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Sammanfattning 
I denna studie analyserar vi den sociala interaktionens betydelse för arbets-
löshet. Social interaktion kan göra att arbetslöshet ”smittar” i den bemärkelse 
att en viss individs arbetslöshet påverkar hur länge andra individer blir arbets-
lösa. Vi utvecklar en teoretisk modell som beaktar normbaserade sociala 
interaktioner; dvs modellen utgår från en norm som säger att man inte ska ligga 
andra till last och i modellen antas att styrkan i denna norm varierar med antalet 
arbetslösa i omgivningen. Om arbetslösheten är låg så är det sociala trycket 
högt och det blir då extra kostsamt för individen att vara arbetslös. Detta leder 
till att de arbetslösas sökaktivitet ökar. Slutresultatet blir kortare arbetslöshets-
perioder och lägre arbetslöshetsnivåer än vad som hade varit fallet utan social 
interaktion. Förhållandena är de motsatta om arbetslösheten är hög.  

Data för alla ungdomar mellan 20 och 24 år som bodde i Stockholms-
området under perioden 1992-1999 används för att testa hypoteser från den 
teoretiska modellen. De empiriska analyserna ger stöd för hypotesen att arbets-
löshet smittar och tyder bland annat på att en hög arbetslöshet bland dem som 
en individ umgås med kraftigt förlänger individens egen arbetslöshetsperiod. 

                                                      
#  Vi är tacksamma för värdefulla synpunkter från Susanne Ackum. 
*     Nuffield College, Oxford University. 
** Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Nationalekonomiska 
institutionen, Uppsala universitet.  
***    Nuffield College, Oxford University, och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. 
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1 Inledning  
I denna studie analyserar vi den sociala interaktionens betydelse för arbetslös-
het.1 Social interaktion kan göra att arbetslöshet smittar i den bemärkelse att en 
viss individs arbetslöshet påverkas av hur länge andra individer är arbetslösa. 
Sociala interaktionseffekter är också viktiga eftersom de påtagligt kan förstärka 
effekterna av olika externa interventioner och händelser. 

Vad vi menar med ”social interaktion” kan bäst förklaras genom ett konkret 
exempel. Om vi observerar att arbetslösa individer ofta har vänner och bekanta 
som också är arbetslösa kan detta vara resultatet av tre olika typer av processer: 
(1) selektion, (2) omgivningspåverkan eller (3) social interaktion. En selek-
tionsbaserad förklaring skulle exempelvis kunna vara att man ofta umgås med 
dem som bor i samma bostadsområde som en själv och att individer med olika 
förutsättningar på arbetsmarknaden bor i olika områden. En omgivnings-
påverkansbaserad förklaring skulle exempelvis kunna vara att den domine-
rande arbetsgivaren på orten nyligen dragit ned på verksamheten vilket gjort en 
stor del av befolkningen arbetslös. I båda dessa fall är det observerade 
sambandet mellan en viss individs arbetslöshetsrisk och arbetslösheten bland 
vänner och bekanta ett orsaksmässigt skensamband. Individerna är arbetslösa 
och de interagerar med varandra, men det faktum att de är arbetslösa har inget 
att göra med den sociala interaktionen dem emellan. Vad som är utmärkande 
för social interaktion är att interaktionen som sådan har betydelse för varför vi 
observerar vad vi observerar. Man kan tänka sig tre olika typer av social inter-
aktion som kan vara betydelsefulla i detta sammanhang: (1) normbaserad (2) 
möjlighetsbaserad och (3) förväntningsbaserad social interaktion.  

I det svenska samhället finns ett starkt normativt tryck att var och en ska 
tjäna sitt eget levebröd och inte ligga andra till last. Om man har förlorat sitt 
arbete kan man vanligtvis inte leva upp till denna norm och detta kan bl a skapa 
skamkänslor och kan leda till att kontakter med arbetande vänner och bekanta 
upplevs som socialt besvärliga. Ju fler som saknar arbete i en individs referens-
grupp desto mindre uttalad torde ”arbetsnormen” emellertid vara och desto 
mindre sannolikt torde det därför vara att en arbetslös individ upplever dessa 
typer av problem. Av skäl som dessa borde man förvänta sig att en förändring i 

                                                      
1 Grunden för denna svenska rapport är studien ”Social interactions and unemployment”, IFAU 
Working Paper 2003:15 av Hedström, Kolm och Åberg (2003). I detta working paper finns 
utförliga referenser och detaljer om de teoretiska och empiriska analyserna. 
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arbetslöshetsnivån inom en individs vän- och bekantskapskrets förändrar de 
”sociala kostnader” som följer av arbetslösheten.  

Förändringar i de sociala kostnaderna torde i sin tur påverka individernas 
arbetsmarknadsbeteende. Det finns starka empiriska belägg för att de ekono-
miska konsekvenserna av arbetslösheten systematiskt påverkar de arbetslösas 
handlande. En förbättring av arbetslöshetsersättningen tycks exempelvis leda 
till längre genomsnittliga arbetslöshetsperioder, eftersom en högre ersättning 
gör det möjligt för de arbetslösa att vara lite mer selektiva och vänta lite längre 
på att, ett för dem, acceptabelt jobb blir tillgängligt. Det förfaller troligt att 
förändringar i arbetslöshetens sociala kostnader på ett motsvarande sätt 
påverkar de arbetslösas beteende. Om så är fallet har vi ett exempel på en 
normbaserad social interaktionseffekt. 

Möjlighetsbaserade sociala interaktioner är sådana som gör att arbetslös-
hetsnivån bland vänner och bekanta påverkar individens möjligheter att finna 
lediga jobb. Tidigare forskning har visat att många individer får sina jobb via 
kontakter med vänner och bekanta. Om ens vänner och bekanta i hög 
utsträckning är arbetslösa försämras kvaliteten på detta nätverk. Det blir 
därmed svårare att hitta ett nytt jobb och ju högre arbetslöshetsnivån är bland 
vänner och bekanta, desto större torde svårigheterna bli. Om så är fallet har vi 
ett exempel på en möjlighetsbaserad social interaktionseffekt. 

Arbetslösa individers sökbeteende påverkas också av deras förväntningar 
om vilka slags jobb de kan tänkas få. Individer som inte förväntar sig att de ska 
finna ett jobb torde exempelvis inte lägga ner särskilt mycket tid och energi på 
att söka efter ett sådant. I den utsträckning som dessa förväntningar delvis 
formas utifrån vänners och bekantas erfarenheter kan arbetslöshetsnivån bland 
dessa påverka individernas sökbeteende och hastigheten med vilken de tar sig 
ur arbetslösheten. Om så är fallet har vi ett exempel på en förväntningsbaserad 
social interaktionseffekt. 

Den fortsatta presentationen är upplagd på följande sätt. I avsnitt 2 beskrivs 
mekanismerna i den teoretiska modellen. Avsnitt 3 presenterar data samt 
resultaten från de empiriska analyserna. Avslutande kommentarer följer i av-
snitt 4.  
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2 Teoretisk modell 
I vår studie utvecklar vi en teoretisk modell som beaktar normbaserade sociala 
interaktioner.2 Sociala normer orsakar sociala kostnader och dessa kostnader 
varierar med antalet arbetslösa.  

Vi studerar först effekterna av sådana normer i en modell där lönerna be-
traktas som givna. Detta antagande gör det möjligt att renodla och isolera 
effekterna av den sociala interaktionen på de arbetslösas sökbeteende. Analy-
sen visar att den normbaserade sociala interaktionen fungerar som en självför-
stärkande mekanism. När exempelvis arbetslösheten, av någon orsak, faller 
ökar det normativa trycket. De negativa aspekterna av att vara arbetslös 
förstärks därigenom och detta medför att den arbetslöse blir än mer angelägen 
att finna ett jobb. När aktiviteten i jobbsökandet ökar underlättas matchnings-
processen mellan arbetslösa och lediga platser och arbetslösheten faller ytterli-
gare. Modellen visar därmed att de normbaserade sociala interaktionerna leder 
till en social multiplikatoreffekt som förstärker den ursprungliga minskningen 
av arbetslösheten. Det motsatta händelseförloppet kan förväntas om arbetslös-
heten av någon orsak ökar. De normbaserade sociala interaktionerna gör då att 
det blir socialt mer accepterat att vara arbetslös och detta leder till en minskad 
aktivitet i jobbsökandet. Detta kommer i sin tur att försvåra matchningsproces-
sen och leda till att arbetslösheten stiger ytterligare. 

När vi släpper på antagandet om givna löner och istället antar att lönerna 
anpassar sig genom förhandlingar mellan arbetare och arbetsgivare, finner vi 
att de självförstärkande effekterna ytterligare förstärks. Om fler får jobb ökar 
de arbetslösas sökaktivitet eftersom det då blir socialt mer kostsamt att vara 
arbetslös. Dessutom kommer de normbaserade sociala interaktionerna då att 
leda till en viss återhållsamhet i lönekraven eftersom de sysselsatta blir mer 
angelägna om att undvika arbetslöshet eftersom de sociala kostnaderna av att 
bli arbetslös då är höga. De lägre lönekraven innebär att arbetslösheten faller 
ytterligare. Dessa självförstärkande multiplikatoreffekter leder till att det kan 
finnas två jämvikter i en ekonomi, en med låg arbetslöshet och en med hög 
arbetslöshet.   
 

                                                      
2 Möjlighetsbaserade och förväntningsbaserade sociala interaktioner bör dock ge likartade 
resultat som normbaserade interaktioner och därför bör de analytiska resultaten vara generaliser-
bara till sociala interaktioner i allmänhet.  
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3 Empirisk analys 
3.1 Data 

Vi har tillgång till ett unikt datamaterial som gör det möjligt att undvika många 
av de problem som forskare som intresserat sig för social interaktion tidigare 
har stött på.3 Datamaterialet innehåller information om alla 20- till 24-åringar 
som bodde i Stor-Stockholmsområdet någon gång under perioden januari 1992 
till december 1999.4 Totalt ingår 180 803 individer i materialet. Från olika 
register har vi erhållit mycket rik individspecifik information. För dem som var 
arbetslösa någon gång under perioden har vi dessutom uppgifter från Arbets-
marknadsstyrelsen om samtliga arbetslöshetsperioders längd mätt i antal dagar. 
Under perioden var mer än hälften av individerna i vår studie arbetslösa någon 
gång.  

Förutom ovan nämnda uppgifter har vi även information om var individerna 
bodde vid varje årsskifte. Stor-Stockholmsområdet är uppdelat i 699 så kallade 
SAMS-områden. Dessa områden är konstruerade så att de ska identifiera 
socialt homogena bostadsområden. Utifrån dessa uppgifter har vi konstruerat 
relevanta referensgrupper för alla individer i materialet. Referensgruppen 
utgörs av andra 20-24-åringar som vid en viss tidpunkt bodde i samma SAMS-
område som individen ifråga, samt de 20-24-åringar som bodde i angränsande 
SAMS-områden. Vi använder dessa grannskapsbaserade referensgrupper efter-
som tidigare forskning visat att personer i dessa åldrar som bor nära varandra 
ofta känner till och påverkar varandra.5 
 

                                                      
3 För det första är datamaterialet mycket omfattande vilket gör det möjligt att begränsa studien 
till ett enda arbetsmarknadsområde. Därigenom minskar vi risken att missta geografiska 
variationer i omgivningsfaktorer för sociala interaktionseffekter. För det andra har vi tillgång till 
detaljerad information om alla dessa individer under en lång tidsperiod. Detta gör det möjligt att 
kontrollera för en mängd selektionsrelaterade faktorer som annars skulle snedvrida resultaten. 
För det tredje har vi detaljerade uppgifter om var dessa individer bodde under hela tidsperioden 
vilket gör det möjligt att kontinuerligt mäta arbetslöshetsnivåerna i de för individerna relevanta 
referensgrupperna. Hur vi definierar de relevanta referensgrupperna framgår nedan. 
4 Vi definierar här Stor-Stockholmsområdet som hela Stockholms län förutom de kommuner som 
ligger i utkanten av länet: Norrtälje, Sigtuna, Upplands Bro, Södertälje, Nykvarn, och 
Nynäshamn. Området har avgränsats så att det i princip ska vara möjligt att arbetspendla inom 
hela området. 
5 För att underlätta den skriftliga framställningen kommer ”grannskapsbaserade referensgrupper” 
ofta att refereras till som ”grannskap”. 
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3.2 Grannskapsanalyser 

Som tidigare nämnts kan vi utifrån de teoretiska modellerna förvänta oss att en 
förändring i arbetslösheten förstärks av social interaktion. Social interaktion 
torde därmed bidra till att arbetslöshetsnivåerna varierar mer mellan olika 
grannskap än vad man kan förvänta sig utifrån skillnader i gruppernas egen-
skaper. För att undersöka om så är fallet skattar vi först ett stort antal olika 
modeller för att undersöka hur risken att vara arbetslös sammanhänger med 
olika individspecifika faktorer såsom kön, utbildning, ålder, civilstånd, födel-
seland, och om individen nyligen flyttat till Sverige. Därefter använder vi 
resultaten från dessa skattningar för att varje månad beräkna den förväntade 
arbetslöshetsnivån bland 20-24 åringar i respektive SAMS-område.  

I figur 1 jämför vi till sist de faktiska och förväntade arbetslöshetsnivåer i 
olika SAMS-områden. Figuren visar att grannskap som borde ha haft ungefär-
ligen samma arbetslöshetsnivåer, om nivåerna huvudsakligen berodde på 
individernas egenskaper och det aktuella arbetsmarknadsläget, ofta skiljer sig 
markant från varandra. Bland grannskap med en förväntad arbetslöshetsnivå på 
ungefärligen 6 procent finner man exempelvis vissa grannskap med ingen 
arbetslöshet alls och vissa grannskap där nära en tredjedel var arbetslösa. 

Även om social interaktion kan vara en viktig faktor till varför dessa varia-
tioner uppstår, kan man utifrån denna analys inte utesluta att andra faktorer 
åtminstone delvis kan förklara skillnaderna mellan områdena. Därför under-
söker vi härnäst med hjälp av individdata om ungdomar som bor i områden där 
många är arbetslösa har en lägre sannolikhet att lämna arbetslösheten än jäm-
förbara ungdomar som bor i områden med lägre arbetslöshet. 
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Figur 1. Faktiska arbetslöshetsnivåer i grannskap med förväntade arbetslöshetsnivåer 
på 6, 9, 12 respektive 15 procent.  

   
 
3.3 Individanalyser 

Den teoretiska analysen indikerar att resultaten som redovisas i figur 1 delvis 
torde bero på social interaktion som gör att det tar längre tid för en person att 
lämna arbetslösheten ju högre andel arbetslösa som ingår i personens referens-
grupp. Som nämndes i inledningen så måste man för att kunna göra en sådan 
tolkning försöka kontrollera för eventuella selektions- och omgivningseffekter. 
Vad man strävar efter är att jämföra individer som är identiska med varandra i 
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alla relevanta avseenden förutom att arbetslöshetsnivåerna i deras referens-
grupper skiljer sig från varandra.  

För att i möjligaste mån åstadkomma sådana jämförelser använder vi oss av 
statistiska modeller, så kallade hasardmodeller, och det rika datamaterialet gör 
det möjligt för oss att kontrollerar för en mängd skillnader mellan dessa 
individer.6 Efter att hänsyn tagits till relevanta skillnader finner vi att om alla 
andra i den arbetslöse individens referensgrupp var arbetslösa skulle chansen 
att individen lämnar arbetslösheten bara vara ca 10 procent av vad den skulle 
ha varit om ingen var arbetslös. Resultatet kan också förstås som att det tar ca 
tio gånger så lång tid för en individ att lämna arbetslösheten om alla i referens-
gruppen är arbetslösa jämfört med om ingen är arbetslös. Resultatet innebär 
även att om man jämför två individer som är identiska i alla de ovan nämnda 
avseendena men som har referensgrupper med 15 procentenheters skillnad i 
arbetslöshet så skulle det ta ca 41 procent längre tid för individen i högarbets-
löshetsgruppen att lämna arbetslösheten.7 

Denna effekt av andras arbetslöshet är så pass stark att det är extremt 
osannolikt att den enbart skulle kunna bero på individ- eller omgivnings-
faktorer som vi inte har haft möjlighet att kontrollera för. För att vara på den 
säkra sidan har vi dock gjort s.k. ”fixed effect” analyser som kontrollerar för 
samtliga skillnader mellan bostadsområdena som är konstanta över tid. Detta 
torde innebära att vi förutom att kontrollera för selektion och omgivnings-
påverkan även kontrollerar bort en betydande del av effekten av den sociala 
interaktionen eftersom enbart kortvarig social påverkan fångas upp i dessa 
modeller. Trots detta indikerar resultaten att om alla andra i den arbetslöse 
individens referensgrupp var arbetslösa skulle chansen att individen lämnar 
arbetslösheten ändock bara vara ca 20 procent av vad den skulle ha varit om 
ingen var arbetslös. 

                                                      
6 Vi kontrollera för följande skillnader mellan individerna: kön, ålder, utbildning, civilstånd, 
antal barn, födelseland, antal år sedan eventuell invandring, tidigare erfarenhet av arbetslöshet, 
erhållet socialbidrag och sjukpenning under föregående kalenderår, antal arbetslösa per ledigt 
jobb i Stockholmsregionen i dess helhet vid den aktuella tidpunkten, kalenderår och 
kalendermånad. 
7 Detta exempel följer av att vi har en skattad hasardkvot på 0,1 för den relevanta variabeln. 
Hasardkvoten anger hur en förändring i arbetslöshetsnivån i referensgruppen påverkar individens 
chans att lämna arbetslösheten. Tolkningen av en 15 procentenheters skillnad i 
arbetslöshetskvoter följer av: ( )( ) 4110011.0 115.0 ≈×−

− . 
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För att ytterligare kontrollera för möjliga selektionseffekter har vi även 
estimerat en modell som förutom ovanstående kontroller även kontrollerar för 
medelbetyg från gymnasiet.8 Även med denna extra kontroll finner vi att om 
alla andra i den arbetslöse individens referensgrupp var arbetslösa skulle 
chansen att individen lämnar arbetslösheten bara vara 26 procent av vad den 
skulle ha varit om ingen var arbetslös. Detta tyder på att det tar åtminstone ca 
fyra gånger så lång tid för en individ att lämna arbetslösheten om alla andra i 
individens referensgrupp är arbetslösa jämfört med om ingen är arbetslös.  

Figur 2 visar grafiskt hur sambandet mellan arbetslöshetsnivån i referens-
gruppen och individens chans att lämna arbetslösheten förändras när vi 
kontrollerar för ovan nämnda faktorer. Samtliga redovisade samband är statis-
tiskt signifikanta. 

 

 
Figur 2. Hasardkvoter och arbetslöshetsnivå i referensgruppen före och efter kontroll 
för individ- och omgivningsfaktorer.  
 

                                                      
8 I denna analys ingår endast de 61 845 individer som hade avgångsbetyg från gymnasiet. 
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Den understa kurvan i figur 2 visar sambandet utan några kontroller och den 
näst understa visar sambandet när vi kontrollerat för ovan nämnda individ- och 
omgivningsfaktorer. Den näst översta kurvan visar sambandet efter ”fixed 
effect” kontroller och den översta kurvan visar sambandet när vi även kontrol-
lerar för medelbetyg.  

Om det inte fanns något samband mellan arbetslöshetsnivån i referens-
gruppen och chansen att lämna arbetslösheten skulle kurvorna i figuren vara 
vågräta med värde 1,0. Så är emellertid inte fallet. Som synes minskar sam-
bandet i styrka när kontrollerna införs och detta är vad man borde förvänta sig. 
Vad man däremot kanske inte hade förväntat sig är att det kvarvarande 
sambandet är så pass starkt som det är. Sambandet är också så robust att det 
förfaller mycket osannolikt att det till huvudsaklig del skulle kunna bero på 
några i analysen utelämnade faktorer. Vi drar därför slutsatsen att våra analyser 
tyder på att arbetslöshet ”smittar” i den bemärkelse att en viss individs arbets-
löshet påverkar hur länge andra individer blir arbetslösa.  

 
 

4 Avslutande kommentarer 
Denna rapport studerar den sociala interaktionens betydelse för arbetslöshet 
och vi undersöker detta både teoretiskt och empiriskt. Den teoretiska modellen 
utgår från en norm som säger att man inte ska ligga andra till last och i 
modellen antas att styrkan i denna norm varierar med antalet arbetslösa i om-
givningen. Modellen indikerar att social interaktion fungerar som en självför-
stärkande mekanism. När exempelvis arbetslösheten, av någon orsak faller, 
ökar det sociala trycket på de arbetslösa. De negativa aspekterna av att vara 
arbetslös förstärks därigenom och detta medför att den arbetslöse blir än mer 
angelägen att finna ett jobb. När sökaktiviteten ökar underlättas matchnings-
processen mellan arbetslösa och lediga platser och arbetslösheten faller 
ytterligare. Modellen visar därmed att de sociala interaktionerna förstärker den 
ursprungliga minskningen av arbetslösheten.  

På motsvarande sätt förstärker de sociala interaktionerna en ursprunglig 
ökning av arbetslösheten. När det är socialt mer accepterat att vara arbetslös, 
minskar individernas sökaktivitet, och individens egen arbetslöshetsperiod för-
längs. Arbetslösheten ökar därmed ytterligare och vi har en situation där 
arbetslöshet ”smittar”. 
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Den empiriska analysen utgår från ett unikt data material som innefattar alla 
ungdomar mellan 20 och 24 år som bodde i Stockholmsområdet under perioden 
1992-1999. Syftet med de empiriska analyserna är att undersöka om ungdomar 
som bor i områden där många är arbetslösa har en lägre sannolikhet att lämna 
arbetslösheten än jämförbara ungdomar som bor i områden där få är arbetslösa. 
Resultaten tyder på att så är fallet. Om man exempelvis jämför två ungdomar 
som är lika varandra i samtliga relevanta avseenden förutom att de bor i 
områden med femton procentenheters skillnad i arbetslöshet kan man förvänta 
sig att det tar ca 22 procent längre tid för individen i området med den högre 
arbetslöshetsnivån att lämna arbetslösheten. Resultaten tyder således på att 
arbetslöshet smittar i den bemärkelse att en hög arbetslöshet bland dem som en 
individ umgås med kraftigt förlänger individens egen arbetslöshetsperiod.  
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