten & Moser 2009). En spekulation i varför just den korporativa 

modellen uppvisar sämre resultat kan tänkas bero på ländernas generella inkomstskillnader 

och att det kan finnas stora variationer mellan länderna inom modellen. Socialdemokratiska 

regimer, som även präglas av mindre inkomstskillnader, uppvisar generellt bättre hälsoutfall 

jämfört med andra regimer (Muntaner m.fl., 2011), vilket innefattat Tyskland som ingår i den 

korporativa modellen. Eftersom länder som exempelvis Italien inte kategoriserats som en 

socialdemokratisk regim skulle exempelvis skillnader mellan dessa två länder utgöra en reell 

spridning inom den korporativa modellen. 

Genomgående i analyserna har determinationskoefficienten varit låg (mellan 0,02-0,10) vilket 

pekar på att modellerna och därmed studiens variabler inte predicerar mer än 10% av 

materialets variation i kognitivt välmående. Då studiens syfte var att undersöka 

arbetslöshetseffekten och huruvida den skiljer sig mellan socialförsäkringsstruktur snarare än 

att förklara variationen i kognitivt välmående till 100% kan det anses vara ett mindre problem 

att R2 ligger lågt, speciellt då R2 liknar resultat från liknande forskning (Chung m.fl., 2013; 

Nordheim & Martinussen 2019). Makrofaktorer har ett komplext och ofta svagt samband med 

välmående (Ngamaba 2017, 381) och många faktorer påverkar det kognitiva välmåendet 

utöver socialförsäkringsstruktur. Gällande depression har forskning funnit att andra 

makrofaktorer som sociala, kulturella och ekonomiska omständigheter inom stater har en 

möjlig inverkan (Chung m.fl., 2013). Annan forskning menar att statens ekonomiska stabilitet 

har en negativ påverkan på det kognitiva välmåendet (Ngamaba 2017). Mikrofaktorers 

inverkan, som skilsmässa eller handikapp, kan även spela in och har visats ha långtgående 

konsekvenser på kognitivt välmående (Lucas 2007). Det är även av vikt att poängtera att 

arbete i sig inte behöver vara genomgående positivt. Inom stressfyllda arbeten kan det snarare 

leda till en upplevd lättnad om individen skulle bli arbetslös (Dooley m.fl., 1996; Von Scheve 

m.fl., 2017). Allt detta talar för komplexitet inom ämnet och ur detta perspektiv anses det 

snarare rimligt att R2 värdena förhåller sig relativt låga. Socialförsäkringsstrukturens 

signifikanta effekt kan trots detta vara av intresse även om det inte förklarar all variation 

(Nordheim & Martinussen 2019; Chung m.fl., 2013; Ngamaba 2017). 
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Kritisk reflektion  

Det finns viss problematik med att använda Korpi och Palmes typologi för att studera 

arbetslöshet då den ursprungligen utformats för att undersöka fattigdom och ojämlikhet, å 

andra sidan kan det ses som en nytänkande användning av en existerande teori. I det här fallet 

har typologin dock använts tidigare för att undersöka andra hälsoutfall (Sanders m.fl., 2009) 

vilket gav upphov till idén om en större applicerbarhet för typologin. Denna idé kan dock inte 

styrkas helt med den endast delvis konfirmerade hypotes 2 i åtanke.  

En brist i användandet av Korpi och Palmes typologi är att staterna främst delas in efter 

sjukförsäkringen och pensionssystemets uppbyggnad. En studie med större omfång hade 

kunnat göra en omklassificering av stater genom att undersöka grunder för rätt till ersättning, 

principer för ersättningsnivå och former för styrning (Korpi & Palme 1999) gällande länders 

arbetslöshetsförsäkringar. Alternativt hade en annan typologi med fokus på 

arbetslöshetsförsäkring kunnat användas, i den mån sådana går att finna. Då 

arbetslöshetsförsäkringen kan tänkas vara den del av socialförsäkringsstrukturen som är av 

störst vikt hade en modern indelning av nationer där arbetslöshetsförsäkringen är det tyngst 

vägande, snarare än sjukförsäkring och pensionssystem, gett möjlighet till en mer träffsäker 

analys. En annan faktor att ha i åtanke är att indelningen av välfärdsstater är baserad på data 

från 1985 vilket kan tänkas leda till felaktigheter i de fall stater sedan dess gjort stora 

förändringar i deras socialförsäkringsstruktur. Typologin har dock använts i annan forskning 

under 2010-talet (Sanders m.fl., 2009). En annan typologi än Korpi & Palme hade kunnat 

användas för studien, exempelvis Esping-Andersens (1990) tre välfärdsregimer. Då studien 

fokuserat på specifikt socialförsäkringsstruktur hade det dock varit olämpligt, och eventuellt 

lett till andra resultat som speglar mer ideologiska skillnader mellan välfärdsstater. För att i 

mer detalj kunna undersöka hur socialförsäkringsstruktur skyddar individen mot försämrat 

kognitivt välmåendet som följd av arbetslöshet hade ett optimalt upplägg använt en 

longitudinell metod. Förslagsvis hade information om kognitivt välmående, arbetslöshet, 

arbetslöshetsersättningens storlek och tidsspann samlats in. 

Reservation behöver göras för att studien inte kan göra kausalitetsanspråk, då tänkbara 

orsakssamband inte kunnat granskats på grund av studiens tvärsnittsdesign. Dock har 

diskussionen kring korrelationen mellan studiens variabler, med bas i den tidigare 

forskningen, gjort vissa kausalitetsanspråk. Detta då tidigare forskning av longitudinell 

modell pekat mot att arbetslöshet påverkar det kognitiva välmåendet och inte tvärt om. Den 
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här studien har däremot enbart kunna fastställa att det finns ett samband mellan arbetslöshet 

och kognitivt välmående och att detta varierar i styrka beroende på socialförsäkringsstruktur.  

Framtida forskning 

Studiens resultat pekar endast delvis mot att det finns en omfördelningsparadox i arbetslösas 

kognitiva välmående mellan välfärdsstater. Att ett tydligare samband inte fanns kan tänkas 

bero på att socialförsäkringarna som ligger till grund för typologiseringen baserats på sjuk och 

pensionsförsäkringarna. Förslagsvis kan en ny kategorisering, där länderna delas in efter 

arbetslöshetsförsäkring, visa på andra resultat och förklara variationen i kognitivt välmående 

på ett mer fruktbart sätt. Att inkludera fler länder i Korpi och Palmes grundläggande 

typologisering, alternativt utöka antalet kategoriseringar skulle även kunna stärka förståelsen 

för hur välfärdsstater inverkar på arbetslösas kognitiva välmående. Utöver detta bör framtida 

forskning förslagsvis gå djupare in på hur socialförsäkringarna skyddar det kognitiva 

välmåendet mot negativa arbetslöshetseffekter. Principer för ersättningsnivå, former för 

styrning av försäkringsprogrammet samt grunden för rätten till ersättning kan tas ut som 

enskilda variabler och genom det kontrollera om dessa har samma effekt på det kognitiva 

välmåendet.  Djupare fokus på arbetslöshetseffekterna bör använda longitudinell struktur där 

det finns möjlighet att följa individer när dessa går in i arbetslöshet och samtidigt mäta vilka 

aspekter som aktiveras när, exempelvis ersättningar och olika program med syfte för 

återanställning.  

En annan aspekt är att undersöka varför de korporativa socialförsäkringsstrukturerna verkar 

erbjuda bristande skydd och hur variationen ser ut dels inom staterna dels mellan staterna 

inkluderade i modellen. Bland annat kan inomstatliga faktorer som yrke och inkomst inverka 

på olika sätt i olika socialförsäkringsstrukturer och bör därför undersökas närmare. Slutligen 

är det av relevans att undersöka varför grundtrygghet inte skiljer sig signifikant från generell 

modell. Här kan det vara relevant att undersöka hur privata försäkringar i 

grundtrygghetsstrukturer påverkar kognitivt välmående och om detta skapar segmentering av 

yrkesgrupper inom landet.  
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Slutsats  

Studiens syfte var att genomföra en jämförande undersökning bland europeiska välfärdsstater 

gällande effekten av arbetslöshet på det självskattade kognitiva välmåendet, och undersöka 

om denna effekt skiljer sig åt beroende på socialförsäkringsstruktur. Sammanfattningsvis 

hittades stöd för att ett negativt samband mellan arbetslöshet på kognitivt välmående existerar 

och för att detta skiljer sig i styrka beroende på socialförsäkringsstruktur. Däremot kunde för 

studiens riktade hypoteser kring vilka socialförsäkringsstrukturer som erbjöd bäst skydd, 

enbart delvis konfirmeras. Studien kunde därav inte finna fullständigt stöd för Korpi och 

Palmes omfördelningsparadox. Eventuellt kan inomstatliga skillnader, samt skillnader mellan 

länderna inom typologin bidra till en variation som typologin inte kan svara för. Framtida 

studier bör använda sig av ett mer fokuserat upplägg där arbetslöshetsförsäkringar undersöks i 

mer detalj. 
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