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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar skillnader i arbetslöshetstider mellan sammanboende/gifta män och 

kvinnor, med särskild betoning på om det faktum att paret har barn medför några 

konsekvenser för arbetslöshetstidens längd. Problemet behandlas med metoder för 

varaktighetsanalys (överlevnadsanalys). Slusatsen är att kvinnor i barnfamiljer har en mer än 

10 procents längre arbetslöshetstid än män i motsvarande situation, kontrollerat för bl.a. 

utbildningsbakgrund och kön. Antalet barn har dock ej något signifikant inflytande på 

arbetslöshetstiden. 
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1. Inledning 

et finns många teorier om de grundläggande makroekonomiska orsakerna till 

arbetslöshet och förändringar i arbetslöshetstalen. Men när man rör sig till 

mikronivån, och tittar på varför en viss person lätt får ett nytt arbete medan en 

annan person får vänta länge på att slippa ut ur arbetslösheten, torde de flesta kunna vara ense 

om att det är personliga karakteristika som utbildning och invandrarbakgrund som är de 

viktigaste orsakerna och inte makrovariabler som exempelvis inflation och penningpolitik. 

Men det finns naturligtvis många olika karakteristika som kan ha betydelse. Vi är i den här 

uppsatsen intresserade av att undersöka arbetslösheten i familjer, och särskilt om det finns 

skillnader i arbetslöshet mellan mannen och kvinnan i en familj. I dagens svenska samhälle 

förväntas män och kvinnor ta lika stort ansvar när det gäller att ta hand om barnen i familjen. 

Men detta är ju en teoretisk aspekt. Verkligheten ser ju inte alltid ut på detta sätt. Ofta tar 

kvinnan i familjen huvudansvaret för barnen. Detta faktum torde kunna påverka en potentiell 

arbetsgivare, då denne skulle kunna förvänta sig att kvinnorna har större frånvaro från arbetet 

för att ta hand om sjuka barn eller dylikt, och därmed göra det mindre attraktivt att anställa en 

kvinna. I så fall skulle man kunna förvänta sig att kvinnor i barnfamiljer har längre 

arbetslöshetstider än männen. Om å andra sidan arbetsgivaren antog att mannen och kvinnan 

delade lika på ansvaret när det gäller att ta hand om barnet, så borde ju inte frågan om en 

familj har barn eller ej inverka på vilket kön som har lättast att få arbete.   

 Nu är ju inte nödvändigtvis så att längre arbetslöshetsperioder för kvinnor med barn 

beror på att de väljs bort av arbetsgivarna. Orsaken skulle istället kunna vara ett gemensamt 

medvetet val av mannen och kvinnan i familjen att kvinnan skall avstå från att söka arbete på 

marknaden och istället utnyttja arbetslöshetsunderstödet som ett slags lön som hon får ut för 

sitt hemarbete, som i detta fall består av barnpassning. En modell som kan användas för detta 

antagande är den s.k. familjenyttomaximeringsmodellen.
1
 I denna antas att i ett hushåll som 

består av två vuxna personer kan familjens preferenser beskrivas av en familjenyttofunktion, 

där familjens nytta beror av familjens totala varukonsumtion samt mannens respektive 

kvinnans fritid. De båda makarnas arbetsutbud bestäms här samtidigt, på ett sätt som 

maximerar hela familjens välfärd. Mannens arbetsutbud påverkas av såväl den egna lönen 

som kvinnans lön, och på motsvarande sätt påverkas kvinnans arbetsutbud både av hennes 

egen lön och av mannens lön. Om vi antar att kvinnan har lägre lön än mannen, vilket ofta är 

fallet, torde det för familjens totala välfärd kunna vara rationellt med ett lägre arbetsutbud för 

                                                           
1
 Björklund, A., et al., Arbetsmarknaden, s. 51f. 
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kvinnan än för mannen, och därmed att kvinnan tar hand om barnpassningen istället för 

mannen. 

Men frågan är nu om kvinnor i barnfamiljer verkligen har längre arbetslöshetstider än 

männen. I denna uppsats skall vi undersöka om det finns något samband mellan längden på 

arbetslöshetstiden och om den arbetslösa har barn eller ej. Vi skall därvid särskilt titta på om 

det finns några skillnader mellan kvinnor och män. Vår arbetshypotes för uppsatsen är att 

kvinnor är arbetslösa längre än män. 

 

1.1 Disposition 

På de närmaste sidorna kommer vi att beskriva tidigare resultat på området, det datamaterial 

som vi använder oss av, samt göra en genomgång av de metoder som används. Uppsatsen 

kommer att ha en empirisk inriktning, och huvuddelen av uppsatsen kommer att utgöras av en 

statistisk undersökning av arbetslöshetens varaktighet för kvinnor och män under några år vid 

mitten av 1990-talet. En stor del av utrymmet kommer därför att ägnas åt 

ekonometriska/statistiska analyser, med tillhörande program-output och diagram. Därefter 

kommer vi att i en kort avslutande diskussion knyta ihop uppsatsen genom att sammanfatta de 

resultat vi har kommit fram till, se om vår arbetshypotes verkligen stämmer och ta upp 

eventuellt olösta frågor. 

 

1.2 Tidigare resultat  

Det finns naturligtvis ett stort antal tidigare gjorda undersökningar om arbetslöshetens 

varaktighet. Även om vi inte har funnit någon som i sitt urval och perspektiv helt 

överensstämmer med det som används här, så finns det dock ett antal arbeten som anknyter 

till detta.  

Björklund et. al. (1996)
2
 anger genomsnittliga tvärsnittstider, d.v.s. arbetslöshetstiderna 

för de pågående arbetslöshetsperioderna, för män och kvinnor under ett antal år. Enligt de 

resultat som de redovisar, baserat på siffror från AKU, d.v.s. SCB:s undersökningar, har 

kvinnornas arbetslöshetsperioder under tiden 1980-1994 varit kortare än männens för samtliga 

år utom 1985. För det senaste år som redovisas, 1994, hade kvinnorna en varaktighet på 25,3 

veckor, att jämföra med 29,4 veckor för män.  

                                                           
2
 Björklund, A., et al., op. cit., s. 298f. 
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Carling et.al. (1996)
3
 utgår från personer som blev registrerade som arbetslösa vid 

arbetsförmedlingarna i februari, maj och augusti 1991. Efter att ha kontrollerat för variabler 

som ålder, invandrarbakgrund och utbildning kommer de fram till att jämfört med män har 

kvinnor en 8,5 procents större chans att få arbete, 6,9 procents större chans att komma i 

program och 10,4 procents större risk att hamna utanför arbetskraften.
4
 

 I en studie av Carling – Holmlund – Vejsiu (1999) av arbetslöshetsdata från 1994-1997, 

med såväl gifta/sammanboende som ensamstående personer, uppskattas kvinnor ha en mer än 

20 procents lägre sannolikhet att få arbete jämfört med män. Att ha barn under 16 år  

uppskattas, för både män och kvinnor, ger nästan 20 procents lägre chans att få arbete jämfört 

med personer utan barn under 16 år. Ett annat resultat som de rapporterar är att kvinnor med 

småbarn har 30 procents lägre chans att få sysselsättning jämfört med kvinnor utan småbarn, 

medan för männen chansen att få sysselsättning är bara 10 procent lägre för män med småbarn 

jämfört med män utan småbarn.
5
 

 

1.3 Datamaterial 

Det datamaterial som vi använder oss av i denna uppsats utgörs av samma material som låg 

till grund för Carling, Holmlund och Vejsiu (1999). Detta datamaterial utgörs av ett utdrag ur 

den s.k. LINDA-databasen,
6
 vilket är en longitudinell databas för Sverige och innehåller 

uppgifter om ett stickprov betsående av tre procent av landets invånare. De uppgifter om 

arbetslöshet som finns i LINDA härrör från AMS databas HÄNDEL. I den senare ingår dock 

endast de individer som är registrerade på arbetsförmedlingarna, varför vi är hänvisade till att 

endast kunna titta på dessa. Således har vi ingen information om de arbetslösa som ej är 

registrerade på arbetsförmedlingarna. Tidsmässigt är datamaterialet avgränsat till att omfatta 

de individer som blev arbetslösa under perioden mitten av 1994 till mitten av 1996, d.v.s. 

totalt sett 24 månader. Individerna följs sedan tills de får arbete eller någon annan 

sysselsättning, eller längst till juli 1997.
7
 

Utifrån detta material gör vi sedan i denna uppsats en avgränsning, genom att vi väljer 

att endast ta med de individer som är sammanboende eller gifta. Således utesluter vi alla 

ensamstående personer. Detta gör vi eftersom familjenyttomaximeringsmodellen förutsätter 

                                                           
3
 Carling, K., et. al, ”Unemployment duration, unemployment benefits, and labor market programs in Sweden”, 

Journal of Public Economics 59 (1996), ss. 313-334. 
4
 Carling, K., et. al., op. cit., s. 325f. Den modellen de använder sig av är PH-modell (se avsnitt 2.2). 

5
 Carling, K. – Holmlund, B. – Vejsiu, A., op. cit., s. 14-16. 

6
 http://www.nek.uu.se/Linda/ 

7
 Carling, K. – Holmlund, B. – Vejsiu, A., op. cit., s. 7. 
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att det finns två vuxna personer i hushållet. Vi koncentrerar oss alltså på familjer, med eller 

utan barn. 

Vad gäller de variabler som vi tar med är naturligtvis kön och antal barn de två 

viktigaste. Variabeln KVINNA är därvid en dummyvariabel
8
 med värdet 0 om individen är en 

man och 1 om det är en kvinna. För barn använder vi två variabler, dels BARN15 som talar 

om hur många barn under 16 år som bor i familjen, och dels B16DUM, vilket är en 

dummyvariabel som antar värdet 1 om det finns barn i åldern 16-17 år som bor i familjen och 

0 i övrigt. Det är härvid variabeln BARN15 som vi främst är intresserade av, eftersom de 

yngre barnen torde vara i större behov av barnpassning än de äldre. Vi definierar en 

barnfamilj som en familj som har minst ett barn under 16 år, vilket alltså mäts med variabeln 

BARN15. 

Förutom dessa variabler konstrueras ett antal dummyvariabler för kön och antal barn 

under 16 år. Dessa är MAMB15 med värdet 1 för män med barn under 16 år, KVUB15 med 

värdet 1 för kvinnor utan barn under 16 år samt KVMB15 som antar värdet 1 för kvinnor med 

barn under 16 år. I övriga fall antar de värdet 0. Slutligen använder vi en interaktionsvariabel 

för antal barn under 16 år hos kvinnor (INKVB15) vilken konstrueras genom att multiplicera 

variabeln kön med variabeln antal barn under 16 år (INKV15=KVINNA*BARN15). 

Utöver dessa sju variabler tar vi med ytterligare några stycken, som vi tror kan inverka 

på möjligheterna att få jobb. För det första har vi en rent ekonomisk variabel, nämligen den 

arbetslöshetsersättning som en individ får. Denna variabel kallar vi UI, och den utgörs av den 

dagersättning som den arbetslöse är berättigad till, beräknat som ett genomsnitt över hela den 

tidsperiod som den arbetslöse uppbär ersättning. För det andra tar vi med ett antal 

sociala/demografiska bakgrundsvariabler, såsom ålder, utbildning och invandrarbakgrund. 

Åldersvariabeln AGE95 talar om individens ålder 1995. För utbildningsstatus har vi två 

dummyvariabler, GYMN och EFTGYMN, vilka antar värdet 1 om den högsta 

utbildningsnivån individen har är gymnasieutbildning respektive eftergymnasial utbildning, 

och annars antar värdet 0.
9
 När det gäller invandrarbakgrund använder vi oss av tre olika 

dummyvariabler. Vi har dels två variabler, INVNORD och INVOVR, som antar värdena 1 

om personen ifråga är medborgare i ett nordiskt land (förutom Sverige) respektive i ett 

                                                           
8
 En dummyvariabel (även kallad indikatorvariabel) är en binär artificiell variabel som bara kan anta värdena 0 

och 1. Dummyvariabler används vanligen när man i en statistisk modell vill ta med kvalitativa variabler, d.v.s. 

variabler som inte kan mätas, såsom exempelvis kön, ras, religion och nationalitet. 
9
 För utbildningsnivåerna används definitionerna i SCB:s inkomst- och förmögenhetsregister. Vad gäller 

gymnasial utbildning använder SCB två nivåer: högst 2-årig respektive längre än 2 år. Dessa båda nivåer slår vi 

ihop under variabelnamnet GYMN. För eftergymnasial utbildning använder sig SCB av tre nivåer, vilka 
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ickenordiskt land och värdet 0 i annat fall. Men nu finns det ju också personer som är svenska 

medborgare men födda utomlands. Den tredje dummyvariabeln (EJSVENSK) har därför 

värdet 1 om individen ifråga är utländsk medborgare eller är svensk medborgare men har 

invandrat till Sverige, och värdet 0 i övriga fall. Observera här att samtliga personer med 

värdet 1 för variablerna INVNORD eller INVOVR således också har detta värde för variabeln 

EJSVENSK. 

Slutligen gör vi också en begränsning vad gäller åldern på de individer som vi tar med i 

undersökningen. Bland personer i datamaterialet som är 50 år eller äldre har det stora flertalet 

(84 procent) inga barn under 16 år, och de flesta av de övriga bara ett barn. Dessutom visar ett 

test att åldersvariabeln AGE95 är starkt signifikant när det gäller att förklara skillnader i 

varaktighet (nollhypotesen
10

 om att ålder inte har något samband med varaktigheten kan 

förkastas
11

 med ett P-värde
12

 på mindre än 0,0001 för ett univariat test). När vi tar bort 

personer med AGE95 50 så får vi däremot ett ickesignifikant
13

 resultat. Eftersom det är en så 

liten andel i denna åldersgrupp som har barn, och det dessutom är denna åldersgrupp som gör 

att åldersvariabeln är signifikant, väljer vi i den fortsatta analysen att utesluta de personer som 

är 50 år eller äldre. 

 

1.4 Varaktighetsanalys – en kort presentation 

De statistiska metoder som vi använder i denna uppsats är de som används inom 

varaktighetsanalys eller överlevnadsanalys, som det också kallas.
14

 Varaktighetsanalys 

handlar om att mäta tiden från en viss startpunkt till dess en viss händelse inträffar. I det fall 

som tas upp i denna uppsats handlar det om att mäta tiden från det att individen blivit 

arbetslös till dess att han får arbete eller någon annan sysselsättning. Med andra ord mäter vi 

                                                                                                                                                                                     

betecknas som Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre samt 

Forskarutbildning. Samtliga dessa tre nivåer lägger vi ihop under variabelnamnet EFTGYMN. 
10

 En nollhypotes kan ses som att man ställer en fråga om en variabel eller koefficient för en variabel antar ett 

visst värde. Vanligen är nollhypotesen antingen att två eller flera variabler antar samma värde, eller att en 

koefficient är lika med noll. I det senare fallet kan detta tolkas som att frågar sig om en viss variabel har något 

inflytande på värdet för en annan variabel. Observera också att att en nollhypotes aldrig kan bekräftas. Slutsatsen 

kan bara bli antingen att den förkastas eller att den inte förkastas. Se också fotnot 12. 
11

 Gäller för såväl Wilcoxons test som Log-rank-testet, vilka ges av PROC LIFETEST. 
12

 Ett P-värde anger sannolikheten för att vi skall få det erhållna värdet på en teststatistika, eller ett ännu mer 

extremt värde, när den testade nollhypotesen är sann. Vid testandet av om en koefficient är lika med noll kan P-

värdet ses som sannolikheten för att en viss variabel inte har något inflytande på värdet för en annan variabel (se 

fotnot 10).  
13

 P=0,0568 för Wilcoxon och P=0,1317 för Log-rank-testet. 
14

 Beteckningen överlevnadsanalys (”survival analysis”) används inom medicinsk statistik, där man vanligen är 

intresserad av hur länge en patient överlever med en viss behandling el. dyl., medan termen varaktighetsanalys 

(”duration analysis”) används när samma statistiska metoder tillämpas på ekonomiska data. 
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arbetslöshetens varaktighet. Ett inneboende problem i varaktighetsanalys är att det 

förekommer individer för vilka man ej kan observera när händelsen ifråga inträffar. I vårt fall 

kan det t.ex. bero på att den arbetslöse avlider under arbetslöshetsperioden, eller att han 

upphör att vara arbetslös först efter den juli 1997, den tidpunkt då vår studie slutar. De 

individer som vi ej kan observera någon händelse för kallas censurerade. Vid analysen av 

varaktighetsdata är det viktigt att ta hänsyn även till de censurerade observationerna, bland 

annat därför att individer med lång varaktighet generellt sett oftare blir censurerade.
15

 

 De dataset som används för varaktighetsanalys består förutom av en beroende variabel 

som mäter varaktigheten också av oberoende variabler som kan tänkas förklara varför 

varaktigheten är olika för olika individer. När det gäller arbetslöshet kan det gälla faktorer 

som kön, utbildningsnivå, antal barn och storleken på arbetslöshetsersättningen. Med 

varaktighetsanalysen kan man sedan skapa en modell över den beroende variabelns 

underliggande fördelning och bedöma dess beroende av de oberoende variablerna.
16

 

 Två viktiga begrepp inom varaktighetsanalys är varaktighetsfunktionen 

(överlevnadsfunktionen)och riskfunktionen.
17

 Låt X vara tiden i veckor till dess att individen 

kommer ut ur arbetslösheten. Varaktighetsfunktionen mäter nu sannolikheten för att en 

individ skall fortsätta att vara arbetslös efter x veckor, medan riskfunktionen kan ses som 

chansen att en individ som har varit arbetslös i x veckor skall få ett arbete i nästa ögonblick.
18

 

 Den statistiska analysen genomför vi i statistikprogrammet SAS. Gången av analysen är 

att först göra en översiktlig analys av datamaterialet med hjälp av SAS-proceduren PROC 

LIFETEST. Denna beräknar ickeparametriska skattningar av fördelningen för arbetslöshetens 

varaktighet med Kaplan-Meiers metod samt mäter sambanden mellan varaktigheten och de 

oberoende variablerna inom olika strata. För det senare används de båda rangtesten Log-

Rank-testet, vilken lägger större vikt vid långa varaktighetstider, och Wilcoxons test, vilket 

placerar större vikt vid kortare varaktighetstider.
19

 Därefter använder vi SAS-proceduren 

PROC LIFEREG, som beräknar parametriska regressionsmodeller för varaktighetsdata, för att 

                                                           
15

 Klein, J. P. – Moeschberger, M. L., Survival Analysis, Techniques for Censored an Truncated Data, s. 1 och 

55-62 samt SAS Institute Inc., SAS/STAT
®

 User’s Guide, Version 8, s. 143f. Just i vårt fall har vi endast 

högercensurerade individer, d.v.s. individer där det enda vi vet är att händelsen ifråga ännu inte har inträffat. Det 

finns också andra sorters censureringar, se Klein, J. P. – Moeschberger, M. L., op. cit., kap. 3. 
16

 SAS Institute Inc., op. cit., s. 143. 
17

 Riskfunktionen (”Hazard function”) är en beteckning  som används inom medicinsk statistik, där den händelse 

som inträffar vanligen är negativ. Detta gör att uttrycket i detta sammanhang blir lite konstigt, eftersom den 

händelse vi här är intresserad av är när individen kommer ut ur arbetslösheten, vilket ju är en positiv händelse. 

En annan beteckning skulle ju då kunna vara chansfunktionen. 
18

 Klein, J. P. – Moeschberger, M. L., op. cit., s. 21. 
19

 SAS Institute Inc., op. cit., s. 1807. 
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grundligare studera de olika bakgrundsvariablernas inverkan. Därvidlag är det också viktigt 

att undersöka om de parametriska förutsättningarna för de är uppfyllda. 

 Frågan är sedan vad vi skall definiera som händelser och vad som skall definieras som  

censurerade värden. Vi får då först se vart de personer som upphör att vara arbetslösa (i den 

meningen att de upphör att vara registrerade vid arbetsförmedlingen) tar vägen. De kan hamna 

i en av fyra följande grupper, enligt illustration i figur1: de som fått arbete, de som kommit i 

utbildning (AMS-utbildning eller annan utbildning), de som upphört att tillhöra arbetskraften 

samt de individer för vilka vi inte vet vad som har hänt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vart de som upphört att vara arbetslösa tar vägen 

 

Grupperna fått arbete samt kommit i utbildning har fått något som sysselsätter dem 

utanför hemmet, vilket vi däremot inte vet om de båda övriga grupperna har fått eller ej. I 

denna uppsats är vi intresserade av om personerna fått sysselsättning eller ej. Därför definierar 

vi en händelse som att en person fått sysselsättning (arbete eller utbildning), medan de övriga 

är censurerade. 

 

2 Översiktlig analys av arbetslöshetens varaktighet 

åt oss allra först titta på den allmänna karakteristiken för de olika variabler som vi 

använder oss av. Tabell 1 nedan ger oss några beskrivande statistiska mått för 

dessa.Vi ser där att strax över 14 procent av individerna är censurerade. I 

datamaterialet finns en övervikt av  kvinnor, då dessa utgör 55 procent av antalet individer. 

Den genomsnittliga åldern 1995 var nästan 35 år, medan arbetslöshetsersättningen i 

genomsnitt låg på 441 kronor per dag. Familjerna hade i genomsnitt 1,73 stycken barn under 

16 år, och 9 procent av de arbetslösa hade barn i åldern 16-17 år. Av det totala antalet 
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arbetslösa utgjorde gruppen män med barn under 16 år 31 procent, medan gruppen kvinnor 

med barn utgjorde 49 procent av det totala antalet. 14 procent utgjordes av män utan barn 

under 16 år, medan 6 procent var kvinnor utan barn. 

Tabell 1: Beskrivande statistik för använda variabler 

Variabel Medel Standard- 

avvikelse 

Minimum Maximum Median 

Arbetslöshetstid i veckor 21.55 17.82 1 151 15 

Ej censurerade 0.8589 0.3481 0 1 1 

Kvinna 0.5498 0.4975 0 1 1 

Ålder 34.72 6.8032 20 49 34 

Genomsnittlig dagpenning 441.36 109.34 63.07 564 455 

Antal barn under 16 år 1.73 1.2153 0 9 2 

Har barn i åldrarna 16-17 år 0,0917 0,2886 0 1 0 

Man med barn under 16 år 0,3117 0,4632 0 1 0 

Kvinna utan barn under 16 år 0,0614 0,2401 0 1 0 

Kvinna med barn under 16 år 0,4884 0,4999 0 1 0 

Ej svensk 0.2318 0.4220 0 1 0 

Nordisk invandrare 0.0242 0.1536 0 1 0 

Utomnordisk invandrare 0.0631 0.2431 0 1 0 

Gymnasieutbildning 0.5491 0.4976 0 1 1 

Eftergymnasial utbildning 0.2153 0.4111 0 1 0 

 

 Vidare ser vi att mer än 23 procent av individerna inte är svenskar, medan 2,4 procent är 

medborgare i något nordiskt land och 6,3 procent i något utomnordiskt land. Sett till 

utbildningsbakgrunden har 55 procent någon slags gymnasieutbildning, medan 22 procent har 

en eftergymnasial utbildning. Resterande har alltså som högst grundskoleutbildning. 

Vårt nästa steg är att dela in män och kvinnor i olika strata med avseende på antalet barn 

under 16 år. Vi använder oss av fem olika strata för antalet barn: 0, 1, 2, 3 eller 4 barn. 

Tillsammans med de två strata för kön ger det oss sammanlagt 10 olika strata. Fördelningarna 

över strata och antal händelser respektive censureringar framgår av tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Summering av antalet händelser och censureringar fördelat över kön och antal barn 

Kön Antal 

 barn 

Totalt antal 

individer 

Procent inom 

könsgrupp 

Antal som fått 

sysselsättning 

Antal 

censurerade 

Procent som fått 

sysselsättning 

Procent 

censurerade 

Män 0 1168 30,76 1052 116 90,07 9,93 

3797 1 642 16,91 580 62 90,34 9,66 

 2 1172 30,87 1048 124 89,42 10,58 

 3 601 15,83 538 63 89,52 10,48 

 4 214 5,64 179 35 83,64 16,36 

Kvinnor 0 518 11,17 457 61 88,22 11,78 

4637 1 980 21,13 787 193 80,31 19,69 

 2 1924 41,49 1616 308 83,99 16,01 

 3 885 19,09 733 152 82,82 17,18 

 4 330 7,12 254 76 76,97 23,03 

Totalt  8434  7244 1190 85,89 14,11 

 

Det första som slår en då man tittar på tabell 2 är ojämnheten i fördelningen av antalet 

barn. De arbetslösa kvinnorna har generellt sett fler barn än de arbetslösa männen. Således har 
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31 procent av männen inga barn alls, medan motsvarande siffra för kvinnorna är endast 11 

procent. Endast strax över hälften (52 procent) av männen har två eller fler barn, vilket mer än 

två tredjedelar (68 procent) av kvinnorna har. Vidare ser vi om vi jämför siffrorna för de som 

fått sysselsättning respektive blivit censurerade att gruppen män i samtliga fall har 

procentuellt sett fler individer som fått sysselsättning än vad gruppen kvinnor har. Allra störst 

är skillnaden för personer med endast ett barn, där 90 procent av männen fick sysselsättning, 

att jämföra med 80 procent för kvinnorna. Vi ser dessutom att för männen är det ingen 

märkbar skillnaden mellan de grupper som har inga, ett, två eller tre barn vad gäller andelen 

som får sysselsättning. Samtliga dessa strata ligger runt 90 procent, och det är först för 

gruppen med fyra eller fler barn som andelen sjunker märkbart. Detta kan jämföras med 

kvinnogruppen, där andelen som får sysselsättning ligger på 88 procent för gruppen med inga 

barn, och denna minskar märkbart redan för gruppen med ett barn.  

Siffrorna i tabell 2 säger oss visserligen inget om hur länge individerna är arbetslösa, 

men en slutsats som kan dras är i alla fall att männen tenderar att oftare få sysselsättning 

(d.v.s. inte är censurerade lika ofta) än kvinnorna, oavsett antalet barn. 

 

2.1 Ickeparametrisk analys 

Vad gäller arbetslöshetens varaktighet kan vi inte förlita oss på de enkla beräkningarna av 

genomsnitt och median i tabell 1, då dessa inte tar hänsyn till om observationerna är 

censurerade eller ej. Istället får vi använda varaktighetsanalysens metoder. Resultaten 

redovisas i tabell 3 nedan. Vi har där även delat in män och kvinnor i olika strata och sedan 

skattat separata varaktighetsfunktioner för var och en av dessa båda strata. Detta för att se om 

det finns några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller arbetslöshetens varaktighet.  

Tabell 3: Beskrivande statistik för tidsvariabeln Duration 

 Män   Kvinnor   Alla   

Medel 23,619* (0,378*)  25,871* (0,396*)  24,888* (0,280*)  

  95%  KI  95% KI  95% KI 

Percentil Punkt- 

skattning 

Undre Övre Punkt- 

skattning 

Undre Övre Punkt- 

skattning 

Undre Övre 

75 31 30 33 35 33 36 33 32 34 

50 16 15 16 17 17 18 17 16 17 

25 9 9 10 11 10 11 10 . . 

Anm.: * = Den genomsnittliga varaktighetstiden och dess standardfel är underskattat eftersom den största 

observationen var censurerad och skattningen begränsades till den största händelsetiden. Siffror inom parentes 

anger standardfel. 
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För hela datamaterialet ser vi att genomsnittlig arbetslöshetstid var nästan 25 veckor. 

Men vi inte kan dra några exakta slutsatser, eftersom det finns en viss underskattning av den 

genomsnittliga varaktighetstiden och dess standardfel, beroende på att den största 

observationen var censurerad och skattningen begränsades till den största händelsetiden. 

Denna underskattning är för övrigt vanligt förekommande i denna uppsats, varför det är bättre 

att titta på kvartilvärdena än medelvärdena. Av dessa framgår det att medianen är 17 veckor, 

d.v.s. hälften av de arbetslösa har fått sysselsättning efter 17 veckor. Vidare ser vi från de 

första och tredje kvartilerna att var fjärde individ har fått sysselsättning redan efter 10 veckor, 

och att efter 33 veckor är tre fjärdedelar av de arbetslösa sysselsatta. 

 Om vi sedan jämför siffrorna för kvinnor och män ser vi från punktskattningarna i tabell 

3 att kvinnor är arbetslösa något längre än män, med medianvärden på 16 veckor för män och 

17 veckor för kvinnor. Skillnaderna är dock större för såväl korttidsarbetslösa som 

långtidsarbetslösa. För de korttidsarbetslösa, den lägsta fjärdedelen, är arbetslöshetstiden 9 

veckor för män och 11 för kvinnor, medan de långtidsarbetslösa, den sista fjärdedelen, får 

sysselsättning först efter 31 veckor för män och 35 veckor för kvinnor.  

Figur 2: Varaktighetsfunktioner uppdelat på kön 
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Ett diagram över varaktighetsfunktionerna för män respektive kvinnor ges i figur 2. 

Från denna ser vi att kvinnornas varaktighetsfunktion hela tiden ligger över männens, vilket 

alltså innebär att sannolikheten att en kvinna skall vara arbetslös efter en viss tid alltid är 

större än sannoliheten att en man skall vara arbetslös. Vi ser också att det vertikala avståndet 

mellan de båda kurvorna är som störst mellan ungefär vecka 20 och 60, vilket alltså innebär 

att det är under denna tid som skillnaderna mellan män och kvinnor är som störst vad gäller 

sannolikheten att vara arbetslös. 

Vi gör sedan också ett mer formellt test av om det finns skillnader mellan män och 

kvinnor, d.v.s. om de båda strata är lika. Samtliga test ger ett klart signifikant resultat,
20

 med 

P-värden på mindre än 0,0001, varför vi kan förkasta nollhypotesen och dra slutsatsen att män 

och kvinnor inte är arbetslösa lika länge. 

Nästa steg i vår undersökning är att titta på arbetslöshetens varaktighet för män ock 

kvinnor uppdelat efter antalet barn under 16 år. Vi använder här samma stratumindelning som 

vi tidigare använde i tabell 2, d.v.s. fem olika strata för antalet barn: 0, 1, 2, 3 eller 4 barn 

under 16 år, vilket tillsammans med de två grupperna för kön ger det oss sammanlagt 10 olika 

grupper. Resultaten presenteras i tabell 4 nedan, medan figur 3 ger varaktighetsfunktionerna 

för grupperna män utan barn, män med barn, kvinnor utan barn samt kvinnor med barn. 

Från tabell 4 kan vi utläsa att tendensen för såväl kvinnor som män är att ökat antal barn 

leder till en något förlängd arbetslöshetstid. Denna slutsats står dock inte på särskilt säker 

grund. Dels handlar ökningen i arbetslöshetstid i flertalet fall bara om ett fåtal veckor. Dels 

ser vi, om vi jämför konfidensintervallen för en viss percentil över antalet barn ser vi att dessa 

konfidensintervall täcker varandra, upp till och med tre barn. Detta gör att vi inte kan dra 

några säkra slutsatser om att ökat antal barn leder till en förlängd arbetslöshetstid. Det är först 

när vi jämför individer med inga barn och personer med fyra eller fler barn som denna slutsats 

står på någorlunda säker grund, eftersom flertalet konfidensintervall där inte täcker varandra. 

De enda konfidensintervall som överlappar varandra där är den 75:e percentilen för män. 

Jämför vi sedan skillnaden mellan män och kvinnor för olika barnstratum så blir 

slutsatsen att kvinnorna i samtliga strata tenderar att ha något längre arbetslöshetstid än 

männen. Men inte heller här är slutsatsen säker, eftersom konfidensintervallen för olika 

percentiler och olika barnstratum i samtliga fall överlappar varandra. Den från 

                                                           
20

 
2
-värdena för Log-Rank-, Wilcoxon- och –2Log(LR) är 17,9845, 27,9197 respektive 16,9636, samtliga med 

en frihetsgrad. 
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punktskattningarna observerade ökningen handlar dessutom i de flesta fall endast om ett fåtal 

veckor.  

Tabell 4: Arbetslöshetstider i veckor för män och kvinnor, uppdelat efter antal barn under 16 år 

Antal 

barn 

 Män   Kvinnor   Alla   

0 Medel: 22,140* (0,587*)  22,108 (0,910)  22,270* (0,511*)  

1  24,269 (0,945)  27,551* (0,959*)  26,229* (0,684*)  

2  23,387* (0,681*)  25,214* (0,592*)  24,584* (0,456*)  

3  23,969* (0,890*)  25,514* (0,838*)  24,948* (0,621*)  

4  26,598* (1,435*)  29,818* (1,309*)  28,553* (0,979*)  

   95% KI            95% KI             95% KI 

 Percentil Punkt- 

skattning 

Undre Övre Punkt- 

skattning 

Undre Övre Punkt- 

skattning 

Undre Övre 

0 75 30 27 32 33 28 35 30 28 32 

 50 15 14 16 15 13 16 15 14 16 

 25 9 8 9 10 9 10 9 9 10 

1 75 32 28 35 37 34 40 35 32 37 

 50 16 15 18 18 17 20 17 16 19 

 25 10 9 11 11 10 12 11 10 11 

2 75 32 29 34 34 32 35 33 32 34 

 50 16 15 17 17 16 18 16 15 17 

 25 9 8 10 11 10 11 10 10 11 

3 75 31 29 38 33 30 37 33 30 36 

 50 16 15 19 18 16 20 17 16 19 

 25 9 8 10 10 10 11 10 9 10 

4 75 36 30 44 44 39 50 41 37 46 

 50 21 18 25 25 18 28 23 21 25 

 25 11 10 12 11 11 12 11 11 12 

Anm.: * = Den genomsnittliga varaktighetstiden och dess standardfel är underskattat eftersom den största 

observationen var censurerad och skattningen begränsades till den största händelsetiden. Siffror inom parentes 

anger standardfel. 

 

Ser vi på figur 3, med varaktighetsfunktioner uppdelade efter kön och om personerna 

har barn eller ej så kan vi konstatera att kvinnor med barn hela tiden har den sämsta 

positionen. Sannolikheten att vara arbetslös efter x antal veckor är således hela tiden större för 

kvinnor med barn än för såväl män och kvinnnor utan barn som för män med barn. Den 

största skillnaden mellan kvinnor med barn och män med barn, mätt med det vertikala 

avståndet mellan de båda gruppernas linjer, återfinns mellan ca vecka 20 och vecka 60. Vi ser 

också att män med barn ända upp till vecka 100 hela tiden har en större sannolikhet att vara 

arbetslösa än såväl män som kvinnor utan barn. Vidare kan vi konstatera att grupperna män 

utan barn och kvinnor utan barn ligger mycket nära varandra hela tiden, vilket pekar mot att 

det inte skulle finnas någon skillnad mellan sannolikheterna för att dessa båda grupper skall 

vara arbetslösa. Den enda gången de är något skilda åt är för ca 60 veckor, varvid det 

intressant nog är männen som har en något högre sannolikhet att vara arbetslösa. 
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Figur 3: Varaktighetsfunktioner uppdelade på kön och om individerna har barn eller ej 
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 Vi gör sedan ett formellt globalt test av om varaktighetsfunktionerna är desamma för de 

olika strata. Därvid får vi ett klart signifikant resultat, med P-värden på mindre än 0,0001 för 

samtliga test
21

 som används. Vi kan därför helt klart konstatera att varaktighetsfunktionerna 

inte är desamma för samtliga strata. Men det vi främst är intresserade av här är naturligtvis om 

det inom varje barnstrata finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Vi 

genomför därför test av detta. Resultatet framgår av tabell 5 nedan.  

Tabell 5: Test av om män och kvinnor inom olika barnstrata har lika långa arbetslöshetstider 

 Log-Rank- test Wilcoxons  Test 

Antal barn 2
-värde P-värde 2

-värde P-värde 

0 0,0421 0,8374 0,0319 0,8582 

1 6,6888 0,0097 7,5991 0,0058 

2 4,5116 0,0337 9,3897 0,0022 

3 1,2397 0,2655 3,5222 0,0606 

>=4 2,5088 0,1132 1,5320 0,2158 

Anm: Samtliga 
2
-värden har en frihetsgrad. 

 

Det första vi ser från tabell 5 är att för gruppen med inga barn är resultaten mycket 

insignifikanta, med P-värden på 0,8374 för Log-Rank-testet och 0,8582 för Wilcoxon-testet. 

                                                           
21

 Log-Rank-, Wilcoxon- och –2Log(LR)-testen.  
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Testresultaten pekar således starkt på att det inte råder någon skillnad i arbetslöshetstider för 

män och kvinnor utan barn under 16 år. För övriga grupper kan vi, vid användande av en 

signifikansnivå
22

 på fem procent, konstatera att det bara är för grupperna ett och två barn som 

det finns en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors arbetslöshetstider. Vid en 

signifikansnivå på tio procent får vi för Wilcoxons test en signifikant skillnad även för 

gruppen med tre barn, och för gruppen med fyra barn ett nästan signifikant resultat för Log-

Rank-testet.  

 Vi konstaterar att vi har fått ett visst stöd för vår hypotes att kvinnor i barnfamiljer är 

arbetslösa längre än män. Men nu är det ju inte nödvändigtvis så att antalet barn och 

könsfaktorn är de sanna förklarande variablerna. Meda andra ord är det inte nödvändigtvis så 

att det är det faktum att en kvinna har barn som medför att hon har en längre arbetslöshetstid. 

Det kan ju finnas bakomliggande faktorer som exempelvis påverkar både arbetslöshetens 

varaktighet och om individen skaffar barn eller ej. Det skulle då kunna vara denna faktor som 

är den verkliga förklarande variabeln. Sålunda kan man tänka sig att personer med lägre 

utbildning oftare skaffar barn, och att en förlängd arbetslöshetstid för individer med barn i 

själva verket beror på att dessa personer genomsnittligt sett har lägre utbildning, och att det då 

är utbildningsfaktorn som förklarar den ökade arbetslöshetstiden. Barnfaktorn skulle då bara 

fungera som en surrogatvariabel för den verkliga variabeln utbildning. Ett annat exempel 

skulle vara att invandrare både oftare har barn och har längre arbetslöshetstid, varvid 

barnvariabeln fungerar som en surrogatvariabel för invandrarfaktorn.
23

 

För att undersöka de olika variablernas inverkan på arbetslöshetstiden genomför vi ett 

test av de olika variablernas marginella inverkan på varaktigheten. Resultaten redovisas i 

tabell 6. Det framgår att samtliga variabler utom ålder, nordisk invandrare samt 

gymnasieutbildning har ett signifikant inflytande på arbetslöshetens varaktighet, mätt med 

Wilcoxons test och en signifikansnivå på fem procent. För Log-Rank-testet är alla variabler 

förutom män med barn under 16 år, ålder, har barn i åldrarna 16-17 år samt nordisk 

invandrare signifikanta. Variablerna kön, antal barn under 16 år, kvinnor med barn under 16 

                                                           
22

 Signifikansnivån kan ses som det P-värde som man väljer att använda sig av när man skall besluta sig för om 

man skall förkasta den aktuella nollhypotesen eller ej. En signifikansnivå på fem procent innebär således att man 

väljer att förkasta nollhypotesen om P-värdet är mindre än 0,05 och annars väljer att ej förkasta nollhypotesen. 

Jämför med fotnoterna 10 och 12. 
23

 Faktum är vid en beräkning av värdena för de olika grupperna i tabell 4 när även personer som är 50 år eller 

äldre tas med har grupperna bestående av individer med inga barn under 16 år de klart längsta 

arbetslöshetsperioderna. Detta förhållande upphör när vi utesluter gruppen av äldre personer. Här är det tydligt 

att det i själva verket är ålderfaktorn som medför en förlängning av arbetslöshetstiden. Men eftersom 

åldersgruppen 50 år eller äldre är överrepresenterad i gruppen med inga barn under 16 år och samtidigt har 

längre arbetslöshetsperioder än yngre personer, framstår det vid en första titt som att det är barnfaktorn som 

förlänger arbetslöshetstiderna. 
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år, genomsnittlig dagpenning, ej svensk samt utomnordisk invandrare är för båda testen de 

mest signifikanta variablerna, med P-värden på mindre än 0,0001. 

Tabell 6: Univariata test för samband mellan varaktighet och kovariater 

Variabel Test- 

Statistika 

Standard- 

Avvikelse 

2
-värde P-värde 

 Wilcoxon    

Kvinna 135,4 25,9231 27,2988 <0,0001 

Antal barn under 16 år 333,7 62,9608 28,0960 <0,0001 

Interaktion kvinna - antal barn 400,5 65,1738 37,7534 <0,0001 

Man med barn under 16 år -60,3207 24,0965 6,2665 0,0123 

Kvinna utan barn under 16 år -30,9671 12,5550 6,0837 0,0136 

Kvinna med barn under 16 år 166,4 26,0509 40,8054 <0,0001 

Ålder -671,3 352,4 3,6287 0,0568 

Genomsnittlig dagpenning -54267,9 5709,5 90,3412 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år -30,9038 15,0056 4,2415 0,0394 

Ej svensk 309,3 21,6315 204,4 <0,0001 

Nordisk invandrare 0,1341 7,9389 0,000285 0,9865 

Utomnordisk invandrare 103,7 12,2186 72,0296 <0,0001 

Gymnasieutbildning -41,9455 25,9558 2,6116 0,1061 

Eftergymnasial utbildning -75,9505 21,6649 12,2899 0,0005 

 Log-Rank    

Kvinna 175,2 42,2829 17,1622 <0,0001 

Antal barn under 16 år 522,9 104,9 24,8418 <0,0001 

Interaktion kvinna - antal barn  568,5 108,6 27,3800 <0,0001 

Man med barn under 16 år -67,9199 39,5004 2,9566 0,0855 

Kvinna utan barn under 16 år -51,9491 19,5482 7,0622 0,0079 

Kvinna med barn under 16 år 227,1 42,5467 28,4947 <0,0001 

Ålder -874,9 580,4 2,2725 0,1317 

Genomsnittlig dagpenning -93153,3 9557,3 95,0010 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år -33,0106 24,6665 1,7910 0,1808 

Ej svensk 547,5 38,2722 204,6 <0,0001 

Nordisk invandrare -0,3781 13,1238 0,000830 0,9770 

Utomnordisk invandrare 193,6 23,2896 69,0662 <0,0001 

Gymnasieutbildning -86,4714 42,3937 4,1605 0,0414 

Eftergymnasial utbildning -104,6 34,1319 9,3879 0,0022 

Anm.: Signifikanta P-värden har markerats med fet stil. 

 

 Nästa steg är att genomföra en sekvens av test för den gemensamma effekten av de 

förklarande variabler. Detta görs genom att börja med den mest signifikanta variabeln och 

sedan lägga till fler och fler variabler, baserat på vilka som ger de största ökningarna i den 

gemensamma teststatistikan. Vi ser sedan vilka variabler som ger en signifikant ökning av 

denna, och bör tas med i en modell av arbetslöshetens varaktighet. Observera också att vissa 

variabler mäter delvis samma effekter, och eftersom variablernas effekter mäts korrigerat för 

tidigare tillagda variablers effekter, så kommer vissa variabler som visade en signifikant 

påverkan i tabell 6 här inte att tillföra någon signifikant ökning av teststatistikan. Resultaten 

redovisas i tabell 7. Påpekas bör också att vi här först utesluter könsvariabeln, eftersom denna 

är linjärt beroende av variablerna män med barn under 16 år, kvinnor utan barn under 16 år 

samt kvinnor med barn under 16 år, och därför inte kan användas. 
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Tabell 7: Forward stegvis val av samband mellan varaktighet och kovariater 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

 
2
-värde 

P-värde för 
2
-värde 

Ökning av 

 
2
-värde 

P-värde för  

ökning av  
2
-värde 

  Wilcoxon    

Ej svensk 1 204,4 <0,0001 204,4 <0,0001 

Genomsnittlig dagpenning 2 245,9 <0,0001 41,4664 <0,0001 

Eftergymnasial utbildning 3 262,5 <0,0001 16,6032 <0,0001 

Kvinna med barn under 16 år 4 279,8 <0,0001 17,2861 <0,0001 

Nordisk invandrare 5 298,9 <0,0001 19,0838 <0,0001 

Gymnasieutbildning 6 308,2 <0,0001 9,3326 0,0023 

Har barn i åldrarna 16-17 år 7 314,5 <0,0001 6,2549 0,0124 

Antal barn under 16 år 8 318,3 <0,0001 3,8424 0,0500 

Kvinna utan barn under 16 år 9 319,3 <0,0001 1,0146 0,3138 

Utomnordisk invandrare 10 320,2 <0,0001 0,9196 0,3376 

Interaktion kvinna - antal barn 11 320,8 <0,0001 0,5353 0,4644 

Ålder  12 321,1 <0,0001 0,3668 0,5448 

Man med barn under 16 år 13 321,3 <0,0001 0,1440 0,7044 

  Log-Rank    

Ej svensk 1 204,6 <0,0001 204,6 <0,0001 

Genomsnittlig dagpenning 2 247,2 <0,0001 42,6023 <0,0001 

Kvinna med barn under 16 år 3 261,7 <0,0001 14,4333 0,0001 

Eftergymnasial utbildning 4 275,5 <0,0001 13,8534 0,0002 

Nordisk invandrare 5 288,6 <0,0001 13,0469 0,0003 

Gymnasial utbildning 6 292,8 <0,0001 4,2635 0,0389 

Har barn i åldrarna 16-17 år 7 296,7 <0,0001 3,8773 0,0489 

Kvinna utan barn under 16 år 8 299,2 <0,0001 2,4346 0,1187 

Ålder 9 301,1 <0,0001 1,9357 0,1641 

Antal barn under 16 år 10 302,2 <0,0001 1,0997 0,2943 

Utomnordisk invandrare 11 303,0 <0,0001 0,7900 0,3741 

Interaktion kvinna - antal barn 12 303,2 <0,0001 0,2514 0,6161 

Man med barn under 16 år 13 303,5 <0,0001 0,2667 0,6056 

Anm.: Signifikanta P-värden har markerats med fet stil. 

 

Vi ser från tabell 7 att vid en signifikansnivå på fem procent tillför alla variabler 

förutom kvinnor utan barn under 16 år, ålder, antal barn under 16 år, utomnordisk invandrare, 

interaktionen mellan kvinna och antal barn under 16 år samt män med barn under 16 år en 

signifikant ökning av teststatistikan. Dessa variabler bör således, enligt dessa test, tas med i en 

modell som skall förklara arbetslöshetens varaktighet. Av tabell 7 framgår det vidare att den 

mest signifikanta variabeln för såväl Wilcoxons test som Log-Rank-testet är ej svensk, följt av 

genomsnittlig dagpenning. Vad det sedan gäller frågan om kvinnors arbetslöshetstider 

påverkas mer än männens av att de har barn så kan vi få ett svar i tabell 7. Variabeln kvinnor 

med barn under 16 år är klart signifikant för båda testen, medan däremot variablerna män med 

barn under 16 år och kvinnor utan barn under 16 år är klart insignifikanta. Slutsatsen av detta 

är att kvinnors arbetslöshetstider påverkas mer än männens av att de har barn. Faktum är att 

eftersom även variabeln antal barn är insignifikant, så påverkas inte männen alls av att de har 

barn. Observera dock att vi från tabell 6 och 7 endast kan säga vilka variabler som påverkar 

arbetslöshetstidens längd, inte åt vilket håll de påverkar den. Påverkan kan vara såväl negativ 
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(att arbetslöshetstiden förlängs) som positiv (att arbetslöshetstiden förkortas). Men resultaten i 

tabell 4 pekade ju på en förlängd arbetslöshetstid för kvinnor från barnfaktorn. När vi nu 

också från tabell 5 och 7  har sett att skillnaden mellan män och kvinnor beroende på 

barnfaktorn är signifikant ökar stöden för vår arbetshypotes att kvinnors arbetslöshetstider 

påverkas negativt av barnfaktorn jämfört med männen. Att slutgiltigt dra denna slutsats kan vi 

dock göra först i nästa avsnitt, där vi genomför en regressionsanalys av arbetslöshetens 

varaktighet, varvid vi också kan se åt vilket håll arbetslöshetstiderna påverkas – positivt eller 

negativt. 

 

2.2 Regressionsanalys  

När vi nu vill genomföra en regressionsanalys med varaktighetsdata har vi att välja mellan två 

olika typer av modeller – de s.k. ”Cox’s proportional hazards model” (PH-regression) samt 

”accelerated failure time model” (AFT-regression). PH-modellen
24

 kallas ofta en 

semiparametrisk regressionsmodell, eftersom den bygger på antagandet om en parametrisk 

form för de förklarande variablernas effekt men tillåter en ospecificerad form för den 

underliggande varaktighetsfunktionen. Varaktighetstiden för varje individ i populationen 

antas följa sin egen riskfunktion (”hazard function”), och för individer med olika risktal 

(”hazard rates”) antas kvoten mellan dessa vara konstant, vilket alltså innebär att risktalen är 

proportionella.  

 AFT-modellen
25

 förutsätter liksom PH-modellen en parametrisk form för effekten av de 

förklarande variablerna, men den antar också att det finns en parametrisk form för den 

underliggande varaktighetsfunktionen. Modellen kan skrivas som en log-linjär modell, 

ZXy ln  

där den beroende variabeln y är en vektor bestående av de logaritmerade varaktighetstiderna 

X, Z är en matris av oberoende variabler (inklusive interceptet),  är den vektor av okända 

regressionsparametrar som skall skattas,  är en skalparameter medan  är en vektor av 

slumpvärden. Med SAS-proceduren PROC LIFEREG kan man skatta denna modell, och 

därvid välja mellan ett flertal olika alternativa fördelningar för varaktighetsfunktionen.  

                                                           
24

 SAS Institute Inc., op. cit., s. 2571f och Klein, J. P. – Moeschberger, M. L., op. cit., s. 230f. 
25

 SAS Institute Inc., op. cit., s. 1761, 1772f och 2571 samt Klein, J. P. – Moeschberger, M. L., op. cit., s. 373f. 
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Figur 4: Cox-Snell-residualer plottade mot den negativa logaritmerade varaktighetsfunktionen för 

regression med exponentialfördelning och sex förklarande variabler 
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Nu måste man vid tillämpandet av en statistisk metod alltid kontrollera om de 

antaganden som metoden bygger på verkligen är uppfyllda, och om de inte är uppfyllda så 

måste åtgärder vidtas för att se till att förutsättningarna uppfylls. Vi genomför därför ett antal 

grafiska och numeriska kontroller av om förutsättningarna för PH- och AFT-modellerna är 

uppfyllda. För PH-modellen är proportionalitetsantagandet inte uppfyllt, och försök att 

komma tillrätta med detta leder till en alltför komplicerad modell. Vi väljer därför att inte 

använda oss av PH-regression i denna uppsats. Vad gäller AFT-modellen så testar vi de 

parametriska antagandena med användande ett flertal olika fördelningar. Anpassningen av de 

olika fördelningarna bedöms med hjälp av s.k. Cox-Snell-residualer. En graf där Cox-Snell-

residualerna plottas mot den negativa logaritmerade varaktighetsfunktionen skall ge en 

ungefärligt rak linje genom origo med lutning lika med ett. Ett par av de använda 

fördelningarna uppfyller detta mycket väl. Den allra bästa anpassningen har den exponentiella 

fördelningen. Detta modellval passar ju också mycket bra in med utseendet på kurvorna i 

figur 2 och 3, som ju rent visuellt ser ut att följa en exponentialfördelning. Figur 4 visar en 

graf där den regressionsmodell som slutligen valdes har använts. Anpassningen är som synes 
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mycket bra. Vårt val av regressionsmodell blir alltså en AFT-modell med exponentiell 

fördelning. 

Vid användandet av AFT-regressionen börjar vi med att anpassa en modell med 

samtliga variabler i tabell 7 som förklarande variabler,
26

 och sedan se efter vilka variabler som 

har parameterestimat som är signifikant skilda från noll på signifikansnivån fem procent. 

Därefter utesluter vi den minst signifikanta av de icksignifikanta variablerna, anpassar en ny 

regression utan denna variabel, utesluta den minst signifikanta av de icksignifikanta 

variablerna i denna nya regressionsmodell, och anpassar sedan återigen en ny modell, utan de 

uteslutna variablerna. Detta fortsätter vi med tills samtliga variabler i modellen har 

parameterestimat som är signifikant skilda från noll. Den första variabel som utesluts är man 

med barn under 16 år, med ett P-värde på 0,5944. Sedan utesluts i tur och ordning 

interaktionsvariabeln mellan kvinna och antal barn under 16 år (P-värde=0,7557), variablerna 

kvinna utan barn under 16 år (0,3997), ålder (0,3666), utomnordisk invandrare (0.2668), antal 

barn under 16 år (0,1604) samt har barn i åldrarna 16-17 år (0,0567).
27

 Den slutliga modellen 

består alltså av sex förklarande variabler samt ett intercept. Notera att dessa variabler är 

desamma som vi i tabell 7 kom fram till borde inkluderas i en modell för att förklara 

arbetslöshetstiderna, förutom variabeln har barn i åldrarna 16-17 år. Värdena för den slutliga 

modellen presenteras i tabell 8 nedan. 

Tabell 8: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och sex förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

Skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,35475 0,06266 2866,0446 <0,0001 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,10305 0,02505 16,9274 <0,0001 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004700 0,0001167 16,2322 <0,0001 

Ej svensk 1 0,38218 0,03144 147,7446 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,31081 0,08045 14,9252 0,0001 

Gymnasieutbildning 1 -0,05935 0,02938 4,0805 0,0434 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14187 0,03523 16,2155 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 

 

Vi har sålunda fått följande modell: 

EFTGYMN14,0GYMN06,0INVNORD31,0

EJSVENSK38,0UI0005,015KVMB10,035,3)DURATIONln(
 

                                                           
26

 Vi använder oss alltså inte heller här av den rena könsvariabeln KVINNA, eftersom den är linjärt beroende av 

variablerna MAMB15, KVUB15 och KVMB15.  
27

 När de uteslöts var parameterestimaten för variablerna MAMB15, INKVB15, KVUB15 och B16DUM 

negativa, medan de övriga tre hade positiva parameterestimat. De fullständiga regressionsresultaten för 

modellerna där dessa variabler uteslöts återfinns i bilagan till denna uppsats. 
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Tolkningen av parameterestimatet i är att )1e(100 i är den procentuella förändringen i 

medelvärdet eller percentilen av arbetslöshetstiden för varje enhets ökning av den i:e 

variabeln. Detta innebär att positiva parametervärden påverkar arbetslöshetstiden negativt 

(förlänger den), medan negativa parametervärden påverkar arbetslöshetstiden positivt 

(förkortar den). Vi ser från tabell 8 att variablerna ej svensk samt kvinna med barn under 16 år 

bidrar till att förlänga arbetslöshetstiden, medan övriga variabler bidrar till att förkorta den. 

Variabeln kvinnor med barn under 16 år med ett 
2
-värde på 16,93, vilket är signifikant med 

ett P-värde på mindre än 0,0001. Dess parameterskattning på 0,10305 innebär att kvinnor med 

barn under 16 år kan förväntas vara arbetslösa 9,10)1e(100 10305,0  procent längre tid än 

män (med eller utan barn under 16 år) och kvinnor utan barn under 16 år. Här kan vi alltså sist 

och slutligen säga att vi har fått ett mycket tydligt stöd för vår arbetshypotes att kvinnors 

arbetslöshetstider påverkas negativt av barnfaktorn jämfört med dess påverkan på männens 

arbetslöshetstider. Detta även sedan vi har tagit hänsyn till faktorer som utbildnings- och 

invandrarbakgrund samt arbetslöshetsersättningen. Det bekräftar också de resultat i avsnitt 2.1 

som pekade åt samma håll. Observera också att antalet barn under 16 år inte har någon 

signifikant påverkan, utan endast det faktum att kvinnorna överhuvudtaget har barn under 16 

år. Notera vidare särskilt det faktum att det inte finns något signifikant skillnad i 

arbetslöshetens varaktighet mellan män och kvinnor utan barn under 16 år. Detta bekräftas ju 

också av de tidigare resultaten i tabell 5 och 7.  

 Det vi nu har konstaterat kan dock behövas sättas in i ett visst perspektiv. Visserligen 

har faktorn kvinna med barn under 16 år ett tämligen stort inflytande på arbetslöshetstiderna, 

men vi kan också konstatera från tabell 8 att några andra faktorer har ett ännu större 

inflytande. Den överlägset mest signifikanta variabel är ej svensk, med ett 
2
-värde på hela 

147,7 och ett P-värde på mindre än 0,0001. Det är också den variabel som mest av allt 

inverkar på arbetslöshetstiden. En person med invandrarbakgrund kan sålunda förväntas ha 

hela 5,46)1e(100 38218,0  procents längre arbetslöshetstid än en svensk. Även den 

variabel som har näst starkast påverkan på arbetslöshetstiden är en invandrarvariabel, 

nämligen variabeln nordisk invandrare. Denna påverkar dock arbetslöshetstiderna åt det andra 

hållet – en förkortad arbetslöshetstid. Eftersom alla i gruppen nordiska invandrare även är 

med i gruppen ej svensk bör denna variabel tolkas som en korrigeringsvariabel för de 

invandrare som kommer från de nordiska länderna. Deras arbetslöshetstid förväntas då att 

vara bara 4,7)1e(100 31081,038218,0
 procent längre än svenskarnas. Slutligen har också 

variabeln eftergymnasial utbildning större inverkan på arbetslöshetstiderna än vad variabeln 
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kvinnor med barn under 16 år har. En person med eftergymnasial utbildning kan således i 

genomsnitt förväntas ha 13,2 procents ( %2,13)1e(100 14187,0 ) kortare arbetslöshetstid 

jämfört med en person utan eftergymnasial utbildning. 

 

3 Avslutande diskussion 

enna uppsats har behandlat frågan om arbetslöshetstidens längd för 

sammanboende eller gifta män och kvinnor. Den ekonomiska modell som har 

legat i bakgrunden är den s.k. familjenyttomaximeringsmodellen, i vilken det antas 

att i ett hushåll som består av två vuxna personer kan familjens preferenser beskrivas av en 

familjenyttofunktion, där familjens nytta beror av familjens totala varukonsumtion samt 

mannens respektive kvinnans fritid. Koncentrationen i uppsatsen har legat på om det faktum 

att paret har barn under 16 år medför några konsekvenser för arbetslöshetstidens längd, och 

om det då finns någon signifikant skillnad mellan hur länge kvinnor och män är arbetslösa. Vi 

har behandlat denna fråga med parametriska och ickeparametriska statistiska metoder för 

varaktighetsanalys (överlevnadsanalys). Det material vi har haft tillgång till består av ett 

stickprov av personer som av arbetsförmedlingarna har registrerats som arbetslösa under 

perioden första juli 1994 till sista juni 1996, vilka sedan har följts fram till juli 1997. Vår 

definition av att ha kommit ur arbetslösheten har varit att personen har fått arbete eller 

kommit i utbildning (vare sig det är AMS-utbildning eller annan utbildning). Resultaten från 

vår analys av detta material pekar tydligt på att det finns en skillnad mellan män och kvinnor 

vad gäller barnfaktorns inverkan på arbetslöshetstidens längd, och att det är kvinnorna som 

missgynnas. Eftar att ha kontrollerat för faktorer som ålder, arbetslöshetsersättning, utbildning 

och invandrarbakgrund kan vi konstatera att kvinnor i barnfamiljer har en arbetslöshetstid 

som i genomsnitt är mer än tio procent längre än arbetslöshetstiden för män i motsvarande 

situation. Däremot finns det ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män utan barn, 

eller mellan män med barn och män utan barn. Inte heller antalet barn har någon signifikant 

inverkan på arbetslöshetstidens längd. Trots den klart signifikanta inverkan från barnfaktorn 

har dock invandrarbakgrund en betydligt större negativ inverkan på arbetslöshetstiden, med 

över 45 procents längre förväntad arbetslöshetstid för ickesvenskar. Även utbildningsfaktorn 

har en större inverkan än barnfaktorn. 

 Om vi jämför de resultat vi har kommit fram till med vad som har redovisats i tidigare 

undersökningar av Björklund et. al. (1996) och Carling et. al. (1996) kan vi konstatera att 

kvinnorna gör sämre ifrån sig i denna undersökning. Såväl i Björklund som Carling hade 

D 
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kvinnorna lättare att få arbete än männen. I en undersökning av Carling – Holmlund – Vejsiu 

(1999) redovisades däremot att kvinnor hade svårare än män att få arbete, och att barnfaktorn 

påverkade både kvinnor och män negativt. I föreliggande undersökning finner vi att män och 

kvinnor utan barn har lika lätt (eller svårt) att få arbete, medan kvinnor med barn har svårare 

att få arbete än såväl män (med eller utan barn) som kvinnor utan barn. Observera dock att de 

redovisade arbetena inte begränsade sig till sammanboende och gifta, vilket vi ju gjort i denna 

uppsats. Detta kan vara en orsak till de skillnader som observerats. En annan orsak torde 

kunna vara att tidsperioderna skiljer sig åt mellan de olika undersökningarna, och därmed 

både konjunkturlägena och arbetsmarknadsförhållandena är olika 
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Bilagor 

Tabell 9: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 13 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,30943 0,09592 1190,4672 <0,0001 

Antal barn under 16 år 1 0,02237 0,02076 1,1610 0,2813 

Interaktion kvinna - antal barn 1 -0,01548 0,02767 0,3128 0,5760 

Man med barn under 16 år 1 -0,03116 0,05852 0,2835 0,5944 

Kvinna utan barn under 16 år 1 -0,05024 0,05702 0,7762 0,3783 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,09548 0,05416 3,1083 0,0779 

Ålder 1 0,0016763 0,0018997 0,7786 0,3776 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004942 0,0001198 17,0221 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,08395 0,04271 3,8627 0,0494 

Ej svensk 1 0,35869 0,03583 100,2423 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,28276 0,08238 11,7824 0,0006 

Utomnordisk invandrare 1 0,06747 0,05973 1,2757 0,2587 

Gymnasieutbildning 1 -0,05938 0,02964 4,0140 0,0451 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14359 0,03552 16,3400 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 

 

Tabell 10: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 12 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,30218 0,09492 1210,3748 <0,0001 

Antal barn under 16 år 1 0,01386 0,01318 1,1057 0,2930 

Interaktion kvinna - antal barn 1 -0,0070472 0,02265 0,0968 0,7557 

Kvinna utan barn under 16 år 1 -0,04154 0,05458 0,5792 0,4466 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,10421 0,05155 4,0863 0,0432 

Ålder 1 0,0016584 0,0018993 0,7624 0,3826 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004949 0,0001198 17,0692 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,08552 0,04261 4,0279 0,0448 

Ej svensk 1 0,35838 0,03582 100,0779 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,28181 0,08236 11,7085 0,0006 

Utomnordisk invandrare 1 0,06653 0,05971 1,2415 0,2652 

Gymnasieutbildning 1 -0,05952 0,02964 4,0324 0,0446 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14432 0,03550 16,5283 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 
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Tabell 11: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 11 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,30480 0,09454 1221,9553 <0,0001 

Antal barn under 16 år 1 0,01151 0,01078 1,1398 0,2857 

Kvinna utan barn under 16 år 1 -0,04501 0,05344 0,7092 0,3997 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,09069 0,02767 10,7404 0,0010 

Ålder 1 0,0016554 0,0018990 0,7599 0,3833 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004937 0,0001197 17,0096 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,08470 0,04253 3,9664 0,0464 

Ej svensk 1 0,35876 0,03580 100,4064 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,28169 0,08236 11,6986 0,0006 

Utomnordisk invandrare 1 0,06674 0,05970 1,2497 0,2636 

Gymnasieutbildning 1 -0,05918 0,02962 3,9917 0,0457 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14387 0,03547 16,4519 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 

 

Tabell 12: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 10 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,28426 0,09132 1293,3432 <0,0001 

Antal barn under 16 år 1 0,01427 0,01026 1,9331 0,1644 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,09524 0,02712 12,3335 0,0004 

Ålder 1 0,0017141 0,0018984 0,8152 0,3666 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004744 0,0001174 16,3281 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,08506 0,04253 3,9999 0,0455 

Ej svensk 1 0,36015 0,03577 101,3988 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,28287 0,08235 11,7996 0,0006 

Utomnordisk invandrare 1 0,06723 0,05970 1,2681 0,2601 

Gymnasieutbildning 1 -0,05900 0,02962 3,9678 0,0464 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14442 0,03546 16,5849 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 

 

Tabell 13: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 9 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,34214 0,06515 2631,3239 <0,0001 

Antal barn under 16 år 1 0,01468 0,01025 2,0516 0,1520 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,08984 0,02646 11,5331 0,0007 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004660 0,0001169 15,8779 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,07207 0,04001 3,2450 0,0716 

Ej svensk 1 0,35980 0,03576 101,2270 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,28203 0,08234 11,7314 0,0006 

Utomnordisk invandrare 1 0,06628 0,05969 1,2330 0,2668 

Gymnasieutbildning 1 -0,06101 0,02953 4,2679 0,0388 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14302 0,03543 16,2985 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 
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Tabell 14: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 8 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,34812 0,06495 2657,0178 <0,0001 

Antal barn under 16 år 1 0,01439 0,01025 1,9703 0,1604 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,08893 0,02644 11,3119 0,0008 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004750 0,0001167 16,5759 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,07306 0,04000 3,3366 0,0678 

Ej svensk 1 0,37903 0,03152 144,5711 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,30126 0,08059 13,9729 0,0002 

Gymnasieutbildning 1 -0,06207 0,02952 4,4215 0,0355 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14397 0,03542 16,5237 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 

 

Tabell 15: Regressionsresultat för AFT-modell med exponentialfördelning och 7 förklarande variabler 

Variabel Antal 

frihets- 

grader 

Parameter- 

skattning 

Standardfel 2
-värde P-värde 

Intercept 1 3,36972 0,06318 2844,7010 <0,0001 

Kvinna med barn under 16 år 1 0,10061 0,02508 16,0898 <0,0001 

Genomsnittlig dagpenning 1 -0,0004769 0,0001167 16,7065 <0,0001 

Har barn i åldrarna 16-17 år 1 -0,07612 0,03994 3,6328 0,0567 

Ej svensk 1 0,38245 0,03144 147,9698 <0,0001 

Nordisk invandrare 1 -0,30758 0,08047 14,6102 0,0001 

Gymnasieutbildning 1 -0,06403 0,02949 4,7146 0,0299 

Eftergymnasial utbildning 1 -0,14716 0,03535 17,3339 <0,0001 

Anm.: Referenspersonen är en svensk (man eller kvinna) utan barn under 16 år med som högst en avslutad 

grundskoleutbildning. 
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