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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar 

mellan män och kvinnor som konstaterats av Akademikernas arbetslöshetskassa i 

Arbetslöshetsrapport 2012.  Med hjälp av en regressionsmodell som skattas med OLS undersöks 

sambandet mellan antalet ersättningsdagar en individ får ut och bakgrundsvariabler som kön, ålder 

och inkomst samt beteenden under arbetslösheten när det gäller deltidsarbete, föräldraledighet och 

sjukdom med mera. Detta för att få en bild av hur skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar 

påverkas av dessa variabler. Det visar sig då att av de tillgängliga variablerna är det framförallt skilda 

åldersfördelningar och beteenden gällande deltidsarbete mellan män och kvinnor som kan förklara 

skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan kvinnor och män. Men hela skillnaden kan 

inte förklaras med dessa variabler.   

Nyckelord: Arbetslöshetsförsäkring, jämställdhet, OLS 
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Tack till… 

Karl-Eric Spörndly på Akademikernas a-kassa (AEA) som lagt ner tid och med stort engagemang gjort 

det möjligt att skriva denna uppsats. Tack för all databasbearbetning och för den ovärderliga 

guidningen på arbetslöshetsförsäkringens snåriga väg.   
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1. Inledning 
I Arbetslöshetsrapport 2012 konstaterar Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa att det finns en 

skillnad i det genomsnittliga antal dagar med arbetslöshetsersättning män respektive kvinnor tar ut 

per år. År 2011 fick de arbetslösa i Sverige i genomsnitt ut 78 dagar med arbetslöshetsersättning. 

Männen fick i genomsnitt ut 83 ersättningsdagar medan kvinnorna endast fick ut 75. Detta är inget 

som är specifikt för året 2011 utan samma mönster konstateras över åren 2002 till 2011 

(Arbetslöshetsrapport 2012). Även om det genomsnittliga antalet ersättningsdagar och skillnaden 

mellan män och kvinnor varierar från år till år finns det ett tydligt mönster att männen i genomsnitt 

får ut fler ersättningsdagar per år jämfört med kvinnorna.  

Det finns ett intresse från Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassas sida att få reda på vad denna 

skillnad beror på. De vill veta om det går att finna förklaringar till denna betydande skillnad i 

genomsnittligt antal ersättningsdagar i den statistik som finns om arbetslöshetskassans medlemmar. 

1.2 Bakgrund 

I Sverige finns en arbetslöshetsförsäkring som syftar till att utdela ersättning till individer som 

ofrivilligt mist sitt arbete. Denna försäkring regleras av lag SFS 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring 

och administreras av ett 30-tal erkända arbetslöshetskassor. Sammanlagt har arbetslöshetskassorna 

cirka 3,4 miljoner medlemmar (Arbetslöshetsrapport 2012). Den största arbetslöshetskassan är 

Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). Det är uppgifter om medlemmar i denna 

arbetslöshetskassa som uppsatsen är baserad på. En kort beskrivning av arbetslöshetsförsäkringen är 

nödvändig för att ge en inblick i vad som krävs för att en individ ska få ersättning och hur mycket, 

men framförallt vad som reglerar hur många ersättningsdagar en individ kan få ut.  

1.2.1 Arbetslöshetsförsäkringen 

En individ som har varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader har rätt till 80 procent 

av sin lön i ersättning vid arbetslöshet under förutsättning att individen uppfyller villkoren. Individen 

ska vara arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen och klara det så kallade arbetsvillkoret. 

Arbetsvillkoret innebär att individen ska ha arbetat i 80 timmar per månad i minst 6 månader under 

de 12 månaderna direkt före arbetslösheten. Även en individ som inte varit medlem i 

arbetslöshetskassan i 12 månader har rätt till ersättning med upp till 320 kronor om dagen, det så 

kallade grundbeloppet om övriga villkor är uppfyllda. Nedan ges en schematisk bild av vem som har 

rätt till ersättning och hur mycket.  
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Vem har rätt till ersättning och hur mycket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Figuren visar vad som krävs för att få ersättning och hur stor mycket en individ kan få i ersättning.  

 
Är villkoren ovan uppfyllda får individen en 300 dagar lång ersättningsperiod beviljad. Om individen 

har barn under 18 år kan ytterligare 150 dagar beviljas (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa). 

Men ersättning betalas endast ut så länge individen är arbetslös. Om individen fortfarande skulle 

vara arbetslös när ersättningsperioden är slut kan individen beviljas ytterligare en ersättningsperiod 

om arbetsvillkoret på nytt är uppfyllt.   

Hur många dagar per vecka som en individ får ut ersättning beror på hur många dagar individen varit 

arbetslös. Om individen är helt arbetslös under en vecka betalas fem ersättningsdagar ut för den 

veckan. Det antal vardagar individen fått sjukpenning, tagit ut föräldrapenning eller vårdat barn 

minskar antalet dagar med ersättning under aktuell vecka. Det samma gäller för semester och övriga 

förhinder individen har för att söka arbete under vissa dagar. Om individen arbetar deltid under 

arbetslösheten minskar ersättningen under aktuell vecka med det antalet dagar individen arbetat, 

det gäller även arbete som utförts på helgen. Arbete räknas i timmar och räknas om i antal dagar det 

motsvarar för individen beroende på vilken sysselsättningsgrad individen söker arbete för. Ovan 

nämnda hinder från att få ersättning påverkar dock inte ersättningsperiodens längd, dvs. de har 

fortfarande rätt att få ut sina 300 beviljade dagar så länge de är arbetslösa.  

  

Arbetslös och anmäld på 

arbetsförmedlingen 

Klarar arbetsvillkoret dvs har 

arbetat minst 80 h/månad  i 

6 månader under ramtiden 

Grundersättning 

Max 320 kr/dag  

Varit medlem i a-kassan 

minst 12 månader 

Inkomstrelaterad ersättning 

80 % av tidigare inkomsten             

max 680 kr/dag                             

min 320 kr/dag 

Villkor Ersättning 
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1.2.2 Sökteorin 

Sökteorin är det främsta verktyget som idag används för att analysera arbetsmarknadsfenomen som 

varaktighet i arbetslöshet. Inom sökteorin spelar reservationslönen, det vill säga den lägsta lön som 

en individ är villig att acceptera en central roll (Brown & Taylor 2013). De grundläggande 

sökteorietiska modellerna utgår från att chansen för en individ att få jobb bestäms av sökintensiteten 

och de krav individen ställer för att acceptera ett jobberbjudande, dvs. reservationslönen. 

Resonemanget är att en individ som varit arbetslös länge har en hög reservationslön i förhållande till 

de jobberbjudanden individen fått och därför fortfarande är arbetslös. Det finns mycket empirisk 

litteratur kring sambandet mellan reservationslön och varaktighet i arbetslöshet, bland annat Jones 

(1988) ger empiriska bevis på att det finns ett positivt samband.  

Reservationslönen i sin tur påverkas av en rad olika faktorer. Kön, ålder, utbildning, år, intensitet av 

jobbsökning, arbetslöshetstal, storleken på arbetslöshetsersättning och tidigare lön är exempel på 

faktorer som tas upp i litteraturen t.ex. i Brown & Taylor (2013). Hogan (2004) undersökte 

sambandet mellan tidigare lön och reservationslön och fann att tidigare lön ger en signifikant men 

relativt liten effekt på reservationslönen.  

1.2.3 Denna undersökning 

Naturen av denna undersökning skiljer sig från andra studier kring arbetslöshet på så sätt att det inte 

är varaktighet i arbetslöshet som undersöks utan det är antalet dagar som de individer som har rätt 

till och väljer att ta ut arbetslöshetsersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen. Detta avgränsar 

undersökningen till de arbetslösa deltagare i arbetskraften som ligger inom ramen för 

arbetslöshetsförsäkringen och de övriga arbetslösa faller utanför denna undersökning.  

Något annat som skiljer är att det inte är längden på arbetslösheten som vi är intresserade av att 

undersöka utan antalet ersättningsdagar som till viss del består av varaktigheten i 

arbetslöshetsförsäkringen, vilket skiljer sig från varaktighet i arbetslöshet på så sätt att en individ 

som inte längre är arbetslös till följd av t.ex. utförsäkring fortfarande kan vara fortsatt arbetslös. Till 

viss del bestäms även antalet ersättningsdagar av andra faktorer som hinderdagar som minskar 

frekvensen av ersättningsdagarna.  

Vi vet sen avsnitt 1.2.1 att den som beviljas ersättning har rätt till ersättning i 300 dagar (och 

ytterligare 150 dagar om individen har barn under 18 år) men endast så länge individen är fortsatt 

arbetslös. Om individen avbryter sin ersättningsperiod innan dessa 300 dagar är det rimligt att anta 

att individen inte är fortsatt arbetslös. De mekanismer som gäller för varaktighet i arbetslösheten bör 

även har en applikation på varaktigheten i arbetslöshetsförsäkringen och således även på antalet 

ersättningsdagar som en individ får ut.  
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Som tidigare nämndes är storleken på arbetslöshetsersättning exempel på en faktor som förväntas 

påverka reservationslönen och därmed även längden på arbetslösheten. Eftersom storleken på 

ersättningen i den svenska arbetslöshetsförsäkringen baseras på individens tidigare inkomst får de 

individer som hade högre lön före arbetslösheten mer ersättning. Vilket skulle innebära att individer 

med högre lön före arbetslösheten skulle tendera att vara arbetslösa längre än individer som haft 

lägre lön och därför får lägre ersättning. Men eftersom det finns ett tak i arbetslöshetsersättningen 

på 680 kronor i dagpenning vilket motsvarar 80 procent av en månadslön på 18700 kronor. Innebär 

det även att individer med högre lön förlorar mer på att vara arbetslösa eftersom de inte får ut så 

mycket som 80 procent av sin lön, vilket skulle leda till att arbetslöshetstiden skulle minska med 

inkomsten för de individer som haft en månadslön på över 18700 kronor i månaden före 

arbetslösheten.  

I detta resonemang tas dock inte hänsyn till de inkomstförsäkringar som de olika fackförbunden 

tillhandahåller. Enligt en rapport från TCO (Arbetslöshetstid och inkomstförsäkringar) erbjuder 

fackförbunden kompletterande inkomstskydd som är olika utformade men har till syfte att ersätta 

mellanskillnaden mellan arbetslöshetsförsäkringens tak upp till 80 procent av individens tidigare lön. 

Det är inte alla fackförbund som erbjuder denna tilläggsförsäkring och hur länge denna ersättning 

betalas ut varierar mellan fackförbunden. Eftersom det inte finns tillgång till fackförbundstillhörighet 

i Akademikernas arbetslöshetskassas databas över medlemmar är den informationen inte tillgänglig 

för denna analys. Dock menar man i Arbetslöshetstid och inkomstförsäkringar att det inte finns något 

tydligt samband mellan kompletterande inkomstskydd från de fackliga organisationerna och 

arbetslöshetstiden.  

Däremot så kan vi förvänta oss att de individer som inte varit med i arbetslöshetskassan tillräckligt 

länge för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning och därför får ersättning med grundbelopp, med 

maximalt 320 kronor om dagen oavsett tidigare lön, förlorar mest på att vara arbetslösa och därför 

har lägre reservationslön och är arbetslösa kortare tid. Särskilt med tanke på att de flesta 

medlemmar vid akademikernas arbetslöshetskassa tidigare hade en månadslön på över 18700 

kronor vilket innebär att de inte får ut 80 procent av sin tidigare lön på grund av taket i 

arbetslöshetsförsäkringen.  

Akademikernas arbetslöshetskassa har inte tillgång till information kring vilken utbildning eller 

yrkesgrupp medlemmarna tillhör, vilket annars hade kunnat vara av intresse enligt teorin.  

Däremot finns det information om individernas ålder. I tidigare empiriska undersökningar har det 

visat sig att äldre tenderar att vara arbetslösa längre än yngre. Detta beror bl.a. på att det av olika 

anledningar är svårare för äldre att få jobb. Enligt SACO (1997) har en person på 30 till 40 år ungefär 
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2,5 gånger så stor chans att få arbete jämfört med en individ i 60-årsåldern. De som har högst chans 

att få jobb är ungdomar, sen är chansen relativt konstant upp till 40-45-årsåldern då den enligt SACO 

(1997) börjar avta. Efter 50 avtar den än mer. Att de äldre individerna får ut fler ersättningsdagar 

styrks av Arbetslöshetsrapport 2012 där det konstateras att individer över 55 år är de som i snitt får 

ut flest ersättningsdagar. Medan individer under 24 tycks få ut mycket färre ersättningsdagar.  

Utöver uppgifter om ålder, kön och inkomst finns uppgifter om så kallade hinderdagar dvs. 

individerna arbetar deltid under arbetslösheten, får sjukpenning eller föräldrapenning, tar ut 

semester eller har andra förhinder att ta arbete. Eftersom individer inte har rätt till ersättning under 

dessa dagar blir antalet ersättningsdagar under en lika lång arbetslöshetsperiod färre. Men dessa 

beteenden kan även påverka antalet ersättningsdagar en individ får ut på andra sätt. T.ex. skulle det 

kunna vara så att de individer som arbetar deltid har kontakt med arbetsmarknaden vilket skulle 

kunna göra det lättare för dem att komma ut i arbete igen och tiden dessa individer är arbetslösa 

skulle därför kunna bli kortare.  

Det finns ytterligare variabler som kan vara av intresse för att förutsäga hur många ersättningsdagar 

en individ kommer att ta ut. Men detta är den information som finns tillgänglig i nuläget och därför 

kommer analysen att baseras på dessa faktorer.  

1.3 Frågeställning 

Det har konstaterats att det finns en betydande skillnad i det genomsnittliga antalet ersättningsdagar 

som betalas ut till kvinnor och män per år.  

Kan denna skillnad förklaras av:   

 Att dessa två grupper har olika fördelning när det gäller bakgrundsvariabler som ålder och 

inkomst före arbetslösheten?   

 Och att dessa grupper har olika beteenden i avseende på arbete, föräldraledighet etc. under 

arbetslösheten?  
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1.4 Avgränsningar 

Även om mönstret med i genomsnitt fler ersättningsdagar för männen är en genomgående trend 

bland de arbetslösa i Sverige är denna uppsats avgränsad till medlemmarna i Akademikernas 

arbetslöshetskassa då det är för dessa individer jag har tillgång till data.  

 

De år som jag har valt att undersöka är åren 2010 och 2011. Anledningen till att jag valt just dessa år 

är för att: 

- Individer har nio månader på sig att söka ersättning för en vecka då de varit arbetslösa, det 

innebär att det slutgiltiga antalet ersättningsdagar för 2012 alltså ännu ej är klart och det är 

därför inte lämpligt att ta med år senare än 2011 i denna undersökning.  

 

- Efter regeringsskiftet har en del förändringar i reglerna kring Arbetslöshetsförsäkringen 

gjorts, för att undvika att få en snedvridning av resultatet i och med effekten dessa 

förändringar har på de arbetslösas beteenden har jag valt att avgränsa undersökningen till år 

där inga förändringar har gjorts i reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen. 

Denna undersökning har därför avgränsats till ett datamaterial med uppgifter om medlemmar i 

Akademikernas arbetslöshetskassa som fått arbetslöshetsersättning för någon period mellan januari 

2010 och december 2011. 

En ytterligare avgränsning är att jag valt att analysera ett summerat material för tidsperioden, där 

ingen hänsyn tas till vilken vecka ersättningen utbetalades, detta för att en individs veckor med 

ersättning kan vara vitt spridda under tidsperioden.  

2. Data 
De data som använts är hämtade från Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) och 

innehåller information om samtliga medlemmar som fått arbetslöshetsersättning för arbetslösa 

dagar under åren 2010 och 2011. Datamaterialet innehåller information om individens kön och 

födelsedatum samt den normalinkomst och normalarbetstid som gällde i början av 

arbetslöshetsperioden. Vidare innehåller datamaterialet information om antal ersättningsdagar 

individen fått utbetalade för perioden i fråga. Hur mycket individen arbetat, varit sjuk eller 

föräldraledig, haft semester och haft övriga förhinder att arbeta under perioden har hämtats från 

individens kassakort och är deklarerade av individen själv.  
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I datamaterialet ingår endast individer som fått ersättningsdagar utbetalade för veckor under 

perioden januari 2010 till december 2011. Individer med endast karensdagar, avstängningsdagar osv. 

har således rensats bort. Datamaterialet består av 40298 individer varav 24776 är kvinnor och 15522 

är män.  

2.1 Beskrivning av datamaterialets innehåll 

För att undersökas variationen i antal ersättningsdagar olika individer får och undersöka skillnaden i 

genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor används information om de individer 

vid akademikernas arbetslöshetskassa som varit arbetslösa någon gång under perioden januari 2010 

till december 2011. Informationen är hämtad från AEA:s databas och nedan följer en detaljerad 

beskrivning av variablerna.  

Ersättningsdagar  Det totala antalet ersättningsdagar under perioden januari 2010 till december 

2011.  

 

Kön Dummyvariabel för kön där man=1 och kvinna=0. 

 

Ålder  Avser individens ålder i december 2010.  

 

Inkomst  De uppgifter om inkomst före arbetslösheten som finns är uppgifter om 

normalinkomsten som ersättningen är grundad på. Normalinkomsten är den 

genomsnittliga månadsinkomsten individen hade det senaste året före 

arbetslösheten. För de individer som inte har varit med i arbetslöshetskassan i 

minst tolv månader innan arbetslöshetsperioden startade finns inga uppgifter 

om normalinkomst eftersom de endast har rätt till ersättning med grundbelopp 

och inte inkomstrelaterad ersättning, denna normalinkomst har därför satts till 

noll. 

 

Ersättning med 

grundbelopp 

Dummyvariabel för individer som får ersättning med grundbelopp istället för 

inkomstrelaterad ersättning eftersom de inte uppfyller villkoret att ha varit 

medlem i arbetslöshetskassan i tolv månader.  

 

Arbete Genomsnittligt antal dagar individen arbetat per vecka under den period 

individen fått ersättning.  

 

Kommentar: Arbete deklareras på kassakortet i timmar och inkluderar även 
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arbete under helger. Hela antalet timmar räknas som hindertid oavsett 

utbudssysselsättningsgrad dvs det antal timmar per vecka som individen 

eftersträvar att få arbete. Det innebär att 8 timmars arbete minskar antalet 

ersättningsdagar för en individ som söker heltidsarbete med en dag, men för en 

individ som bara söker halvtidsarbete minskar antalet ersättningsdagar med 2 

dagar. Arbetet har räknats om i hinderdagar där individens 

utbudssysselsättningsgrad har tagits i beaktande. Ett genomsnittligt per vecka 

av dessa dagar har sedan beräknats.  

 

Föräldraledig 

eller sjuk 

 

Genomsnittligt antal dagar per vecka som individen varit sjuk, vårdat barn eller 

varit föräldraledig under de veckor som individen fått ersättning.  

Semester Genomsnittligt antal dagar per vecka som individen tagit ut semester från sitt 

deltidsarbete under arbetslösheten. 

 

Övrigt förhinder Genomsnittligt antal dagar per vecka då individen haft övriga förhinder att vara 

tillgänglig på arbetsmarknaden. T.ex. att individen är bortrest. 

 

Ej deklarerade 

dagar 

Genomsnittligt antal dagar per vecka som ej deklarerats av individen som 

arbetslösa eller något annat. Dessa räknats som åtta timmars arbete. 

 

3. Metod 
För att undersöka hur det kommer sig att det finns en skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar 

som män och kvinnor tar ut vill vi skapa en modell som kan förklara variationen i antalet 

ersättningsdagar olika individer får ut.  Om en sådan modell kan förklara all variation i antal 

ersättningsdagar individer får ut kan den även förklara varför det finns en skillnad mellan män och 

kvinnor. För att bygga denna modell utgår vi från två aspekter, dels varaktigheten i 

arbetslöshetensförsäkringen med utgångspunkt i sökteoretiska modeller och dels utifrån det faktum 

att hinderdagar av olika slag reducerar antalet dagar med ersättning, då det är antalet dagar med 

ersättning och inte varaktigheten i arbetslösheten som undersöks. Dock bör antalet ersättningsdagar 

påverkas kraftigt av hur länge individen är arbetslös, men även andra faktorer spelar in. För att skapa 

denna modell kommer linjär regression att användas.  
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Analysen kommer att baseras på uppgifter som Akademikernas arbetslöshetskassa har om sina 

medlemmar. Den information som används är ålder, kön och normalinkomst för de individer som får 

inkomstrelaterad ersättning. Med normalinkomst menas den genomsnittliga månadsinkomst en 

individ hade under den så kallade ramtiden som normalt är de senaste tolv månaderna före 

arbetslösheten. Samt information om individernas olika hinderdagar under arbetslösheten det vill 

säga sjukpenning/föräldrapenning, deltidsarbete, semester och övriga förhinder.   

Eftersom vi inte vet något om de eventuella sambandens form används dummyvariabler för att dela 

in individerna i grupper med avseende på de olika faktorerna.  Individerna delas in i åldersgrupper 

med tioårsintervaller med under 30 som referensgrupp. På liknande sätt delas individerna upp i 5 

inkomstgrupper grupperade efter ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen. Första gruppen med 

individer som tjänade upp till 8800 kronor i månaden och således får minimibeloppet på 320 kronor 

per dag, individerna med en inkomst mellan 8800 kronor i månaden och 18700 kronor i månaden 

som alltså får ersättning med 80 procent av sin lön delas in i två grupper, över och under 13000 

kronor i månaden. De individer som tjänade över 18700 kronor i månaden före arbetslösheten delas 

även de in i två grupper där den femte gruppen innehåller de individer som tjänat över 30 000 kronor 

i månaden före arbetslösheten. Dessutom finns en grupp med individer som får ersättning med 

grundbelopp, för dessa saknas uppgifter om tidigare inkomst.   

När det gäller informationen om hinderdagar delas alla dessa in i grupper efter hur många 

hinderdagar av olika slag en individ i snitt har haft under en vecka. De med mycket få dagar (med i 

snitt upp till i en åttondelsdag per vecka) med sjukpenning/föräldrapenning, arbete, semester eller 

övriga förhinder delas in i en grupp för varje hindertyp. För arbete som förekommer i större 

utsträckning och variation än övriga hindertyper delas in i ytterligare grupper med avseende på hur 

mycket individerna arbetar. De individer som arbetar delas upp i grupper efter utsträckning de 

arbetar på följande sätt: en med individer som arbetar upp till en åttondels dag per vecka, en med 

individer som arbetar mellan en åttondels dag per vecka och en halv dag per vecka, en med individer 

som arbetar mellan en halv och en dag per vecka, en med individer som arbetar upp till två dagar per 

vecka och en med individer som arbetar mer än två dagar per vecka. 
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4. Teori 
I det här avsnittet beskrivs teorin bakom de metoder som används. Grundstenen i denna uppsats är 

linjär regression där koefficienterna skattas med minsta kvadratmetoden (OLS). För att dessa 

skattningar ska ha de egenskaper som eftersträvas krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda. För 

att undersöka om förutsättningen om lika varians av feltermen är uppfylld används Whites 

heteroskedasticitetstest, hur detta test är utformat redovisas nedan i avsnitt 4.1. Finns det 

heteroskedasticitet i modellen påverkas hypotestesterna vilket innebär att resultaten av dessa inte är 

tillförlitliga. En lösning på detta kan vara att använda robusta medelfel för att korrigera kovarianserna 

för att på så sätt få mer tillförlitliga hypotestest. I avsnitt 4.2 beskrivs hur de robusta medelfelen 

beräknas. I avsnitt 4.3 beskrivs F-testet som i denna uppsats används för att undersöka om det finns 

någon skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan vissa grupper av individer.  

4.1 Whites heteroskedasticitetstest 

För att undersöka om förutsättningen om homoskedasticitet dvs. lika varians av feltermen är 

uppfylld kan Whites heteroskedasticitetstest användas.  

För en regressionsmodell                      beräknas Whites test på följande sätt.  

Först estimeras modellen ovan för att få fram residualerna  ̂  

Sedan görs enligt Asteriou & Hall (2011) en hjälpregression med residualerna som beroende variabel 

och de förklarande variablerna, kvadraten av de förklarande variablerna och kryssprodukterna av de 

förklarande variablerna som förklarande variabler. Dvs: 

 ̂ 
                      

       
              

En nollhypotes formuleras: 

                 

För att testa denna nollhypotes beräknas LM statistikan som beräknas som: 

       

Där n är antalet observationer och    är förklaringsgraden av regressionen med de kvadrerade 

residualerna som beroende variabel. 

När nollhypotesen är sann följer LM-statistikan en   -fördelning med k frihetsgrader, där k är antalet 

förklarande variabler i hjälpregressionen. Om det observerade LM-värdet är större än det kritiska 

värdet dvs. värdet för en    -fördelning med k frihetsgrader förkastas nollhypotesen och 

heteroskedasticitet i modellen kan verifieras (Asteriou & Hall 2011).  
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4.2 Robusta medelfel 

En av förutsättningarna för den linjära regressionsmodellen är att vi har homoskedasticitet dvs. 

konstant varians av feltermen (Asteriou & Hall 2011).  

Om variansen av feltermen inte är konstant har vi istället heteroskedasticitet. Om så är fallet är OLS-

estimatorn fortfarande väntevärdesriktig, men har inte längre minsta möjliga varians.   

Vid enkel linjär regression är enligt Gujarati & Porter (2009) variansen för OLS-skattningen av 

parametern   : 

 ( ̂ )  
∑  

   
 

(∑  
 )
  

Om vi har konstant varians dvs.   
      för alla i får vi: 

 ( ̂ )  
  ∑  

 

(∑  
 )
  

  

∑  
  

Detta är den ”vanliga” variansen som normalt används. Om variansen inte är konstant kan den inte 

flyttas ut från summatecknet och variansen blir då istället: 

 ( ̂ )  
∑  

   
 

(∑  
 )
  

Eftersom   
  inte är observerbar estimeras den med   ̂ 

  som är de kvadrerade residualerna för varje 

i. Vi får då: 

 ( ̂ )  
∑  

  ̂ 
 

(∑  
 )
  

Detta kan enligt Gujarati & Porter (2009) generaliseras till en linjär modell med k förklarande 

variabler på följande sätt: 

 ( ̂ )  
∑  ̂  

  ̂ 
 

(∑  ̂  
 )
  

Där  ̂ 
  är de observerade residualerna från den ursprungliga regressionen och  ̂ 

  är residualerna 

från regressionen av den förklarande variabeln    på resterande förklarande variabler. På detta sätt 

beräknas de robusta medelfelen.   
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4.3 F-test – Test av restriktioner  

För att undersöka om parametervärdena för två eller flera variabler är signifikant skilda från varandra 

kan vi införa en restriktion där vi tvingar parametervärdena att vara lika. Denna restriktion kan sedan 

testats med ett F-test. För att testa denna restriktion estimeras två modeller: en utan restriktion där 

parametervärdena tillåts variera fritt och en där koefficienterna tvingas vara lika. För att restriktionen 

ska hålla ska skillnaden mellan dessa två modeller vara minimal. 

För att undersöka detta beräknas ett F-värde. Det beräknas enligt Asteriou & Hall (2011) med 

följande testfunktion: 

     
(         ) (     )

     (    )
 

Där      är summan av de kvadrerade residualerna för modellen utan restriktion,       är de 

kvadrerade residualerna för medellen med restriktion.     är antalet förklarande variabler i modellen 

utan restriktion och    är antalet förklarande variabler i modellen med restriktion.   

När nollhypotesen är sann dvs. om restriktionen håller följer       F-fördelningen med (        

  ) frihetsgrader.  

Om      är större än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen, restriktionen håller inte och det 

finns en signifikant skillnad mellan parametervärdena för undersökta variabler (Asteriou & Hall 

2011). 
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5. Resultat 

5.1 Skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor under 

perioden januari 2010 till december 2011 

Under perioden januari 2010 till december 2011 fick 40298 av Akademikernas arbetslöshetskassas 

medlemmar ersättning vid någon tidpunkt, av dessa var ungefär 60 % kvinnor. När individerna delas 

upp i grupper med avseende på kön, kan det konstateras att kvinnorna som fick ersättning någon 

gång under perioden 1 januari 2010 till 31 december 2011 i genomsnitt fick ut 90 ersättningsdagar. 

Männen fick under samma period i genomsnitt ut 113 ersättningsdagar.  

 

Kön Genomsnittligt antal 
ersättningsdagar 

Kvinna (61,48%) 90 

Man (38,52%) 113 

Tabell 1: Genomsnittligt antal ersättningsdagar per kön. Andelen kvinnor respektive män i datamaterialet är angivet inom 
parantes 
 

Den genomsnittliga skillnaden i antalet ersättningsdagar mellan män och kvinnor är under den 

undersökta perioden 23 dagar. Genom att studera histogram över antalet ersättningsdagar för 

respektive kön kan denna skillnad undersökas närmare. Histogrammet nedan visar fördelningen av 

antalet ersättningsdagar i andelar för kvinnor respektive män under perioden. 

 

 

Diagram 1: Fördelning av antalet ersättningsdagar individerna fått ut under perioden uppdelat på kön.  
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Männen får överlag arbetslöshetsersättning i fler dagar än kvinnorna. Värt att notera är också att för 

männen såväl som för kvinnorna finns en spik vid 300 ersättningsdagar, det vill säga individerna har 

fått ut en full ersättningsperiod på 300 dagar. Dock är andelen män som fått ut en full 

ersättningsperiod betydligt större.  

Något som är intressant är att det är många kvinnor som får ut mycket få ersättningsdagar medan så 

inte verkar vara fallet hos männen. Av de individer som fått ersättning under perioden är cirka 60 

procent kvinnor. Ett möjligt scenario är att det finns en skillnad mellan män och kvinnor i beteende 

när det gäller när man väljer att ansöka om arbetslöshetsersättning. Det skulle kunna vara så att de 

män som är arbetslösa ett fåtal dagar i mindre utsträckning söker arbetslöshetsersättning för dessa 

dagar.  

I Arbetslöshetsrapport 2012 finns uppgifter om hur många kvinnor och män som var arbetslösa 

under åren 2005 till 2011, det finns även uppgifter om hur många individer av respektive kön som 

fick ut ersättning. Tabeller över detta återfinns i bilaga 1. Om vi studerar åren 2010 och 2011 kan vi 

se att 2010 var 222800 män och 192800 kvinnor arbetslösa.  Under samma år fick 72700 män och 

71200 kvinnor ersättning utbetalad via någon av landets 30 arbetslöshetskassor.  Vilket innebär att 

2010 fick 32,6 procent av de arbetslösa männen ut ersättning jämfört med 36,9 procent av de 

arbetslösa kvinnorna. På motsvarande sätt kan konstateras att 2011 fick 25,9 procent av de 

arbetslösa männen ersättning och 32,9 procent av de arbetslösa kvinnorna. Det visar sig alltså att en 

större andel av de arbetslösa kvinnorna i Sverige väljer att ta ut eller har rätt till ersättning.  

Detta skulle kunna förklara varför fler kvinnliga medlemmar av Akademikernas arbetslöshetskassa får 

ut ersättning under den undersökta perioden. Att det är färre män som får ut mycket få 

ersättningsdagar skulle då kunna förklaras med att de i större utsträckning väljer att inte ta ut 

ersättning när de är arbetslösa en kort period. Vilket medför att det genomsnittliga antalet 

ersättningsdagar för kvinnorna blir lägre i och med att de individer som är arbetslösa ett fåtal dagar 

tar ut ersättning. 

Dock bör tilläggas att uppgifter om hur stor andel av medlemmarna i Akademikernas 

Arbetslöshetskassa som är kvinnor saknas. En större andel kvinnliga medlemmar är en annan möjlig 

förklaring till att en större andel av medlemmarna i Akademikernas arbetslöshetskassa som får ut 

ersättning är kvinnor.  
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5.2 Översikt av enskilda variablers förmåga att förklara variationen i antal 

ersättningsdagar 

För att först få en bild av i vilken utsträckning enskilda data kan beskriva variationen i antalet 

ersättningsdagar används flera mindre regressionsmodeller där hänsyn tas till enskilda variabler. 

Tabell 2 nedan visar den justerade förklaringsgraden för de olika modellerna.   

Modell Justerad 

Förklaringsgrad 

Kön 0,0156 

Ålder  0,0690 

Inkomst  0, 0133 

Ersättning med grundbelopp  0,0078 

Arbete  0,1318 

Föräldraledig/sjuk  0,0346 

Förhinder  0,0830 

Semester  0,0162 

Tabell 2: Förklaringsgrad för modeller med enstaka variabler.  

Det är enligt denna framförallt tre variabler som ser ut att kunna beskriva en relativt stor del av 

variationen i antalet ersättningsdagar en individ får ut, det är deltidsarbete under arbetslösheten 

som beskriver hela 13 procent av variationen i antal ersättningsdagar, ålder samt övriga förhinder att 

ta arbete.  

Men det vi framförallt är intresserade av att undersöka är vilka variabler som kan förklara den 

skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor som har observerats, därför 

införs även variabeln kön i samtliga av ovan använda modeller för att undersöka hur 

parameterskattningen för variabeln kön förändras beroende på vilka variabler som tas med i 

modellen. Detta för att få en uppskattning av om skillnaden i antalet ersättningsdagar män 

respektive kvinnor får utbetalade kan förklaras av variablerna. Om värdet på parametern kön blir 

mindre när en variabel tas med i modellen tyder det på att denna variabel kan vara en del av 

förklaringen till denna skillnad. Detta bygger dock på att variablerna påverkar män och kvinnor på 

samma sätt, vilket inte är säkert, detta kommer att tas upp mer senare. Detta avsnitt är till för att ge 

en översiktlig bild av vilka variabler som kan vara intressanta att studera närmare. Tabell 3 nedan ger 

parametervärdet för dummyvariabeln kön för samtliga modeller samt den justerade 

förklaringsgraden för dessa. 
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Modell Parametervärde för variabeln kön Justerad 

förklaringsgrad 

Kön 22,92957 0,0156 

Ålder  17,03256 0,0774 

Inkomst  20,50042 0,0252 

Ersättning med grundbelopp  22,56757 0,0229 

Arbete  15,14355 0,1384 

Föräldraledig/sjuk  25,20486 0,0531 

Förhinder  22,34692 0,0977 

Semester  23,20603 0,0321 

Tabell 3: Tabellen visar storleken den genomsnittliga skillnaden i ersättningsdagar mellan män och kvinnor för de olika 

modellerna där hänsyn tagits till olika variabler och förklaringsgraden för dessa modeller.  

 
Samtliga parametervärden är signifikanta och har p-värden mindre än 0,0001, tabellen redovisar 

därför endast parametervärde och modellens förklaringsgrad. När vi jämför parametervärdena i 

tabell 3 med den genomsnittliga skillnad i antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor som 

observerats ser vi att det framförallt är två variabler som ger ett lägre parametervärde. När hänsyn 

tagits till om individen deltidsarbetat under ersättningsperioden och i vilken utsträckning är 

skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar nu cirka 15 jämfört med tidigare 23. Även skillnader 

i ålder tycks kunna beskriva en del av denna skillnad eftersom skillnaden när hänsyn tagits till ålder är 

17 dagar jämfört med från början då den var 23 dagar. Variablerna för semester och 

sjuk/föräldraledig ser istället ut att öka skillnaden, detta är dock inget vi tittar närmare på nu, men 

skulle t.ex. kunna bero på att dessa variabler påverkar män och kvinnor på olika sätt.  

Vi har nu sett hur enskilda variabler kan beskriva variationen i antalet ersättningsdagar en individ får 

ut och hur de påverkar parametervärdet för variabeln kön, intressant att veta är också hur stor del av 

variationen i antal ersättningsdagar och skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan 

män och kvinnor som samtliga av dessa variabler tillsammans kan förklara, detta tas upp i avsnitt 5.3. 
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5.3 Regressionsmodell för antal ersättningsdagar 

För att undersöka hur mycket av variationen i antal ersättningsdagar som kan förklaras med de 

variabler som finns tillgängliga anpassas en regressionsmodell till datamaterialet med antal 

ersättningsdagar som beroende variabel. Som förklarande variabler används ålder i form av 

dummyvariabler där individerna delats in i åldersgrupper om tioårsintervaller, en dummyvariabel för 

individer som får ut ersättning med grundbelopp, dummyvariabler för inkomstgrupper och 

dummyvariabler för arbete, föräldrapenning och sjukpenning, semester och övriga förhinder samt en 

dummyvariabel för kön. Med stegvis regression avgörs vilka variabler som ska ingå i modellen. Tabell 

4 nedan visar estimaten från denna regressionsmodell.  För denna modell gav Whites 

heteroskedasticitetstest ett   -värde på 3448 (se bilaga 2) vilket ger starka bevis för att det finns 

heteroskedasticitet i modellen och därför används robusta medelfel. 

Variabel Parametervärde Robust 
medelfel 

t-värde P-värde 

Intercept 61,76964 0,93895 65,79 <0,0001 

Kön 11,87682 0,80973 14,67 <0,0001 

Arbete mindre än en åttondels dag/vecka 62,94091 1,47995 42,53 <0,0001 

Arbete mer än en åttondelsdag upp till en 
halv dag/vecka 

2,31925 1,08527 2,14 0,0326 

Arbete mer än en halv dag upp till en 
dag/vecka 

-10,45034 1,35414 -7,72 <0,0001 

Arbete mer än en dag upp till två 
dagar/vecka 

-30,81847 1,14484 -26,92 <0,0001 

Arbete mer än två dagar/vecka -68,48380 0,90712 -75,50 <0,0001 

Semester mindre än en åttondels 
dag/vecka 

38,24521 1,94890 19,62 <0,0001 

Semester mer än en åttondels dag/vecka -24,89265 1,61313 -15,43 <0,0001 

Övriga förhinder mindre än en åttondels 
dag/vecka 

65,48776 1,47029 44,54 <0,0001 

Övriga förhinder mer än en åttondels 
dag/vecka 

-16,01212 1,08133 -14,81 <0,0001 

Ersättning med grundbelopp -6,90591 1,12778 -6,12 <0,0001 

Sjuk/föräldraledig 
mindre än en åttondels dag/vecka 

59,04651 1,59042 37,13 <0,0001 

30 till 39 år 17,20534 0,90680 18,97 <0,0001 

40 till 49 år 34,89361 1,10862 31,47 <0,0001 

50 till 59 år 49,26290 1,33498 36,90 <0,0001 

60 år och äldre 61,72867 1,89366 32,60 <0,0001 

Förklaringsgrad 29,54 % Justerad förklaringsgrad 29,52 % 

Tabell 4: Regressionsmodell för samtliga medlemmar i AEA som fått ersättning någon gång under perioden januari 2010 till 

december 2011 
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Denna modell innehåller inga inkomstgrupper eftersom dummyvariablerna för inkomstgrupper inte 

blev signifikant skilda från noll när de inkluderades i modellen (se tabell 11 i bilaga 3), antalet 

ersättningsdagar en individ får ut tycks ej påverkas av individens inkomst. 

När vi studerar parametervärdena för de olika åldersgrupperna ser vi att de som får ut minst 

ersättningsdagar är individerna under 30 år med ett snitt på 62 ersättningsdagar och de som får ut 

flest ersättningsdagar är individerna som är 60 år och äldre som i snitt får ut hela 104 

ersättningsdagar det vill säga det dubbla antalet ersättningsdagar jämfört med individerna under 30 

under förutsättning att övriga variabler är lika. Detta är det resultat som förväntas eftersom tidigare 

undersökningar av varaktighet i arbetslöshet har tytt på att yngre generellt sett har lättare att hitta 

ett nytt jobb och inte är arbetslösa lika länge som en äldre person, vilket i sin tur borde betyda att de 

äldre individerna i snitt får ut fler ersättningsdagar. Dock verkar ökningen avta något vid 50-årsålder 

där denna ökning verkar avta, vilket är tvärtemot vad vi förväntar oss med tanke på att SACO (1997) 

kommer till resultatet att det framförallt är efter 50 årsåldern som chanserna att få jobb minskar 

kraftigt. Men värt att poängtera är att denna undersökning skiljer sig något då det i detta fall är 

antalet ersättningsdagar som undersöks och inte varaktigheten i arbetslösheten. Det kan t.ex. vara så 

att många individer i dessa åldersgrupper når taket på 300 dagar och sedan blir utförsäkrade. Det 

skulle också kunna ha sin förklaring i att individer som är äldre väljer att t.ex. pensionera sig istället 

för att ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom bör noteras att i den äldsta gruppen är det 

individer som fyller 65 år och går i pension varför de får ut ett mindre antal ersättningsdagar. 

Dessutom är åldersintervallet i denna grupp inte 10 år utan 6 år eftersom det inte finns några 

individer över 65 år som får ut ersättning. Det visar sig också att de individer som får ut ersättning 

med grundbeopp istället för inkomstrelaterad ersättning tar ut färre ersättningsdagar, närmare 

bestämt i snitt cirka 7 dagar färre. Detta är inte så konstigt då de bör vara de som förlorar mest på att 

vara arbetslösa och därför troligtvis har lägre reservationslöner.   

När det gäller hinderdagar i form av arbete, föräldraledighet/sjukskrivning, semester och övriga 

förhinder ser vi att för samtliga av dessa att de individer som tar ut mindre än en åttondels dag per 

vecka av dessa tar ut mer ersättningsdagar än de som inte arbetar, är sjuka etc. Medan de som tar ut 

mer än i snitt en åttondels dag per vecka tar ut färre dagar. För de som varit haft sjukpenning eller 

föräldrapenning visade det sig vara så att de som tagit ut enstaka dagar det vill säga i snitt mindre än 

en åttondels dag per vecka i snitt tar ut fler ersättningsdagar än de som inte har fått sjukpenning eller 

föräldrapenning. Däremot visade sig i denna modell inte finnas någon signifikant skillnad mellan de 

som haft mer än en åttondels dag med föräldrapenning eller sjukpenning per vecka och de som inte 

haft någon alls (se tabell 11 i bilaga 3). En dummyvariabel för individer som har tagit ut 
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föräldrapenning eller sjukpenning i mer än en åttondels dag per vecka finns därför inte med i den 

slutgiltiga modellen.   

Att de individer som haft en liten andel dagar med förhinder av olika slag tar ut fler dagar med 

ersättning jämfört med de som inte haft något förhinder samt att de som haft en större andel dagar 

med förhinder tar ut färre dagar med ersättning kan ha ett samband med att de som inte är 

arbetslösa särskilt länge, hinner inte eller har inte behov av att skaffa sig ett deltidsarbete etc. Medan 

de som är arbetslösa lite längre hinner göra detta och det är inte omöjligt att tänka sig att det skulle 

kunna vara så att de som arbetar deltid under arbetslösheten har lättare att få ett arbete och därför 

inte är arbetslösa lika länge. Sen har vi även det faktum att de som har någon typ av hinderdagar, 

vilket gör att de får ut färre ersättningsdagar under en vecka, gör att om de är arbetslösa lika länge 

som en individ som inte har några hinderdagar innebär det att de inte tar ut lika många 

ersättningsdagar. Detta innebär att det inte finns någon tydlig tolkning av värdena på dessa estimat, 

vilket för den sakens skull inte innebär att de inte är intressanta.   

En annan intressant variabel att studera i denna modell är dummyvariabeln för kön. Det 

konstaterades tidigare att det i genomsnitt är en skillnad på cirka 23 ersättningsdagar mellan män 

och kvinnor under den undersökta tidsperioden (se tabell 3). I en modell där hänsyn tagits till ålder, 

arbete, semester, föräldraledighet och sjukdom och ersättning med grundbelopp är den 

genomsnittliga skillnaden i antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor istället cirka 12 dagar 

under förutsättning att övriga variabler är desamma. Således kan vi konstatera att dessa faktorer kan 

förklara en del av skillnaden i antalet ersättningsdagar mellan män och kvinnor.  

Dock bör tilläggas att detta är vad vi får om vi antar att dessa variabler påverkar antalet 

ersättningsdagar en individ tar ut på samma sätt för både män och kvinnor. Det är inte säkert att så 

är fallet och genom att göra separata modeller för män och kvinnor kan eventuella skillnader 

upptäckas. Även i dessa regressionsmodeller finns heteroskedasticitet i modellerna, se resultaten 

från whites test för de båda modellerna i bilaga 2. Eftersom det finns heteroskedasticitet används 

robusta medelfel för att beräkna p-värdena.  

Tabell 5 på nästa sida visar de anpassade modellerna för kvinnorna respektive männen. 
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Variabel Kvinnor Män 

 Parametervärde P-värde Parametervärde P-värde 

Intercept 59,84926 <0,0001 75,01471 <0,0001 

Arbete mindre än en åttondels 
dag/vecka 

62,85493 <0,0001 62,69747 <0,0001 

Arbete mer än en åttondelsdag 
upp till en halv dag/vecka 

8,27247 <0,0001 -6,10793 0,0006 

Arbete mer än en halv dag upp till 
en dag/vecka 

-5,02294 0,0018 -19,97392 <0,0001 

Arbete mer än en dag upp till två 
dagar/vecka 

-25,81578 <0,0001 -40,10117 <0,0001 

Arbete mer än två dagar/vecka -62,77716 <0,0001 -80,37240 <0,0001 

Semester mindre än en åttondels 
dag/vecka 

33,55950 <0,0001 48,18009 <0,0001 

Semester mer än en åttondels 
dag/ vecka 

-22,32456 <0,0001 -29,68844 <0,0001 

Övriga förhinder mindre än en 
åttondels dag/vecka 

63,98796 <0,0001 67,62767 <0,0001 

Övriga förhinder mer än en 
åttondels dag/vecka 

-11,90785 <0,0001 -23,56041 <0,0001 

Ersättning med grundbelopp -7,05437 <0,0001 -6,67220 0,0014 

Sjuk/föräldraledig 
mindre än en åttondels dag/vecka 

54,13872 <0,0001 70,98937 <0,0001 

30 till 39 år 18,01917 <0,0001 16,65168 <0,0001 

40 till 49 år 34,19495 <0,0001 36,50462 <0,0001 

50 till 59 år 44,61000 <0,0001 55,31198 <0,0001 

60 år och äldre 61,39618 <0,0001 62,81354 <0,0001 

Förklaringsgrad 29,70 % 27,57 % 
Tabell 5: Separata regressionsmodeller för män respektive kvinnor 

Modellen för kvinnorna har en högre förklaringsgrad än modellen för männen. Det vill säga antalet 

ersättningsdagar en kvinna får ut kan i större utsträckning förklaras av variablerna ovan. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att männen i mindre utsträckning arbetar, är föräldralediga etc. 

När man undersöker parametervärdena ser man att det finns vissa skillnader. En man under 30 som 

får inkomstrelaterad ersättning och som inte har arbetat, föräldraledig eller sjuk, haft semester eller 

övriga förhinder får i snitt ut 75 ersättningsdagar. En kvinna med samma egenskaper får i snitt ut 60 

ersättningsdagar dvs 15 dagar mindre vilket är en något större än skillnaden i antal ersättningsdagar 

beroende på kön i den ursprungliga modellen i tabell 4. Detta kan förklaras med att olika variabler 

påverkar antalet ersättningsdagar som en individ får ut olika mycket för kvinnor och män vilket går 

att se i de separata modellerna i tabell 5. Vi kan bland annat se att genomsnittligt arbete under en 

vecka i arbetslöshet verkar påverka antalet ersättningsdagar en individ får ut olika för män och 

kvinnor.  Skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar en individ som arbetar under 
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arbetslösheten jämfört med en individ som inte arbetar under arbetslösheten är större för männen 

än för kvinnorna. För andra variabler som t.ex. att individen får ersättning med grundbelopp verkar 

påverka antal ersättningsdagar en individ får ut jämfört med en individ som får ut inkomstrelaterad 

ersättning på samma sätt för både män och kvinnor.  

När det gäller ålder verkar det som att åldern påverkar det genomsnittliga antalet ersättningsdagar 

en individ får ut på ungefär samma sätt för män och kvinnor, där antalet ersättningsdagar ökar med 

åldern. Dock verkar gruppen med individer 50 till 59 år få ut mer ersättningsdagar jämfört med 

övriga åldersgrupper för männen än för kvinnorna, med en ökning på 55 dagar jämfört med 44 för 

kvinnorna, det verkar alltså som att antalet ersättningsdagar en individ får ut verkar öka fortare vid 

lägre ålder för männen. Enligt SACO (1997) minskar chanserna att få jobb mer och mer efter 50, 

vilket gör det rimligt att antalet ersättningsdagar skulle börja öka i högre takt vid denna ålder. Men 

för kvinnorna verkar denna ökning sätta in först för gruppen 60 år och äldre, men betydligt kraftigare 

eftersom denna grupp får i snitt ut ungefär 60 dagar mer än en individ under 30 för både män och 

kvinnor. Detta tyder på att det är olika stor skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan 

män och kvinnor i olika grupper av individer. Dessa skillnader undersöks närmare i avsnitt 5.4. 
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5.4 Skillnader i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor inom 

olika grupper  

I avsnitt 5.3 fick vi indikationer på att det är olika stor skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar 

mellan män och kvinnor i olika grupper av individer. Eftersom vi i avsnitt 5.2 såg att ålder och om och 

hur mycket en individ arbetar deltid under arbetslösheten förklarar en stor del av variationen i antal 

ersättningsdagar och även verkade kunna förklara en del av skillnaden i antal ersättningsdagar 

mellan män och kvinnor är det av intresse att undersöka om det finns en skillnad mellan män och 

kvinnor i grupper med avseende på dessa variabler när det gäller genomsnittligt antal 

ersättningsdagar.  

Ett sätt att undersöka detta är att dela in individerna med avseende på dessa faktorer och undersöka 

om det inom dessa grupper finns en skillnad mellan kvinnor och män i genomsnittligt antal 

ersättningsdagar. Detta görs med hjälp av två nya regressionsmodeller.  

I första modellen delas de olika grupperna med deltidsarbete under arbetslöshetsperioden som är 

indelade efter genomsnittligt antal dagar med arbete in i ytterligare grupper med avseende på kön. 

F-test används för att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan hur många 

ersättningsdagar män respektive kvinnor tar ut inom respektive grupp. Sedan görs samma sak för 

åldersgrupperna som även de delas in efter kön. 

Värt att kommentera är att i dessa modeller utgår vi från att övriga variabler skulle påverka män och 

kvinnor på samma sätt, vilket är en förenkling som vi kunde se i avsnitt 5.3 inte är riktigt sann för alla 

variabler, men det kan ändå ge oss en översiktlig bild.  

5.4.1 Modell med grupper för arbete 

Som tidigare nämndes är genomsnittligt arbete per vecka under arbetslösheten en av de variabler 

som ser ut att kunna förklara stor del av skillnaden i det genomsnittliga antalet ersättningsdagar 

mellan män och kvinnor. Vi såg i de separata regressionsmodellerna för män och kvinnor tabell 5 i 

avsnitt 5.3 att deltidsarbete under arbetslösheten påverkade antalet ersättningsdagar en individ tar 

ut på olika sätt för män och kvinnor. Men när parametervärdena i tabell 5 studeras närmare kan man 

se att genomsnittliga antalet ersättningsdagar för de olika nivåerna av arbete under arbetslösheten 

för samma arbetsnivå ser ut att generera lika många ersättningsdagar oavsett kön i de flesta grupper. 

För att undersöka om det finns en signifikant skillnad i antalet ersättningsdagar för män och kvinnor 

som arbetar i samma utsträckning delar vi in grupperna med hur mycket individerna i genomsnitt 

arbetar per vecka under arbetslösheten efter kön. Med hjälp av en regressionsmodell där hänsyn 

även tas till ålder, om individen får ersättning med grundbelopp om individen är föräldraledig eller 
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sjuk, om individen har semester eller övrigt förhinder att ta arbete, undersöks skillnaden mellan 

dessa grupper, tabell 7 visar resultatet av denna regression.   

 

Variabel Parametervärde Robust 

medelfel 

t-värde P-värde 

Intercept 66,27946 0,91504 72,43 <0,0001 
30 till 39 år 17,73445 0,90809 19,53 <0,0001 

40 till 49 år 35,82185 1,11006 32,27 0,0006 

50 till 59 år 50,80670 1,33681 38,01 <0,0001 

60 år och äldre 63,52515 1,88975 33,62 <0,0001 

Kvinna med arbete mindre än en 
åttondels dag/vecka 

54,45364 1,90619 28,57 <0,0001 

Man med arbete mindre än en åttondels 
dag/vecka 

73,39219 2,10369 34,89 <0,0001 

Kvinna med arbete mer än en halv dag 
upp till en dag/vecka 

0,54687 1,29054 0,42 0,6718 

Man med arbete mer än en halv dag 
upp till en dag/vecka 

3,61902 1,60039 2,26 0,0237 

Kvinna med arbete mer än en halv dag 
upp till en dag/vecka 

-12,82154 1,54131 -8,32 <0,0001 

Man med arbete mer än en halv dag 
upp till en dag/vecka 

-9,84628 2,37346 -4,15 0,0014 

Kvinna med arbete mer än en dag upp 
till två dagar/vecka 

-33,80035 1,25371 -26,96 <0,0001 

Man med arbete mer än en dag upp till 
två dagar/vecka 

-29,83949 2,10158 -14,20 <0,0001 

Kvinna med arbete mer än två 
dagar/vecka 

-71,30669 0,97348 -73,25 <0,0001 

Man med arbete mer än två 
dagar/vecka 

-69,49888 1,46813 -47,34 <0,0001 

Sjuk/föräldraledig 
mindre än en åttondels dag per vecka 

58,35299 1,59314 36,63 <0,0001 

Semester mindre än en åttondels dag 
per vecka 

37,98742 1,95349 19,45 <0,0001 

Semester mer än en åttondels dag per 
vecka 

-25,17967 1,61784 -15,56 <0,0001 

Övriga förhinder mindre än en åttondels 
dag per vecka 

65,50797 1,47437 44,43 <0,0001 

Övriga förhinder mer än en åttondels 
dag per vecka 

-16,45401 1,08159 -15,21 <0,0001 

Ersättning med grundbelopp -6,83780 1,13042 -6,05 <0,0001 

Förklaringsgrad 29,27 % Justerad förklaringsgrad 29,23 % 
Tabell 7: Regressionsmodell med separata grupper över genomsnittligt arbete för män och kvinnor  

Det vi framförallt är intresserade av att undersöka med denna regressionsmodell är om det finns 

någon skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor inom en grupp som 

arbetar i ungefär samma utsträckning. Vid en inspektion av parametervärdena ser det ut att vara en 
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stor skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor i gruppen med individer 

som arbetar mycket lite (upp till en dag på 8 veckor). Däremot ser skillnaderna i övriga grupper ut att 

vara relativt små, med ett par enstaka dagar i skillnad mellan männen och kvinnorna. Bland de 

individer som arbetar mycket (över 2 dagar per vecka) ser skillnaden ut att vara mycket liten. För att 

undersöka om skillnaden mellan män och kvinnor är signifikant inom respektive grupp används ett 

hypotestest ett så kallat F-test. Eftersom det finns heteroskedasticitet i modellen (se Whites test i 

bilaga 2) bör försiktighet iakttas när slutsatser dras med hjälp av detta test. SAS© erbjuder även ett 

annat test, ett   -test som utgår från den heteroskedasticitets konsistenta kovariansmatrisen som 

estimerades i samband med att de robusta medelfelen beräknades för modellen i fråga. Detta test 

bör således ta hänsyn till heteroskedasticiteten i modellen. Resultaten från båda dessa test redovisas 

i tabell 8. 

 F-värde P-värde   -värde p-värde 

Arbete upp till en åttondels 
dag/vecka 

65,34 <0,0001 49,24 <0,0001 

Arbete över en åttondels 
dag/vecka upp till en halv 
dag/vecka 

2,52 0,1127 2,70 0,1006 

Arbete över en halv dag/vecka 
till 1 dag/vecka 

1,23 0,2678 1,22 0,2697 

Arbete över 1 dag/vecka upp 
till 2 dagar/vecka 

2,06 0,1513 2,99 0,0837 

Arbete över 2 dagar/vecka 0,38 0,5388 1,41 0,2347 
Tabell 8: F-värden och   -värden samt p-värden från test av restriktioner.  

 
Det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i gruppen som arbetar mycket lite (upp till en 

dag per åtta veckor) höga värden på f-värde såväl som   -värde ger låga p-värden för båda tester, 

vilket indikerar att skillnaden är signifikant (se tabell 8). För övriga grupper visar testerna inte på 

någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller genomsnittligt antal 

ersättningsdagar. Detta innebär att bland de individer som arbetar deltid under arbetslösheten (mer 

än någon enstaka dag) kan ingen skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och 

kvinnor styrkas, vi får därför anta att det i dessa grupper inte är någon skillnad mellan män och 

kvinnor. För fullständiga resultat av testerna se bilaga 4.  

5.4.2 Modell med grupper för ålder 

För att undersöka om det inom de olika åldersgrupperna finns en skillnad i genomsnittligt antal 

ersättningsdagar mellan män och kvinnor används en regressionsmodell där individerna som tidigare 

delas upp i åldersintervaller på 10 år som sedan även delas in efter kön, dummyvariabler för dessa 

grupper samt variablerna för genomsnittligt arbete, föräldraledighet eller sjukdom, semester och 
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övriga förhinder per vecka samt en dummyvariabel för ersättning med grundbelopp ger följande 

resultat (tabell 9).  

Variabel Parametervärde Robust 

medelfel 

t-värde P-värde 

Intercept 76,39645 0,92554 82,54 <0,0001 
Man 30 till 39 år 12,06950 1,28003 9,43 <0,0001 
Man 40 till 49 år 32,43333 1,64701 19,69 <0,0001 
Man 50 till 59 år 51,89472 1,91501 27,10 <0,0001 
Man 60 år och äldre 59,47965 2,51680 23,63 <0,0001 
Kvinna 30 till 39 år 3,65651 1,00175 3,65 0,0003 
Kvinna 40 till 49 år 19,63422 1,28662 15,26 <0,0001 
Kvinna 50 till 59 år 30,02124 1,67085 17,97 <0,0001 
Kvinna 60 år och äldre 46,72851 2,56643 18,21 <0,0001 
Arbete mindre än en åttondels 
dag/vecka 

63,36205 1,49014 42,52 <0,0001 

Arbete mer än en åttondelsdag 
upp till en halv dag/vecka 

1,75957 1,09224 1,61 0,1072 

Arbete mer än en halv dag upp till 
en dag/vecka 

-10,97998 1,36291 -8,06 <0,0001 

Arbete mer än en dag upp till två 
dagar/vecka 

-32,03352 1,14967 -27,86 <0,0001 

Arbete mer än två dagar/vecka -69,08898 0,90374 -76,45 <0,0001 
Sjuk/föräldraledig 
mindre än en åttondels dag per 
vecka 

59,62510 1,59739 37,33 <0,0001 

Semester mindre än en åttondels 
dag per vecka 

39,22518 1,95716 20,04 <0,0001 

Semester mer än en åttondels dag 
per vecka 

-25,41318 1,62299 -15,66 <0,0001 

Övriga förhinder mindre än en 
åttondels dag per vecka 

66,54184 1,48185 44,90 <0,0001 

Övriga förhinder mer än en 
åttondels dag per vecka 

-16,13391 1,08655 -14,85 <0,0001 

Ersättning med grundbelopp -11,36721 1,12275 -10,12 <0,0001 

Förklaringsgrad 28,77 % Justerad förklaringsgrad 28,73 % 
Tabell 9: Regressionsmodell där åldersgrupperna delats in med avseende på kön  

Denna modell har en förklaringsgrad på 27,89 procent, vilket innebär att den förklarar cirka 28 

procent av variationen i antal ersättningsdagar.  

Som referensåldersgrupp används yngre än 30 år, denna grupp får i genomsnitt ut cirka 75 

ersättningsdagar under perioden januari 2010 till december 2011. Vi kan vid inspektion av 

parametervärdena i tabell 7 se att det verkar finnas en skillnad i genomsnittligt antal 

ersättningsdagar mellan män och kvinnor i samtliga grupper samt att de yngre åldersgrupperna 

tenderar att få färre ersättningsdagar. Individerna i de yngsta grupperna är de som i genomsnitt får 

ut minst antal ersättningsdagar. Även skillnaden mellan män och kvinnor tycks vara mindre i 
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grupperna med yngre individer. För att undersöka skillnaderna mellan män och kvinnor inom 

respektive grupp lite närmare utförs som tidigare test av hypoteserna att det inte är någon skillnad i 

det genomsnittliga antalet ersättningsdagar mellan män och kvinnor i respektive åldersgrupp. Tabell 

10 visar resultaten av dessa tester.  

 

 F-värde P-värde   -värde p-värde 

30 till 39 år 38,30 <0,0001 42,67 <0,0001 

40 till 49 år 61,87 <0,0001 49,22 <0,0001 

50 till 59 år 119,47 <0,0001 89,15 <0,0001 

60 år och äldre 19,01 <0,0001 13,89 0,0002 

Tabell 10: F-värden och   -värden samt p-värden från test av restriktioner. 

Dessa tester bekräftar att det finns en signifikant skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar 

mellan män och kvinnor i samtliga åldersgrupper (se tabell 10). För fullständiga resultat av dessa 

tester se bilaga 4.  

5.5 Skillnader mellan gruppen med kvinnor och gruppen med män med avseende 

på ålder och deltidsarbete under arbetslösheten 

Vi har sett att ålder och genomsnittligt arbete per vecka är de variabler som har mest påverkan på 

antalet ersättningsdagar som en individ får ut. Det har även visats att en del av skillnaden i 

genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor kan förklaras med att dessa variabler 

skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Vi har även sett att ålder verkar påverka både kvinnor och män 

på i stort sett samma sätt, medan arbete under arbetslösheten verkar påverka män och kvinnor olika 

mycket, men att de män och kvinnor som arbetar i ungefär samma utsträckning får i snitt lika många 

ersättningsdagar. Eftersom variablerna ålder och arbete under arbetslösheten har visats sig så 

intressanta studeras i avsnitten 5.5.1 och 5.5.2 hur dessa skiljer sig mellan män och kvinnor.   

5.5.1 Åldersfördelning inom gruppen män respektive gruppen kvinnor 

Enligt Arbetslöshetsrapport 2012 finns det även en skillnad i antalet ersättningsdagar som erhålls 

beroende på ålder, där de äldre i genomsnitt ska få ut fler ersättningsdagar jämfört med de yngre. Ett 

liknande samband finns för de medlemmar i Akademikernas arbetslöshetskassa som fått ersättning 

någon gång under perioden januari 2010 till december 2011. Det visade sig att de äldsta var de som i 

snitt fick ut flest ersättningsdagar och de yngsta fick ut minst (se tabell 4). Det visade sig också att 

ålder verkade påverka män och kvinnor ungefär lika mycket. Olika fördelningar av ålder inom 

gruppen män respektive gruppen kvinnor kan då förklara en del av skillnaden i genomsnittligt antal 

ersättningsdagar mellan män och kvinnor. 
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När åldersfördelningen i de båda grupperna undersöks visar det sig att medelåldern för kvinnorna är 

lägre än för männen. Medelåldern är 39 år för kvinnorna och 42 år för männen, baserat på 

individernas ålder 2010. Med hjälp av histogram kan åldersfördelningen i respektive grupp studeras 

närmare. Diagram 2 visar hur åldersfördelningen ser ut för respektive grupp. 

 

 

Diagram 2: Åldersfördelning uppdelat på kön 

 
I gruppen med kvinnor är en stor andel av individerna i yngre åldrar, antalet ersättningstagare 

minskar med åldern. I gruppen med män är åldern däremot jämnare fördelad bland 

ersättningstagarna, även om det också här finns en tendens att antalet ersättningstagare minskar 

med åldern. Den lägre medelåldern i gruppen med kvinnor beror alltså framförallt på att det finns en 

övervikt på unga ersättningstagare i denna grupp. Eftersom det genomsnittliga antalet 

ersättningsdagar ökar med åldern på ungefär samma sätt för män och kvinnor innebär det att när 

ålder tas i beaktande blir den genomsnittliga skillnaden i ersättningsdagar mellan män och kvinnor 

mindre till följd av att kvinnorna i genomsnitt är yngre än männen.  

5.5.2 Andel individer som arbetar deltid under arbetslösheten i gruppen kvinnor 

respektive gruppen män  

Vi har visat att det finns ett samband mellan hur mycket en individ arbetar under 

arbetslöshetsperioden och hur många ersättningsdagar individen får ut. Enligt regressionsmodellen i 
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tabell 4 minskar antalet dagar med ersättning då individen arbetar i relativt stor utsträckning under 

arbetslösheten, en individ som i snitt arbetar mer än två dagar per vecka får i snitt ut 68 dagar 

mindre med ersättning än en individ som inte arbetar. Det visade sig också att deltidsarbete under 

arbetslösheten verkade påverka antalet ersättningsdagar som en individ får ut olika för män och 

kvinnor, men att för de individer som arbetar i samma utsträckning är det genomsnitt antalet 

ersättningsdagar en individ får ut oberoende av kön.  Intressant att veta är då om det skiljer sig 

mellan män och kvinnor när det gäller benägenhet att arbeta deltid under arbetslösheten.   

Det visar sig att 58 % av kvinnorna arbetar under arbetslösheten (se diagram 3) och av männen 

arbetar 48 % (se diagram 4). Det är alltså en större andel av kvinnorna som arbetar deltid under 

arbetslösheten. Men det finns även skillnader i hur mycket individerna arbetar. Diagram 3 visar hur 

många kvinnor som arbetade under arbetslösheten och i vilken utsträckning och diagram 4 visar 

motsvarande för männen. Av kvinnorna är det 33 procent som i snitt arbetar mer än en halv dag per 

vecka (se tabell 3) medan det för männen endast är 20 procent som arbetar i så stor utsträckning (se 

diagram 4). Vi kan se att detta är ungefär jämt fördelat över de tre olika grupperna arbete mer än en 

halv dag upp till en dag per vecka, arbete mer än en dag upp till två dagar per vecka samt över två 

dagar per vecka för både män och kvinnor. Det kan också konstateras att det är en lika stor andel (16 

procent) kvinnor och män som arbetar mer än en åttondels dag per vecka upp till en halv dag per 

vecka, däremot är andelen män som arbetar mindre än en åttondels dag per vecka betydligt större 

än för kvinnorna, det är alltså många av de män som arbetar som gör det i mycket liten utsträckning. 

 

Diagram 3: Andel av kvinnorna som arbetar deltid under arbetslösheten. 
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Diagram 4: Andel av männen som arbetar deltid under arbetslösheten.   

 
Det är alltså en större andel kvinnor än män som arbetar deltid under arbetslösheten. Vi kan också 

konstatera att av de kvinnor som arbetar är det en större andel som arbetar i större utsträckning 

jämfört med männen. Eftersom vi i avsnitt 4.4.1 fick indikationer på att det inte finns någon skillnad i 

antalet ersättningsdagar kvinnor får jämfört med vad män får bland de individer som arbetar i större 

utsträckning än i snitt en åttondels dag per vecka, innebär det att en del av den genomsnittliga 

skillnad i ersättningsdagar som finns mellan män och kvinnor kan förklaras av det faktum att en 

större andel kvinnor arbetar i större utsträckning under arbetslösheten. 
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6. Avslutande diskussion 
Det finns en skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan kvinnor och män av de 

medlemmar i Akademikernas arbetslöshetskassa som fått ut arbetslöshetsersättning under perioden 

januari 2010 till december 2011. Männen är den grupp som i genomsnitt får ut ungefär 23 

ersättningsdagar mer jämfört med kvinnorna.  

Två betydande faktorer för anatalet ersättningsdagar en individ tar ut har identifierats, dessa är ålder 

och deltidsarbete under arbetslösheten. Men det finns en betydande skillnad i hur dessa två faktorer 

påverkar antalet ersättningsdagar män respektive kvinnor tar ut.  

När det gäller ålder har vi konstaterat att det genomsnittliga antalet ersättningsdagar som en individ 

tar ut ökar med åldern. Om vi studerar resultatet från de separata regressionerna för män respektive 

kvinnor (tabell 5 i avsnitt 5.3) kan vi konstatera att det genomsnittliga antalet ersättningsdagar stiger 

med åldern på ett liknande sätt för män och kvinnor. Vi har också sett att kvinnorna i snitt är något 

yngre än männen, detta tyder då på att en del av skillnaden i det genomsnittliga antalet 

ersättningsdagar mellan män och kvinnor kan förklaras av individernas olika ålder. Men från de 

separata modellerna har vi även att en individ som är under 30 år, och inte arbetar, är sjuk eller 

barnledig, har semester eller övriga förhinder att ta arbete får en man i snitt ut 75 dagar med 

ersättning jämfört med en kvinna som får ut 60 dagar, vilket är en skillnad på 15 dagar. Denna 

skillnad är relativt konstant över de olika åldergrupperna. Inom de olika åldersgrupperna finns det 

alltså en skillnad i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor, vilket vi även såg i 

resultatet i avsnitt 5.4.2.  

När det gäller deltidsarbete under arbetslösheten ser det något annorlunda ut. Där ser vi i tabell 5 i 

avsnitt 5.3 att arbete under arbetslösheten inte påverkar antalet ersättningsdagar en individ tar ut på 

samma sätt för männen och kvinnorna. De män som arbetade deltid under arbetslösheten tog ut 

betydligt mindre ersättning än män som inte arbetade, medan skillnaden mellan dem kvinnor som 

arbetade och inte arbetade var mindre. Men i avsnitt 5.4.2 kunde vi se att de män och kvinnor som 

arbetade i samma utsträckning också i snitt tog ut lika många ersättningsdagar. I avsnitt 5.5.2 kunde 

vi se att en större andel kvinnor arbetar deltid under arbetslösheten och att kvinnorna arbetar i 

större utsträckning jämfört med männen. Eftersom män och kvinnor som arbetar i samma 

utsträckning i snitt tar ut lika många ersättningsdagar innebär det att en viss del av den skillnad som 

finns i genomsnittligt antal ersättningsdagar mellan män och kvinnor kan förklaras av det faktum att 

kvinnorna arbetar i större utsträckning under arbetslösheten jämfört med männen. Att hur mycket 

en individ arbetar deltid under arbetslösheten skiljer sig så pass mycket mellan män och kvinnor är 

spännande och skulle vara intressant att undersöka närmare. Vilka som är de bakomliggande 
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faktorerna till att kvinnor i större utsträckning väljer att ta deltidsjobb under arbetslösheten skulle 

t.ex. kunna undersökas närmare med en kvalitativ studie.  

Det som har konstaterats är alltså att oavsett åldersgrupp så finns det en skillnad mellan män och 

kvinnor när det gäller genomsnittligt antal ersättningsdagar, även om denna skillnad blir något 

mindre då hänsyn tas till att männen i snitt är äldre än kvinnorna. Individer som arbetar deltid under 

arbetslösheten tar i snitt ut lika många ersättningsdagar oavsett kön.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Modell 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

119 3447.87 <.0001 

 

Modell innan de som inte är signifikanta tagits bort 

 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

203 3578.99 <.0001 

 

Modell Kvinna 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

102 2103.63 <.0001 

 

Modell Man 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

102 1208.70 <.0001 
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Modell med grupper med avseende på arbete 

 
The REG Procedure 

Model: MODEL1 
Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

158 3485.51 <.0001 

 

Modell med grupper med avseende på ålder 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot 

Test of First and Second 

Moment Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

151 3346.92 <.0001 
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Bilaga3 
 

Variabel Parametervärde Robust 

medelfel 

t-värde P-värde 

Intercept 62.19567 3.56922 17.43 <.0001 
Kön 12.73100 0.83195 15.30 <.0001 
Arbete mindre än en åttondels 
dag/vecka 

63.00868 1.47897 42.60 <.0001 

Arbete mer än en åttondelsdag upp 
till en halv dag/vecka 

2.22301 1.08277 2.05 0.0401 

Arbete mer än en halv dag upp till 
en dag/vecka 

-10.90080 1.35363 -8.05 <.0001 

Arbete mer än en dag upp till två 
dagar/vecka 

-31.46508 1.15175 -27.32 <.0001 

Arbete mer än två dagar/vecka -69.46561 0.92627 -74.99 <.0001 
Semester mindre än en åttondels 
dag/vecka 

38.13893 1.95023 19.56 <.0001 

Semester mer än en åttondels dag/ 
vecka 

-25.01755 1.61614 -15.48 <.0001 

Övriga förhinder mindre än en 
åttondels dag/vecka 

65.22731 1.47220 44.31 <.0001 

Övriga förhinder mer än en 
åttondels dag/vecka 

-16.14541 1.08235 -14.92 <.0001 

Sjuk/föräldraledig 
mindre än en åttondels dag/vecka 

58.94029 1.60026 36.83 <.0001 

Sjuk/föräldraledig 
mer än en åttondels dag/vecka 

0.96083 1.18325 0.81 0.4168 

30 till 39 år 17.47404 0.92465 18.90 <.0001 

40 till 49 år 35.94888 1.14034 31.52 <.0001 

50 till 59 år 50.61927 1.36832 36.99 <.0001 

60 år och äldre 62.88822 1.91247 32.88 <.0001 

Ersättning med grundbelopp -7.78475 3.64025 -2.14 0.0325 

Inkomst mellan 8800 och 13000 

kr/månad 

-3.05642 4.04455 -0.76 0.4498 

Inkomst mellan 13000 och 18700 

kr/månad 

-0.99355 3.65777 -0.27 0.7859 

Inkomst mellan 18700 och 30 000 

kr/månad 

0.72020 3.54439 0.20 0.8390 

Inkomst över 30 000 kr/månad -5.36614 3.61447 -1.48 0.1377 

Förklaringsgrad 29,62 % Justerad förklaringsgrad 29,58% 
Tabell 11: Ursprunglig regressionsmodell 
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Bilaga 4 
Grupper arbete  

Arbete mindre än en åttondels dag/vecka 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 1 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 369124 65.34 <.0001 

Denominator 40277 5649.09405     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 1 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 49.24 <.0001 

 

 
Arbete mer än en åttondelsdag upp till en halv dag/vecka 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 2 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 14216 2.52 0.1127 

Denominator 40277 5649.09405     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 2 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 2.70 0.1006 

 

 
 
 



  41 
 

Arbete mer än en halv dag upp till en dag/vecka 
 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 3 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 6937.92032 1.23 0.2678 

Denominator 40277 5649.09405     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 3 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 1.22 0.2697 

 

 
Arbete mer än en dag upp till två dagar/vecka 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 4 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 11634 2.06 0.1513 

Denominator 40277 5649.09405     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 4 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 2.99 0.0837 
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Arbete mer än två dagar/vecka 

 
The REG Procedure 

Model: MODEL1 

Test 5 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 2133.71612 0.38 0.5388 

Denominator 40277 5649.09405     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 5 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 1.41 0.2347 

 

Grupper ålder  

30-39 år 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 1 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 217896 38.30 <.0001 

Denominator 40278 5688.96991     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 1 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 42.67 <.0001 
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40-49 år 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 2 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 351993 61.87 <.0001 

Denominator 40278 5688.96991     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 2 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 49.22 <.0001 

 

 
 
50 -59 år 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Test 3 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 679672 119.47 <.0001 

Denominator 40278 5688.96991     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 3 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 89.15 <.0001 
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60 år och äldre 
The REG Procedure 

Model: MODEL1 

Test 4 Results for Dependent Variable ers_ttningsdagar_tot 

Source DF Mean 

Square 

F Value Pr > F 

Numerator 1 108172 19.01 <.0001 

Denominator 40278 5688.96991     

 
 

The REG Procedure 
Model: MODEL1 

Dependent Variable: ers_ttningsdagar_tot  

Test 4 Results using Heteroscedasticity 

Consistent Covariance Estimates 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

1 13.89 0.0002 

 

 


